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ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ::
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ 
ΛΙΑΠΑΚΗ

ΣΤΗ
ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣΔΑ:
ΣΑΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΠΑΟΚΣΑΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΠΑΟΚ
ΜΑΝΔΡΑΣ 7-0 ΤΟΝΜΑΝΔΡΑΣ 7-0 ΤΟΝ
ΑΙΑΝΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣΑΙΑΝΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΣΟΚΑΡΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ UNICEF

‘’Πρωταθλήτρια’’ 
στην παιδική φτώχεια 

η Ελλάδα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Υποδείχθηκαν 16 χώροι για τη μεταστέγαση 

των Ρομά του Νομισματοκοπείου
Αν συμφωνήσει 

ο δήμος Χαλανδρίου 
απομακρύνεται 

η λύση του οικισμού
στα Μέγαρα 

Χωρίς άδεια
και με δεκάδες 

αδήλωτους
εργαζόμενους 

Καφετέριες και εστιατόρια
σε Φυλή-Θρακομακεδόνες

Αντιμέτωποι με πρόστιμα
«φωτιά» οι ιδιοκτήτες   

ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ

ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΟΥ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΕΔΕ: Η νέα σύνθεση 
της εκτελεστικής επιτροπής 

Βολές και αποχή αντιπολίτευσης από την ψηφοφορία 
Τακτικό μέλος ο δήμαρχος Ασπροπύργου Ν. Μελετίου 

Η υλοποίηση της 
Β’ Φάσης συνδέσεων 

των οικιών 
με το τριτεύον δικτύο

ακαθάρτων 
Στο σημερινό Δ.Σ. Ασπροπύργου 

ΠΕΝΤΕ ΛΗΣΤΕΙΕΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ
ΜΕΡΕΣ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Χειροπέδες 
στον ένοπλο

38χρονο 

ΕΧΘΕΣ ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Δοκιμαστικός πλους 
του υποβρυχίου «Πιπίνος»

Σελ:  2-8

Σελ: 6

Σελ:  16

«Απαιτείται ενότητα, πίστη στις δυνάμεις μας 
και κοινωνική αλληλεγγύη για να μπορέσουμε 

να υπερβούμε τις δυσκολίες» 

Το μήνυμα του δημάρχου 
Αχαρνών στον εορτασμό της
28ης Οκτωβρίου,που βρήκε 

την πόλη ‘’πληγωμένη’’ 
από την κακοκαιρία

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ
Η προκήρυξη 50.000 θέσεων

κοινωφελούς απασχόλησης για ανέργους
Οι περισσότερες από αυτές, περίπου 35.000 θέσεις, θα καλυφθούν

σε κενά που υπάρχουν σε δήμους και περιφέρειες της χώρας.

Σελ: 5

Σελ: 10-11

Σελ:  3

Σελ: 6 Σελ: 7

Σελ: 2

Σελ: 7

Σελ: 2

Σελ: 16

Σελ: 3



Στο τέλος της φτάνει η αγωνία
για περίπου 50.000 ανέργους

που θα κληθούν να καλύψουν τα
κενά σε φορείς του Δημόσιου Τομέα,
αφού σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ  η δια-
δικασία προκήρυξης των ανωτέρω
θέσεων κοινωφελούς εργασίας βρί-
σκεται στην τελική ευθεία . 

Οι περισσότερες από αυτές, περίπου 35.000 θέσεις
εργασίας, θα καλυφθούν σε κενά που υπάρχουν σε
δήμους και περιφέρειες της χώρας.

Από τις υπόλοιπες προσλήψεις κοινωφελούς εργα-
σίας, ένα μεγάλο μέρος θα απορροφηθεί σε δομές του
υπουργείου Παιδείας (5.500), ενώ σημαντική θα είναι η
συνδρομή του υπουργείου Εργασίας, με 2.600 θέσεις, οι
περισσότερες από τις οποίες θα είναι στα Ασφαλιστικά
Ταμεία, καθώς και του υπουργείου Υγείας, με 2.500
θέσεις. 

Ακολουθούν το υπουργεί-
ου Πολιτισμού και Αθλήτι-
σμού (1.700 θέσεις), το
υπουργείου Δικαιοσύνης
(830 θέσεις), το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης  και
Τροφίμων (600 θέσεις), το
υπουργείο Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων (460 θέσεις), το υπουργείο
Εθνικής Άμυνας (220 θέσεις), το υπουργείο Ναυτιλίας
και Αιγαίου (190 θέσεις), το υπουργείο Ανάπτυξης (90
θέσεις), το υπουργείο Τουρισμού (90 θέσεις), το υπουρ-
γείο Δημόσιας Τάξης (70 θέσεις), το υπουργείο Εσωτερι-
κών (50 θέσεις), το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης (25 θέσεις), το υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης (25
θέσεις). Σημειώνεται ότι, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμ-
μα αυτό θα είναι κυρίως Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
(ΥΕ) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Σήμερα Πέμπτη
και  ώρα 19:00
μ.μ., θα συνε-

δριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύργου
προκειμένου να εξετάσει και να αποφασίσει για
ζητήματα που συνδέονται με την αποχέτευση , την
επεκτάση του  Δημοτικού φωτισμού σε διάφορες
περιοχές αλλά και το Πρόγραμμα «GR 03 –Ανανε-
ώσιμες Πηγές Ενέργειας», στην θεματική κατηγο-
ρία 1- «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις Α.Π.Ε. σε
τοπικές Κοινότητες».

Στην ημερήσια ατζέντα περιλαμβάνονται τα εξής:
Θέμα 1    :Εισήγηση για χορήγηση παράτασης

προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ».

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Πολεοδομίας & Τεχνικών
Υπηρεσιών κος Χονδροκούκης Παναγιώτης.

Θέμα 2ο :Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής
του έργου: «Μελέτη-Κατασκευή Βρεφονηπιακού
Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας στο ΟΤ
344Α».

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Πολεοδομίας & Τεχνικών
Υπηρεσιών κος Χονδροκούκης Παναγιώτης.

Θέμα 3ο :Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής
του έργου: «Κατασκευή τριτεύοντος Δικτύου Ακα-
θάρτων Συνδέσεων Οικιών(Β’ Φάση).

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Πολεοδομίας & Τεχνικών
Υπηρεσιών κος Χονδροκούκης Παναγιώτης.

Θέμα 4ο :Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής
του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Η/Υ εγκατα-
στάσεων κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων».

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Πολεοδομίας & Τεχνικών
Υπηρεσιών κος Χονδροκούκης Παναγιώτης.

Θέμα 5ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση διε-
νέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών 
Θέμα 6ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση διε-

νέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ-
ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ».

Εισηγητής:Ο κ Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 7ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση διε-

νέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».

Η υλοποίηση της Β’ Φάσης 
συνδέσεων των οικιών
με το τριτεύον δικτύο ακαθάρτων 
Στο σημερινό Δ.Σ. Ασπροπύργου 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

Κατελανάκη Ελευ-
θερία Μ.

Ιερά Οδός 17Α,
Εφημερία:  08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105561480

Ασπρόπυργος
Γαβαθά Αργυρώ Π.

Αχαρνών 7, 
Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105576029

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Δεληστάθη Μαρία Σ.
28ης Οκτωβρίου 21,

Τηλέφωνο:
2102322141

Αχαρνές
Παπανικολάου Γ.
Θρακομακεδόνων

117,  Εφημερία: 
08:00 - 23:00
Τηλέφωνο:
2102430204

Γκάτζιου Σοφία Φ.
Πάρνηθος 118, 

Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2102403004

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Δήλου 12 & Κορο-
πούλη Βαγγέλη,

Τηλέφωνο:
2105551232

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις,
βροχές 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 11 έως 19
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Απολλωνία, Αστέριος, Αστερία,Απολλωνία, Αστέριος, Αστερία,

Αστρινός, Ζηνοβία, Ζηνόβιος,Αστρινός, Ζηνοβία, Ζηνόβιος,
Ζήνα, Ζηνοβής, ΤζήνοςΖήνα, Ζηνοβής, Τζήνος

2 - ΘΡΙΑΣΙΟ Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ
Η προκήρυξη 50.000 θέσεων κοινωφελούς 
απασχόλησης για ανέργους

Οι περισσότερες από αυτές, περίπου 35.000 θέσεις, θα καλυφθούν
σε κενά που υπάρχουν σε δήμους και περιφέρειες της χώρας.

ΠΕΝΤΕ ΛΗΣΤΕΙΕΣ
ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ ΣΤΑ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Χειροπέδες 
στον ένοπλο

38χρονο 

Ιδαιίτερα ...δραστήριος ήταν
38χρονος ληστής, που συνελήφθη
για πέντε  ληστείες μέσα σε τρεις
μέρες! στα Άνω Λιόσια.

Όπως προκύπτει από αστυνομι-
κές πηγές, το μεσημέρι της Κυρια-
κής - λίγο πριν πέσει στα χέρια της
ΕΛ.ΑΣ. - ο δράστης  είχε εισέλθει σε
κατάστημα ψιλικών στα Άνω Λιόσια
και με την απειλή όπλου είχε αφαι-

ρέσει από την ιδιοκτήτρια χρηματικό
ποσό, και σε διάστημα τριών ημε-
ρών  είχε διαπράξει άλλες τέσσερις
ένοπλες ληστείες από καταστήματα
και περίπτερο στην περιοχή .

Στην κατοχή του βρέθηκε και
κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό
που αφαίρεσε από το κατάστημα
ψιλικών, ένα πιστόλι REPLIKA , ενώ
κατασχέθηκε και η μοτοσυκλέτα ιδιο-
κτησίας του, που χρησιμοποιούσε
για τη διαφυγή του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθη-
νών.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8
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ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ 8ου
ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ  

ΣΤΙΣ 3/11

Κορυφαίες προσωπικότητες
του Πνεύματος & των 

Επιστημών στο
«Ανοιχτό Πανεπιστήμιο» 

του Δήμου Ασπροπύργου
-Κάθε Δευτέρα απόγευμα,  στο Πνευματικό

Κέντρο (Πλατ. Αγ. Δημητρίου). 

ΟΔήμος Ασπροπύργου, με ιδιαίτερη χαρά , δίνει
στη δημοσιότητα, το πλήρες πρόγραμμα του

¨Ανοιχτού Πανεπιστημίου¨ της πόλης, για την περίοδο
2014-2015. Ενός θεσμού, που λειτουργεί με αξιοθαύμα-
στη επιτυχία, για οχτώ συναπτά έτη, διαμορφώνοντας
ένα επιτυχημένο αυτοδιοικητικό πρότυπο, σοβαρής
πνευματικής, πολιτιστικής και κοινωνικής παρέμβασης. 

Το ¨Ανοιχτό Πανεπιστήμιο¨ του Δήμου Ασπροπύργου,
αποτελεί ένα δυναμικό θεσμό, γνώσης, μόρφωσης,
πολιτισμού, εθνικής και κοινωνικής αυτογνωσίας. 

Ακόμα είναι ενα βήμα γόνιμου προβληματισμού, με
τεράστια αποδοχή, σε όλη την Περιφέρεια Αττικής, αλλά
και σε όλη την Ελλάδα, καθώς οι διαλέξεις του μεταδίδο-
νται από το τηλεοπτικό κανάλι του Δήμου Ασπροπύργου
«attica tv”, και το βορειοελλαδίτικο κανάλι «4Ε». 

Το «Ανοιχτό Πανεπιστήμιο», δημιούργημα της Δημοτι-
κής Αρχής του Δημάρχου Ασπροπύργου, κ. Νικόλαου
Μελετίου, θεσμοθετημένο ως δράση του Τμήματος Παι-
δείας, Δια Βίου Μάθησης, και Δημοτικών Βιβλιοθηκών,
λειτουργεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Παιδείας,
Πολιτισμού & Νεολαίας του Δήμου.

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίσθηκαν
τοτετραήμερο 25 έως και 28.10
από κλιμάκια της Οικονομικής

Αστυνομίας, οι εστιασμένοι έλεγχοι της
αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας,
σε διάφορες περιοχές της Αττικής, όπως
της Φυλής, των Θρακομακεδόνων και
των Καλυβίων. 

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι οποίοι είχαν
στόχο την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας,
καθώς και των διατάξεων που αφορούν στην ανα-
σφάλιστη και αδήλωτη εργασία, διαπιστώθηκαν
παραβάσεις σε επτά (7) περιπτώσεις.

Πιο αναλυτικά, οι παραβάσεις είναι οι εξής :
Σε επιχείρηση με δραστηριότητα «ξενοδοχείο-

παραδοσιακό καφενείο», στην Αθήνα, διαπιστώ-
θηκε να απασχολείται αλλοδαπός, ο οποίος στε-
ρούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων. Για το λόγο
αυτό, ο αλλοδαπός μαζί με την προσωρινά υπεύ-
θυνη του καταστήματος συνελήφθησαν για παρά-
βαση της σχετικής νομοθεσίας.

Σε ταβέρνα, στην περιοχή της Φυλής, διαπιστώ-
θηκε ότι 1 εργαζόμενος δεν ήταν καταχωρημένος
στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού.

Σε καφετέρια - πιτσαρία, στην περιοχή της
Φυλής, διαπιστώθηκε ότι έξι εργαζόμενοι δεν ήταν

καταχωρημένοι στους επιδειχθέντες πίνακες προ-
σωπικού. Επιπλέον, διαπιστώθηκε η λειτουργία
του καταστήματος χωρίς άδεια της αρμόδιας
αρχής.

Σε εστιατόριο – καφετέρια στους Θρακομακεδό-
νες, διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες φορολογικές
παραβάσεις και συγκεκριμένα μη επίδειξη του
βιβλιαρίου επισκευής και συντήρησης φορολογι-
κού μηχανισμού και μη επίδειξη φορολογικών
στοιχείων. 

Επίσης, κατά τον ασφαλιστικό έλεγχο βρέθηκαν
να απασχολούνται επτά  εργαζόμενοι, ενώ δεν
επεδείχθησαν οι πίνακες προσωπικού.

Σε ταβέρνα στα Καλύβια, διαπιστώθηκε ότι
δώδεκα  εργαζόμενοι δεν ήταν καταχωρημένοι
στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού.

Σε ταβέρνα στα Καλύβια, διαπιστώθηκε ότι δύο
(2) εργαζόμενοι δεν ήταν καταχωρημένοι στους
επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού.

Σε καφετέρια στην περιοχή της Φυλής, διαπι-
στώθηκε η λειτουργία του καταστήματος χωρίς
άδεια της αρμόδιας αρχής.

Υπενθυμίζεται ότι τα πρόστιμα που επιβλήθη-
καν σε 2.557 επιχειρήσεις αποκλειστικά για αδή-
λωτη εργασία το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος
2013 έως Αύγουστος 2014 ανέρχονται στα
40.589.987 ευρώ .

Χωρίς άδεια και με δεκάδες 
αδήλωτους εργαζόμενους 

Καφετέριες και εστιατόρια σε Φυλή - Θρακομακεδόνες
Αντιμέτωποι με πρόστιμα «φωτιά» οι ιδιοκτήτες   

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αττικής απεστάλη στον Δήμαρχο
Χαλανδρίου πίνακας δημοτικών

χώρων του Δήμου Χαλανδρίου, κατάλλη-
λων για την μετεγκατάσταση των Ρομά του
Νομισματοκοπείου. Οι εκτάσεις υποδείχθη-
καν από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας
Περιουσίας, όπως συμφωνήθηκε στην
κοινή σύσκεψη με το Δήμαρχο Χαλανδρίου
και τους εκπροσώπους των Ρομά και είναι
ελεύθεροι προς αξιοποίηση.

Πιο συγκεκριμένα, υποδείχθηκαν 16
χώροι, όλοι στα όρια του Δήμου Χαλανδρί-
ου, έκτασης από 586 – 9000τμ, οι οποίοι
μπορούν να αξιοποιηθούν ως εναλλακτική
λύση της μεταστέγασης των Ρομά στον ήδη
έτοιμο οικισμό των Μεγάρων. 

Προτάθηκαν μάλιστα περισσότερες εκτά-
σεις, έτσι ώστε σε περίπτωση που αυτές χρησιμοποιη-
θούν, να είναι ευκολότερη η ενσωμάτωση των Ρομά,
όπως συζητήθηκε στη σύσκεψη.

Δεδομένου ότι η κατεδάφιση του παράνομου οικισμού 
στην περιοχή του Νομισματοκοπείου θα προχωρήσει

όπως επιτάσσει ο Νόμος, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αττικής αναμένει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος,

την απάντηση του Δήμου Χαλανδρίου για
το ποιοι από τους προτεινόμενους
χώρους πρόκειται να αξιοποιη

θούν. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις (23641/ΦΕΚ
973/15.07.2003) είναι προτεραιότητα και
υποχρέωση του Δήμου Χαλανδρίου η
προσωρινή μεταστέγαση των Ρομά σε
χώρους του οικείου Δήμου.

Ταυτόχρονα, οι υπηρεσίες της Α.Δ. Αττι-
κής είναι έτοιμες να παράσχουν κάθε βοή-
θεια για τη δημιουργία των απαραίτητων
εγκαταστάσεων στις εκτάσεις που θα επι-
λεγούν από το Δήμο Χαλανδρίου, ώστε να
διασφαλίζονται για τους Ρομά συνθήκες
διαβίωσης που να πληρούν τους όρους
των διεθνών συμβάσεων και των διεθνών
προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, παραμένει ως μόνη εναλλα-
κτική λύση αυτή του οργανωμένου οικισμού στα Μέγα-
ρα.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Υποδείχθηκαν 16 χώροι για τη μεταστέγαση των Ρομά του Νομισματοκοπείου
Αν συμφωνήσει ο δήμος Χαλανδρίου απομακρύνεται η λύση του οικισμού στα Μέγαρα 
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Ο Αθλητικός Σύλλο-
γος «ΔΙΑΣ» του Ολυ-
μπιακού Χωριού, διορ-
γανώνει ημερίδα αγώ-
νων στίβου στο στάδιο
του Ολυμπιακού Χωρι-
ού την Κυριακή
2/11/2014 για να γνω-
ρίσουν τα παιδιά τον
αθλητισμό και κυρίως
τον στίβο από κοντά.

Σε περίπτωση βρο-
χής, θα μετατεθεί για
την Κυριακή
9//11//2014.

Θα μας τιμούσε ιδιαί-
τερα η παρουσία όλων
σας

Δικαίωμα συμμετοχής
έχουν όλοι οι μαθητές
και μαθήτριες,
Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ ,
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, και 

ΛΥΚΕΙΟΥ, του δήμου
Αχαρνών, και των
γύρω περιοχών.

Οι αθλητές χωρίς δελ-
τίο αθλητικής ιδιότητας
(ΣΕΓΑΣ) θα αγωνι-
στούν με ευθύνη δική
τους και των γονιών
τους. 

Συνιστάται να έχουν
εξεταστεί από γιατρό.

Θα απονεμηθούν
μετάλλια και διπλώματα
στους τρεις πρώτους
αθλητές και αθλήτριες
του κάθε αγωνίσματος
ανά κατηγορία.

Πληροφορίες στα τηλ.
210 2448 686 κιν. 6944
677 077 

Δηλώσεις συμμετοχής
θα γίνονται 30 λεπτά
πριν την έναρξη του
κάθε αγωνίσματος.

Aθλητικός όμιλος «ΔΙΑΣ»
Hμερίδα στίβου 

στα στάδια του Ολυμπιακού
 Χωριού

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2
«Ε.ΚΕ.ΠΕ.Ε.» , σας  ενημερώνει ότι
εγκρίθηκαν  42.000 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
, για το πρόγραμμα  : 

«Επιταγή εισόδου για νέους από
18 έως 24 ετών και από 25 έως 29
ετών σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις για
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»

Ποιοι είμαστε
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2

«Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.», δίνοντας έμφαση
στην «αγορά εργασίας»,  και σε
συνεργασία με τις μεσαίες και μεγά-
λες επιχειρήσεις του όλων των
παραγωγικών κλάδων, υλοποιεί 

προγράμματα Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής κατάρτισης για όλες
τις κοινωνικές ομάδες, τα τελευταία
19 χρόνια λειτουργίας του.

Στόχος των ενεργειών επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης και κατάρτισης
είναι η ανάπτυξη & βελτίωση των
προσόντων και των δεξιοτήτων για
την προσαρμογή του ανθρώπινου
δυναμικού στις νέες συνθήκες οργά-
νωσης της εργασίας, στις νέες τεχνο-
λογίες αλλά κυρίως η προσαρμογή
στις νέες συνθήκες της αγοράς εργα-
σίας καθώς και η πλήρης ενσωμάτω-
ση του συνόλου του ανθρώπινου
δυναμικού σε μία κοινωνία ίσων
ευκαιριών. 

Οφέλη Συμμετεχουσών Επ ιχειΟφέλη Συμμετεχουσών Επ ιχει--
ρήσεων στο πρόγραμμα «Επ ιταρήσεων στο πρόγραμμα «Επ ιτα--
γή εισόδου για νέους από 18 έωςγή εισόδου για νέους από 18 έως
24 ετών και από 25 έως 29 ετών24 ετών και από 25 έως 29 ετών
σε Ιδιωτικές Επ ιχειρήσεις γιασε Ιδιωτικές Επ ιχειρήσεις για
απ όκτηση εργασιακής εμπ ειαπ όκτηση εργασιακής εμπ ει --
ρίας»:ρίας»:

*      Απασχόληση ωφελουμένων
έως  6 μήνες  χωρίς κόστος(το πρό-
γραμμα καλύπτει την αμοιβή &
ασφάλιση του ωφελούμενου )

*      Επιδότηση των ασφαλιστικών
εισφορών του άνεργου για διάστημα
έξι (6) μηνών, στην περίπτωση που
η επιχείρηση προβεί σε πρόσληψη,
μετά το πέρας της επιδοτούμενης
απασχόλησης.

*      Επιχειρήσεις που απασχολούν
από 0 – 4 άτομα , μπορούν να απα-
σχολήσουν 1 άνεργο.

*      Επιχειρήσεις που απασχολούν
από 5 άτομα και άνω  μπορούν να
απασχολήσουν ανέργους σε ποσο-
στό  30% του προσωπικού τους.

*      Δεν υπάρχει περιορισμός στην
επιχείρηση εάν συμμετέχει σε άλλα
χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Το πρόγραμμα προϋποθέτει, θεω-
ρητική εκπαίδευση και απασχόληση
έως 6 μήνες σε συνεργαζόμενες επι-
χειρήσεις με σκοπό την απόκτηση

εργασιακής εμπειρίας των ανέργων.
Συνημμένα σας αποστέλλουμε

εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετο-
χής της επιχείρησης στο πρόγραμ-
μα, ως επιχείρηση πρακτικής άσκη-
σης,  καθώς και ενημερωτικό δελτίο
του προγράμματος.

Μετά την παραλαβή των εκδηλώσε-
ων ενδιαφέροντος, θα σας αποστεί-
λουμε βιογραφικά προκειμένου να
προγραμματιστούν συνεντεύξεις.

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε
πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Κυριακή Ιωαννίδου 
Διευθύντρια ΚΕΚ
Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και
Επαγγελματικών Εφαρμογών ΕΠΕ
Παπαφλέσσα 35,Ασπρόπυργος, 
Τηλ.: 210 5582 372-3-4
Fax: 210 5582 375
Mobile:6978 728 814E-mail: k.ioan-

nidou@ekepee.gr

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Ε.ΚΕ.ΠΕ.Ε.» 
«Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών
και από 25 έως 29 ετών σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις 

για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»

Άλλαξε όψη το Δημαρχείο Μεγάρων, σύμφωνα με ενημέρωση του Γραφείου Επικοινωνίας του δήμου ,
μετά τον χρωματισμό του κτηρίου και το φύτεμα νέων λουλουδιών περιμετρικά του χώρου. Αναλυτικότε-
ρα,  τοποθετήθηκαν νέα παρτέρια πρασίνου για την αναβάθμιση της πλατείας και πάνω από την

Κεντρική είσοδο τοποθετήθηκαν τα δύο μπρούτζινα νομίσματα με τα δελφίνια τα οποία συντηρήθηκαν και απο-
τελούν το σήμα του Δήμου.

Για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα εργάστηκαν αρκετοί τόσο από το μόνιμο προσωπικό του Δήμου όσο
και συμπολίτες ευγενώς προσφερθέντες.

Ετσι λοιπόν ο Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Σταμούλης συγχαίρει τους εργαζομένους στα εξωτερικά συνεργεία του
Δήμου και εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσους συνέδραμαν εθελοντικά και προσέφεραν
εργαλεία και χρώματα και οτιδήποτε άλλο.

Ιδιαίτερα ευχαριστεί τον κ. ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΛΙΩΡΑ, που διέθεσε και τοποθέτησε δωρεάν τις σκαλωσιές, για τις
εργασίες ελαιοχρωματισμών του κτιρίου και τους εθελοντές ελαιοχρωματιστές κ. κ. Τσαμίλη Γεώργιο, Στρατιώτη
Ευθύμιο, Χριστόπουλο Ιωάννη, Κόκκαλη Νώντα, Κόκκαλη Δημήτρη, Πέγκο Σπύρο και Μούρτο Ιωάννη.

Επίσης ο Δήμαρχος συγχαίρει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κώστα Δρυμούση για το ενδιαφέρον που επέδειξε,
την προσωπική του φροντίδα και επίβλεψη για την ολοκλήρωση των εργασιών

ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
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Παρών στη σύσκεψη
του Υπουργείου 

Εργασίας, για τους
πλημμυροπαθείς,

ο Δήμος Φυλής

Με μόνους συμμετέχοντες τα 16 μέλη της παράταξης
του προέδρου Γιώργου Πατούλη εξελέγησαν χθες τα
μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ. 

Σημειώνεται ότι, η παράταξη «Κίνημα Ανατροπής για την
Αυτοδιοίκηση» του κ. Πατούλη (πρόσκειται στη Ν.Δ.), κέρδισε με
απόλυτη πλειοψηφία τις εκλογές της περασμένης Πέμπτης,
εκλέγοντας τους 16 μεταξύ των 31 μελών.

Συγκεκριμένα ως μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εξελέγη-
σαν οι: Αγγελόπουλος Μιχαήλ- δήμαρχος Σάμου, Δημαρχόπου-
λος Χαράλαμπος- δήμαρχος Ξάνθης, Μελετίου Νίκος- δήμαρ-
χος Ασπροπύργου, Τζιαχρήστας Δημήτρης- δήμαρχος Δομο-
κού, Τζιτζιος Γιάννης- δήμαρχος Σιθωνίας, Χιονίδης Σάββας-
δήμαρχος Κατερίνης, Κοτρωνιάς Γιώργος- δημοτικός σύμβου-
λος Λαμιέων.

Ως αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι: Δαμουλάκης Γερά-
σιμος- δήμαρχος Μήλου, Παπαστεργίου Δημήτρης- δήμαρχος
Τρικκαίων, Μπαρμπάκος Ευάγγελος- δημοτικός σύμβουλος
Καλλιθέας.

Βολές και αποχή από την αντιπολίτευση
Από την ψηφοφορία απείχαν οι παρατάξεις της αντιπολίτευ-

σης: Η παράταξη «Αυτοδιοικητικό Κίνημα» με επικεφαλής τον
Απόστολο Κοιμήση (ΠΑΣΟΚ), η παράταξη «Νέα Αυτοδιοίκηση»
με επικεφαλής τον Γιώργο Ιωακειμίδη (ΔΗΜΑΡ και Ανεξάρτητοι)
και η «Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία», με επικεφα-
λής τον Δημήτρη Μπίρμπα (ΣΥΡΙΖΑ).

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης, οι επικεφαλής
των παρατάξεων της αντιπολίτευσης στηλίτευσαν την αιφνίδια
και πρόωρη -όπως τη θεωρούν- σύγκληση του δ.σ. το Σάββατο,
προκειμένου να επιλεγεί το προεδρείο του δ.σ. και την απέδω-
σαν σε «αυταρχικές» -όπως είπαν- επιλογές του προέδρου της
ΚΕΔΕ Γιώργου Πατούλη δεδομένου, ότι η παράταξή του «Κίνη-
μα Ανατροπής στην Αυτοδιοίκηση» (ΝΔ) κέρδισε την περασμέ-
νη Πέμπτη με απόλυτη πλειοψηφία.

Ο κ. Κοιμήσης επικαλέσθηκε τεχνικούς λόγους για την απου-
σία της παράταξης το περασμένο Σάββατο και σημείωσε ότι ο
πρόεδρος δεν τήρησε τον απαιτούμενο, δόκιμο χρόνο μεταξύ
πρόσκλησης και συνεδρίασης, ώστε να προετοιμασθούν οι
παρατάξεις. Ζήτησε από τον κ. Πατούλη να θέσει τις προτεραι-
ότητες του νέου δ.σ. και δήλωσε ότι ο δικός τους ρόλος θα
περιορισθεί στην παραγωγή πολιτικής στις συνεδριάσεις του
δ.σ. και στις Επιτροπές.

Υπήρξε αιχμηρός απέναντι στον κ. Πατούλη λέγοντάς του:
«Μπορείτε με εύσχημο τρόπο να αποκλείετε τη συμμετοχή μας
από το δ.σ. εάν συγκαλείτε συνεδριάσεις τις Δεύτερες που οι
περισσότεροι δήμοι έχουν επιτροπές ή δημοτικά συμβούλια.
Δεν θα είμαστε εδώ και θα σας παρακαλέσω να μην μας εγκα-
λείτε γιατί δεν θα είμαστε εδώ».

Ο κ. Ιωακειμίδης δήλωσε, ότι η παράταξή του θεωρεί λάθος
την προχθεσινή σύγκλιση του ΔΣ και τόνισε πως «όλοι θέλουμε
να λειτουργούμε υπέρ της αυτοδιοίκησης. Αυτό πρέπει να κάνει
και η πλειοψηφία, κάτι που δεν φάνηκε όταν συγκάλεσε ΔΣ το
Σάββατο, χωρίς να έχουν καταφέρει οι παρατάξεις να συνομιλή-
σουν εσωτερικά».

Ο κ. Μπίρμπας δήλωσε, ότι η παράταξη δεν θα συμμετέχει
στην Εκτελεστική Επιτροπή, ότι θα αποχωρήσει από τη συγκε-
κριμένη συνεδρίαση, αλλά ότι θα είναι παρούσα και δραστήρια
στο δ.σ. με προγραμματική αντιπολίτευση.

Στηλίτευσε την επιλογή σύγκλησης συνεδρίασης για επιλογή
προεδρείου το περασμένο Σάββατο και σημείωσε: «Εμείς θεω-
ρούμε απαράδεκτο τον τρόπο που λειτούργησε έως τώρα το
δ.σ. Δεν μπορεί να μιλά για συναίνεση η διοίκηση, όταν ζητήσα-
με όλοι (σ.σ. οι άλλες παρατάξεις πλην της πλειοψηφούσας) να
γίνει συνεδρίαση την Τετάρτη και δεν έγινε. Το μόνο που κατά-
φερε η συνεδρίαση του Σαββάτου ήταν να διαμορφώσει ένα
μονοκομματικό προεδρείο».

Ο κ. Μπίρμπας ζήτησε να είναι παρούσα και σε αυτό το δ.σ.
η παράταξη της «Λαϊκής Συσπείρωσης» (ΚΚΕ). Όπως είπε
«υπάρχει παράδοση στην ΚΕΔΕ, οι παρατάξεις που δεν
εκπροσωπούνται να έχουν πλήρη δικαιώματα, χωρίς δικαίωμα
ψήφου. Μιλώ για τη Λαϊκή Συσπείρωση και ελπίζω να συνεχι-
σθεί αυτή η παράδοση».

Σχετικά με την πρόταση του κ. Πατούλη, να συγκληθεί κατ'
εξαίρεση νέα συνεδρίαση την ερχόμενη Δευτέρα, έτσι ώστε να
αρχίσει στην ΚΕΔΕ η συζήτηση για τον προϋπολογισμό, ζήτησε
να αποσταλεί σε όλες τις παρατάξεις το προγραμματικό πλαίσιο,
στο οποίο θέλει ο πρόεδρος να κινηθεί η Αυτοδιοίκηση και να
αποσταλεί η τοποθέτησή του στο θέμα, ώστε να τη μελετήσουν
οι παρατάξεις. «Θα θέλαμε να έχουμε έγκαιρα την τοποθέτησή
σας και όχι την τελευταία στιγμή» σημείωσε ο κ. Μπίρμπας.

Γ. Πατούλης: Να ξεπεράσουμε τις κομματικές αγκυλώσεις

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης τόνισε, ότι η
παράταξή του έχει διάθεση να ενώσει τις διαφορετικότητες.
Όπως σημείωσε: «Πρέπει να ξεπεράσουμε τις κομματικές αγκυ-
λώσεις και να ενώσουμε τις διαφορές μας στον τρόπο λειτουρ-
γίας».

Αναφερόμενος στην επιλογή του να συγκληθεί το Σάββατο
δ.σ. για την επιλογή Προεδρείου και Εκτελεστικής Επιτροπής,
σημείωσε ότι εάν είχαν παραβρεθεί οι παρατάξεις το Σάββατο
θα είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα μπορούσε το σημερινό
ΔΣ να ξεκινήσει τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό.

Σε ό,τι αφορά στην αιχμή του κ. Κοιμήση για σύγκληση των
δ.σ. τις Δευτέρες, σημείωσε, ότι «βεβαίως και θέλουμε όλοι να
είμαστε εδώ. Δεν θα γίνονται Διοικητικά Συμβούλια τη Δευτέρα.
Τετάρτη είναι καλά. Το μόνο που ζητώ είναι να συγκληθεί κατ'
εξαίρεση αυτήν τη Δευτέρα για να προλάβουμε τον προϋπολο-
γισμό. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση από το πρωί και όσο χρει-
ασθεί. Μετά θα πάμε να συναντήσουμε τους αρμοδίους και θα
επιστρέψουμε για να συζητήσουμε εκ νέου και να καταθέσουμε
ως αρμόδιος φορέας την πρότασή μας».

Ο κ. Πατούλης υπήρξε αιχμηρός απέναντι στον δήμαρχο
Αθηναίων Γιώργο Καμίνη σημειώνοντας, ότι «δεν παραβρέθηκε
στη συνεδρίαση ούτε το Σάββατο, ούτε σήμερα».

ΚΕΔΕ: Η νέα σύνθεση της εκτελεστικής επιτροπής 
Βολές και αποχή αντιπολίτευσης από την ψηφοφορία 

Τακτικό μέλος ο δήμαρχος Ασπροπύργου Ν. Μελετίου 

ΜΟΥΣΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 

Στις εκδηλώσεις των σχολείων  
Μάνδρας για το Έπος του 1940

Οι Σχολικές Μονάδες της Μάνδρας, πραγματο-
ποίησαν στις 27 Οκτωβρίου 2014,  τις προ-

βλεπόμενες Σχολικές Γιορτές, αφιερωμένες στην
εθνική γιορτή, σε πνεύμα ανάλογο της Επετείου. 

Εξ άλλου οι συγκεκριμένες Σχολικές μονάδες νοι-
ώθουν να τις ακολουθεί βαριά παράδοση, όσον
αφορά την ποιότητα των εκδηλώσεων που πραγ-
ματοποιούν. 

Προηγουμένως ορίστηκαν οι σημαιοφόροι -
παραστάτες, παραδόθηκαν οι σημαίες και απονε-
μήθηκαν τα αριστεία προόδου στους μαθητές. 

Τα  επίκαιρα μηνύματα... Η απαγγελία ποιημά-
των... 

Η ερμηνεία τραγουδιών της εποχής ήταν αποτέλε-
σμα εξαιρετικής δουλειάς από όλους τους δασκά-
λους, τους καθηγητές και φυσικά τους μαθητές, που
συνέβαλαν στην αναβίωση της ατμόσφαιρας των
χρόνων εκείνων.

Οι  γονείς,  κηδεμόνες και εκπαιδευτικοί χειρο-
κρότησαν τις εξαιρετικές γιορτινές προσπάθειες
όλων που κατάφεραν να προσεγγίσουν βαθύτερα
τα γεγογόντα του Έπους του ΄40 και της Εθνικής
Αντίστασης.

Ηέκτακτη οικονομική ενίσχυση των πλημμυ-
ροπαθών, με 586,94 ευρώ ανά νοικοκυριό,
για την κάλυψη των άμεσων βιοτικών τους

αναγκών αποφασίστηκε το απόγευμα της Κυριακής,
26 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια σύσκεψης, την οποία
συγκάλεσε ο υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Κεγκέ-
ρογλου.

Η απόφαση, η οποία ελήφθη στο πλαίσιο της υλο-
ποίησης των κυβερνητικών αποφάσεων για την αντι-

μετώπιση των προβλημάτων από τις πλημμύρες,
προβλέπει επίσης την οικονομική ενίσχυση με 1.174
έως 5.869 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών κατοι-
κίας και αντικατάσταση οικοσκευής.

Στη σύσκεψη, εκτός από τον υφυπουργό, συμμετεί-
χαν η Γενική Γραμματέας Πρόνοιας κ. Μπέκου, υπη-
ρεσιακά στελέχη του υπουργείου, δήμαρχοι, αντιδή-

μαρχοι και στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών των
Δήμων, ενώ υπήρξε συνεννόηση και με τον εκτελεστι-
κό γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής.

Από την πλευρά του Δήμου Φυλής στη σύσκεψη
πήραν μέρος ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Θανάσης Σχίζας και οι Αναπληρωτές Δήμαρχοι Μαρί-
νος Σαρλάς και Γιώργος Αντωνόπουλος.

Ο Θανάσης Σχίζας, στο τραπέζι της σύσκεψης, 
τρίτος από δεξιά. 

Στο βάθος ο Υφυπουργός Βασίλης Κεγκέρογλου
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ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΦΥΛΗΣ ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ενημερώνουμε όλους τους
ενδιαφερόμενους ότι ο Δήμος
Φυλής και το Υπουργείο Παι-

δείας και Θρησκευμάτων (διά της
Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθη-
σης και του Ιδρύματος Νεολαίας και
Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυ-
χώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του

Δήμο Φυλής στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαί-
δευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &  ΤΟΠΙΚΗΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. 

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος των δημοτών δίνεται παράταση στις αιτήσεις έως
τις 31 Οκτωβρίου. 

Παράλληλα θα αρχίσουν οι διαδικασίες για τη λειτουργία των τμημάτων όπου υπάρ-
χει ο προαπαιτούμενος αριθμός αιτήσεων.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε
εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα
τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων
«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα
Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής
Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα: 2102473733
Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στα εξής σημεία:

Άνω Λιόσια: Πρωϊνές ώρες (08:00 – 15:00) Κοινωνική Υπηρεσία, Δημαρχείου 11 Β
Υπεύθυνη αιτήσεων: Λίτσα Κοσμά – τηλ. 2102473733

Ζεφύρι: Ωράριο (08:00 – 15:00) Πρώην Δημαρχείο Ζεφυρίου 
Υπεύθυνοι αιτήσεων: Αρναουτάκη Γεωργία

Φυλή (Χασιά): Ωράριο (08:00 – 14:00) Πρώην Δημαρχείο Φυλής
Υπεύθυνη Αιτήσεων: Ελένη Λιάκου

Η υποβολή  αιτήσεων παρατείνεται  έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

Διάθεση προϊόντων 
Χωρίς Μεσάζοντες 
στο Ζεφύρι 

Στις 2 Νοεμβρίου θα πραγματοποιη-
θεί η νέα διάθεση προϊόντων Χωρίς
Μεσάζοντες στο Ζεφύρι , που διορ-

γανώνεται από την Κίνηση Αλληλεγγύης
Κατοίκων και Εργαζομένων Φυλής.

Τόπος παραλαβής το οικόπεδο Δερβενα-
κίων και Φιλικής Εταιρίας δίπλα στην γέφυρα
της Αττικής Οδού στο Ζεφύρι. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσέρ-
χονται από τις 8:30 το πρωί ενώ οι παραγγε-
λίες θα γίνονται δεκτές έως την 1η Νοεμβρί-
ου. 

Παραμονή της γιορτής του Μεγαλομάρτυρος
Αγίου Δημητρίου οι κάτοικοι του Εξωραιστι-
κού και Μορφωτικού συλλόγου στην

Οινόη, γιόρτασαν την μνήμη του Αγίου με κάθε
λαμπρότητα. 

Από νωρίς το απόγευμα, εψάλλει ο Μέγας Πανη-
γυρικός Εσπερινός, χοροστατούντος του πατήρ
Αυξέντιου Ρουσσάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στον
βίο του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου και στην
ομολογία και την εν παρρησία μαρτυρία του καθώς
και στο μαρτύριο του Αγίου, ο οποίος δεν πρόδωσε
την αγάπη, τη πίστη και την αφοσίωση του στον
Ιησού Χριστό. 

Πλήθη πιστών κατέκλυσαν τον Ιερό ναό, το προ-
αύλιο και τις γύρω οδούς και ανέμεναν με υπομο-
νή και ευλάβεια να προσκυνήσουν την ιερά εικόνα
του γενναίου έφιππου αγίου Δημητρίου, από τους
πιο αγαπητούς στην Ορθόδοξη Χριστιανική μας
παράδοση.

Ακολούθησε περιφορά της Αγίας Εικόνας και
στους γύρω δρόμους του χωριού ενώ δεν έλειψε
και η αρτοκλασία.

Το παρόν έδωσαν ο Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλ-
λίας κ. Γεώργιος Δρίκος και πολλές  προσωπικό-
τητες από την νεοεκλεγμένη δημοτική αρχή του
τόπου. 

Με μεγαλοπρέπεια γιόρτασαν την εικόνα του
Αγίου Δημητρίου στην Οινόη 
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ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΕΣ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΑΣΙΑ
Οι μαθητές της Φυλής παρέλασαν και τίμησαν την Εθνική Επέτειο  

Με ιδιαίτερη λαμπρό-
τητα τιμήθηκε στην
Δημοτική Ενότητα
Φυλής η Εθνική Επέτει-
ος της 28ης Οκτωβρίου.
Οι εορταστικές εκδηλώ-
σεις ξεκίνησαν με την
τελετή δοξολογίας σον
Ιερό Ναό Κοιμήσεως
της Θεοτόκου στην
οποία συμμετείχαν με
κατάνυξη μικροί και
μεγάλοι.  

Ο εφημέριος του Ιερού
Ναού Κοιμήσεως Θεοτό-
κου Φυλής πρωτοπρεσβύτερος πατήρ
Νικόλαος Κοτίνης τόνισε στο κήρυγμά του
πως  «Οι Έλληνες ξέρουν να λένε ΟΧΙ
στο κάθετι που μειώνει τον άνθρωπο,
που τον κάνει δούλο ενός δυνάστη ή των
παθών του. Οι  Έλληνες ξέρουν να λένε
το μεγάλο ΟΧΙ σε όλα αυτά που κάνουν
τον άνθρωπο μικρό» υπογράμμισε ο
εφημέριος  προσθέτοντας πως « το ΟΧΙ
που είπαν οι Έλληνες το 40 δεν ήταν μια
απλή ιδέα, το έχουμε στο αίμα μας, περι-
λαμβάνεται στην παιδεία του λαού μας
που δεν έχει μάθει να σκύβει το κεφάλι.
Είναι ο λαός και ο τόπος που τον ευλόγη-

σε η Παναγία και έχει μάθει να είναι Ελεύ-
θερος. Η Ελλάδα μπορεί να είναι μικρή
αλλά λάμπει σε όλο τον πλανήτη» κατέ-
ληξε. 

«Ο αγώνας και η θυσία της νεολαίας του
‘40 ας γίνει το παράδειγμά μας» παρό-
τρυνε τους παριστάμενους ο Αντιδήμαρ-
χος Φυλής Σπύρος Μπρέμπος, υπο-
γραμμίζοντας πως «Η ψυχή των Ελλή-
νων ήταν αδούλωτη.  Τόλμησε να σηκώ-
σει ανάστημα απέναντι στον Άξονα και να
του πει ΟΧΙ.  Η Ελλάδα φώναξε ΟΧΙ από
άκρη σε άκρη, γράφοντας χρυσές σελίδες
στη νεότερη παγκόσμια ιστορία. Μια χού-
φτα άνθρωποι απέδειξαν για ακόμα μια

φορά πως αγωνίζονται οι ελεύθεροι
λαοί». 

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε
η καθηγήτρια του Γυμνασίου Σοφία Περ-
δικάκη η οποία αφού έκανε μια  εξαιρετι-
κά παραστατική ιστορική αναδρομή του
Έπους του ‘40 κατέληξε «ο πόλεμος και η
κατοχή άφησαν μια χώρα κατεστραμμένη
και διαιρεμένη με χιλιάδες θύματα ανάμε-
σα στα οποία και πολλά παιδιά. 

Επειδή όμως υπάρχουν και σήμερα
παιδιά του πολέμου και υποστηρικτές
αυτής της νέας τάξης πραγμάτων είναι
χρέος όλων μας να λέμε καθημερινά ένα
μεγάλο ΟΧΙ στον παραλογισμό του πολέ-

μου που οδηγεί με μαθηματική
ακρίβεια στην καταστροφή της
κοινωνίας αλλά και ολόκληρης
της ανθρωπότητας .

Στη συνέχεια παρέλασαν οι
μαθητές από το Νηπιαγωγείο,
το Δημοτικό το Γυμνάσιο και το
Λύκειο Φυλής .

Αμέσως μετά ο αντιδήμαρ-
χος Φυλής Σπύρος Μπρέ-
μπος  συνοδευόμενος από
μέλη της δημοτικής αρχής και
τον πατέρα Νικόλαο κατέθεσε
στεφάνι στον ανδριάντα του
Καπετάν Μελέτη. 

«Ο καπετάν Μελέτης είναι ένας ήρωας
που ζει ακόμα ανάμεσά μας. Συνεχίζει
μέχρι και σήμερα να μας βοηθάει με την
μεγάλη περιουσία που άφησε στη
Χασιά» είπε συγκινημένος μπροστά από
τον ανδριάντα του χιλίαρχου ο Σπύρος
Μπρέμπος. 

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ολοκληρώ-
θηκαν με  το χορευτικό τμήμα του Γυμνα-
σίου Φυλής  που στο τέλος της εκδήλω-
σης παρέσυρε με το κέφι του και πολλούς
από τους παριστάμενους που δεν άντε-
ξαν στον πειρασμό και «μπήκαν» στο
χορό . 

ΟΔήμος
Μ ά ν -

δ ρ α ς -
Ε ι δ υ λ λ ί α ς
κ α τ ό π ι ν
α ι τ ή μ α το ς
των κατοί-
κων  που
δ ιαμένουν
στον δρόμο
της δεύτε-
ρης εισόδου
της πόλης
μέχρι και το
σ ο ύ π ε ρ
μάρκετ «My
M a r k e t » ,
προχώρησε στην τοποθέτηση νέων λαμπτήρων
για την ενίσχυση του φωτισμού, ώστε τις νυχτερι-
νές ώρες να εκλείψει ο κίνδυνος ατυχήματος . 

Ταυτόχρονα η βελτίωση του φωτισμού θα συμ-
βάλλει στην απομάκρυνση ατόμων που είναι
δυνατόν να σπείρουν το φόβο των κατοίκων με
διάφορες παράνομες πράξεις και κλοπές. 

Ο  Δήμαρχος  Γιώργος Δρίκος, σε δηλώσεις του
τόνισε: «Με την δύση του ηλίου, ο δρόμος αυτός,
«βυθιζόταν» στο σκοτάδι. Καταβάλλουμε  προ-
σπάθειες να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες και τα αιτή-
ματα όλων και περισσότερων δημοτών και να
δώσουμε λύσεις. 

Τοποθετήσαμε κολώνες φωτισμού και εκσυγχρο-
νίσαμε παράλληλα το δίκτυο του δημοτικού φωτι-
σμού προσβλέποντας παράλληλα και στην αισθη-
τική αναβάθμιση της περιοχής».

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Στον δρόμο της δεύτερης 
εισόδου στην Μάνδρα 

Μετά από ένα δύσκολο τριήμερο λόγω των
καταστροφικών πλημμυρών που ‘’χτύπη-
σαν’’ ξανά την πόλη, ο  Εορτασμός της

Εθνικής Επετείου του 1940 στον Δήμο Αχαρνών,
ήρθε να αντικαταστήσει τη θλίψη και την απογοή-
τευση πολλών δημοτών και επιχειρηματιών που
επλήγησαν από τη θεομηνία.  

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την δοξολογία στον
Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου όπου χοροστά-
τησε ο Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως Αιγύπτου κκ.
Θεόδωρος, παρουσία του Δημάρχου Αχαρνών
Γιάννη Κασσαβού, σύσσωμου του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αχαρνών, εκπροσώπων της Περιφέρειας
Αττικής, των σωμάτων Ασφαλείας, Συλλόγων και
Φορέων της πόλης, αλλά και των σχολείων της
πόλης μας. Ο Πλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος
και Διοικητής Εναέριων Μέσων κ. Σίμος Νικολό-
πουλος πραγματοποίησε την εκφώνηση του Πανη

γυρικού, ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων στο
Ηρώον.Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την
μαθητική παρέλαση μπροστά στον Δημαρχιακό
Μέγαρο Αχαρνών με τους νέους της πόλης μας να
μας γεμίζουν υπερηφάνεια και αισιοδοξία για ένα
καλύτερο μέλλον! 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασαβός δήλωσε:
«Ο φετινός εορτασμός της επετείου του «ΌΧΙ» βρί-
σκει το Δήμο Αχαρνών σε πολύ δύσκολη θέση.
Όμως, το δίδαγμα της 28ης Οκτωβρίου παραμένει
πάντα επίκαιρο: Η ηρωική γενιά του 1940, σύσσω-
μη και ενωμένη, έδωσε έναν ένδοξο αγώνα προ-
τάσσοντας το εθνικό συμφέρον και την ελευθερία
της πατρίδας μας. Αυτή την παρακαταθήκη οφεί-
λουμε να τιμήσουμε και εμείς. Απαιτείται ενότητα,
ομοψυχία, πίστη στις δυνάμεις μας και κοινωνική
αλληλεγγύη για να μπορέσουμε να υπερβούμε τις
δυσκολίες» 

«Απαιτείται ενότητα, πίστη στις δυνάμεις μας και κοινωνική 
αλληλεγγύη για να μπορέσουμε να υπερβούμε τις δυσκολίες» 

Το μήνυμα του δημάρχου Αχαρνών στον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου,
που βρήκε την πόλη ‘’πληγωμένη’’ από την κακοκαιρία



Ξεκινάει σε λιγότερο από δύο μήνες η πιλοτική εφαρμογή
του προγράμματος «Ψηφιακή Αλληλεγγύη», που θα
παρέχει σε χιλιάδες δικαιούχους του κοινωνικού μερί-

σματος δωρεάν laptop ή tablet, αλλά και σύνδεση στο internet
διάρκειας ενός έτους.

Όπως αναφέρει το dikaiologitika.gr οι δικαιούχοι του Κοινωνι-
κού Μερίσματος κάτοικοι των οκτώ Περιφερειών της χώρας που
θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα μπαίνουν σε ειδική ιστο-
σελίδα με τους κωδικούς του Taxisnet θα επιλέγουν το πακέτο με
τον εξοπλισμό αλλά και την παροχή Internet που επιθυμούν και
θα προμηθεύονται το κουπόνι χωρίς κάποια αίτηση.

Ο οδηγός του προγράμματος αναλύει όλη την διαδικασία που
θα πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι της δράσης «Ψηφιακή
Αλληλεγγύη» Το κουπόνι θα αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούμενο
[δικαιούχο του κοινωνικού μερίσματος] και θα περιλαμβάνει έναν
μοναδικό αριθμό.

Το συνολικό κόστος του κουπονιού είναι το άθροισμα του
κόστους και των 3 παροχών (πρόσβαση στο διαδίκτυο, εξοπλι-
σμός , υποστήριξη) καθεμιά από τις οποίες θα είναι διακριτά
προκοστολογημένη. Δεν θα επιτρέπεται η μεταφορά ποσού από
τη μία κατηγορία δαπάνης στην άλλη.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί, μέσω της ιστοσελίδας της
δράσης και με χρήση των συνθηματικών (username/password)
του TAXISNET να δει αν είναι επιλέξιμος ωφελούμενος της δρά-
σης ή όχι θα μπορεί να τυπώνει το μοναδικό κωδικό του κουπο-
νιού που του αντιστοιχεί ή να το λάβει στο mail του ή στο
ΚΙΝΗΤΌτου.

Στη συνέχεια θα μπορεί να επισκέπτεται το Web Site του προ-
γράμματος (που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη) και να αναζητήσει
Παρόχους που έχουν κατάστημα στην περιοχή του και να εντο-
πίζει τις Προσφορές - «Πακέτα» που τον ενδιαφέρουν.

* Στο κατάστημα ο Δικαιούχος πολίτης προσέρχεται με το προ-
σωπικό του κουπόνι που θα έχει εκτυπώσει (ή θα το έχει στο
κινητό του) και με την αστυνομική του ταυτότητα.

* Ο υπάλληλος του Παρόχου θα μπορεί μέσα από το ΠΣ του
Κουπονιού να ελέγξει τα στοιχεία του ωφελούμενου καθώς και αν
το ηλεκτρονικό κουπόνι είναι ενεργό ή έχει χρησιμοποιηθεί.

* Ο Δικαιούχος πολίτης επιλέγει Συσκευή, Σύνδεση και Υπο-
στήριξη/Συμβουλευτική Ενημέρωση (προαιρετικά). Το κατάστημα
καταχωρεί την προμήθεια του πελάτη μαζί με όλα τα απαραίτητα
στοιχεία (π.χ. Serial Number συσκευής) στην εφαρμογή της Δρά-
σης.

* Εν συνεχεία ο Πάροχος θα πρέπει από το μηχανογραφικό
του σύστημα να κόψει το φορολογικό παραστατικό (Δελτίο Απο-
στολής – Τιμολόγιο) που θα συνοδεύει την προμήθεια του πακέ-
του (αφορά τον εξοπλισμό).

* Το παραστατικό, εκτός από τα προβλεπόμενα από το Νόμο
στοιχεία της προμήθειας, θα πρέπει να περιλαμβάνει σε εμφανές
σημείο και τον μοναδικό Κωδικό Κουπονιού του ωφελούμενου.

Ο Κωδικός Κουπονιού θα αναγράφεται στο παραστατικό μέσα
από το μηχανογραφικό σύστημα του Παρόχου πριν την εκτύπω-
σή του ή μετά την εκτύπωση όπου θα αναγράφεται χειρόγραφα.
Θα υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης του μηχανογραφικού
συστήματος του Παρόχου με την εφαρμογή της δράσης (μέσω
web service), ώστε να ελέγχεται η ορθότητα εισαγωγής του κωδι-
κού από τον χειριστή του μηχανογραφικού συστήματος του
Παρόχου.

* Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο Δικαιούχος πολίτης
θα πρέπει να υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα
εκδοθούν και τυπωθούν από το πληροφοριακό σύστημα της
Δράσης (π.χ. Φόρμα Επιλογής προϊόντων Δικαιούχου πολίτη,
Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου πολίτη, κλπ) καθώς και από τους
Παρόχους/Προμηθευτές (π.χ. Τηλεπικοινωνιακό Συμβόλαιο, Δελ-
τίο Αποστολής-Τιμολόγιο Εξοπλισμού, κλπ).

* Οι Δικαιούχοι πολίτες μπορούν να ελέγξουν στο Web Site της
δράσης, εάν ο Κωδικός Κουπονιού είναι υπαρκτός και ότι αντι-
στοιχεί στα προϊόντα (συσκευή, σύνδεση και υποστήριξη/συμ-
βουλευτική ενημέρωση) που προμηθεύτηκε. Στόχοι του προ-
γράμματος είναι η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους πολίτες ενώ
μέσω της δράσης επιτυγχάνεται: * Η πρόσβαση των πολιτών,
«δικαιούχων» του κοινωνικού μερίσματος (όπως περιγράφονται
στην κείμενη νομοθεσία), σε τεχνολογίες ΤΠΕ.

* Η μείωση του ψηφιακού χάσματος στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς
Σύγκλισης, μέσω της πρόσβασης των πολιτών στο Διαδίκτυο και
την χρήση υπολογιστή τύπου tablet, netbook ή laptop.

* Η αύξηση της χρήσης του διαδικτύου, του ηλεκτρονικού
εμπορίου και των προσφερόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του
Δημοσίου από πολίτες που δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση
στο διαδίκτυο.

* Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών μέσω
σχετικής τεχνικής υποστήριξης/συμβουλευτικής ενημέρωσης στο
χώρο τους.

Δικαιούχοι
Οι πολίτες του κοινωνικού μερίσματος που κατοικούν στις

Περιφέρειες Σύγκλισης όπου συμπεριλαμβάνονται η Ανατολική
Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική
Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη. Οι Δικαιούχοι
πολίτες της δράσης, μέχρι σήμερα, ανέρχονται σε περίπου
289.000 πολίτες.

Ποιοι δικαιούνται δωρεάν laptop, 
tablet και ίντερνετ σε 8 Περιφέρειες

Στο πλαίσιο της πιλοτικής
εφαρμογής του προγράμματος
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Θέμα 8ο :Λήψη απόφασης για
την έγκριση διενέργειας της
εργασίας με τίτλο:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΚΤΙΡΙΑ».

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονομι-
κών Υπηρεσιών Φίλιππος
Πάνος.

Θέμα 9ο :Λήψη απόφασης για
την έγκριση διενέργειας της
προμήθειας με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ».

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονομι-
κών Υπηρεσιών Φ. Πάνος.

Θέμα 10ο :Λήψη απόφασης
για την έγκριση διενέργειας της
προμήθειας με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΑΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ».

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονομι-
κών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος.

Θέμα 11ο :Λήψη απόφασης
για την έγκριση διενέργειας της
δαπάνης με τίτλο: «ΑΜΟΙΒΗ
ΕΛΕΓΚΤΟΥ ΤΗΣ
Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Θ Ε Ι Σ Α Σ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονομι-
κών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος.

Θέμα 12ο :Επιστροφή ποσού
50€ ως αχρεωστήτως καταβλη-
θέντος .

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονομι-
κών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος.

Θέμα 13ο :Λήψη απόφασης
για την έγκριση δαπάνης για
επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού
σε διάφορες περιοχές του Δήμου 

Ασπροπύργου από την
ΔΕΔΔΗΕ(Ι’-2014).

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονομι-
κών Υπηρεσιών  Φίλιππος
Πάνος.

Θέμα 14ο :Λήψη απόφασης
επί της υπ. αριθμ. πρωτ.
29408/14-08-2014 αίτησης της
κ. ΝΟΔΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑΣ για τη
ρύθμιση οφειλής της.

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος &
Πρόεδρος της Οικονομικής Υπη-
ρεσίας κος Καραμπούλας Αντώ-
νιος.

Θέμα 15ο :Λήψη απόφασης
επί της υπ. αριθμ. πρωτ.
29220/13-08-2014 αίτησης της
εταιρείας «ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ
Α.Ε.»για τη ρύθμιση οφειλής
της.

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος &
Πρόεδρος της Οικονομικής Υπη-
ρεσίας κος Καραμπούλας Αντώ-
νιος.

Θέμα 16ο :Υποβολή Πρότα-
σης και αποδοχής ορών της
πρόσκλησης με Α.Π.
1170/ΚΑΠΕ με ημ. 10/10/2014
του Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνι-
σμού / Κέντρου Ανανεώσιμων
Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέρ-
γειας, στο Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ
2009-2014 με θέμα «GR 03 

–Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργει-
ας», στην θεματική κατηγορία 1-
«Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις
Α.Π.Ε. σε τοπικές Κοινότητες»..

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος &
Πρόεδρος της Οικονομικής Υπη-
ρεσίας κος Καραμπούλας Αντώ-
νιος.

Θέμα 17ο :Εκλογή Μελών
Επιτροπής Συμπαραστάτη του
Δημότη & της Επιχείρησης. 

Εισηγητής:Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ. κος Τσίγκος Ισίδωρος.

Θέμα 18ο :ΑΙΤΗΣΕΙΣ –
ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΡΙΖΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΜΕ ΘΕΜΑ:
«Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ «Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΠΟΛΥΣΕΙΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
 ΑΛΕΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ  ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ 

ΤΟΥ Π.Γ. ΣΥΡΙΖΑ 

ΣΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΡΙΖΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/10 ΣΤΙΣ 7:00 ΜΜ
ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΝΟΕΜΒΡΗ
στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Προσυγκέντρωση Υγειονομικών: 
ΜΕΤΡΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ στις 11 π.μ.
Δε δεχόμαστε να ζούμε με ψίχουλα
ΟΧΙ στο νέο Μισθολόγιο. Να υπογραφεί Συλλογική

Σύμβαση με επαναφορά των μισθών στα επίπεδα
του 2009.

ΟΧΙ στην αξιολόγηση και στα νοσοκομεία – επιχει-
ρήσεις. Να καταργηθούν οι Νόμοι για την αξιολόγηση
και για την Ε.Σ.Α.Ν.

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων
των ειδικοτήτων.

Επίδομα ανεργίας 600 ευρώ για όλους τους ανέρ-
γους, για όλη τη διάρκεια της ανεργίας.

Να καταργηθούν οι πληρωμές των ασθενών Δωρε-
άν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους άνεργους
– ανασφάλιστους και τις οικογένειες τους.

Να σταματήσει η φοροληστεία του λαϊκού εισοδή-
ματος. Να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ.

Αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα Υγείας –
Πρόνοιας, με κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης
και της εμπλοκής των ΜΚΟ.

Να ετοιμαστούμε για συνέχιση και κλιμάκωση του
αγώνα! 

Η επιτυχία των συλλαλητηρίων να συμβάλλει στην
ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος. Να ανοίξει
τον δρόμο για νέους πιο αποφασιστικούς αγώνες, με
αρχή την ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ στις 27 Νοέμβρη. 

Στο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ συμμετέ-
χουν και καλούν:

η ΈΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 
ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ

και τα Σωματεία Εργαζομένων σε:
ΑΓ. ΟΛΓΑ, ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ (απόφαση Γ.Σ.),

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ,  ΑΤΤΙΚΟΝ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΚΑΤ,
ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΛΑΪΚΟ, ΜΗΤΕΡΑ,
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ, ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ,
ΣΩΤΗΡΙΑ (απόφαση Γ.Σ.), ΤΖΑΝΕΙΟ 



Τ ην εντατικοποίηση των ελέγχων σε
κεντρικές θερμάνσεις κτιρίων και σε
σημεία πώλησης ξυλείας ξεκινούν άμεσα

οι περιφέρειες όλη της χώρας σε συνεργασία με το
υπουργείο Περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια σύσκε-
ψης αποφασίστηκε να ληφθούν μέτρα από όλους
τους φορείς για την αντιμετώπιση του φαινόμενου
της αιθαλομίχλης. Επίσης τα δασαρχεία θα εντεί-
νουν τους ελέγχους για να αντιμετωπιστούν φαινό-
μενα παράνομης υλοτομίας.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, εξετάστηκε η ορι-
στικοποίηση του δεσμευτικού Σχεδίου Δράσης, με
τις ενέργειες κάθε Φορέα για την αντιμετώπιση του
φαινόμενου της Αιθαλομίχλης για την περίοδο

2014/2015, και
πιο συγκεκριμέ-
να:

• Οι έλεγχοι
στην αγορά καυ-
σίμων στερεής
βιομάζας. 

• Οι έλεγχοι
στις εστίες καύ-
σης (κεντρικές
θ ε ρ μ ά ν σ ε ι ς ,
αρτοκλιβάνους, 

βιομηχανικούς λέβητες)  
• Η υπογραφή ΚΥΑ για κανονισμό 995/2010 της

Ε.Ε για την παράνομη υλοτόμηση.
• Η υπογραφή ΚΥΑ για κανονισμό 2173/2005 της

Ε.Ε περί δημιουργίας  εθελοντικού συστήματος
αδειών FLEGT για εισαγωγές ξυλείας στην ΕΕ

• Η εφαρμογή της ΚΥΑ που αφορά στη λήψη
μέτρων σε περιπτώσεις επεισοδίων. 

• Η προμήθεια εξοπλισμού για τη μέτρηση αιω-
ρούμενων σωματιδίων.

• Η ενημέρωση ευαισθητοποίηση των πολιτών.
• Οι τρόποι χρηματοδότησης των ανωτέρω δρά-

σεων, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Οι εκπρόσωποι των Περιφερειών, Αττικής, Ανα-
τολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής Μακεδο-
νίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς
Ελλάδας, και Κρήτης, επικρότησαν τα μέτρα που
έχουν ήδη ληφθεί (μείωση του ειδικού φόρου κατα-
νάλωσης, προώθηση της χρήσης του φυσικού
αερίου στα νοικοκυριά) και δεσμεύτηκαν για την
εντατικοποίηση των ελέγχων από τη πλευρά τους,
τόσο σε επίπεδο εμπορίας στερεής βιομάζας, όσο
και ελέγχων εκπομπών καυσαερίων σταθερών
εστιών καύσης. 

Παράλληλα, οι περισσότερες Περιφέρειες δρομο-
λογούν, ή έχουν κινήσει, διαγωνιστικές διαδικασίες
προμήθειας αναλυτών για τον έλεγχο σταθερών
εστιών καύσης και για τη μέτρηση συγκέντρωσης
αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα.

Όλες οι πλευρές συνεχίζουν την προσπάθεια
εγκαθίδρυσης ενός δικτύου επικοινωνίας μεταξύ
των Περιφερειών, με κόμβο το ΥΠΕΚΑ, για τον
καλύτερο συντονισμό και τη βελτιστοποίηση της
εφαρμογής των έκτακτων μέτρων, σε περιπτώσεις
εμφάνισης επεισοδίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά υπήρξε στις ενέργειες
που καταβάλλονται, σε κεντρικό και τοπικό επίπε-
δο, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
πολιτών ολόκληρης της χώρας και κυρίως του πλη-
θυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Τα δασαρχεία θα εντείνουνΤα δασαρχεία θα εντείνουν
τους ελέγχους για να τους ελέγχους για να 

αντιμετωπιστούν φαινόμενααντιμετωπιστούν φαινόμενα
παράνομης υλοτομίαςπαράνομης υλοτομίας
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Διαμορφώνει το Πρόγραμμα των Δια-
λέξεών του, που φιλοξενούνται στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευματικού
Κέντρου, με στόχο να ρίχνει άπλετο φως
στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
σύγχρονη Ελλάδα, συνεκτιμώντας
παράλληλα τις τοπικές ιδιαιτερότητες,
καθώς και τις προτεραιότητες του
Ασπρόπυργου και του Λαού του. Την
ευθύνη για τη λειτουργία του θεσμού,
από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, έχει η
αρμόδια για τη λειτουργία της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης, κ. Ασημίνα Φούφα –
Κορώνη. 

Το πλήρες Πρόγραμμα των Διαλέξε-
ων, για την περίοδο 2014 – 2015, έχει
ως εξής;

***  Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014, ώρα
19:30.

Ο κ. Ιωάννης Μάζης, Καθηγητής Οικο-
νομικής Γεωγραφίας – Γεωπολιτικής,
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα
Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερ-
μηνείας, με θέμα της διάλεξής του: 

«Η Γεωπολιτική πραγματικότητα στο
δίπολο Ελλάδας – Κύπρου. Λύσεις και
άλλοθι».

*** Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014, ώρα
19:30.

Ο Δρ. Ηλίας Κονοφάγος, Χημικός
Μηχανικός, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
Εταιρείας Ανάπτυξης Υδρογονανθρά-
κων, Σύμβουλος του Πρωθυπουργού
για θέματα ενέργειας, με  θέμα της διά-
λεξής του: «Η προοπτική της αξιοποίη-
σης των υδρογονανθράκων του ελλαδι-
κού χώρου».

***Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014, ώρα
19:30.

Ο  κ. Βασίλειος Νικόπουλος,  Επίτιμος
Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, με θέμα
της διάλεξής του: «Η αλήθεια, για τη
σημερινή αντισυνταγματική κατάσταση
της Ελλάδας».

*** Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014, ώρα
19:30

Ο κ. Γιώργος Σαμέλης,  Παθολόγος –
Ογκολόγος,  Διευθυντής της Ογκολογι-
κής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκο-
μείου και η κ. Χάρις Σταμούλη, 

Κλινική Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύ-
τρια, με θέμα της διάλεξής τους: «Καρκί-
νος, διατροφή και ψυχολογικές συνέπει-
ες».

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
Η συνέχεια από σελ. 3

Δράσεις πρόληψης 
για την αιθαλομίχλη από ΥΠΕΚΑ - περιφέρειες



ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ Α.Ο. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του τουρ-
νουά παλαιμάχων ποδοσφαιριστών Αθή-
νας.
2ος ΟΜΙΛΟΣ -1ος ΓΥΡΟΣ
03/11/2014 Πετράλωνα-ΧΑΙΔΑΡΙ 9Ρουφ

21:30μμ)
10/11/2014 Ιεράπολη-ΧΑΙΔΑΡΙ (Ορυζο-

μύλων 18:00μμ0
24/11/2014 ΧΑΙΔΑΡΙ-Π.Φάληρο
01/12/2014 Ολυμπιακός Λιοσ.-ΧΑΙΔΑΡΙ

(ΕΑΚ Λιοσ. 18:00μμ)
08/12/2014 ΧΑΙΔΑΡΙ-Ηλυσιακός
15/12/2014 Πρωτέας Π.Φώκαιας-

ΧΑΙΔΑΡΙ (Αναβύσσου 19:00μμ)
19/01/2015 ΧΑΙΔΑΡΙ-Βριλλήσια
26/01/2015 Αρης Πετρούπολης-ΧΑΙΔΑΡΙ

(Πετρούπολης Γ 18:00μμ)
02/02/2015 ΧΑΙΔΑΡΙ-Ακράτητος Ανω

Λιοσίων

2ος ΓΥΡΟΣ:
09/02/2015 ΧΑΙΔΑΡΙ-Κηφισιά
02/03/2015 Φωστήρας-ΧΑΙΔΑΡΙ (Χαμο-

στέρνας 17:45μμ)
09/03/2015 ΧΑΙΔΑΡΙ-Πετράλωνα
16/03/1015 ΧΑΙΔΑΡΙ-Ιεράπολη
23/03/2015 Π.Φάληρο-ΧΑΙΔΑΡΙ (Φαλή-

ρου 18:00μμ)
30/03/2015 ΧΑΙΔΑΡΙ-Ολυμπιακός Λιο-

σίων
20/04/2015 Ηλυσιακός-ΧΑΙΔΑΡΙ (Γουδί-

ου 18:30μμ)
27/04/2015 ΧΑΙΔΑΡΙ-Πρωτέας Π.Φώκαι-

ας
04/05/2015 Βριλλήσια-ΧΑΙΔΑΡΙ (Βριλησ-

σίων 19:45μμ)
18/05/2015 ΧΑΙΔΑΡΙ-Αρης Πετρούπολης
25/05/2015 Ακράτητος-ΧΑΙΔΑΡΙ (Ακράτη-

του 19:45μμ)

ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ Ο ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΠΤΙΜΙΣΤ 

Εντυπωσιάζει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της κατηγορίας Οπτιμιστ
που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Σαν Ισίντρο της Αργεντινής  με την συμμετοχή 207 νεαρών αγοριών
και κοριτσιών από 51 χώρες.

Μετά τις έξι προκριματικές  κούρσες  οι αθλητές χωρίστηκαν σε τρείς  στολίσκους και στο χρυσό
έγιναν ήδη οι πρώτες δύο ιστιοδρομίες . 

Ο ιστιοπλόος του ΝΟΒ τερμάτισε 2 και 4 αντίστοιχα και με 31 βαθμούς φιγουράρει στην 2η θέση
της γενικής κατάταξης σε σύνολο 69 σκαφών. 

Με μικρή διαφορά προηγείται ( 28 β ) ο Ελβετός Ν.Ρολάζ και 3ος είναι ο Βραζιλιάνος
Γκ.Αμπντουκλέτς με 43 β . Στην 41η  θέση είναι η Α. Π. Σπανάκη με 159 β .       

Οι υπόλοιποι τρείς αθλητές μας συμμετέχουν στον αργυρό στολίσκο . Ο Τ. Αθανασόπουλος είναι
11ος με 173 β , ο Ν. Καραγιαννίδης 33ος με 217 β και ο Ι.Κεφαλλωνίτης 43ος με 231 βαθμούς. 

Oι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου ΓΈθνικής. 

Ο ΜΑΚΡΥΠΟΔΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ο ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ-ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
Ο ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΔΑ-ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
Ο ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΖΑΚΥΝΘΙΑΚΟΣ

Ανακοινώθηκαν  οι διαιτητές των αγώ-
νων της 5ης αγωνιστικής του 3ου ομί-
λου της ΓΈθνικής. Αναλυτικά:

Αχαϊκή – ΠΑΟ Βάρδας
Γκιάφης, Αντωνόπουλος, Σπυριδόπου-

λος (Αιτωλοακαρνανίας)

ΑΟ Λουτράκι – Μανδραϊκός
Καλογεράκος (Ζακύνθου), Καραλής

(Ηλείας), Γκαβέρας (Αχαΐας)

Καλαμάτα – Πανελευσινιακός
Μακρυπόδης, Γκοτσόπουλος, Οικονό-

μου (Αχαΐας)

Παναρκαδικός – Αιολικός
Μπακογιάννης, Βασιλάκης, Λεοντακια-

νάκος (Αθηνών)

Παναργειακός – Ερμής Κιβερίου
Φωτόπουλλος, Λυμπερόπουλος,

Νιδριώτης (Αθηνών)

Αστέρας Μαγούλας – Ζακυνθιακός
Γιαννόπουλος, Δημογέροντας, Τρια-

νταφύλλου (Αρκαδίας)

Δόξα Μανωλάδας – Βύζας Μεγάρων
Νικολόπουλος, Αδαμόπουλος (Μεσση-

νίας), Σταματάκος (Λακωνίας)
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

Εκδρομή οι φίλαθλοι του
Πανελευσινιακού 

στην Καλαμάτα

Ο σύνδεσμος φιλάθλων της ομά-
δας «Σταχυοφόροι» διοργανώνουν
εκδρομή για την Καλαμάτα, προ-
κειμένου να ενισχύσουν την προ-
σπάθεια των παικτών του Κώστα

Παρθενίου για τη νίκη
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ο Σ.Φ ΣΤΑΧΥΟΦΟΡΟΙ διοργα-

νώνει εκδρομή για την εκτός έδρας
αναμέτρηση με την ΚΑΛΑΜΑΤΑ
την Κυριακή 02/11/2014.Τιμή συμ-
μετοχής 10 ευρώ.

Ώρα αναχώρησης 11:30. 
Περισσότερες πληροφορίες στα

γραφεία του συνδέσμου (Επισμη
ναγού Νέζη 36),καθημερινά από

τις 18:00 έως τις 21:00.
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Ανακοινώθηκαν οιΑνακοινώθηκαν οι
διαιτητές και οι βοηθοίδιαιτητές και οι βοηθοί
της 4ης αγωνιστικήςτης 4ης αγωνιστικής
της φούτμπ όλ λίγκ.της φούτμπ όλ λίγκ.
Αναλυτικά:Αναλυτικά:

Κυριακή 2 ΝοεμβρίουΚυριακή 2 Νοεμβρίου
Επισκοπή – ΗρακλήςΕπισκοπή – Ηρακλής

Ψαχνών (15:00, ΔΑΚΨαχνών (15:00, ΔΑΚ
Γάλλου)Γάλλου)

Διαιτητής: ΜανούραςΔιαιτητής: Μανούρας
(Τρικάλων)(Τρικάλων)

Βοηθοί: Μήταρης,Βοηθοί: Μήταρης,
Λάμπρου (Αν. Αττικής)Λάμπρου (Αν. Αττικής)

Άλιμος – ΠαναιγιάλειΆλιμος – Παναιγιάλει --
ος (15:00, Δημ. Καισαος (15:00, Δημ. Καισα--
ριανής)ριανής)

Διαιτητής: ΚουλούδηςΔιαιτητής: Κουλούδης
(Λέσβου)(Λέσβου)

Βοηθοί: ΚοκμοτόςΒοηθοί: Κοκμοτός
(Ρεθύμνου), Σεφέρης(Ρεθύμνου), Σεφέρης
(Κορινθίας)(Κορινθίας)

Πανηλειακός – ΑΟΠανηλειακός – ΑΟ
Χανιά (15:00, Δημ.Χανιά (15:00, Δημ.
Πύργου)Πύργου)

Διαιτητής: ΣταθόπουΔιαιτητής: Σταθόπου--
λος (Δυτ. Αττικής)λος (Δυτ. Αττικής)

Βοηθοί: Κασσαβέτης,Βοηθοί: Κασσαβέτης,
Καλαμπόκης (Αιτ/νίας)Καλαμπόκης (Αιτ/νίας)

Αχαρναϊκός – ΑΕΚΑχαρναϊκός – ΑΕΚ
(15:00 (15:00 OTE TV, OTE TV, Γήπ.Γήπ.
«Γ. Καμάρας»)«Γ. Καμάρας»)

Διαιτητής: ΦώτηςΔιαιτητής: Φώτης
(Εύβοιας)(Εύβοιας)

Βοηθοί: ΠατσιόπουΒοηθοί: Πατσιόπου --
λος (Δωδ/νήσου),λος (Δωδ/νήσου),
Πετρίδης (Χίου)Πετρίδης (Χίου)

Δευτέρα 3 ΝοεμβρίουΔευτέρα 3 Νοεμβρίου

Καλλιθέα – ΑπόλλωνΚαλλιθέα – Απόλλων
Σμύρνης (18:00 Σμύρνης (18:00 OTEOTE
TVTV))

Διαιτητής: ΣωσώνηςΔιαιτητής: Σωσώνης
(Φθιώτιδας)(Φθιώτιδας)

Βοηθοί: Μεϊντανάς,Βοηθοί: Μεϊντανάς,
Γκαβέρας (Αχαΐας)Γκαβέρας (Αχαΐας)

Παναχαϊκή – ΕρμιονίΠαναχαϊκή – Ερμιονί --
δα (15:00, Παμπελοδα (15:00, Παμπελο--
ποννησιακό Στάδιο)ποννησιακό Στάδιο)

Διαιτητής: ΜιχαηλίδηςΔιαιτητής: Μιχαηλίδης
(Βοιωτίας)(Βοιωτίας)

Βοηθοί: Πήττας (ΗλείΒοηθοί: Πήττας (Ηλεί --
ας), Πυλαρινός (Ζακύνας), Πυλαρινός (Ζακύν--
θου)θου)

Ρεπό: ΦωστήραςΡεπό: Φωστήρας

Ο ΠΑΟΚ
Μ ά ν δ ρ α ς
ύστερα απο
μεγαλε ιώδη
ε μ φ ά ν ι σ η
συνέτριψε τον
Αίαντα Παρα-
λίας  που
αγων ίσ τηκε
με πολλές
ελλείψεις με
7-0  και
πέρασε στην
ε π ό μ ε ν η
φάση του
κ υ π έ λ λ ο υ
Δυτικής Αττι-
κής. Στο
πρώτο παι-
χνίδι ο Αίας
είχε επικρα-
τήσει με 0-2.

Σε πολλά
κέφια οι παί-
κτες του
Γιώργου Σωτήρχου κατάφεραν να επιβά-
λουν τον δικό τους ρυθμό και να σημειώ-
σουν επτά ωραιότερα τέρματα.Ανίθετα η
ομάδα του Κώστα Λίνάρδου βρέθηκε σε
άσχημη ημέρα και υποτάχτηκαν 

Σακόβ 1' , Καζαντζίδης 23'  Λάλας 24'
Κόρμαλης 38' Θεοδωρόπουλος 70' Διολέ-
της 81' Δρούγγος 84'.

Διαιτητής Νάκος.Βοηθοί: Πρέντζας-
Φούρκας.  Παρατηρητής αγώνα Τσιμίκος
Πάρης.

Π Α Ο Κ
ΜΑΝΔΡΑΣ(προπο-
νητής Γιώργος
Σωτήρχος): Τσεπέ-
ρης, Πετσίτης,
Δρούγγος, Πέτρου,
Ευαγγέλου, Θεο-
δωρόπουλος, Στε-
φανίδης(75'Μπ έλ-
σης), Κόρμαλης(67'
Διολέτης), Σακόβ,
Καζαντζίδης(46'Κα-
νάκης),  Λάλας.

Αναπ ληρωματι -
κοί: Παπακωνστα-
ντίνου, Κανάκης,
Μπέλσης, Δεση-
νιώτης, Πανοηλίας,
Διολέτης, Τσιανά-
κας.

Α Ι Α Σ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ(π ρο-
πονητής Κώστας
Λινάρδος): Πλάκα,
Λιόλιος Κ, Μαρινό-

πουλος, Ρουμελίδης, Τάτσης, Καλαιτζίδης,
Παπαδόπουλος Γ, Μαντικόπουλος, Σιέτ-
τος, Κλογκέρι, Λιόλιος Α.

Αναπληρωματικοί: Λυγερός, Παπαδό-
πουλος Α, Λιάκος, Μιχελής.

***Στα άλλα παιχνίδια: Ακράτητος-Ελευ-
σινιακός πρώτο μάτς 3-0( 7-0), Ειδυλλια-
κός-Πυρρίχιος    (πρώτο μάτς 0-2), Αττα-
λος Νέας Περάμου-Θρασύβουλος 3-1 (
πρώτο μάτς 1-1.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣΔΑ: ΣΑΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΠΑΟΚ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣΔΑ: ΣΑΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΠΑΟΚ 
ΜΑΝΔΡΑΣ 7-0 ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣΜΑΝΔΡΑΣ 7-0 ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΦΟΥΤΜΠΟΛ ΛΙΓΚΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΦΟΥΤΜΠΟΛ ΛΙΓΚ
Ο ΦΩΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Ο ΦΩΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ 
ΤΟΥ ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΚΤΟΥ ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΚ

ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ: : ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ 
ΛΙΑΠΑΚΗ ΣΤΗΝ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΛΙΑΠΑΚΗ ΣΤΗΝ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ
Δεν θεωρούν μειονέκτημα

στον Αχαρναϊκό το ότι θα
αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ
στη Ριζούπολη.

Ο Αχαρναϊκός θα παίξει
με την ΑΕΚ στη Ριζούπολη
στο πλαίσιο της τέταρτης
αγωνιστικής της Football
League και όχι στη φυσική
του έδρα στο Μενίδι, προσ-
δοκώντας σημαντικά οικο-
νομικά οφέλη από τη διάθε-
ση των εισιτηρίων.

Σύμφωνα με τα μέλη του
ποδοσφαιρικού τμήματος, η εξέλιξη αυτή δεν πρόκειται να επηρεά-
σει την ομάδα στην προσπάθεια που θα καταβάλει για θετικό απο-
τέλεσμα απέναντι στην «Ένωση». «Σίγουρα, η ΑΕΚ θα έχει περισ-
σότερο κόσμο στο γήπεδο αλλά τα πάντα θα κριθούν στον αγωνι-
στικό χώρο και μόνο εκεί», υποστηρίζουν στο Μενίδι.

Από εκεί και πέρα, η προετοιμασία συνεχίστηκε με πρωινή προ-
πόνηση την Τετάρτη (29/10) και μοναδικό απόντα τον Μανώλη Λια-
πάκη.
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Συνάντηση της Περιφερειάρχη Ρένας 
Δούρου με τους Οικολόγους Πράσινους

Συμφώνησαν να υπάρχει ανοιχτός δίαυλος 
επικοινωνίας με ανταλλαγή ρεαλιστικών προτάσεων.

Συνάντηση με αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσι-
νων, στην έδρα του κόμματος, είχε εχθές Περιφερειάρχης
Αττικής, Ρένα Δούρου. Στη συνάντηση, η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε ύστερα από αίτημα της Περιφερειάρχη Αττικής,
μετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα Αθηνών
Γιώργος Καραμέρος, η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού,
Εύη Αποστολάκη και ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής
Πολιτικής, Παναγιώτης Αθανασιάδης ενώ από την πλευρά
των Οικολόγων Πράσινων συμμετείχαν ο συντονιστής της
Εκτελεστικής Γραμματείας των Οικολόγων Πράσινων Γιάν-
νης Τσιρώνης, η εκπρόσωπος Τύπου Μαρία Πετεινάκη, τα
μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας Δήμητρα Λυμπερο-
πούλου και Κώστας Καλογράνης, ο Γιώργος Δημητρίου,
συντονιστής της Γραμματείας Περιφερειακής Οργάνωσης
Αττικής και ο Κώστας Διάκος, μέλος της θεματικής ομάδας
τοπικής αυτοδιοίκησης

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα
και σε αυτήν υπογραμμίστηκε η ανάγκη συνεργασίας και
διαρκούς αλληλοενημέρωσης για τα σοβαρά προβλήματα
της Αττικής όπως το φλέγον ζήτημα της διαχείρισης των
απορριμμάτων. Επιπλέον συζητήθηκαν θέματα διαμόρ-
φωσης του περιβάλλοντος της Αττικής: ρέματα, Κηφισός,
ελεύθεροι χώροι, πώληση Ελληνικού, ανάπλαση Ελαιώνα,
κενά κτίρια που διαχειρίζεται η Περιφέρεια, Rethink
Athens, ΤΑΙΠΕΔ, ΕΠΑΝΕΚ αλλά και το οξύ πρόβλημα της
αιθαλομίχλης και η ενεργειακή διαχείριση της Αττικής.

Σε δήλωσή της η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου
τόνισε πως η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί
προτεραιότητα της νέας Περιφερειακής διοίκησης και σε
αυτό τον τομέα θα αξιοποιηθεί όχι μόνο η πλούσια Ευρω-
παϊκή εμπειρία αλλά και οι γνώσεις που διαθέτουν συγκε-
κριμένοι Δήμοι της χώρας που έχουν ήδη εφαρμόσει σχε-
τικά πιλοτικά προγράμματα.

Από την πλευρά τους οι Οικολόγοι Πράσινοι υπογράμ-
μισαν πως η οικονομία και το περιβάλλον είναι παράγο-
ντες σε άμεση συνάρτηση και πως οποιαδήποτε πολιτική
εφαρμόζεται σε αυτούς τους τομείς πρέπει να προκύπτει
μέσα από διάλογο και συνεννόηση με την κοινωνία των
πολιτών

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι θα υπάρχει ανοιχτός
δίαυλος επικοινωνίας με ανταλλαγή ρεαλιστικών προτάσε-
ων. Μάλιστα, η περιφερειάρχης Ρένα Δούρου υπογράμμι-
σε το ρόλο που μπορεί να παίξουν οι Οικολόγοι Πράσινοι
για την επαφή με την κοινωνία των πολιτών.

Στάση εργασίας σε Μετρό, ΗΣΑΠ 
και Τραμ την Πέμπτη

Στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τις 2 το
μεσημέρι, θα πραγματοποιήσουν σήμερα 30 Οκτωβρί-

ου, οι εργαζόμενοι σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση των Σωματείων τους, για

τις συγκεκριμένες ώρες έχει προγραμματισθεί Γενική
Συνέλευση, με θέμα την υπογραφή της Εθνικής Συλλο-

γικής Σύμβασης Εργασίας.

Χειμερινό ωράριο για το νυχτερινό 
τιμολόγιο της ΔΕΗ

Από το Σάββατο 1η ΝοεμβρίουΑπό το Σάββατο 1η Νοεμβρίου

Σε εφαρμογή τίθεται από το Σάββατο 1η Νοεμβρίου το χει-
μερινό ωράριο για το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ.
Έτσι, οι πελάτες που κάνουν χρήση του νυχτερινού τιμο-
λογίου θα έχουν μειωμένη χρέωση και για ένα δίωρο το
μεσημέρι.
Αναλυτικά, το ωράριο για το νυχτερινό τιμολόγιο είναι:

Για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της
Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν
νησιών (περιλαμβάνονται τα Επτάνησα, οι Σποράδες, η
'Ανδρος, η Τήνος, η Κέα, τα νησιά του Αργοσαρωνικού, η
Θάσος και η Σαμοθράκη) η μειωμένη χρέωση ισχύει από
τις 3 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα και από τις 2 τα
ξημερώματα ως τις 8 το πρωί.
Για τους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών το ωρά-
ριο είναι 15:30-17:30 και 02:00-08:00.
Περισσότερες πληροφορίες στα κατά τόπους γραφεία της
ΔΕΗ ή στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ, (http://www.dei.com.gr),
και του ΔΕΔΔΗΕ (www.deddie.gr).

Παγκόσμια Τράπεζα: 61η η Ελλάδα
στην ευκολία ανάπτυξης επιχειρήσεων
Σε έκθεση διαπιστώνεται ότι η κατάσταση

«συνεχίζει να βελτιώνεται»

Η Ελλάδα ενίσχυσε το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ανά-
πτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με
νέα έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Συγκεκριμένα, στην έκθεση αξιολόγησης της Παγκό-
σμιας Τράπεζας για την ευκολία ανάπτυξης επιχειρηματι-
κών δραστηριοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ελλάδα σ'
αυτό τον τομέα (Doing BUSINESS in Greece) σημειώνει
πρόοδο για το 2015 και από την 65η θέση που κατετάγη
για την τρέχουσα χρονιά, μετακινείται στην 61η θέση. 

Όπως σημειώνεται, στη νέα έκθεση της Παγκόσμιας
Τράπεζας, διαπιστώνεται ότι η κατάσταση στην Ελλάδα σ'
αυτό τον τομέα «συνεχίζει να βελτιώνεται». 

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι έχουν βελτιωθεί οι διαδι-
κασίες που αφορούν τη δημιουργία και ανάπτυξη μιας επι-
χείρησης, καταγράφοντας κυρίως το γεγονός ότι έγινε
ευκολότερη η δήλωση περιουσιακών στοιχείων με τη μεί-
ωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων και την εξάλειψη
της απαίτησης για δημοτικό πιστοποιητικό φορολογικής
ενημερότητας. 

Σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, η
μεταρρύθμιση αυτή επέτρεψε στη χώρα να καταγράψει τη
μεγαλύτερη πρόοδο σε παγκόσμιο επίπεδο στον δείκτη
δήλωσης ιδιοκτησίας. 

Στη συνέχεια, σημειώνεται ότι εκτός από την καταγραφή
της ακίνητης περιουσίας, η Ελλάδα έκανε ευκολότερο το
ξεκίνημα επιχειρήσεων κατά το παρελθόν έτος, με τη μεί-
ωση του κόστους εγγραφής, έτσι ώστε η έναρξη μιας επι-
χείρησης να κοστίζει πλέον 2,2% του κατά κεφαλήν εισο-
δήματος, κάτω από 32,5% που βρισκόταν πριν από μια
δεκαετία. Επιπλέον, η Ελλάδα ενίσχυσε το νομικό πλαί-
σιο, με την εισαγωγή ενός ηλεκτρονικού συστήματος. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Παγκό-
σμιας Τράπεζας, «η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η
Ισπανία, όλες οι οικονομίες που επλήγησαν περισσότερο
από την παγκόσμια οικονομική κρίση, έχουν διατηρήσει
ένα σταθερό ρυθμό ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων» δήλω-
σε η Λάουρα Τουκ, αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπε-
ζας για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, προσθέτοντας
ότι «οι μεταρρυθμίσεις αυτές μπορούν να βοηθήσουν στην
αποκατάσταση της οικονομικής ανάπτυξης. Στην Ελλάδα,
για παράδειγμα, η διευκόλυνση για τη δημιουργία επιχει-
ρήσεων κατά το παρελθόν έτος, προσφέρει περισσότερες
πιθανότητες στις επιχειρηματικές ιδέες για να ανθίσουν,
δημιουργώντας ευκαιρίες τοπικής απασχόλησης».

Βορίδης: Βάρος για το σύστημα υγείας 
οι χιλιάδες παράτυποι μετανάστες
Θα ξεπεράσουν τις 31.000 έως το τέλος του 2014,
επεσήμανε ο υπουργός

Στον μεγάλο αριθμό των παράτυπων μεταναστών που
δέχεται η Ελλάδα και στο τεράστιο βάρος για το σύστημα
υγείας, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Μάκης Βορίδης,
κατά την υπουργική διάσκεψη σχετικά με την «Υγεία στη
Μεσόγειο», που έγινε στη Ρώμη. 
Ο υπουργός επισήμανε την ανάγκη περαιτέρω συνεργα-
σίας και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών- μελών της ΕΕ και
την προώθηση της συνεργασίας με τις χώρες της Μεσογεί-
ου, μη μέλη της ΕΕ, με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων
(capacity building) των χωρών καταγωγής ή διέλευσης των
μεταναστών για την πρόληψη και τον έλεγχο απειλών από
μεταδοτικά νοσήματα και την ενίσχυση των υποδομών
δημόσιας υγείας. 

Όπως είπε ο κ. Βορίδης, οι παράτυποι μετανάστες στην
Ελλάδα αναμένεται έως το τέλος τους έτους να ξεπεράσουν
τα 31.000 άτομα, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα το ζήτημα της
κάλυψης των αναγκών υγείας τους αλλά και το βάρος για το
σύστημα υγείας, σε επίπεδο υποδομών και πόρων, ιδιαίτε-
ρα σε περίοδο κρίσης και οικονομικών περιορισμών.
Στη συζήτηση για τον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό, οι

υπουργοί αναφέρθηκαν στη σημασία της εφαρμογής του,
υπογραμμίζοντας ιδιαιτέρως τις προβλέψεις σε σχέση με
την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση επιδημιών, οι οποίες
αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα στην αντίδραση και προστα-
σία από την επιδημία του ιού Έμπολα. 
Στο θέμα της αντιμετώπισης της μικροβιακής αντοχής τονί-
στηκε η σημασία της συνετής χρήσης των αντιβιοτικών και η
παρακολούθηση της συνταγογράφησης για την ασφάλεια
των ασθενών και υπογραμμίστηκε η ανάγκη ανάπτυξης
κατευθυντήριων οδηγιών για τους επαγγελματίες υγείας και
η ευαισθητοποίηση του κοινού.

ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ    ---     ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου
του Δήμου Ασπροπύργου, σας προσκαλούν  στην πρώτη διάλεξη, της 8ης περιό-

δου λειτουργίας, του ¨Ανοιχτού Πανεπιστημίου¨ του Δήμου μας (2014-2015).
Ομιλητής, ο Καθηγητής της Οικονομικής Γεωγραφίας-Γεωπολιτικής  στο Ιόνιο

Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Ξ.Γ.Μ.Δ.,   Ιωάννης Μάζης, με θέμα:  
«Η Γεωπολιτική πραγματικότητα στο δίπολο Ελλάδας – Κύπρου. 
Λύσεις και άλλοθι»    τη Δευτέρα  3  Νοεμβρίου 2014, ώρα 19:30,
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου

(«Δημήτριος Καλλιέρης»),  Αλέκου Παναγούλη 13, 
στην πλατεία Αγίου Δημητρίου,  με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Μετ΄ εξαιρέτου τιμής,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Π.Κ.            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Μελέτιος Μπουραντάς                       Νικόλαος  Ι.  Μελετίου
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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

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

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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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Ουπουργός Εθνικής Άμυνας
Δημήτρης Αβραμόπουλος συνο-
δευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΝ

Αντιναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη ΠΝ,
μετέβη εχθές το πρωί στα ΕΝΑΕ Σκαρα-
μαγκά και πραγματοποίησε ολιγόωρο
δοκιμαστικό πλου με το υποβρύχιο
«Πιπίνος».

Μετά το δοκιμαστικό πλου, ο κ. Αβρα-
μόπουλος προέβη στην ακόλουθη δήλω-
ση: «Στα πλαίσια των πρώτων δοκιμαστι-
κών πλόων βρεθήκαμε σήμερα με τον
Αρχηγό του Πολεμικού Ναυτικού εδώ στα

ναυπηγεία Σκαραμαγκά και
πραγματοποιήσαμε έναν
πλου, με τον «Πιπίνο», αυτό
το καταπληκτικό επίτευγμα
της τεχνολογίας που πριν
από λίγες μέρες ρίξαμε στο
νερό.Το ελληνικό Ναυτικό,
που έχει ξεπεράσει όλα αυτά
τα προβλήματα, ενισχύεται

ακόμα περισσότερο. Και θα είναι σημα-
ντικός ο ρόλος του και για την εθνική μας
ασφάλεια, αλλά και για την όποια απο-
στολή του ανατεθεί στο όνομα της διε-
θνούς νομιμότητας.Θέλω να ευχαριστή-
σω τον κύριο Αρχηγό και βέβαια τον
Κυβερνήτη και το πλήρωμα του υποβρυ-
χίου που με την αξιοσύνη, την ικανότητά
τους, την εκπαίδευσή τους και την κατάρ-
τισή τους, εγγυώνται τη χρησιμότητα
αυτού του όπλου στα χέρια των άξιων
ανδρών μας, αλλά και του ελληνικού
Πολεμικού Ναυτικού.

Να τους ευχηθώ καλούς
και ασφαλείς πλόες και όταν
είναι σε κατάδυση και όταν
είναι στην επιφάνεια. Να
έχουν πάντα υγεία και να
νιώθουν υπερήφανοι για
την αποστολή τους.Και
βέβαια μία ιδιαίτερη αναφο-
ρά στους εργαζόμενους στα
Ναυπηγεία. 

Όπως είχα την ευκαιρία να
πω την πρώτη κιόλας
ημέρα και μετά την καθέλκυ-
ση του υποβρυχίου αυτού,
είναι τα ελληνικά χέρια και
τα ελληνικά μυαλά που ολο-
κλήρωσαν την κατασκευή
του.

Οι τεράστιες δυνατότητες της ναυπηγο-
επισκευαστικής και ναυπηγοκατασκευα-
στικής μας βιομηχανίας σε ένα μεγάλο
βαθμό έχουν να κάνουν με το υψηλού 

επιπέδου ειδικευμένο ανθρώπινο δυνα-
μικό μας. Θα πρέπει να σταθούμε κοντά
τους και σιγά-σιγά να λύσουμε και τα
υπόλοιπα προβλήματα, έτσι ώστε αυτή η
υποδομή της χώρας να είναι η αιχμή ανά-
πτυξης και προόδου της Ελλάδος».

Νέα έκθεση – σοκ της UNICEF δείχνει ότι 2,6 εκατομμύ-
ρια παιδιά έχουν βυθιστεί κάτω από το όριο της φτώ-
χειας στις πλουσιότερες χώρες του κόσμου από το

2008, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των παιδιών στον ανα-
πτυγμένο κόσμο που ζουν σε συνθήκες φτώχειας σε περίπου
76,5 εκατομμύρια.

Η Έκθεση του Ερευνητικού Κέντρου της UNICEF Innocenti
«Τα παιδιά της ύφεσης: Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης
στην παιδική ευημερία στις πλούσιες χώρες», κατατάσσει 41
χώρες του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με το
αν τα επίπεδα της παιδικής φτώχειας έχουν αυξηθεί ή μειωθεί
από το 2008. Παρακολουθεί επίσης το ποσοστό των ατόμων
ηλικίας 15-24 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απα-
σχόλησης ή κατάρτισης. Η έκθεση συμπεριλαμβάνει στοιχεία
του Ινστιτούτου Gallup (Gallup World Poll Data) σχετικά με τις
αντιλήψεις των ανθρώπων για την οικονομική τους κατάσταση
και τις ελπίδες για το μέλλον από τότε που ξεκίνησε η ύφεση.

Η μεγαλύτερη αύξηση της παιδικής φτώχειας έχει παρατηρη-
θεί στις νοτιοευρωπαϊκές χώρες-Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία -
καθώς και στην Κροατία, στα τρία Βαλτικά κράτη και σε τρία
άλλα κράτη που έχουν «χτυπηθεί» άσχημα από την ύφεση:

την Ισλανδία, την Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο. Στις πέντε
χώρες στο τέλος του πίνακα, η παιδική φτώχεια αυξήθηκε από
10 σε 20 μονάδες, μία αύξηση της τάξης άνω του 50%.

Η ελληνική κρίση μέσα από τα μάτια ενός παιδιού

Οι δείκτες της παρούσας Έκθεσης δεν αποτυπώνουν πλή-
ρως τις αλλαγές στον τρόπο ζωής των παιδιών. Επιδιώκοντας
μια πιο διεισδυτική γνώση των προοπτικών για τα παιδιά, ανα-
θέσαμε έγκαιρα την ανάλυση της πολύ πρόσφατης έρευνας
(2014) για την Υγειονομική Συμπεριφορά των Παιδιών Σχολικής
ηλικίας (HBSC) με θέμα τη συμπεριφορά μαθητών ηλικίας 11,
13 και 15 ετών καταγόμενων από την Ελλάδα, χώρα η οποία
συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών που επλήγησαν περισσότερο
από την κρίση. Τα αποτελέσματα είναι διδακτικά.

Παρά τις έντονες προσπάθειες των οικογενειών να προστα-
τεύσουν το παιδί τους από τις χειρότερες συνέπειες της κρίσης,
οι Έλληνες μαθητές αποκάλυψαν πως έχουν βαθιά επίγνωση
των προβλημάτων που επηρεάζουν το άμεσο περίγυρο τους. Ο
αριθμός των ατόμων που δηλώνει πως η οικογένειά του δε βρί-
σκεται σε καλή οικονομική κατάσταση διπλασιάστηκε από το
7,2% το 2006 στο 14,5% το 2014. Μια αυξανόμενη μερίδα τους
ανέφερε πως η οικονομική κατάσταση της περιοχής όπου
ζούσε είχε χειροτερέψει (από 22,2% σε 29,5% την ίδια περίο-
δο). Το 2014, περισσότερα από ένα παιδιά είχαν μείνει άνεργα,
5% δήλωσαν πως η οικογένειά τους αδυνατούσε να εξασφαλί-
σει τροφή και σχεδόν 30% δήλωσαν πως η οικογένειά τους
είχαν πάψει να κάνουν ταξίδια διακοπών .

Περίπου 1 στους 10 μαθητές αναγκάστηκαν να διακόψουν τα
ιδιαίτερα μαθήματα που παρακολουθούσαν, είτε υποχρεωτικά
μετακινήθηκαν σε άλλη περιοχή ή σε σπίτι συγγενή ενώ ένα 3%
εγκατέλειψε το ιδιωτικό σχολείο και πήγεσε δημόσιο. 

Τα παιδιά που ερωτήθηκαν είχαν πλήρη άποψη και άλλων
συνεπειών της ύφεσης, όπως το αυξημένο άγχος των γονέων
λόγω περικοπών στο εισόδημα τους ή λόγω της απώλειας της
θέσης εργασίας τους. Τα γεγονότα αυτά επηρεάζουν τις οικογε-
νειακές σχέσεις, όπως φαίνεται από τη μερίδα εκείνων οι οποί-
οι δηλώνουν ένταση και καβγάδες εντός της οικογένειάς τους σε
ποσοστό 27%. Το ποσοστό των παιδιών που δήλωσαν πολύ
ικανοποιημένα από τις ενδοοικογενειακές σχέσεις μειώθηκε
κατά 3% μεταξύ 2006 και 2014. Σχετικά με το πόσο ικανοποιη-
μένα είναι από τη ζωή τους γενικότερα, το μέρος των παιδιών
που απολάμβαναν μια πολύ καλή ποιότητα ζωής μειώθηκε
κατά 10% κατά την ίδια περίοδο.

Οι επιπτώσεις της κρίσης στην Ελλάδα σύμφωνα με δηλώσεις
παιδιών των οποίων τουλάχιστον ο ένας γονέας έχασε τη δου-
λειά του (21,3%), δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν φαγη-
τό (5,4%), όχι διακοπές/ταξίδια (27,9%), σταμάτησαν ιδι αίτερα
μαθήματα (10,5%), άλλαξαν σχολείο (3%), μετακόμισαν σε άλλη
περιοχή (8,2%) ή βιώνουν εντάσεις στην οικογένεια (27,3%).

Άλλες ομάδες παιδιών που υφίστανται βαρύτερο το φορτίο
της ύφεσης περιλαμβάνουν αυτές που ανήκουν σε μονογονεϊ-
κές ή πολυμ ελείς οικογένειες και σε νοικοκυριά με χαμηλή έντα-
ση εργασίας. 

Ανάμεσα σε 30 ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα παρουσιά-
ζει τα υψηλότερα επίπεδα ανισότητας ως επίπτωση της
ύφεσης στα παιδιά 

Η τάση είναι παρόμοια και για τα παιδιά εκείνα τα οποία ζουν
σε νοικοκυριά που πλήττονται από την ανεργία ή είναι μέλη
μονογονεϊκών οικογενειών. Εντούτοις, για τις χώρες εκείνες οι
οποίες βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο του φάσματος της 

παιδικής φτώχειας, η φτώχεια μειώθηκε στα παιδιά-μέλη ευά
λωτων οικογενειών, όπως στην περίπτωση της μονογονεϊκής

οικογένειας στην Κύπρο και στην Τσεχία και των ανέργων οικο-
γενειών στο Βέλγιο και στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και των
πολύτεκνων οικογενειών στη Λιθουανία και στην Ισπανία.

Η παιδική φτώχεια στην Ελλάδα, τη Λετονία 
και την Ισπανία είναι πάνω από 36%.

Ο αριθμός των παιδιών που εισήλθαν σε κατάσταση Φτώχει-
ας κατά τη διάρκεια της ύφεσης είναι 2,6 εκατομμύρια περισσό-
τερα από τον αριθμό που μπόρεσαν να το αποφύγουν από το
2008 (6,6 εκατομμύρια έναντι 4 εκατομμυρίων).Περίπου 76,5
εκατομμύρια παιδιά ζουν στη φτώχεια σε 41 αρκετά εύπορες
χώρες.

Σε έναν εκπληκτικά υψηλό αριθμό περιπτώσεων, ο μέρος
όρος συγκρίσεων αποκρύπτει την έκταση της κατάστασης. 

Στις περισσότερες από τις μισές χώρες, πάνω από το 20%
των παιδιών ζει στη φτώχεια. 

Η παιδική φτώχεια στην Ελλάδα, τη Λετονία και την Ισπανία
είναι πάνω από 36%.

Άλλα σημαντικά ευρήματα της έκθεσης της UNICEF, που
δημοσιεύεται σήμερα σε εκδήλωση που συνδιοργανώνουν η
Ιταλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής, περιλαμβά-
νουν:

Σε 23 από τις 41 χώρες που εξετάστηκαν, η παιδική φτώχεια
έχει αυξηθεί από το 2008. Στην Ιρλανδία, την Κροατία, τη Λετο-
νία, την Ελλάδα και την Ισλανδία, τα ποσοστά αυξήθηκαν κατά
περισσότερο από 50%.

Στην Ελλάδα, το 2012 το μέσο οικογενειακό εισόδημα των νοι-
κοκυριών με παιδιά βυθίστηκε στα επίπεδα του 1998 - το ισο-
δύναμο της απώλειας 14 χρόνων εισοδηματικής προόδου.
Ομοίως, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και η Ισπανία έχασαν μια
δεκαετία, η Ισλανδία έχασε 9 χρόνια και η Ιταλία, η Ουγγαρία και
η Πορτογαλία έχασαν 8.

Η ύφεση έχει χτυπήσει ιδιαίτερα σκληρά τους νέους, με τον
αριθμό τον ατόμων ηλικίας 15-24 ετών που βρίσκονται εκτός
εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης να αυξάνεται δραμα-
τικά σε πολλές χώρες, φθάνοντας το 2013 τα 7,5 εκατομμύρια
νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σχεδόν ο πληθυσμός της
Ελβετίας).

Η έκθεση κατατάσσει τις χώρες με βάση τη μεταβολή στην
παιδική φτώχεια με έτος βάσης το 2008 και η Ελλάδα καταλαμ-
βάνει την 40η θέση παρουσιάζοντας επιδείνωση κατά 17,5
ποσοστιαίες μονάδες (από 23% το 2008 σε 40,5% το 2012)
καλύτερη μόνο από την Ισλανδία (επιδείνωση κατά 20,4%).

Στην κατάταξη με βάση το ποσοστό νέων ηλικίας 15-24 ετών
οι οποίοι δεν σπουδάζουν, δεν εργάζονται και δε συμμετέχουν
σε κανένα πρόγραμμα κατάρτισης η Ελλάδα καταλαμβάνει και
πάλι την 40η θέση παρουσιάζοντας επιδείνωση κατά 8,9 ποσο-
στιαίες μονάδες (από 11,7% το 2008 σε 20,6% το 2012) μαζί με
την Κύπρο (επιδείνωση κατά 9%).

ΣΟΚΑΡΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ UNICEF
‘’Πρωταθλήτρια’’ στην παιδική φτώχεια η Ελλάδα

ΕΧΘΕΣ ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
Δοκιμαστικός πλους του υποβρυχίου «Πιπίνος»


