
ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΣΤΟΥΣ 
ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

Ο Δήμος Αχαρνών
και οι Εθελοντές

Δασοπυροπροστα-
σίας Αττικής-ΕΔΑΣΑ
ενώνουν τις δυνάμεις

τους για την 
αποκατάσταση

‘’πληγωμένης’’ 
έκτασης στους 

Θρακομακεδόνες 

Διήμερο δωρεάν 
προληπτικών ελέγχων 

στον Δήμο Φυλής 
Ευρεία ενημέρωση, για τη σκελετική υγεία,

από επιστήμονες σε ΚΑΠΗ και σχολεία

Εγκρίθηκαν 23,4 εκ. ευρώ για Εγκρίθηκαν 23,4 εκ. ευρώ για 
τις επενδυτικές ανάγκες δήμων  τις επενδυτικές ανάγκες δήμων  

Η κατανομή των ποσών 
- με βάση το νέο 

πληθυσμό- στους δήμους
της Δυτ. Αττικής 
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Τιμή : 0,01€ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

κ.2239

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

Ο ΒΥΖΑΣ ΤΗΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 14:00

ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΟΛΙΚΟ

ΝΤΕΡΜΠΙ ΣΤΟ
ΘΡΙΑΣΙΟ ΑΣΤΕΡΑΣ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ-
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ

ΑΝΟΙΞΕ Ο ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
Στο 3ο Δημοτικό Ελευσίνας 

η 1η συγκέντρωση, όπου τέθηκε  το
κόστος συνδέσεων των νοικοκυριών 

με την αποχέτευση και η αργοπορία
των έργων σε σημεία του Συνοικισμού 

Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή 
δικτύου ακαθάρτων σε Αγ. Άννα, 

Αγ. Παρασκευή & Χαμόμυλο Αχαρνών

Το έργο προϋπολογισμού 
850.685,33€, θα δώσει διέξοδο σε

ένα σοβαρό πρόβλημα των κατοίκων
στις συγκεκριμένες περιοχές

‘’ΕΜΠΑΡΓΚΟ’’
ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΘΕΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Επιστολή
του 

Προέδρου
Δ.Σ. 
Ισ. 

Τσίγκου,
περιορίζει

την άσκηση
των 

δημοσιο-
γραφικών

μας 
καθηκόντων

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ
ΤΡΟΧΑΙΟ 

ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ 
Μετωπική

 σύγκρουση 
φορτηγού

με μοτοσυκλέτα. 

Εικοσιπέντε πλοία ‘’φαντάσματα’’ 
στον κόλπο της Ελευσίνας 
Η απουσία διαλυτηρίου και το μεγάλο κόστος

ανέλκυσης εμποδίζουν την απομάκρυνσή τους 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΝΩΛΙΑΣΚΟΥ

ΣΤΙΣ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ 
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ‘’ΜΕΛΙΝΑ

ΜΕΡΚΟΥΡΗ’’
‘’Ξεκινάμε για να

τελειώσουμε με το
παρελθόν’’

ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΙΣ 20/11

Στοιχεία για τη μεταφορά
μαθητών ζητεί το ΥΠΕΣΣελ: 3

Σελ: 12

Σελ: 6

Σελ: 3Σελ: 5

Σελ: 5

Σελ:  5

Σελ: 2-9

Σελ:  2

Σελ: 3

Σελ: 5

Στο 25,9%
υποχώρησε η ανεργία

τον Αύγουστο
Τα «πρωτεία» 
εξακολουθούν

να κρατούν οι νέοι 
ηλικίας 15-24 

ετών, αφού ένας
στους δύο είναι
χωρίς δουλειά 

Σελ: 3



‘’ΕΜΠΑΡΓΚΟ’’ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΘΕΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Επιστολή του Προέδρου Δ.Σ. Ισ. Τσίγκου, περιορίζει
την άσκηση των δημοσιογραφικών μας καθηκόντων

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
ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

ΣΚΑΝΔΑΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Βενιζέλου

Ελευθερίου 61,
2105548498

Ασπρόπυργος
Μάσσος Κωνσταντί-
νος Γ. Μακρυγιάννη 

Τηλέφωνο: 
2105580002

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Μπουρούνη Αθηνά Δ.
Πίνδου 42 & Χαλκίδας 

Τηλέφωνο: 
2102470650

Αχαρνές

ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δεκελείας

10 & Οδυσσέως, 
Τηλέφωνο: 
2102460652

Γκάτζιου Σοφία Φ.
Πάρνηθος 118, 

Τηλέφωνο: 
2102403004 

Μάνδρα

Ασημάκης Γρηγόριος
Στρατηγού Ρόκκα
114, Τηλέφωνο: 

2105550323

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30.

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Με λίγη συννεφιά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 14 έως 21
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Γρηγόρης, Γρηγορία, Γρηγόριος,

Φίλιππος, Φίλιππας, Φιλιππής, 
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Δρομολογούνται άμεσα οι εργασίες κατασκευής του δικτύου
ακαθάρτων στις περιοχές Αγίας Άννας, Αγίας Παρασκευ-
ής και Χαμόμυλου, μετά την υπογραφή της σύμβασης

μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και της αναδόχου εταιρείας ΑΛΥΣΟΣ
ΑΤΕ. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 850.685,33€, αναμένε-
ται να δώσει ανάσα ζωής και διέξοδο σε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα των κατοίκων των περιοχών αυτών. 

Τη σύμβαση υπέγραψε ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός
και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας Ιωάννης Κοκοσαλάκης,
παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Παναγιώτη Πολυμε-
νέα. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός τόνισε: «Η αναβάθμιση
των υποδομών στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου μας,
βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο της προσπάθειάς μας. Είμαι πολύ
χαρούμενος που ένα χρόνιο πρόβλημα βρίσκει επιτέλους τη λύση
του. Η κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων θα συμβάλει σημαντικά
στην ανάπτυξη και αναβάθμιση των περιοχών αυτών, εξασφαλίζο-
ντας ποιότητα ζωής στους κατοίκους τους».

Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή
δικτύου ακαθάρτων σε Αγ. Άννα, 

Αγ. Παρασκευή & Χαμόμυλο Αχαρνών

Το έργο προϋπολογισμού 
850.685,33€, θα δώσει διέξοδο σε 
ένα σοβαρό πρόβλημα των κατοίκων 
στις συγκεκριμένες περιοχές

Αγαπητοί αναγνώ-
στες, στις 3 Νοεμ-
βρίου 2014 , με

δημοσίευμα στην εφημερίδα
ΘΡΙΑΣΙΟ, σας είχαμε ενημε-
ρώσει για την επιχειρούμενη
προσπάθεια να τεθούν
περιορισμοί στην ενημέρω-
ση των δημοτών Ασπρο-
πύργου, από τον δήμαρχο
Ν. Μελετίου . Η προσπάθεια
αυτή άρχισε στις 21 Οκτω-
βρίου και ολοκληρώθηκε
χθες με την επιστολή του
προέδρου του Δ.Σ. 

Σας θυμίζω εδώ, πως η
εφημερίδα ΘΡΙΑΣΙΟ εκδίδε-
ται εδώ και μια 20ετία, μετα-
φέροντας τις τοπικές ειδή-
σεις μέσω της έντυπης έκδο-
σης και μέσω του  site
www.thriassio.gr, οπού σε
αυτό περιλαμβάνεται και δια-
δικτυακό κανάλι, καθώς και
μεγάλο αρχείο τηλεοπτικών
καλύψεων. 

Ποτέ μέχρι τώρα δεν μας είχε τεθεί θέμα κάλυψης των
συνεδριάσεων του Δ.Σ. από  οπερατέρ με πτυχία! 

Επίσης, κανείς δεν είχε θέσει τεχνικό θέμα, προκειμένου
να μας επιτραπεί η βιντεοκάλυψη.  Αυτό συνέβαινε διότι η
προϊστορία και αξιοπιστία του καθενός κρίνεται καθημερι-
νά από τους αναγνώστες και τους ακροατές. 

Ο δήμαρχος Νικόλαος Μελετίου κατ’ επανάληψη έχει
παρουσιασθεί σε ρεπορτάζ καλυπτόμενα από βιντεοκά-
μερα, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. 

Ερχόμενοι τώρα στο θέμα που έχει προκύψει, δεν σας
κρύβουμε πως μείναμε έκπληκτοι από την απάντηση που
λάβαμε από τον πρόεδρο του Δ.Σ. Ισίδωρο Τσίγκο. 

Ο ίδιος - μέσω της επιστολής - απαντάει σε δική μας επι-
στολή, η οποία στάλθηκε στις 4/11/2014, όπου του ζητού-

σαμε να μας αναφέρει τους
λόγους της απαγόρευσης  βιντεο-
κάλυψης των συνεδριάσεων Δ.Σ.,
καθώς και σε δεύτερη επιστολή
μας όπου τον ενημερώναμε επί-
σημα για το ποιος δημοσιογρά-
φος θα καλύπτει τα Δημοτικά
Συμβούλια. 

Στην επιστολή του ο πρόεδρος
του Δ.Σ., μας απαγορεύει έμμεσα
την κάλυψη του Δ.Σ. με βιντεοκά-
μερα, αναφέροντας χαρακτηρι-
στικά ότι δεν έχουμε τηλεοπτικό
σταθμό και πως προσπαθούμε
να αντιποιήσουμε την ιδιότητα
του εικονολήπτη. 

(Δεν φανταζόμασταν ότι ο
δήμος, ο οποίος υπερασπίζεται
τη διαφάνεια και την ενημέρωση
των δημοτών Ασπροπύργου, θα
προτιμούσε να μην γίνει ενημέ-
ρωση με αιτιολογία ότι δεν έχει
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ο
εικονολήπτης) . 

Απαντώντας στο σημείο αυτό
ενημερώνουμε τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. ότι η εφημερίδα
διαθέτει και διαδικτυακή διεύθυνση όπως όλες οι εφημερί-
δες του κόσμου και προβάλλει το περιεχόμενό της και
μέσω βίντεο. Όσο για την αντιποίηση της κάλυψης την
κάνει ο ίδιος ο δημοσιογράφος, ο οποίος είναι και εκδότης
, κι αν θυμάστε καλά ήταν και ο ιδρυτής του καναλιού
Attica,  που σήμερα ιδιοκτήτης είναι ο Δήμος. 

Επίσης, στην επιστολή του,  ο δήμος αναφέρει πως γρά-
ψαμε για κλειστό δημοτικό συμβούλιο. Προφανώς δεν
προσέχετε τα γραπτά μας. Ποτέ δεν αναφέρθηκε κάτι
τέτοιο, απεναντίας το Συμβούλιο ήταν ανοικτό στους πολί-
τες και όχι κλειστό. 

Σε άλλο σημείο της επιστολής, αναφέρεται  ότι εμεις προ-
σπαθούμε να δημιουργήσουμε λανθασμένες εντυπώσεις .
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Τουλάχιστον 25 πλοία ‘’φαντά-
σματα’’  είναι παρατημένα στα
αβαθή του κόλπου Ελευσίνας  .
Γιατί όμως τα κουφάρια αυτών
των πλοί παραμένουν τόσα χρό-
νια στον θαλάσσιο χώρο της
Ελευσίνας, ο οποίος μάλιστα
είναι χαρακτηρισμένος ως
«ευαίσθητος αποδέκτης»; 

«Το μεγάλο πρόβλημα είναι το
κόστος ανέλκυσης», λέει ο κ. Θανάσης
Πέππας, πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένα
Ελευσίνας (ΟΛΕ). «Τα προηγούμενα
χρόνια κάναμε δύο διαγωνισμούς που
κηρύχθηκαν άγονοι. Ως αντάλλαγμα
δίνουμε τα ίδια τα πλοία, για διάλυση
και πώληση των υλικών τους. Ενώ θα
τα απαλλάξουμε από τα χρέη (σ.σ. ο
ιδιοκτήτης ενός βυθισμένου πλοίου
πληρώνει ετησίως στο Δημόσιο “τέλη
ναυαγίου”, ανάλογα με τη χωρητικότητα
και την παλαιότητα του ναυαγίου). Το
ζήτημα είναι ότι το κέρδος του ιδιώτη
είναι μικρότερο από τα έξοδα ανέλκυ-
σης».

Την προηγούμενη εβδομάδα επανα-
συστάθηκε η Επιτροπή Ναυαγίων στον
ΟΛΕ στην οποία συμμετέχουν το λιμε-
ναρχείο, ο δήμος Ελευσίνας και η Περι-
φέρεια Αττικής. «Τους προηγούμενους
μήνες κινήσαμε και πάλι τη διαδικασία,
ενημερώσαμε τους ιδιοκτήτες και τους
ζητήσαμε να απομακρύνουν τα ναυά-
για, όπως ορίζει ο νόμος αλλά δεν είχα-
με ανταπόκριση. Ετσι θα προχωρήσου-
με σε νέο μειοδοτικό διαγωνισμό. Σκε-
φτόμαστε να “ομαδοποιήσουμε” μεγάλα
με μικρά ναυάγια, ώστε να έχουν μεγα

λύτερο ενδιαφέρον για τους ιδιώτες».
Ενα ζήτημα που έχει εν τω μεταξύ

προκύψει, όμως, είναι το πού θα διαλυ-
θεί το πλοίο. Στην Ελευσίνα υπήρχαν
δύο χώροι: στον ένα έχει αφαιρεθεί
πρόσφατα η άδεια λειτουργίας λόγω
χρεών προς τον ΟΛΕ και ο δεύτερος
παραμένει ανενεργός, επειδή «χήρε-
ψε» η επιχείρηση. Τον χώρο αυτό ο
ΟΛΕ επιθυμεί να επαναλειτουργήσει,
υποβάλλοντας μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων. Ομως ο δήμος Ελευσίνας
και η Περιφέρεια έχουν αντίθετη
άποψη. «Το να “νεκραναστήσεις” ένα
διαλυτήριο σε παράκτια περιοχή, την
οποία θέλουμε να αναπλάσουμε, δεν
είναι η ενδεδειγμένη λύση», λέει ο αντι-
περιφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Γιάν-
νης Βασιλείου. «Η πρότασή μας είναι
να αδειοδοτηθούν ως διαλυτήρια τα
Ναυπηγεία Ελευσίνας. Σήμερα δεν
υπάρχουν διαλυτήρια πλοίων στην
Ελλάδα (σ.σ. στέλνονται στην Τουρκία),
τα Ναυπηγεία Ελευσίνας έχουν τεχνο-
γνωσία και προδιαγραφές. Ενώ θα
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της τερά-
στιας ανεργίας στην περιοχή». Με την
πρόταση αυτή συμφωνεί και ο κ. Βεντί-
κος. «Συνήθως η “βιομηχανία” διάλυ

σης πλοίων ανθεί εκεί όπου υπάρχει
μεγάλη ανάγκη για τις πρώτες ύλες, κάτι
που δεν είμαι σίγουρος ότι συμβαίνει
στην Ελλάδα. Ωστόσο, τα ναυπηγεία
Ελευσίνας είναι σίγουρα ο πιο ενδεδειγ-
μένος χώρος».

Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύθηκε
στην εφημερίδα ‘’ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ’’ , με
υπογραφή του Γ. Λιάλου , και περιγρά-
φει  ανάγλυφα την πραγματικότητα στον
Κόλπο της Ελευσίνας. 

Το πρόβλημα με τα πλοία-
φαντάσματα υπάρχει εδώ και
αρκετά χρόνια. Αυτό έχει να κάνει
με τη μή κοινή αντιμετώπιση από
τους εμπλεκόμενους φορείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι
τώρα ο Κόλπος της Ελευσίνας,
ήταν ‘’παράδεισος’’ αυθαιρεσίας
και εγκληματικότητας. Τελευταίο
κρούσμα το δεξαμενόπλοιο
NOOR1 με τους τόνους κοκαίνης,
ενώ κατά το παρελθόν έχουν εντο-
πισθεί πολλά κρούσματα λαθρε-
μπορίου τσιγάρων και καυσίμων . 

Ε. Λιάκος 

ΠΑΡΑΤΗΜΕΝΑ ΣΤΑ ΑΒΑΘΗ
Εικοσιπέντε πλοία ‘’φαντάσματα’’ 
στον κόλπο της Ελευσίνας
Η απουσία διαλυτηρίου και το μεγάλο κόστος ανέλκυσης

εμποδίζουν την απομάκρυνσή τους 

Διήμερο δωρεάν 
προληπτικών ελέγχων 

στον Δήμο Φυλής 

Ευρεία ενημέρωση, 
για τη σκελετική υγεία,

από επιστήμονες 
σε ΚΑΠΗ και σχολεία

Στο 25,9% έπεσε η ανεργία τον Αύγουστο
Τα «πρωτεία»  εξακολουθούν να κρατούν 
οι νέοι ηλικίας 15-24 ετών, αφού 
ένας στους δύο είναι χωρίς δουλειά 

ΟΣύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα υπό την αιγί-
δα  του Δήμου Φυλής και σε συνεργασία με τον Όμιλο

Ολυμπιακών Αθλημάτων Φυλής ΦΕΡΕΝΙΚΗ σας  προσκα-
λούν να συμμετάσχετε στην εκδήλωση για τη Σκελετική
Υγεία που διοργανώνουν το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30
Νοεμβρίου 2014 στο Α  ΚΑΠΗ επί της Λεωφ. Φυλής 165 .
Κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση του
κόσμου από εξειδικευμένους επιστήμονες σχετικά με την
κύφωση-σκολίωση, το πελματογράφημα,  την πρόληψη και
πολλά άλλα.
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει την πραγματοποίηση δωρε-
άν μετρήσεων κύφωσης-σκολίωσης και πελματογραφήμα-
τα.
Οι εξετάσεις για κύφωση-σκολίωση, και τα πελματογραφή-

ματα  θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 29 και την Κυρια-
κή 30  Νοεμβρίου ώρες 10:00-20:00  στο στο Α  ΚΑΠΗ επί
της Λεωφ.Φυλής 165 .

Τον «τουριστικό» Αύγουστο η ανεργία κατέ-
γραψε νέα οριακή υποχώρηση και διαμορ-
φώθηκε στο 25,9% από 26,1% τον προη-

γούμενο μήνα.
Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά 8,3% ή 112.186

άτοµα σε σχέση µε τον Αύγουστο του 2013 και
κατά 1,6% ή 20.398 άτοµα σε σχέση µε το Ιούλιο

Σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία
που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των
απασχολουµένων κατά το Αύγουστο του 2014
εκτιµάται σε 3.551.148 άτοµα και των ανέργων σε
1.242.219 άτοµα, ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός
πληθυσµός ανήλθε σε 3.334.759 άτοµα.

Οι απασχολούµενοι αυξήθηκαν κατά 32.636
άτοµα σε σχέση µε τον Αύγουστο του 2013
(+0,9%) και µειώθηκαν κατά 15.698 άτοµα σε
σχέση µε το Ιούλιο του 2014 (-0,4%).

Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά 8,3% ή 112.186
άτοµα σε σχέση µε τον Αύγουστο του 2013 και
κατά 1,6% ή 20.398 άτοµα σε σχέση µε το Ιούλιο.

Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που 

δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργα-
σία, αυξήθηκαν κατά 29.196 άτοµα σε
σχέση µε πέρυσι (+ 0,9%) και κατά
31.709 άτοµα σε σχέση µε το Ιούλιο (+
1,0%).

Τα «πρωτεία» στην ανεργία εξακο-
λουθούν να κρατούν οι νέοι ηλικίας
15-24 ετών, με το ποσοστό αυτών
που δεν έχουν δουλειά να βρίσκεται
στο 49,3% φέτος έναντι του 58,6% τον περυσινό
Αύγουστο. Γεωγραφικά, το υψηλότερο ποσοστό
ανεργίας καταγράφεται στην περιοχή Μακεδονίας-
Θράκης (27%) και το χαμηλότερο (20,2%) στην
περιοχή του Αιγαίου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
Στους 832.618 οι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, 
όμως μόνο οι 111.072 από αυτούς λαμβάνουν 
επίδομα ανεργίας.
Στους 832.618 ανήλθαν οι εγγεγραμμένοι στα

μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού άνεργοι το Σεπτέμβριο, ωστόσο το
σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε
111.072 άτομα.

Από τους 832.618 εγγεγραμμένους ανέργους οι
448.941 ή ποσοστό 53,92% του συνόλου είναι
εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό
διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών.

Οι 383.677 άνεργοι ή ποσοστό 46,08% του
συνόλου είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του
ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12
μηνών.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8
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Νέα ευκαιρία χρηματοδότη-
σης θα έχουν τόσο οι νεο-
φυείς επιχειρήσεις οι λεγό-

μενες και ως startups όσο και επι-
χειρήσεις σε λειτουργία με κονδύ-
λια που ανέρχονται σε 100 εκατ.
ευρώ απο το ΕΣΠΑ. Σε κάθε ένα
απο τα δύο προγράμματα  θα δια-
τεθούν χρηματοδοτήσεις ύψους 50
εκατ. ευρώ. 

Το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης
που έχει στα «σκαριά» το υπουργείο Ανά-
πτυξης για όσους θέλουν να στήσουν ή να
εκσυγχρονίσουν την επιχείρησή τους ,
προβλέπει ότι θα δοθεί ειδική «πριμοδό-
τηση» για τους νέους και τις γυναίκες. Η
πρώτη δράση θα απευθύνεται σε επιχει-
ρήσεις startups. Στο πλαίσιο αυτής, θα
επιδοτείται μέχρι 40.000 ευρώ κάθε επιλέ-
ξιμο έργο, ενώ θα καλύπτονται στο 100%
τα λειτουργικά έξοδα και οι θέσεις εργα-
σίας. 

Σύμφωνα με τον Ελευθερο Τύπο-   εκτι-
μάται πως θα πάρουν το «πράσινο φως»
περισσότερα από 5.000 επενδυτικά σχέ-
δια. Η χρηματοδότηση σε αυτή τη δράση

προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο. Η δεύτερη δράση θα αφορά σε
υφιστάμενες επιχειρήσεις. Πληροφορίες
αναφέρουν πως η ενίσχυση σε αυτή την
περίπτωση είναι μέχρι 200.000 ευρώ και
μπορεί να καλύπτεται έως το 50% των
επιλέξιμων δαπανών. 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέ-
πει να εντάσσονται σε έναn από τους
παρακάτω κλάδους δραστηριότητας:
αγροδιατροφή, εφοδιαστική αλυσίδα,
περιβάλλον, υγεία - φαρμακευτική βιομη-
χανία, ενέργεια, υλικά - κατασκευές, τεχνο-
λογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
και δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχα-
νίες (έτοιμο ένδυμα, χειροτεχνία, αλλά και
εκδόσεις βιβλίων, κινηματογράφος κ.λπ.).

Πρόκειται ουσιαστικά για τους κλάδους
από τους οποίους μελέτες του ΙΟΒΕ, του
ΚΕΠΕ και της McKinsey Company εκτι-
μούν ότι μπορούν μέχρι το 2021 να δημι-
ουργηθεί πληθώρα νέων θέσεων εργα-
σίας. 

Ο ένατος κλάδος στον οποίο αναφέρο-
νται οι παραπάνω έρευνες και είναι πιθα-
νό να εξαιρεθεί -με βάση τις πρώτες πλη-
ροφορίες- είναι αυτός του τουρισμού,
καθώς υπάρχει πρόθεση να ακολουθήσει
αργότερα κάποιο πρόγραμμα αποκλειστι-
κά για αυτόν. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
δράσεις που θα ενταχθούν, τελικά, στο
πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν «χαρα-
κτήρα» εξωστρέφειας, π.χ. προβολή στο
εξωτερικό κ.λπ. Το συγκεκριμένο σκέλος

του προγράμματος θα χρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης. 

Μέχρι το τέλος της βδομάδας το υπουρ-
γείο σκοπεύει να κοινοποιήσει περισσότε-
ρες πληροφορίες για το πρόγραμμα,
καθώς έως τότε αναμένεται να έχει πάρει
την τελική του μορφή. Την επόμενη βδο-
μάδα θα υπάρξει μία προδημοσίευση
πρόσκλησης και έπειτα από 2-3 βδομά-
δες θα ακολουθήσει η πρόσκληση για να
ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από τους
ενδιαφερόμενους. Η τελευταία θα παρα-
μείνει «στον αέρα» 2-3 μήνες, ώστε να
μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέ-
σουν τα επενδυτικά τους σχέδια με όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Να σημειωθεί
δε ότι από την ημέρα της προδημοσίευ-
σης μετράει η επιλεξιμότητα των δαπα-
νών. Με άλλα λόγια, κάποιος που σκο-
πεύει να φτιάξει ή να εκσυγχρονίσει την
επιχείρησή του μπορεί να ξεκινήσει τη δια-
δικασία πριν βγει η προκήρυξη. Εφόσον
βγει και πάρει το «πράσινο φως», τα τιμο-
λόγια που θα προσκομίσει για να γίνουν
αποδεκτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί
από την ημερομηνία προδημοσίευσης και
μετά. 

Νέα ευκαιρία για νεοφυείς επιχειρήσεις 
με κονδύλια που ανέρχονται σε 100 εκατ. ευρώ απο το ΕΣΠΑ.

Οι εξεταζόμενοι θα είναι μαθητές Δημοτικού
(ύψους τουλάχιστον 1,30), Γυμνασίου, Λυκείου
και ενήλικες πολίτες άνδρες και γυναίκες (προ-
τεραιότητα έχουν οι άνθρωποι που έχουν
κάποιο πόνο στην σπονδυλική τους στήλη,
εγκατεστημένη οστεοπόρωση και έντονη
κύφωση)

Οι μετρήσεις θα πραγματοποιούνται μόνο
κατόπιν ραντεβού. Οι μαθητές θα πρέπει να
συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα. Πληρο-
φορίες στο τηλέφωνο: 6980037327 Κα Εύη
Φριλίγκου.

Η πρόσκληση στην εκδήλωση αφορά άτομα
κάθε ηλικίας που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για ένα θέμα υγείας που μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε πρό-
βλημα με σοβαρές επιπτώσεις. Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα πρεσβεύει πως η ενημέρωση αποτε-
λεί την αρχή της πρόληψης και της σωστής αποκατάστασης και συμβουλεύει τόσο τους νέους όσο και τους μεγα-
λύτερους να παρακολουθούν θέματα υγείας ακόμη κι αν δεν τους αφορούν άμεσα.

………………………………………………………………………………………………………………………………
Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο επίσημα αναγνωρισμένο από το Διεθνές

Ίδρυμα Οστεοπόρωσης (ΙΟF) και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO).
Ο Σύλλογος, ο οποίος αριθμεί 7.500 και πλέον μέλη, αποτελεί το μοναδικό αναγνωρισμένο σωματείο το οποίο σαν κύριο

στόχο έχει την ενημέρωση του κοινού γύρω από την οστεοπόρωση, τη διατροφή, την άσκηση, τη ψυχολογία, την πρόληψη και
την σκελετική υγεία. Η δράση του Συλλόγου επεκτείνεται τόσο μέσα στα όρια της Αττικής όσο και σε ολόκληρη την Ελλάδα. 

Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα διατηρεί άριστη σχέση συνεργασίας με επιστημονικά σωματεία που ασχολούνται
με την οστεοπόρωση καθώς και με το Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών
της Ιατρικής Σχολής. 

Ο Σύλλογος σε συνεργασία με τους παραπάνω φορείς διεξάγει επιδημιολογικές και άλλες μελέτες προκειμένου να συγκε-
ντρωθούν και να επεξεργαστούν στοιχεία για την χρόνια αυτή νόσο.

Ο Σύλλογος επίσης δραστηριοποιείται στην διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων και στην έκδοση
εντύπων.

Αποτέλεσμα της πολύχρονης αυτής προσπάθειας ήταν ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα να κατακτήσει την πρώτη
θέση για την εξέχουσα πορεία του, μεταξύ 186 χωρών, στο Παγκόσμιο Συνέδριο που διεξήχθη στο Miami των Ηνωμένων Πολι-
τειών τον Δεκέμβριο του 2007 καθώς και το 1ο βραβείο μεταξύ 212 χωρών για τη δημιουργία της καλύτερης καμπάνιας δημο-
σιοποίησης (Best Media Campaign), στο Παγκόσμιο Συνέδριο των Συλλόγων για την Οστεοπόρωση που διεξήχθη στο Ελσίν-
κι της Φιλανδίας, στις 31/5 – 2/6/2013.

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8018123, 213 2086698, email: info@osteocare.gr, URL: HYPERLINK
"http://www.osteocare.gr"www.osteocare.gr  

...................................................................................................................................

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3Ο Αγιορείτης μοναχός 
Νεκτάριος στο δημαρχείο 
στην Μάνδρα

Μια ξεχωριστή πρόσκληση αποδέχτηκαν όλοι
όσοι βρέθηκαν στο Δημοτικό Μέγαρο Μάνδρας-
Ειδυλλίας την τελευταία μέρα του Οκτωβρίου 2014
στις 19:00 το απόγευμα.

Ο Αγιορείτης μοναχός Νεκτάριος βρέθηκε στην
αίοθυσα του Δημοτικού Συμβουλίου και παρουσία-
σε επιστολές με εμφανίσεις και θαύματα της Πανα-
γίας μας και σχόλια των επιστολών.

Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση ο
Δήμαρχος Μάνδρας- Ειδυλλίας κ. Γεώργιος και
στελέχη της Δημοτικής αρχής που πήραν από
κοντά την ευλογία του Γέροντα.
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ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΣΤΟΥΣ 
ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
Ο Δήμος Αχαρνών και οι Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας 
Αττικής-ΕΔΑΣΑ  ενώνουν τις δυνάμεις τους για την 
αποκατάσταση ‘’πληγωμένης’’ έκτασης στους Θρακομακεδόνες 

Νέο κύκλο επαφών με
τους πολίτες της Ελευ-
σίνας ξεκίνησε η Δημο-

τική Αρχή.
Η πρώτη συγκέντρωση –

συζήτηση πραγματοποιήθηκε
το βράδυ της Τετάρτης 12 Νοεμ-
βρίου στην αίθουσα εκδηλώσε-
ων του 3ου Δημοτικού Σχολείου
Ελευσίνας. 

Σκοπός αυτής της συζήτησης,
όπως και των άλλων που θα
ακολουθήσουν σε άλλες γειτο

νιές, ήταν α) να παρουσια-
στούν στους κατοίκους οι προ-
τάσεις της Δημοτικής Αρχής για
τα έργα που θα περιληφθούν
στο Τεχνικό πρόγραμμα του
έτους 2015, 

β) να ακουστούν από τους
συγκεντρωμένους ζητήματα
που απασχολούν τη γειτονιά και
όλη την πόλη και που θα πρέ-
πει άμεσα ή έμμεσα να αντιμε-
τωπιστούν από τον Δήμο.

Στα πλαίσια της συζήτησης
πρώτο και σημαντικότερο ανα-
δείχθηκε το ζήτημα της αποχέ-
τευσης, του κόστους συνδέσεων
και η αργοπορία των έργων σε
ορισμένα κομμάτια του Συνοικι-
σμού και άλλων σημείων της
πόλης.

Ο Δήμαρχος Γ. Τσουκαλάς
επανέλαβε ότι  η επαφή  με τους
δημότες θα είναι συνεχής, αδιά-
λειπτη και ουσιαστική και αυτή
την πενταετία."

Εγκρίθηκαν 23,4 εκ. Εγκρίθηκαν 23,4 εκ. 
ευρώ για τις ευρώ για τις 
επενδυτικές ανάγκες επενδυτικές ανάγκες 
των δήμων  των δήμων  

Η κατανομή των ποσών 
- με βάση το νέο πληθυσμό- 
στους δήμους της Δυτ. Αττικής 

Κατανεμ́εται , απο ́ το
λογαριασμο ́ του

Υπουργειόυ που
τηρειτ́αι στο
Ταμειό Παρακα-

ταθηκων́ και
Δανειών με τον

τιτ́λο «Κεντρικοί
Αυτοτελεις́ Πορ́οι των

Δημ́ων», το ποσό
23.456.668,00 €, το οποιό

αποδιδ́εται ως τακτικη ́επιχορηγ́ηση σε ολ́ους τους
Δημ́ους της Χωρ́ας για υλοποιήση ερ́γων και επεν-
δυτικων́ δραστηριοτητ́ων αυτων́, συμ́φωνα με τις
καταστασ́εις που συνοδευόυν την αποφ́αση αυτη,́
οι οποιές αποτελουν́ αναποσ́παστο μερ́ος αυτης́.

Η κατανομη ́ εγ́ινε με κριτηρ́ιο οσ́ον αφορα ́ τον
πληθυσμο ́ την απογραφης́ του ετ́ους 2011,
συμ́φωνα με το Ν. 3852/2010 (αρ. 283§12 ) οπ́ως
τροποποιηθ́ηκε με το Ν. 4147/2013 (αρ.21§1).

Στην παρουσ́α απόφαση του  ΥΠΕΣ  συμπερι-
λαμβαν́ονται το εν́ατο και το δεκ́ατο
δωδεκατημορ́ιο, στα οποιά εχ́ουν ενσωματωθει ́ οι
διαφορες́ που προεκ́υψαν απο ́την εφαρμογη ́του
νεόυ πληθυσμου.́

Αναλυτικά η κατανομή των ποσών ανά δήμο 
στο περιφερειακή ενότητα δυτικής Αττικής
είναι:
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-53.600,00
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - 45.205,00
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ -52.195,00
ΜΕΓΑΡΕΩΝ - 76.750,00
ΦΥΛΗΣ - 81.755,00

Μια δασική πυρκαγιά πολλές
φορές δεν είναι το μεγαλύτερο
κακό. Αυτό έρχεται συνήθως

με την αδιαφορία μας και την αμέλεια
μας να αποκαταστήσουμε άμεσα και
επαρκώς τις αρνητικές συνέπειες μιας
δασικής πυρκαγιάς και να αποτρέψουμε
την μια για πάντα απώλεια δασών,
άκρως απαραίτητων για την βελτίωση
της ποιότητας ζωής στην πόλη. 

Με γνώμονα την αρχή ότι το δάσος
πρέπει να ξαναγίνεται δάσος ο Δήμος
Αχαρνών και οι Εθελοντές Δασοπυρο-
προστασίας Αττικής-ΕΔΑΣΑ σε συνερ-
γασία με το Δασαρχείο Πάρνηθας απα-
ντούν στην καταστροφή και ενώνουν τις
δυνάμεις τους για την αποκατάσταση
δημοτικής δασικής έκτασης που κάηκε

σε πυρκαγιά στις 22 Ιουνίου 2013.Στα
πλαίσια σχετικής μελέτης που συντά-
χθηκε από το Δήμο Αχαρνών 1000
δέντρα που θα διατεθούν από το Φυτώ-
ριο της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Αττι-
κής στην Αμυγδαλέζα, θα φυτευθούν
στην περιοχή του Αγ. Γεωργίου Βουρ-
δουμπά στους Θρακομακεδόνες. 

Η δράση θα πραγματοποιηθεί από
εθελοντές του ΕΔΑΣΑ σε συνεργασία με
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αχαρ-
νών το Σάββατο και την Κυριακή 22 και
23 Νοεμβρίου 2014. Σημείο συνάντησης
το πάνω μέρος της Πλατείας Θρακομα-
κεδόνων ή το εκκλησάκι του Αγ. Γεωργί-
ου Βουρδουμπά στους Θρακομακεδό-
νες και ώρα 09.00 το πρωί. 

Εξηγώντας τους λόγους που πραγμα-

τοποιείται η δράση
αυτή ο πρόεδρος
του ΕΔΑΣΑ, κος
Σπύρος Κρεμεζής
σχολιάζει: “Είμα-
στε πολύ ικανοποιημένοι που έχουμε
την έγκριση και υποστήριξη όλων των
αρμόδιων αρχών για να αναδασώσουμε
την περιοχή του Αγ. Γεωργίου Βουρδου-
μπά που κάηκε το καλοκαίρι του 2013.
Εκείνη η πυρκαγιά είχε εντοπιστεί από
τους εθελοντές του ΕΔΑΣΑ, και το πυρο-
σβεστικό μας όχημα ήταν και το πρώτο
που έσπευσε για την κατάσβεσή της. Για
το λόγο αυτό αποφασίσαμε να "υιοθετή-
σουμε" την περιοχή και είμαστε χαρού-
μενοι που τώρα πραγματώνεται αυτή η
επιθυμία μας”  και ο Δήμαρχος Αχαρνών

κος Κασσαβός Ιωάννης δηλώνει: «Ο
Δήμος Αχαρνών είναι αρωγός σε κάθε
προσπάθεια διαφύλαξης, προστασίας
και αποκατάστασης του φυσικού περι-
βάλλοντος. Η διατήρηση του φυσικού
πλούτου της Πάρνηθας δεν αφορά απο-
κλειστικά εμάς. Αφορά κυρίως τις επόμε-
νες γενιές. Αυτή είναι η παρακαταθήκη
μας στα παιδιά. Και είναι πραγματικά
ελπιδοφόρο το μήνυμα της συνεργασίας
και συστράτευσης επίσημων φορέων και
εθελοντών για τη διαφύλαξη της φυσικής
μας κληρονομιάς». 

ΑΝΟΙΞΕ Ο ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

–  Στο 3ο Δημοτικό Ελευσίνας η 1η συγκέντρωση, όπου τέθηκε  
το κόστος συνδέσεων των νοικοκυριών με την αποχέτευση
και η αργοπορία των έργων σε σημεία του Συνοικισμού 
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ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ 
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Εκδήλωση της νεολαίας 
Ιλίου για το Πολυτεχνείο
Η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Ιλίου διοργανώνει και σας

καλεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στις 7 μμ
στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη»,
στο χώρο του καλλιτεχνικού καφενείου

(Αγίου Φανουρίου 99, Ίλιον), εκδήλωση για το
Πολυτεχνείο.
41 χρόνια συνθήματα που δεν «ξέβαψαν»

ποτέ

Στην εκδήλωση θα γίνει ομιλία-συζήτηση με
τον Νίκο Χουντή (μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ
και πρώην ευρωβουλευτής), προβολή ψηφια-
κού φωτογραφικού αρχείου του φωτογράφου
Βασίλη Καραγεώργου από το «Αρχείο Μνή-
μης» και θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα
με τον Βασίλη Ασπιώτη.

Ενημερωτική Ημερίδα για τις «Σχολές Γονέων 
διοργανώνει η ΚΕΔΗΦ 

ΗΚΕΔΗΦ διοργανώνει
την Κυριακή 16-11-
2014 στις 12:00 στην

αίθουσα “ΜΕΛΙΝΑ
ΜΕΡΚΟΥΡΗ” ημερίδα με
θέμα την ίδρυση και λειτουρ-
γία δομής “ΣΧΟΛΕΣ
ΓΟΝΕΩΝ”. Στόχος της ημερί-
δας είναι όλοι οι σύλλογοι και
φορείς συλλογικότητες που
δραστηριοποιούνται στο
Δήμο Φυλής να ενημερωθούν
και παράλληλα να ενημερώ-
σουν τα μέλη τους για τις σχο-
λές γονέων,  που λειτουργούν

προς στήριξη των γονέων ώστε αυτοί να
μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία
στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως
αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινω-
νικοοικονομικές συνθήκες.

Οι ομάδες γονέων γίνονται με την υποστή-
ριξη του Δημάρχου κ. Χρήστου Παππού, με
πρωτοβουλία του Προέδρου της ΚΕΔΗΦ
κ.Γκίκα Χειλαδάκη και συντονίζει η Ψυχολό-
γος κ. Έφη Κεραμιδά.

Σκοπός τους είναι η ενημέρωση των γονέ-
ων σε θέματα συμπεριφοράς των παιδιών
και οι χειρισμοί που χρειάζεται ένας γονέας
για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων.

Ο Πρόεδρος - Χειλαδάκης Γκίκας

Νέο Διοικητικό
Συμβούλιο  στο 
Πνευματικό Κέντρο 
Θρακομακεδόνων 

Νέο Διοικητικό Συμβού-
λιο διαθέτει, από τις 5
Νοεμβρίου, το Πνευματι-
κό Κέντρο Θρακομακε-
δόνων μετά τη σύγκλησή
του σε σώμα. Πρόεδρος
και  αντιπρόεδρος Α,
όπως προβλέπεται από
το καταστατικό που διέ-
πει τη λειτουργία του
είναι ο Δήμαρχος Γιάννης
Κασσαβός και ο αντιδή-
μαρχος Διοίκησης και
Θρακομακεδόνων, Ανα-
στάσιος Χίος.

Το υπόλοιπο Διοικητικό
Συμβούλιο έχει ως εξής:

Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ς
Β':Ανδρέας Παπαματθαί-
ου

Γραμματέας :Στέλλα
Τούντα

Υπεύθυνος Οικονομι-
κού: Χρύσα Δουρίδα

Κοσμήτωρ: Κωνσταντί-
νος Καλογεράς

Υπεύθυνος Βιβλιοθή-
κης: Βασιλική Καράμπε-
λα

Τα υπόλοιπα μέλη:
Ελένη Κουρέπη
Βασιλική Ζαχαροπού-

λου
Βασιλική Παπαθεωδό-

ρου
Γρηγόριος Γκιζέλης
Γιώργος Δασκαλάκης

(Αντιδήμαρχος Εξυπηρέ-
τηση του πολίτη)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ Θ. ΠΑΝΩΛΙΑΣΚΟΥ ΣΤΙΣ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ 
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ‘’ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ’’
‘’Ξεκινάμε για να τελειώσουμε με το παρελθόν’’
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στο Δημοτικό θέατρο της Μάνδρας ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ, ο Θανάσης Πανωλιά-

σκος και η Δημοτική Συνεργασία μαζί με τους πολίτες της Μάνδρας, της Οινόης, των Ερυθρών και των Βιλίων, κλείνουν οριστι-
κά την πόρτα στο παρελθόν. 

Όλοι μαζί αλλάζουμε σελίδα για το Δήμο, αφήνοντας στο περιθώριο της ιστορίας αυτού του τόπου, όλους αυτούς που τον
έχουν οδηγήσει στη σημερινή κατάντια. 

Οι πολίτες επιβεβαιώνουν την αλλαγή που συμπαρασύρει καθετί παλιό που πληγώνει, αδικεί, απαξιώνει τους πολίτες,  υπη-
ρετεί σχέδια  τα οποία θέτουν σε κίνδυνο το συμφέρον των δημοτών. 

Τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, οι πολίτες, εμπιστεύονται τη μεγάλη ευκαιρία για αλλαγή στα χέρια του Θανάση Πανωλιάσκου και
της Δημοτικής Συνεργασίας. 

Θα είμαστε όλοι εκεί στη μεγάλη συγκέντρωση ΝΙΚΗΣ στις 7:30 το απόγευμα. 



Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014 ΘΡΙΑΣΙΟ - 7

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ 
ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ 
Μετωπική σύγκρουση φορτηγού
με μοτοσυκλέτα. 

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα
της Δευτέρας (10/11) στην ΠΕΟΑΚ στο ρεύμα
προς Αθήνα στο ύψος των Μεγάρων, πριν την
έξοδο για Ολυμπία οδό.

Το τροχαίο προκλήθηκε από μετωπική σύγκρου-
ση φορτηγού Ι.Χ. με μοτοσυκλέτα. 

O οδηγός της μοτοσυκλέτας οδηγούσε αντίθετα
σε δρόμο μονής κατεύθυνσης.

Ο 35χρονος Ινδός που οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα

μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου διαπι-
στώθηκε ο θάνατός του. Ο οδηγός του φορτηγού
Ι.Χ. δε έφερε τραύματα.

ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΙΣ 20/11
Στοιχεία για τη μεταφορά μαθητών ζητεί το ΥΠΕΣ 

Μέχρι την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου
ζητεί το υπουργείο Εσωτερικών από
τις Περιφέρειες να παράσχουν στοι-

χεία εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθη-
τών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, για το χρονικό διάστημα από 1-
9-2014 έως 31-12-2014, καθώς και αριθμού
μεταφερόμενων μαθητών

Ειδικότερα θα πρέπει να αναγράψουν τα
στοιχεία που αφορούν τον αριθμό των μετα-
φερόμενων μαθητών που δικαιούνται μεταφο-
ράς με όλους τους διαθέσιμους τρόπους,
δηλαδή με μαθητικά δελτία, με ίδια μέσα των

περιφερειών & των δήμων, με δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, καθώς και τους δικαιούχους επιδομά-
των, ανά περιφερειακή ενότητα.

Τα αναγραφόμενα στοιχεία θα αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση, κατά την ημερομηνία υποβολής.
Σε ό,τι αφορά το εκτιμώμενο κόστος μεταφοράς για το χρονικό διάστημα από 1-9-2014 έως και 31-12-

2014, τα ποσά θα περιλαμβάνουν χωριστά το κόστος των ειδικών μαθητικών δελτίων, της χρήσης των
ιδίων μέσων των δήμων & των περιφερειών, το κόστος μεταφοράς με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών,
καθώς και των επιδομάτων προς τους μαθητές για τις περιπτώσεις αδυναμίας πραγματοποίησης της
μεταφοράς με τους προηγούμενους τρόπους.

Στο θέμα της μεταφοράς μαθητών αναφέρθηκε με δηλώσεις του και ο αναπληρωτής υπουργός Εσω-
τερικών Θ. Λεονταρίδης κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. Παραδεχόμενος ότι το πρόβλημα παρα-
μένει, είπε ότι «θα πρέπει να ξεκινήσουμε από μηδενική βάση, προκειμένου να δοθεί λύση».

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
Επαγγελματική κατάρτιση

σε 220 ανέργους

Διακόσιοι είκοσι άνεργοι άνω των 40 ετών θα
ωφεληθούν από τη νέα φάση του προγράμ-
ματος «Προετοιμάσου για το Αύριο» που

υλοποιεί το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρη-
σιακής Επιμόρφωσης και Κατάρτισης με αποκλειστι-
κή χρηματοδότηση της Παπαστράτος ΑΒΕ από τον
Απρίλιο του 2013.

Μέχρι στιγμής έχουν καταρτιστεί και πιστοποιη-
θεί 1.000 άνεργοι, εργαζόμενοι ή αυτοαπασχο-
λούμενοι που θέλουν να αναπτύξουν τις δεξιότη-
τές τους ή να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώ-
σεις προκειμένου να βελτιώσουν την ανταγωνι-
στικότητά τους στην αγορά εργασίας.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι
άνω των 40 ετών, απόφοιτοι Λυκείου, ΙΕΚ, AΤΕΙ
και ΑΕΙ και με σχετική προϋπηρεσία, όπου η
παρακολούθηση του προγράμματος το απαιτεί. 

Oσο για τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία θα
καταρτιστούν οι συμμετέχοντες είναι τα εξής 14:
Γραμματέας Διεύθυνσης, Ηλεκτρολόγος Επιπέ-
δου Α' - Ηλεκτροτεχνίτης, Eλεγχος και Συντήρη-
ση Καυστήρων Αερίων Καυσίμων, Βιολογικά
Προϊόντα: Ορισμοί, Πιστοποίηση Βιολογικών και
Μάρκετινγκ, Τουριστικά Επαγγέλματα: 

Το επάγγελμα του Οροφοκόμου /Το επάγγελμα
του Μπαρίστα, Αγορά Εργασίας: Κατακτήστε τη
θέση που σας αξίζει, Βασικές Γνώσεις και Δεξιό-
τητες Πληροφορικής /Υπολογιστικά Φύλλα Excel
/Παρουσιάσεις (ppt) /Βασικό Επίπεδο, Βασικές
Γνώσεις και Δεξιότητες Πληροφορικής /Επεξερ-
γασία Κειμένου (word) /Υπηρεσίες Διαδικτύου
/Βασικό Επίπεδο, Επεξεργασία Εικόνας με
Photoshop, Πωλητές σε περίοδο κρίσης, Οργά-
νωση και Διαχείριση Αποθήκης, Βοηθοί Λογι-
στών και Βελτιστοποίηση και Αξιοποίηση Μηχα-
νών Αναζήτησης.

Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης, οι συμ-
μετέχοντες θα λάβουν, κατόπιν εξετάσεων,
πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης και
πιστοποιητικό επάρκειας για όσα επαγγέλματα
προβλέπεται πιστοποίηση. 

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του
2014 και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του έτους
και θα διεξαχθεί στις πιστοποιημένες εγκαταστά-
σεις του ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ στην Αθήνα, τη Θεσσαλονί-
κη και την Πάτρα.

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 20
Νοεμβρίου στην ιστοσελίδα www.ivepe.gr

«Kαμπανάκι» για την Ψυχική Υγεία από εργαζόμενους στο χώρο
Πλατιά σύσκεψη φορέων έγινε στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου ‘’ΑΤΤΙΚΟΝ’’

Πλατιά σύσκεψη εργαζομένων στις μονάδες ψυχικής
υγείας, διενεργήθηκε πριν μερικές ημέρες από φορεις και
σωματεία που αντιδρούν στη συγχώνευση ή κατάργηση
ψυχιατρικών υπηρεσιών και  τμημάτων. Για το θέμα αυτό ο
ενιαίος σύλλογος εργαζομένων του ψυχιατρικού νοσοκο-
μείου Αττικής, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υπογράμ-
μιζε  τα ακόλουθα :

"Τα Σωματεία των Νοσοκομείων ΑΤΤΙΚΟ, Ψ.Ν.Α. (Δαφνί),
Ψ.Ν.Α. Δρομοκαΐτειο, Θριάσιο, Εθνικό Κέντρο Αποκατά-
στασης και Χρόνιων Παθήσεων Δυτικής Αθήνας καλούν σε
σύσκεψη σωματεία, λαϊκές επιτροπές, ενώσεις συνταξιού-
χων, πολιτιστικούς συλλόγους, στέκια και συνελεύσεις,
περιφέρεια, δήμους, δημοτικές/περιφερειακές κινήσεις και
Ιατρικούς Συλλόγους της Δυτικής Αθήνας την Παρασκευή
7/11 στις 5 μ.μ. στο αμφιθέατρο του ΑΤΤΙΚΟΥ με σκοπό την
οργάνωση και συντονισμό της κοινής δράσης ενάντια στο
κλείσιμο  των Ψυχιατρείων".
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ,
Η ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ,
ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΡΓΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
δδιιοορργγααννώώννοουυνν  δδωωρρεεάάνν  ιιααττρριικκέέςς  
εεξξεεττάάσσεειιςς   γγιιαα  ττοουυςς  μμααθθηηττέέςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ
ΣΣάάββββααττοο  1155  &&  ΚΚυυρριιαακκήή  1166  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων
οι 325.205 είναι άνδρες (ποσοστό 39,06%) και
οι 507.413 είναι γυναίκες (ποσοστό 60,94%).

Στην ηλικιακή ομάδα 15-19 ετών το σύνολο
των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε
12.121 άτομα (ποσοστό 1,46%), στην ηλικιακή
ομάδα 20-24 ετών ανήλθε σε 80.831 άτομα
(ποσοστό 9,71%), στην ηλικιακή ομάδα 25-29
ετών ανήλθε σε 121.637 άτομα (ποσοστό
14,61%), στην ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών
ανήλθε σε 336.256 άτομα (ποσοστό 40,39%),
στην ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών ανήλθε σε
177.604 άτομα (ποσοστό 21,33%), στην ηλι-
κιακή ομάδα 55-64 ετών ανήλθε σε 96.699
άτομα (ποσοστό 11,61%) και στην ηλικιακή
ομάδα 65 ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων
ανέργων ανήλθε σε 7.470 άτομα (0,90%).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων το
Σεπτέμβριο 2014 ανήλθε σε 111.072 άτομα
από τα οποία οι 108.891 (ποσοστό 98,04%)
είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμέ-
νων και οι 2.181 (ποσοστό 1,96%) είναι εποχι-
κοί τουριστικών επαγγελμάτων.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΗΜΕΡΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΗ

Το Υπουργείο
Α γ ρ ο τ ι κ ή ς
Π α ρ α γ ω γ ή ς ,
στα πλαίσια
του προγράμ-
ματος Δωρεάν
Διανομής Τρο-
φίμων που
οργάνωσε ο Σύλλογος Τριτέκνων Δήμου Φυλής,
σας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 14/11/2014 το
πρωί 10-1 θα γίνει η δωρεάν διανομή στα μέλη
μας τρίτεκνες οικογένειες.

Ο Σύλλογός μας μετάσχει στο πρόγραμμα
δωρεάς διανομής αγροτικών προϊόντων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τα μέλη
του.Η παραλαβή θα γίνετε από τον χώρο του
γραφείου μας Αθηνών 18- Άνω Λιόσια.

ΟΣΟΙ ΚΑΙ ΟΣΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Μετά από ενέργειες του Δ.Σ., το 1ο 15μερο του

Νοέμβρη θα διανεμηθούν σε όλα τα μέλη του Συλ-
λόγου μας, ΦΡΟΥΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΗ.

Για την εύρυθμη λειτουργία της παράδοσης των
φρούτων που θα γίνει στα γραφεία του συλλόγου
μας, παρακαλούνται όσα μέλη του συλλόγου μας
μπορούν, να δηλώσουν την εθελοντική τους βοή-
θεια τις ημέρες της παράδοσης των προιόντων.
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΔΩΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΣΤΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 6977349245-ΚΛΕΛΙΑ
ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΥ & 6972119082-ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΟΔήμος Αγίων Αναργύ-
ρων - Καματερού και η
Ένωση Συλλόγων

Γονέων και Κηδεμόνων, σε
συνεργασία με τους Γιατρούς
του Κόσμου και την Εργοερευ-
νητική, διοργανώνουν για δεύ-
τερη συνεχή χρονιά δωρεάν
ιατρικές εξετάσεις και παροχή
υπηρεσιών υγείας για τους
μαθητές του Δήμου μας.

Η πρόσβαση στην φροντίδα
υγείας είναι υποχρέωση της
Πολιτείας και ανθρώπινο δικαί-
ωμα που κατοχυρώνεται από
το Σύνταγμα. Δυστυχώς, όμως
αυτό το δικαίωμα για πολλούς
συνανθρώπους μας είναι πολυ-
τέλεια. Αναλαμβάνουμε λοιπόν
την πρωτοβουλία για τη διευκό-
λυνση της πρόσβασης στις
υπηρεσίες υγείας των παιδιών

οικογενειών που αντιμετωπί-
ζουν οικονομικές δυσκολίες ή
είναι ανασφάλιστα.

H Κινητή Παιδιατρική και Οδο-
ντιατρική Μονάδα «ΛΗΤΩ» που
δημιούργησαν οι Γιατροί του
Κόσμου, θα επισκεφτεί το Δήμο
Αγ. Αναργύρων – Καματερού,
το Σάββατο 15 Νοεμβρίου για
τους μαθητές των Αγ. Αναργύ-
ρων και την Κυριακή 16 για τους
μαθητές του Καματερού.

Συγκεκριμένα, θα βρίσκεται
στο κτίριο του Δημαρχείου επί
της οδού Λ. Δημοκρατίας 61,
από τις 9:00 έως 14:00.

Η κινητή Μονάδα θα προσφέ-
ρει:

·     Βεβαίωση γιατρών για το
μάθημα της γυμναστικής

·     δωρεάν παιδιατρική περί-

θαλψη, διαγνωστικό έλεγχο,
οδοντιατρικό έλεγχο.

·    δωρεάν φαρμακευτική
αγωγή με την παροχή βασικών
παιδιατρικών φαρμάκων

·  προληπτική φροντίδα και
αγωγή υγείας

·   εμβολιαστική κάλυψη σε
ανασφάλιστα παιδιά

·   έλεγχο σπονδυλικής στή-
λης για σκολίωση, κύφωση
κλπ.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης
Συλλόγων Γονέων    & Κηδεμό-

νων του Δήμου
Μανώλης Πούλιος

Ο Δήμαρχος
Νίκος Α. Σαράντης
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Ακόμη, γίνεται λόγος για λεκτι-
κές ακροβασίες και στο τέλος
μας καθίσταται σαφές ότι επι-
φυλλάσσεται παντός νομίμου
δικαιώματος του, που αφορά την
υπόληψη του Σώματος και του
προσώπου του ιδίου του Προέ-
δρου.  

Αγαπητοί αναγνώστες, τα
παραπάνω είναι πρωτοφανή όχι
μόνο για την πόλη μας αλλά γενι-
κότερα, διότι ανάλογες αποφά-
σεις είχαν παρθεί και σε άλλους
δήμους και τελικά δεν εφαρμό-
σθηκαν λόγω παράβασης της
κείμενης νομοθεσίας. Κι ενώ
αυτό είναι γνωστό αναρωτιόμα-
στε για ποιους λόγους ωθείται ο
Δήμος σε τέτοιες αποφάσεις;

Ελπίζουμε κάποια στιγμή να
πρυτανεύσει η λογική αλλά
κυρίως να τεθούν στο περιθώριο
αντιλήψεις, που μας γυρίζουν
στον μεσαίωνα!

* Αλήθεια γιατί δεν έρχεται το
θέμα προς ψήφιση στο Δημοτικό
Συμβούλιο, όπως είχε δηλώσει ο
δήμαρχος Ν. Μελετίου , αλλά η
έμμεση απαγόρευση γίνεται
μέσω επιστολής;  

Ε. Λιάκος 

Παρακάτω δημοσιεύουμε α)
το δημοσίευμά μας στις
3/11/14, τις δύο επιστολές του
εκδότης της εφημερίδας προς
τον πρόεδρο του Δ.Σ. και β)
την απάντηση του προέδρου
του Δ.Σ. Ισ. Τσίγκου προς τον
εκδότης της εφημερίδας  Ε.
Λιάκο 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

Ε Σ Κ Α Ν Α:
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ
Ανακοινώθηκαν από

την ΚΕΔ ΕΣΚΑΝΑ και την
ΚΕΔ ΕΣΚΑ οι διαιτητές ,
κριτές και κομισάριοι  των
αγώνων του Σαββατοκύ-
ριακου .

ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.14
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α 
ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΔΑΣΚΑΛ 14.00
Π Α Ν Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Ι Α ΚΟ Σ
ΔΑΦΝΗ ΑΓ ΔΗΜ ΚΟΡ Α
Μητρόπουλος Δελδήμος
Κ α ρ α γ ε ω ρ γ ό π ο υ λ ο ς

Παπαδάτος
Β΄ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1Ο ΚΓΔ ΝΙΚΑΙΑΣ 17.45

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ ΓΑΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ ΚΟΡ Β2
Γερουλάνος Λεουτσάκος
Χατζηπαρασκευά

΄ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΔΑΣΚΑΛ. 12.30
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΚΟΡ Β2 Γερουλάνος
Κ α ρ α γ ε ω ρ γ ό π ο υ λ ο ς
Παπαδάτος

ΠΑΙΔΕΣ ΕΦΗΒΟΙ 

ΚΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΛ. ΣΑΛ
18.00 ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Π Γ
Πέππας Κουτσομήτρος
Μοσκόβης

ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.14
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
2Ο ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1 8 . 0 0
Π Α Ν Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Ι Α ΚΟ Σ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α1 ΓΥΝ
Κοτσώνης Σαράντου Κου-
τσομήτρος Καραγεωργό-
πουλος Μοσκόβης

ΚΛ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ 19.00
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΓΑΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ Α1 ΓΥΝ Καφα-
ντάρης Παπαδόπουλος
Χρ. Κοντοθανάσης Σαλτα-
γιάννη Ντεμελής

ΠΑΙΔΕΣ ΕΦΗΒΟΙ 

ΚΛ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 18.30
ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ -Ν.
ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓΑΡΑ Π Γ
Γκανής Α. Σιαμίδης Πολί-
της Κ. Λέκου

ΚΛ. ΑΛΙΜΟΥ 21.45
ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΔΙΑΣ -Π.
ΦΑΛΗΡΟ Π Γ Τηγάνης Ι.
Δελδήμος Μίχας Α., Ζερί-
της Α.

ΚΛ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ 20.00
Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ Ε Β Γκα-
νής Ι. Δράκος Καρουμπής
Κολοφώτη

ΚΛ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
12.30 ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΝΕ
ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ Π Γ Πέππας
Παπαδάτος Πάλλας

ΚΛ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
14.00 ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΝΕ
ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ Ε Γ Πέππας
Παπαδάτος Πάλλας

ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ 
ΤΟΥ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΥ 

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δοικητικό Συμ-
βούλιο του Μανδραικού Α.Ο ύστερα απο την γενι-
κή συνέλευση που έγινε στα γραφεία του συλλό-
γου. 

Το νέο Δ.Σ απαρτίζεται απο τους: 
Δήμος Πέππας(πρόεδρος) 
Γιώργος Τσάκαλος( Α’αντιπρόεδρος) 
Τάσος Μαρούγκας(Β’αντιππρόεδος) 
Δημήτρης Τσάμος(γενικός γραμματέας) 
Δημήτρης Παπακωνσταντίνου(αναπληρωματι-

κός γενικός γραμματέας) 
Γιάννης Τσαντήλας(γενικός αρχηγός) 
Ρήγος Δημήτρης του Χρήστου -παλιός ποδο-

σφαιριστής(αναπληρωτής γενικός αρχηγός) 
Παναγιώτης Κωνσταντώνης(ταμίας) 
Αθανάσιος Αλεξάνδρου(έφορος) 
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Ρόκκας Χρή-

στος  
Τσαντούλης Ιωάννης(σύμβουλος) 
(Υπεύθυνοι ακαδημιών) 
Πέτρου Φίλιππας 
Μίλιος Παναγιώτης 
Βιολέτης Γεώργιος 
Κώνστας Βασίλης 
Γερόλυμος Νικήτας(αναπληρωματικό μέλος). 

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΙΩΝΙΟ

Το φιλικό μάτς του Μανδραικού με τον Πανιώνιο
που ήταν προγραμματισμένο για αύριο Σάββατο
στις 15:00 στο γήπεδο Μάνδρας αναβλήθηκε
λόγω του αγώνα του ΠΑΟΚ Μάνδρας με τον Πυρ-
ρίχιο για το πρωτάθλημα ΕΠΣΔΑ.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΠΟΝΤΟ Ο
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

Ο Πανελευσινια-
κός χωρίς τον
Νίκο Κουσκουνά
στην αποστολή
λόγω τραυματι-
σμού θα αγωνι-
στεί την Κυριακή
στην Μαγούλα με τον Αστέρα. Ομως κοντά του
θα έχει και τους φιλάθλους του που αμναμένεται
να κάνουν έντονη την παρουσία τους. Εδωσαν
όρκο οι παίκτες ότι θα πα΄ρουν τους τρεις βαθ-
μούς και να διασκεδάσουν την ήττα της Κυρια-
κής απο το Αργος.

Ο ΒΥΖΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΙΣ 14:00 

ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΟΛΙΚΟ

ΝΤΕΡΜΠΙ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ-
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ

Σε αγωνιστική δράση το πρωτάθλημα στην Γ'Εθνική στο 3ο όμιλο την Κυριακή με την 7ης
αγωνιστική.

Οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 15:00 με εξαίρεση τον αγώνα στα Μέγαρα που θα ξεκινήσει στις
14:00 για να διευκολυνθεί η επιστροφή
του Αιολικού.

Αχαϊκή – Καλαματα : Γκοβέσης, Δημο-
γέροντας, Τριανταφύλλου (Αρκαδίας)

Παναρκαδικός – ΑΟ Λουτράκι: Κόλλιας
(Αργολίδας), Μπούμπας, Πυργάκης
(Κορινθίας)

Παναργειακός – ΠΑΟ Βάρδας: Γαβρί-
λης, Βασιλάκης, Μπατζιόπουλος (Αθη-
νών)

Αστέρας Μαγούλας – Πανελευσινια-
κός: Μιχελής, Παπανδριόπουλος, Χαλβα-
τζάκος (Πειραιά)

Βύζας Μεγάρων – Αιολικός: Γιόγκας,
Περιβολάρης, Πριόνας (Εύβοιας) 14:00

Δόξα Νέας Μανωλάδας – Ερμής Κιβερίου: Κέκελος, Αντωνόπουλος, Σπυριδόπουλος (Αιτω-
λοακαρνανίας)

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΤΗΣ ΦΟΥΤΜΠΟΛ ΛΙΓΚ 
ΛΟΓΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Η  Ένωση Β’ Εθνικής προχώρησε χθές στην αναβο-
λή όλων των αναμετρήσεων της φουτμπόλ λίγκ για το
τρίημερο.

Η απόφαση πάρθηκε από τον υφυπουργό Αθλητι-
σμού Γιάννη Ανδριανό λόγω του  Πολυτεχνείου.  Έτσι,
το νέο στοιχείο πλέον είναι ότι 6η θα διεξαχθεί την αμέ-
σως επόμενη εβδομάδα με το πρόγραμμα να διαμορ-
φώνεται ως εξής

Κυριακή (23/11)
15.00: Ερμιονίδα - Ηρακλής Ψαχνών (Γήπεδο Κρα-

νιδίου)
15.00: Επισκοπή - Φωστήρας (Γήπεδο Μάλεμε)
15.00 Άλιμος - Α.Ο. Χανιά (Γήπεδο Καισαριανής)
15.00: Καλλιθέα - Αχαρναϊκός (Γήπεδο Ταύρου)
18.00 Παναχαϊκή - ΑΕΚ ΟΤΕ TV (Παμπελοποννη-

σιακό)

Δευτέρα (24/11)
18.00 Παναιγιάλειος - Απόλλων Σμύρνης (Γήπεδο

Αιγίου) ΟΤΕ TV
Ρεπό: Πανηλειακός.
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Ε Π Σ Δ Α:
ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΟΚ

ΜΑΝΔΡΑΣ-ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΤΤΑΛΟΣ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ -ΑΕ

ΖΕΦΥΡΙΟΥ, ΑΙΑΣ-ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Συνεχίζεται το Σαββατοκύρια-
κο η 7η αγωνιστική το πρωτά-
θλημα στην Α' και Β'κατηγορία
στην Δυτική Αττική. Αναλυτικά τα
παιχνίδια που ξεχωρίζουν είναι
του ΠΑΟΚ Μάνδρας με τον
Πυρρίχιο Ασπροπύργου του
Ατταλου με την ΑΕ Ζεφυρίου και
του Αία με τον Κριό στο τοπικό
ντέρμπι του Ασπροπύργου.
Στην β'κατηγορία ξεχωρίζει η
αναμέτρηση στο γήπεδο της
Γκορυτσάς του Απόλλωνα
Ποντίων Ασπροπύργου με την
Αργώ Μεγάρων και της Λαμπε-
ρής με τον Ελευσινιακό. Αναλυ-
τικά:

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(7η αγωνιστι-
κή)

ΣΑΒΒΑΤΟ(15:00)
Μάνδρας: ΠΑΟ Κουντούρων-

Πυρρίχιος
Δημ.Νέας Περάμου: Ατταλος-

ΑΕ Ζεφυρίου
Παραλίας Ασπροπύργου:

Αίας-ΚριόςΚαματερού: Ζωφριά-
Ακράτητος

ΚΥΡΙΑΚΗ
Πανοράματος(11:00) Εθνικός-

Νέα Πέραμος
(15:00) Λέων-Ειδυλλιακός

Φυλής(15:00) Θρασύβουλος-
Ελπίδα Ασπροπύργου

Β κατηγορία(7η αγωνιστική)
ΣΑΒΒΑΤΟ(15:00)
Νεοκτίστων: Ικαρος-Μεγαρι-

κός
Πανοράματος: Αστέρας Ανω

Λιοσίων-Σκορπιός Φυλής
ΚΥΡΙΑΚΗ(15:00)
Γ.Ρουμελιώτης: Λαμπερή-

Ελευσινιακός
Γκορυτσάς: Απόλων Ποντίων

Ασπροπύργου-Αργώ Μεγάρων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ (4η
αγωνιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ

Παραλίας Ασπροπύρ-
γου(11:00)Μανδραικός-Βύζας
Μεγάρων

Γ.Ρουμελιώτης(12:00)Πανε-
λευσινιακή Ενωση-Ειδυλλιακός

Δημ.Ακράτητου(12:00)Ακρά-
τητος-Λέων

ΚΥΡΙΑΚΗ
Παραλίας Ασπροπύρ-

γου(11:00) Αίας-Πανελευσινια-
κός

ΔΕΥΤΕΡΑ
Μάνδρας(15:00) Μανδραικός-

Πανελευσινιακή Ενωση
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ (4η

αγωνιστική)
ΣΑΒΒΑΤΟ
Γ.Ρουμελιώτης(10:00)Αγίοι

Ανάργυροι-Πανελευσινιακή
Ενωση

ΚΥΡΙΑΚΗ
Δημ.Νέας Περάμου(11:00

Βύζας Μεγάρων-Αργώ

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
ΑΟΚ ΜΕ ΤΟΝ

ΚΕΡΑΥΝΟ
ΑΙΓΙΟΥ

Στα πλαίσια της 6ης
αγωνιστικής του
πρωταθλήματος μπά-
σκετ ΓΈθνικής κατη-
γορίας ο
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟΚ
υποδέχεται την
Κυριακή στις 17:00
στο κλειστό Μάνδρας
τον Κεραυνό Αιγίου.
Αναλυτικά διαιτητές
και κομισάριοι των
αναμετρήσεων. 

1ο ΚΓ Μάνδρας
17.00 Μανδραϊκός-
Κεραυνός Αιγίου
Γ ι α ν ν α κο υ δ ά κ η ς -
Μ π α ν α σ ά κ η ς
(Ευστρατίου)

2ο Λύκ. Αμαρουσί-
ου 17.00 Νίκη Αμα-
ρουσίου-Ερμής Περά-
ματος Καρακωστα-

ντόπουλος-Ορφανός
(Φαλούκας)

Κορίνθου 18.00
Απόλλων Αρχ. Κορ.-
Κρανίδι Ισιγόνης-
Παπαδημητρόπουλος
(Πετρόπουλος)

Π. Αλεξιώτισσας
17.00 Έσπερος-Ακά-
δημος Σταθόπουλος-
Ντίσιος (Θεοδοσό-
πουλος)

Ν.Περκίζας 17.00
Προμηθέας Χαλ.
–Νήαρ Ηστ Σπυρό-
πουλος Σπ.-Γιακείμη
(Ζερδεβάς)

Ν.Πεντέλης 14.00
Πεντέλη-Ζάκυνθος
Σπυρόπουλος Α.-Ντά-
νος (Πολιτόπουλος)

Β’ Κλ. Ιλίου 17.00
Ένωση Ιλίου-Χαλάν-
δρι Μπούκας-Μαγ-
γουνής (Παπαδόπου-
λος Κ)

ΠΡΩΤΕΣ ΟΙ ΗΠΑ
Στα τάρταρα... η Ελλάδα στην παγκόσμια 
κατάταξη συμβολής στην έρευνα

Tην 32η θέση καταλαμβάνει η Ελλάδα στην κατάταξη του περιοδικού «Nature» ανα-
φορικά με την συμβολή ων χωρών στην παγκόσμια έρευνα υψηλού επιπέδου.

Ο νέος δείκτης του περιοδικού προσδιορίζεται
με βάση τις δημοσιεύσεις σε διεθνούς κύρους επι-
στημονικά περιοδικά με την Ελλάδα να βρίσκεται
αρκετά χαμηλά στη λίστα. Ως κριτήριο χρησιμο-
ποιείται πρωτίστως ο αριθμός των άρθρων που
δημοσιεύονται σε 68 αυστηρά επιλεγμένα περιο-
δικά από διάφορα επιστημονικά πεδία, αναλύο-
ντας την προέλευση (χώρα και ερευνητικός φορέ-
ας) των συγγραφέων κάθε επιστημονικής δημοσί-
ευσης και σταθμίζοντας την ειδική βαρύτητα κάθε
άρθρου.

Την πρώτη θέση καταλαμβάνουν οι ΗΠΑ και ακολουθούν Κίνα, Γερμανία, Ιαπωνία και Βρε-
τανία, ενώ από τις γειτονικές χώρες η Τουρκία είναι στην 38η θέση, η Κύπρος στην 53η θέση
και η Βουλγαρία στην 56η.

Το αξιοσημείωτο, πάντως, είναι ότι ο νέος δείκτης μετρά και την «οικονομική αποδοτικότη-
τα» της επιστημονικής έρευνας, ενώ, με αυτό το κριτήριο η Ελλάδα εμφανίζεται ως μια από
τις πιο παραγωγικές και αποδοτικές χώρες. Αυτό γιατί οι υψηλού επιπέδου επιστημονικές
δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά είναι πολύ περισσότερες σε σχέση με τις συγκριτικά χαμη-
λές εθνικές δαπάνες για την Ερευνα.

Από αυτή την άποψη, η Ελλάδα εμφανίζεται πιο αποδοτική επιστημονικά από χώρες
όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ρωσία, η Σουηδία, η Αυστρία κ.α.
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«ΨΑΛΙΔΙ» ΣΤΟ ΕΤΕΑ
Νέα μείωση 10% στις επικουρικές 
συντάξεις για 1 εκατ. συνταξιούχους

Νέα μείωση, της τάξεως του 10%, αναμένεται να δουν το 2015
στις επικουρικές συντάξεις οι ένα εκατομμύριο συνταξιούχοι του
Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), σύμφωνα με
την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνι-
κής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ).
Όπως αναφέρει στα «Νέα» ο πρόεδρος της ΠΟΠΟΚΠ Θανάσης
Καποτάς η επερχόμενη νέα μείωση στις επικουρικές συντάξεις
(πέραν του 5,2% που έγινε από 17/1/2014) θα είναι της τάξεως
του 10%.
Τα στοιχεία του εννεαμήνου 2014 «φωτογραφίζουν» πιο δυσοίω-
νη την κατάσταση για το 2015 με τις εισφορές στο 1,5 δισ. ευρώ
και τις παροχές στα 2,15 δισ. ευρώ. Το έλλειμμα εννεαμήνου στο
ΕΤΕΑ κλείδωσε στα 305 εκατ. ευρώ και για το 2015 φαίνεται να
κλείνει στα 350 εκατ. ευρώ.
Μιλώντας στο Mega, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης
δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέας μείωσης, λέγοντας χαρακτηρι-
στικά πως μέσω της εσωτερικής αναδιανομής των οικονομικών
του ταμείου μπορεί να υπάρξει αναπροσαρμογή των συντάξεων
«είτε προς τα επάνω, είτε προς τα κάτω».
«Το εάν θα υπάρξει αναπροσαρμογή θα το προσδιορίσει το Διοι-
κητικό Συμβούλιο» του ταμείου, πρόσθεσε.
To επικουρικό σύστημα της χώρας μας που λειτουργεί πλέον σε
μια νέα βάση θωρακισμένο από ελλείμματα που διασφαλίζει ότι οι
νέες γενιές θα πάρουν επικουρική σύνταξη μπορεί μέσα από την
εσωτερική αναδιανομή των οικονομικών του να υπάρξουν προ-
σαρμογές και προς τα κάτω αλλά και προς τα πάνω", είπε.

Αδειασμα Σπυρόπουλου

Αναταραχή προκάλεσε η τοποθέτηση του διοικητή του ΙΚΑ
Ροβέρτου Σπυρόπουλου, ο οποίος διατύπωσε τη θέση ότι θα
πρέπει να υπάρξει διασύνδεση μεταξύ ενσήμων και παροχών
υγείας για τους ασφαλισμένους.
Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, μιλώντας στο Mega, ο υπουργός
Εργασίας Γ.Βρούτσης έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι ο κ. Σπυρό-
πουλος εξέφρασε προσωπικές απόψεις.
«Θέλω να κλείσει το θέμα με τον πιο λιτό και κατηγορηματικό
τρόπο γιατί πήρε διάσταση, και πολύ μεγάλη, η τοποθέτηση του
διοικητή του ΙΚΑ, που θέλω εκ προοιμίου να σας πω για τις πολύ
καλές σχέσεις που έχουμε, αλλά εκφράζει καθαρά προσωπικές
απόψεις.
»Για την κυβέρνηση δεν τίθεται ούτε υπάρχει ούτε συζητείται σε
κανένα επίπεδο του υπουργείου ή της κυβέρνησης τέτοιο ζήτημα.
Αντίθετα, η κυβέρνηση δείχνοντας μια μεγάλη ευαισθησία κάλυψε
όλους τους ανασφάλιστους της χώρας» τόνισε ο κ. Βρούτσης.
Ο διοικητής του ΙΚΑ έκανε τη δήλωση - «βόμβα», μιλώντας σε
συνέδριο για την κοινωνική ασφάλιση χθες, Τρίτη. Συγκεκριμένα,
κληθείς να διευκρινίσει περαιτέρω το ζήτημα που έθεσε στην ομι-
λία του, ρωτήθηκε «ποιες είναι οι αναγκαίες προϋποθέσεις που
πρέπει να συντρέχουν για να θεμελιώνει ένας ασφαλισμένος
δικαιώματα παροχής υπηρεσιών υγείας;»
«Είναι το ίδιο να έχει κάποιος 0 ένσημο, 50 ένσημα και 100 ένση-
μα;» απάντησε ο κ. Σπυρόπουλος, αναφερόμενος στα δικαιώμα-
τα για παροχές υγείας. Προφανώς, εξήγησε ο ίδιος, θα πρέπει να
υπάρχει ένα κατώτατο δίχτυ ασφάλισης για όλους αλλά «δεν μπο-
ρούμε να λειτουργήσουμε εξισωτικά για όσους έχουν περισσότε-
ρα ένσημα».
Η τοποθέτηση προκάλεσε αντιδράσεις, ειδικά καθώς το ζήτημα
του ασφαλιστικού αποτελεί ένα ανοιχτό προς συζήτηση με την
τρόικα θέμα. Για το λόγο αυτό, ο Γ.Βρούτσης έσπευσε νωρίς το
πρωί της Τετάρτης να λειτουργήσει πυροσβεστικά, λέγοντας ότι
πρόκειται για προσωπικές απόψεις του κ. Σπυρόπουλου.

Εκτός ρύθμισης 100 δόσεων όλες οι
βεβαιωμένες - ληξιπρόθεσμες οφειλές

Μετά την 1η Οκτωβρίου

Όλες οι οφειλές προς την εφορία (ΕΝΦΙΑ και φορολογία
εισοδήματος) που καθίστανται ληξιπρόθεσμες από 1.10.14
εξαιρούνται από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις των 100 δόσεων.
Αυτό προβλέπει η τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός
Οικονομικών κ. Γκ. Χαρδούβελης στο υπό συζήτηση νομο-
σχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για θέματα ποινικής
μεταχείρισης κλπ. μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. Η ρύθμιση
αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα Πέμπτη.

Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα, από τις διευκολύνσεις
του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 που ψηφίστηκε πριν λίγες
ημέρες για τις 100 δόσεις και την τμηματική καταβολή των
βεβαιωμένων οφειλών προς την φορολογική διοίκηση
μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2014, εξαιρούνται εκείνες που δεν
ήταν ληξιπρόθεσμες μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και οι
οποίες θα καθίστανται ληξιπρόθεσμες μέχρι την υποβολή
της αίτησης του οφειλέτη (υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα
υποβολής είναι μέχρι τις 31.3.2015).

Αντιδράσεις υπάρχουν από βουλευτές όχι μόνο της αντι-
πολίτευσης αλλά και της συμπολίτευσης.

Διαμαρτυρία Μπακογιάννη
Την προσωπική διαμαρτυρία της και συναδέλφων της

«για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το υπουργείο Οικο-
νομικών» εξέφρασε η βουλευτής της ΝΔ, Ντόρα Μπακο-
γιάννη, με αφορμή την απευθείας κατάθεση της τροπολο-
γίας για την εξαίρεση του ΕΝΦΙΑ, από τις 70 έως 100
δόσεις στην Ολομέλεια.

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών επί του
νομοσχεδίου για τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, η κ. Μπα-
κογιάννη πήρε το λόγο και απευθύνθηκε στον υφυπουργό

Οικονομικών, Γιώργο Μαυραγάνη, για να εκφράσει τη
δυσφορία της για το ότι ενώ η Επιτροπή Οικονομικών βρί-
σκεται σε λειτουργία, η τροπολογία έρχεται και πάλι στην
Ολομέλεια. 

«Η Επιτροπή διαθέτει έμπειρους βουλευτές, οι οποίοι θα
ήταν σε θέση να την επεξεργαστούν σωστά» ανέφερε και
ζήτησε από τον κ. Μαυραγάνη να μεταφέρει τη διαμαρτυρία
της ιδίας και συναδέλφων της για τον τρόπο με τον οποίο
λειτουργεί το υπουργείο Οικονομικών, στον υπουργό Οικο-
νομικών. Τέλος είπε πως «στη Δημοκρατία, η διαδικασία
δεν είναι τύπος αλλά είναι ουσία».

Σχόλιο της ΔΗΜΑΡ

Την έντονη δυσφορία της για την αλλαγή στη στάση της
κυβέρνησης σχετικά με τον ΕΝΦΙΑ και την εξαίρεσή του
από τις 100 δόσεις εξέφρασε η ΔΗΜΑΡ.

«Οι συνεχείς παλινωδίες της κυβέρνησης σχετικά με τη
ρύθμιση των 100 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
προς το δημόσιο αποδεικνύουν ότι με λεονταρισμούς και
μεγαλοστομίες δεν ασκείται πολιτική. Μπροστά στις πιέσεις
της τρόικας το υπουργείο οικονομικών εξαιρεί από τη ρύθ-
μιση τους βεβαιωμένους φόρους και τον ΕΝΦΙΑ και ανα-
τρέπει τους προϋπολογισμούς χιλιάδων νοικοκυριών, που
έχουν εξαντλήσει ήδη τις φοροδοτικές τους ικανότητες»,

Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε
την Ελλάδα σε τέσσερις υποθέσεις. Δύο αφορούν την
απάνθρωπη μεταχείριση αλλοδαπών κρατουμένων και
δύο την παραβίαση του δικαιώματος της περιουσίας.

Το ΕΔΑΔ εξέτασε την Πέμπτη την προσφυγή ενός
άνδρα από το Μπαγκλαντές, ο οποίος συνελήφθη από
τις ελληνικές Αρχές και κρατήθηκε, από τις 4 Ιανουαρίου
έως και τις 15 Μαρτίου 2011, σε αστυν. τμήμα αλλοδα-
πών στην Θεσσαλονίκη, εν αναμονή της απέλασης του.

Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καταδίκασε
την Ελλάδα για παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ, με
βάση το οποίο απαγορεύεται η απάνθρωπη και εξευτε-
λιστική μεταχείριση και την υποχρέωσε να του καταβά-
λει 8.000 ευρώ αποζημίωση για οικονομική βλάβη.

Το ΕΔΑΔ εξέτασε και την προσφυγή του ιταλικής υπη-
κοότητας Άρη Παπακωνσταντίνου, ο οποίος καταδικά-
στηκε σε ισόβια για αδικήματα σχετικά με εμπορία ναρ-
κωτικών και κρατείται στις φυλακές Αλικαρνασσού.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου, που προηγούμενα είχε κρα-
τηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού και στις φυλακές των
Πατρών, παραπονέθηκε στο Δικαστήριο για τις συνθή-
κες κράτησής του, επικαλούμενος τον υπερπληθυσμό
κρατουμένων, τις κακές συνθήκες υγιεινής και την έλλει-
ψη αερισμού και φωτισμού στα κελιά.

Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τον δικαίω-
σε, καταδικάζοντας την Ελλάδα για απάνθρωπη και
εξευτελιστική μεταχείριση κρατουμένου και υποχρεώνο-
ντας την να τού καταβάλει 18.200 ευρώ για ηθική βλάβη

και να πληρώσει 2.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα.
Το ΕΔΑΔ εξέτασε άλλες δύο υποθέσεις για παραβίαση

του δικαιώματος περιουσίας. Η μία αφορούσε την προ-
σφυγή της Κωνσταντίνας και Γεωργίας Μπιμπί, των
οποίων κτήματα γης απαλλοτριώθηκαν το 1976 χωρίς
να λάβουν αποζημίωση.

Εξάντλησαν όλα τα νομικά μέσα στην Ελλάδα, υπο-
στηρίζοντας το δικαίωμά τους να λάβουν τη νόμιμη απο-
ζημίωση μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2007, όπου το
Ανώτατο Εφετείο έκρινε ότι, οι αξιώσεις των εναγουσών
για αποζημίωση ήταν ενάντια στο κράτος και ενέπιπταν
στην δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων.

Εκδικάζοντας την προσφυγή τους, το Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Ελλάδα για
παραβίαση του δικαιώματος στην περιουσία και την
υποχρέωσε να καταβάλει στις προσφεύγουσες αποζη-
μίωση 10.000 ευρώ για χρηματική ζημιά, 3.000 ευρώ για
ηθική βλάβη και 2.500 ευρώ για δικαστικά έξοδα και
δαπάνες.Παράλληλα, εξετάστηκε η προσφυγή του Σπυ-
ρίδωνα Βάρβη και τους περιορισμούς οικοδόμησης και
εκμετάλλευσης, που επιβάλλονταν από τις ελληνικές
αρχές, στο ιδιόκτητο οικόπεδό του στην περιοχή Μαρα-
θώνα.

Στην κύρια απόφασή του, της 19ης Ιουλίου 2011, το
Δικαστήριο είχε κρίνει ότι υπήρξε παραβίαση του δικαι-
ώματος της περιουσίας και με τη σημερινή του απόφα-
ση, υποχρέωσε την Ελλάδα να καταβάλει στον Σπυρί-
δωνα Βάρβη 50.000 ευρώ για υλική βλάβη.

Ευρω-«καμπάνα» στην Ελλάδα για τις 
συνθήκες κράτησης μεταναστών
Καταδίκη για τέσσερις υποθέσεις από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: Οικογενειακό Δικαστήριο θα λύνει τις διαφορές

Σημαντικές καινοτομίες στον χώρο του οικογενειακού δικαίου ετοιμάζει η κυβέρνηση με τη δημιουργία ενός
αποκλειστικού Οικογενειακού Δικαστηρίου, που θα επιλύει τις οικογενειακές διαφορές, αφού προηγηθεί μια
διαδικασία «οικογενειακής διαμεσολάβησης» με τη βοήθεια ειδικών για να επιτευχθεί συμβιβαστική λύση και
να αποφευχθεί η ψυχοφθόρα διαδικασία της δίκης.Νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που έχει συσταθεί στο
υπουργείο Δικαιοσύνης, θα εξετάσει τη δυνατότητα εφαρμογής της κοινής επιμέλειας των τέκνων και από
τους δύο γονείς, ακόμα και μετά τη διάσταση ή το διαζύγιό τους, όπως εφαρμόζεται διεθνώς.

Παράλληλα θα επανεξεταστούν βελτιώσεις σε ακανθώδη θέματα, όπως στο σύμφωνο ελεύθερης διαβίωσης,
στην υιοθεσία, στα περιουσιακά αποκτήματα. Σημαντικές αποκαλύψεις έκανε χθες ο γ. γραμματέας του
υπουργείου Δικαιοσύνης Ν. Κανελλόπουλος, που μιλώντας σε ανοικτή συζήτηση του τομέα γυναικών ΠΑΣΟΚ
για τις σύγχρονες μεταρρυθμίσεις του οικογενειακού δικαίου, τόνισε ότι σχεδιάζεται ένα νέο λειτουργικό και
σύγχρονο μοντέλο επίλυσης οικογενειακών διαφορών, με τη δημιουργία στη χώρα μας ενός πραγματικού και
αποκλειστικού Οικογενειακού Δικαστηρίου.

ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ  --   ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ
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ΓΑΜΟΣ 

O ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΡΙΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΚΑΙ Η ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ 
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

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

Η KSM Human Resources ΕΛΛΑΣ.  
για λογαριασμό μεγάλης εταιρείας πελάτη της στον

χώρο των πετρελαιοειδών,  
ζητεί Υπαλλήλους Πρατηρίου Καυσίμων 

για τη λειτουργία του ιδιολειτουργούμενου 
πρατηρίου καυσίμων στην Μαγούλα 

και στην Ν Πέραμο.
Απαραίτητα κάτοικος Μεγάρων, Ελευσίνας, 

Ασπροπύργου, Νέας Περάμου,Μάνδρας,Μαγούλας.

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών 
στο στο mail: cv@ksmhr.gr mail: cv@ksmhr.gr 

ή μέσω ή μέσω fax fax στον αριθμό 2118008866.στον αριθμό 2118008866.
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 Ασπρόπυγο

διαμέρισμα 60 τμ με ηλιακό,,
αυτόνομη θέρμανση, θέση
p a r k i n g .
Τηλ:6937050218(4.11.14)

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 ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Στο 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
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