
STOP στην κυκλοφοριακή 
συμφόρηση στο κέντρο Ν. Περάμου 

Εκτροπή των βαρέων
οχημάτων σε κεντρικές

οδικές αρτηρίες , 
αποφάσισε το Δ.Σ.

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ 18:00

Αναμόρφωση προυπολογι-
σμού Δήμου Μάνδρας
- Ειδυλλίας έτους 2014

Δήμος Ελευσίνας: 
Νέες διαβάσεις για 

αναπήρους στη Δήμητρος 
και την οδό Βενιζέλου

Υποβολή του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής

2014 – 2020 στην Κομισιόν

Έμφαση στην 
αντιμετώπιση της 

ανθρωπιστικής κρίσης 
και στην ενίσχυση του
παραγωγικού ιστού 
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Τιμή : 0,01€ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

κ.2239

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣΔΑ:
Ο ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΑΛΩΣΕ ΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 3-1

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Μέσω των τοπικών 
σχεδίων απασχόλησης 

ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΤΟ ΥΠΕΣ 
Σε αξιολόγηση
των δομών και  
χαρτογράφηση

του προσωπικού
στους ΟΤΑ 
α’ βαθμού 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ
Κατανομή 6.900.000 €
στις 13 Περιφέρειες

ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 

ΚΑΛΕΣΜΑ - ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΝΟΕΜΒΡΗ στις 11 π .μ.ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΝΟΕΜΒΡΗ στις 11 π .μ.

στην Πλατεία Δημαρχείου στον Ασπρόπυργοστην Πλατεία Δημαρχείου στον Ασπρόπυργο

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Οι σχεδιαζόμενεςΟι σχεδιαζόμενες
επενδύσεις επενδύσεις 

του ΔΕΣΦΑ στητου ΔΕΣΦΑ στη
ΡεβυθούσαΡεβυθούσα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Συζήτηση – ενημέρωση των επιχειρηματιώνΣυζήτηση – ενημέρωση των επιχειρηματιών
του Δήμου Αχαρνώντου Δήμου ΑχαρνώνΣελ: 5

Σελ: 10-11Σελ: 5

Σελ: 3

Σελ: 4

Σελ: 8

Σελ: 7

Σελ:  3

Σελ: 2-4

Σελ:  3

Σελ: 7

ΣΕ «ΒΑΛΤΟ»
Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Η γυναικεία 
καταγεγραμμένη 
ανεργία άγγιξε 
τον Σεπτέμβριο
 το 61% 

Σελ: 2



ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΤΟ ΥΠΕΣ 
Σε αξιολόγηση των δομών και  
χαρτογράφηση του προσωπικού  
στους ΟΤΑ α’ βαθμού 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

Γκολέμη Γεωργία
Παγκάλου & 
Χατζηδάκη,
Τηλέφωνο: 

2105546444

Ασπρόπυργος

Καμπόλης Γεώργιος
Δ. Ειρήνης 30, 

Τηλέφωνο: 
2105574683

Φυλή - Άνω Λιόσια 

Κεχαγιά Γεωργία Κ.
Λεωφόρος Φυλής 75,

Τηλέφωνο:
2102411911

Αχαρνές
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΕΡΔΕ

Αγίου Διονυσίου 36, 
Τηλέφωνο: 
2102441644

Γκάτζιου Σοφία 
Πάρνηθος 118, 

Τηλέφωνο: 
2102403004

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτή-
ριος Ν. Στρατηγού

Ρόκα Ν. 84, 
Τηλέφωνο: 
2105556375

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014

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 11 έως 18
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αστής, Βαουθά, Δινάχ, Μαλάχ, 
Μαλοχίας, Μαμάς, Νάνης και

Τέντους, Δασίου,

2 - ΘΡΙΑΣΙΟ Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014

Στην αξιολόγη-
ση των
δομών των

δήμων καθώς και
στην χαρτογράφηση
του προσωπικού
που απασχολείται
στους ΟΤΑ α’ βαθμού
προχωρεί το υπουρ-
γείο Εσωτερικών. 

Ο υπουργός Εσω-
τερικών Α. Ντινόπου-
λος με προσωπική
επιστολή προς τους
δημάρχους και με
ένα δεκασέλιδο
οδηγό, δίνει τις βασι-
κές κατευθύνσεις
προκειμένου να υλο-
ποιηθεί η διαδικασία αξιολόγησης. 

Στην επιστολή του ο υπουργός επισημαίνει την
αναγκαιότητα κατάρτισης «εκθέσεων αξιολόγησης
και αναδιοργάνωσης των δομών των δήμων και των

νομικών τους προσώπων», ενώ υπογραμμίζει ότι
«διαδικασία αξιολόγησης δεν συνδυάζεται σε καμία
περίπτωση με απόλυση υπαλλήλων ή περιορισμό
οποιουδήποτε δικαιώματός τους». 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

Νέο ρεκόρ καταγράφει η γυναικεία καταγεγραμμέ-
νη ανεργία, καθώς τον περασμένο Σεπτέμβριο
σχεδόν το 61% (507.413) των ανέργων στους

καταλόγους του ΟΑΕΔ ήταν γυναίκες. Το σύνολο των
εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση
εργασίας εμφανίζει μικρή μείωση κατά 0,39%, στοιχείο
που δεν προοιωνίζεται καμιά αισιοδοξία για αντιστροφή
της υφιστάμενης κατάστασης στο θέμα της ανεργίας.

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ ανέρχονται στα
832.618 άτομα. Από αυτά 448.941 (53,92%) είναι εγγε-
γραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα
ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 383.677
(46,08%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για
χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών, ενώ από το
σύνολο των ανέργων οι 325.205 είναι άνδρες (39,06%)
και οι 507.413 είναι γυναίκες (60,94%).

Στην ηλικιακή ομάδα 15-19 ετών το σύνολο των εγγε-
γραμμένων ανέργων ανήλθε σε 12.121 άτομα (1,46%),
στην ηλικιακή ομάδα 20-24 ετών ανήλθε σε 80.831
άτομα (9,71%), στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών ανήλθε

σε 121.637
άτομα
(14,61%), στην ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών ανήλθε σε
336.256 άτομα (40,39%), στην ηλικιακή ομάδα 45-54
ετών ανήλθε σε 177.604 άτομα (21,33%), ενώ στην κρί-
σιμη ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών, που δείχνει και το
βαθμό της μακροχρόνιας ανεργίας, ανήλθε σε 96.699
άτομα (11,61%).

Στους Ελληνες υπηκόους το σύνολο των εγγεγραμμέ-
νων ανέργων ανήλθε σε 786.705 άτομα (94,49%),
στους υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης
ανήλθε σε 10.666 άτομα 1,28%) και στους υπηκόους
τρίτων χωρών ανήλθε σε 35.247 άτομα (4,23%).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα
Σεπτέμβριο (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που
πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε
111.072 άτομα, από τα οποία οι 108.891 (ποσοστό
98,04%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμέ-
νων και οι 2.181 (1,96%) είναι εποχικοί τουριστικών
επαγγελμάτων.

ΣΕ «ΒΑΛΤΟ»
Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
Η γυναικεία καταγεγραμμένη

ανεργία άγγιξε τον 
Σεπτέμβριο το 61% 
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Μέσω των τοπικών σχεδίων απασχόλησης 

ΗΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΧΑΡΝΕΙΣ,στο
πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο
«ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαί-

σιο της δράσης 7: «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της Κατηγορίας
Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης»
του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: «Διευκόλυνση
της πρόσβασης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»,
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώ-
πινου Δυναμικού» 2007-2013»

Στόχος της Πράξης:
Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προ-

ώθηση στην απασχόληση 70 ανέργων που κατοικούν
στο Δήμο Αχαρνών και Δήμο Αθηναίων και οι οποίοι θα
δημιουργήσουν κοινωνικές επιχειρήσεις ή και θα προω-
θηθούν στην απασχόληση (ΝΘΕ ή απόκτηση εργασια-
κής εμπειρίας) στους τομείς:

α) Συντηρητές Τεχνικών Εγκαταστάσεων (20 άνεργοι /
3 κοινωνικές επιχειρήσεις)

β) Φροντιστές Αδέσποτων και μη, μικρών Ζώων (15
άνεργοι / 2 κοινωνικές επιχειρήσεις)

γ) Επεξεργασία Υπολειμμάτων Φυτικής Προέλευσης
(15 άνεργοι / 2 κοινωνικές επιχειρήσεις)

δ) Φύλαξη Κοινόχρηστων Χώρων και Εγκαταστάσεων
(20 άνεργοι / 2 κοινωνικές επιχειρήσεις και 2 ΝΘΕ ή
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας)

Υποστήριξη των ωφελούμενων 
Οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν για τη δημιουργία

9 κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω ενός πλέγματος επι-
μέρους δράσεων, που περιλαμβάνουν:

Δικτύωση των ωφελούμενων με επιχειρήσεις της
περιοχής

Κατάρτιση ωφελούμενων στα εξής αντικείμενα:
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ – β’ κύκλος
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  –  β’

κύκλος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ, ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ
Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελούμενων
Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση

νέων επιχειρήσεων και συμβουλευτική υποστήριξη των
ιδρυθεισών επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λει-
τουργίας τους

Συμβουλευτική υποστήριξη των νέο-ιδρυθέντων επι-
χειρήσεων

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν

οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά τις κατω-
τέρω προϋποθέσεις:

α) είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανερ-
γίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδι-
κό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.

β) είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης,
δηλαδή του Δήμου Αχαρνών και του Δήμου Αθηναίων

στις ιστοσελίδες των Εταίρων της Αναπτυξιακής
Σύμπραξης «ΑΧΑΡΝΕΙΣ»:

www.efxini.gr , www.acharnes.gr, www.developa-
thens.gr

STOP στην 
κυκλοφοριακή 

συμφόρηση στο 
κέντρο Νέας Περάμου 
Εκτροπή των βαρέων οχημάτων

σε κεντρικές οδικές αρτηρίες 

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου αποφασίστηκε  η εκτροπή της κυκλοφορίας των
φορτηγών αυτοκινήτων από το κέντρο της Νέας

Περάμου. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση
του δήμου, ύστερα από την κατασκευή της γέφυρας λίγο
πριν το παλαιό εργοστάσιο της Πειραϊκής – Πατραϊκής,
ωρίμασαν πλέον οι συνθήκες έτσι ώστε τα μεγάλα φορτη-
γά αυτοκίνητα που επιβαρύνουν την κυκλοφορία στο
κέντρο της Νέας Περάμου μέσω της κεντρικής Λεωφόρου
να εκτρέπονται είτε να οδηγούνται προς την παλαιά ή τη
νέα Εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου ή στον παράλληλο
νοτίως της σιδηροδρομικής γραμμής του Προαστιακού.
Απομένει η τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σύμ-

φωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος της Τροχαίας Μεγά-
ρων και τις σχετικές εγκρίσεις από τις συναρμόδιες υπη-
ρεσίες των Υπουργείων Μεταφορών.
Ένα μεγάλο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε για πολλά

χρόνια τους καταστηματάρχες στο κέντρο της πόλεως της
Νέας Περάμου, βρίσκει επιτέλους τη λύση του.

Την ουσιαστική συμβολή του ΔΕΣΦΑ στην
ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας και στην
αύξηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχα-

νίας και των ελληνικών επιχειρήσεων, παρουσίασε ο
Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ κ. Κωνσταντίνος
Ξιφαράς κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου που διοργά-
νωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Αθηνών (ΕΒΕΑ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρη-
ματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) στην
Αθήνα την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, με τίτλο " Επενδύ-
σεις στην Ελλάδα και Αναπτυξιακή Προοπτική". 

Ο κ. Ξιφαράς στην ομιλία του, αναφέρθηκε εκτενώς
στις επενδύσεις του ΔΕΣΦΑ, που ως επί το πλείστων
πραγματοποιούνται στην ελληνική περιφέρεια ενι-
σχύοντας τις κατά τόπους οικονομίες ενώ παράλλη-
λα διαφυλάσσουν θέσεις εργασίας, δημιουργούν νέες
και παρέχουν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις τη
δυνατότητα χρήσης του φυσικού αερίου. Αναφερόμε-
νος στο επενδυτικό πλάνο των επόμενων ετών, το
οποίο περιλαμβάνει κεφάλαια ύψους 280 εκατομμυ-
ρίων ευρώ, επισήμανε, τη σημασία για την ασφάλεια
τροφοδοσίας και τη γεωπολιτική θέση της χώρας,
της 2ης αναβάθμισης του σταθμού Υγροποιημένου
Φυσικού Αερίου της Ρεβυθούσας και συγκεκριμένα
της κατασκευής της 3ης δεξαμενής, έργο προϋπολο-
γισμού 159 εκατ. ευρώ. 

Επίσης τόνισε, ότι το έργο της επέκτασης του
δικτύου υψηλής πίεσης προς τη Μεγαλόπολη, προϋ-
πολογισμού 109,7 εκατ. ευρώ, θα συμβάλει δραστικά
στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της περιφέρει-
ας Πελοποννήσου. Ο κ. Ξιφαράς χαρακτήρισε, ως
ενδεικτικό παράδειγμα ενίσχυσης της ανταγωνιστικό-
τητας της βιομηχανίας, τις συνδέσεις των δύο διυλι-
στηρίων των ΕΛ.ΠΕ στην Ελευσίνα και τον Ασπρό-
πυργο, μέσω των οποίων θα είναι πλέον εφικτή η
χρήση φθηνότερου καυσίμου για την κάλυψη των
ενεργειακών αναγκών των εγκαταστάσεων. Ο κ.
Ξιφαράς έκλεισε την ομιλία του, σκιαγραφώντας τον
ρόλο του ΔΕΣΦΑ τα επόμενα χρόνια, επισημαίνοντας
χαρακτηριστικά ότι: "Ο ΔΕΣΦΑ θα διαδραματίσει ένα
κρίσιμο ρόλο στην εισαγωγή φυσικού αερίου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αποτελέσει κρίσιμο παρά-
γοντα διασφάλισης της ευρωπαϊκής ενεργειακής τρο-
φοδοσίας."

Να σημειωθεί ότι ενισχυτικό ρόλο στο μελλοντικό
άνοιγμα θέσεων εργασίας στην ευρύτερη περιοχή
της Δυτικής Αττικής, αναμένεται να παίξει η σχεδιαζό-
μενη κατασκευή τρίτης δεξαμενής αποθήκευσης στη
Ρεβυθούσα από τον διαχειριστή του συστήματος
φυσικού αερίου (ΔΕΣΦΑ), η οποία θα προσθέσει 95
χιλ. κμ. φυσικού αερίου στην παρούσα αποθηκευτική
ικανότητα του συστήματος, αυξάνοντας την κατά
73%.

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις Οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις 
του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσατου ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα
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ΟΑναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών,
Θεόφιλος Λεονταρίδης, υπέγραψε τη
σχετική απόφαση τακτικής επιχορήγη-

σης των 13 Περιφερειών της Χώρας, από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.).

Επισημαίνεται, ότι το ποσό καλύπτει δαπάνες
των Περιφερειών, συμπεριλαμβανομένων και
αυτών της καταβολής αντιμισθίας στους αιρετούς.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ 
Κατανομή 6.900.000 €

στις 13 Περιφέρειες

Η σχετική διαδικασία θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα μέχρι τις
15 Νοεμβρίου 2014.  Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά: «Κύριο ζητούμενο της σχετικής διαδικασίας είναι: 

α) η αξιολόγηση των δομών, μέσω της επικαιροποίησης των υφιστάμενων οργανισμών σύμφωνα με τα
νέα δεδομένα, β) η καταγραφή του υφιστάμενου προσωπικού, γ) η εκτίμηση των αποχωρήσεων λόγω
συνταξιοδοτήσεων σε χρονικό ορίζοντα τριών (3) ετών και δ) η εκτίμηση αναγκών στελέχωσης σε χρονικό
ορίζοντα τριών (3) ετών».

Πάντως με ανακοίνωσή της η ΠΟΕ -ΟΤΑ  εκφράζει τις επιφυλάξεις της ως προς τις τελικές προθέσεις του
υπουργείου τονίζοντας ότι στόχος είναι η κατάργηση δομών και η απόλυση προσωπικού.  

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 Νοέμβρη

11.30 π.μ. πλατεία ΜΑΝΔΡΑΣ

Θα μιλήσουν: ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                                                                                   
μέλος της Κ.Ε. του ΚΚΕ,
Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής
ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣ                                                                                   
μέλος της Κ.Ε. του ΚΚΕ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΠΑΜΠΗΣ

ΔΩΣΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ
ΣΟΥ στη ΜΑΝΔΡΑ - ΕΙΔΥΛΛΙΑ
ψήφισε Υποψήφιος Δήμαρχος 

ΜΠΑΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3

ΟΤΑΝ ΕΧΩ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΡΕΞΗ, ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ
ΠΟΛΛΑ!

Αυτό σκέφτηκαν μαθητές,
γονείς και δάσκαλοι στο 3ο
Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύρ-
γου και μετέτρεψαν τον περι-
βάλλοντα χώρο σε μια πολύ-
χρωμη όαση. 

Έβαψαν λάστιχα, φύτεψαν
καρπούς, λουλούδια, σχεδίασαν
οικολογικά  και το κυριότερο
έβαλαν το δικό τους  λιθαράκι
στην επέκταση της οικολογικής
συνείδησης στην τοπική κοινω-
νία. 

Ο Σύλλογος Συλλογος Γονεων 

και Κηδεμονων 3 Δημοτικου
σχολειου Ασπροπυργου, απευ

θύνει ένα μεγαλο ευχαριστώ
στις τοπικές επιχειρήσεις της
περιοχής μας που βοηθησαν τα
παιδιά στην κατασκευη λαχανό-
κηπου και στην οικολογικη και
ανακυκλώσιμη κατασκευή τους. 

ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΕΞΗ 
Τα εργαλεία μαθητών του 3ου 
Δημοτικού Σχολείου 
Όαση ο μικρός λαχανόκηπος στην αυλή του σχολείου 
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ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ενημέρωση κατοίκων Ενημέρωση κατοίκων 
& ιδιοκτητών Πολεοδομικής& ιδιοκτητών Πολεοδομικής

Ενότητας 17 (Μονομάτι)Ενότητας 17 (Μονομάτι)

O Δήμος Αχαρνών έχει αναθέσει σε ανάδοχο εται-
ρεία την Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Μελέτη
– Πράξη Εφαρμογής της Π.Ε. 17 Δήμου Αχαρνών. 

Στα πλαίσια της μελέτης, εκπρόσωποι της ανα-
δόχου εταιρείας, έχουν ήδη μεταβεί  στην περιοχή
για την αποτύπωση όλων των ιδιοκτησιών. 

Για τον λόγο αυτό, παρακαλoύνται οι δημότες
ιδιοκτήτεςε όπως επιτρέψουν  και διευκολύνουν
την ολοκληρωμένη πρόσβαση των μηχανικών και
υπαλλήλων της αναδόχου εταιρείας στις ιδιοκτη-
σίες σας, προκειμένου για την καταμέτρηση και
την ακριβή αποτύπωση αυτών, καθώς και γενικό-
τερα της ευρύτερης περιοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε
να απευθύνεστε στα γραφεία του Τμήματος Πολε-
οδομικών Εφαρμογών του Δήμου μας, και στα
τηλέφωνα 213 2072 412-419.

Νέα ανακοίνωση για συγκέντρωση που αφορά
την υγεία εξέδωσαν σωματεία και σύλλογοι
εργαζομένων της Δυτικής Αττικής . Η συγκέ-

ντρωση θα πραγματοποιηθεί στον Ασπρόπυργο το
Σάββατο 22 Νοεμβρίου.

Παραθέτουμε το σχετικό κάλεσμα:   
‘’ Η Παιδιατρική κλινική του ΘΡΙΑΣΙΟΥ νοσοκομείου

κινδυνεύει άμεσα με κλείσιμο, λόγω έλλειψης γιατρών.
Χρειάζεται να ενισχυθεί άμεσα με μόνιμους παιδίατρους
και να προστεθούν παιδοχειρουργοί και παιδοορθοπε-
δικοί για να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες.

Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται η Αιμοδοσία, οι
Παθολογικές κλινικές, η κλινική Φυσικής Ιατρικής και
Αποκατάστασης και η ΩΡΛ. Κινδυνεύουν με κλείσιμο αν
αποχωρήσει ένας γιατρός. 

Λόγω των ελλείψεων προσωπικού μεγαλώνει η εντα-
τικοποίηση, με συνέπειες για την ποιότητα των παρεχό-
μενων υπηρεσιών και την ασφάλεια ασθενών και υγειο-
νομικών. Δεκάδες ρεπό χρωστάνε σε πολλούς εργαζό-
μενους, όπως σε Αιμοδοσία και Χειρουργεία.  

Σοβαρότατα προβλήματα προκαλεί η μείωση των κον-
δυλίων για φάρμακα και υλικά, με αποτέλεσμα να λεί-
πουν φάρμακα, σύριγγες, γάντια και αντιδραστήρια για
τα εργαστήρια.

Τα Ιατρεία του ΠΕΔΥ (πρώην ΙΚΑ) υπολειτουργούν
λόγω των ελλείψεων σε προσωπικού. 

Χρειάζεται να στελεχωθούν άμεσα με μόνιμους για-
τρούς των βασικών ειδικοτήτων και  μόνιμο προσωπικό
για να λειτουργήσουν Μικροβιολογικό, Αιματολογικό και

Ακτινολογικό Εργαστήριο.
Να δημιουργηθεί Κέντρο Υγείας, πλή-

ρως στελεχωμένο και εξοπλισμένο, που
θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση και θα
παρέχει δωρεάν υπηρεσίες πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας.

Κόβουν από την Υγεία για να δώσουν
στους μεγαλοεπιχειρηματίες

Μειώνουν την κρατική χρηματοδότηση
για την Υγεία και μετατρέπουν τα δημόσια
νοσοκομεία σε επιχειρήσεις που θα μας
χαρατσώνουν ακόμα περισσότερο για να
καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας τους. Για
να εξοικονομεί το κράτος κονδύλια για
νέες επιδοτήσεις στους επιχειρηματικούς
ομίλους. 

Κερδισμένοι οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών κλι-
νικών και διαγνωστικών κέντρων

Με το κλείσιμο δημόσιων μονάδων υγείας, τους εξα-
σφαλίζουν νέα «πελατεία» και κέρδη. Παρόμοια μέτρα
παίρνουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γιατί αυτό απαιτούν τα συμφέροντα των επιχειρηματι-
κών ομίλων. 

Ο αγώνας για δημόσιες, δωρεάν υπηρεσίες υγείας μας
αφορά όλους

Η υγεία είναι λαϊκό δικαίωμα και πρέπει να παρέχεται
εντελώς δωρεάν αποκλειστικά από το κράτος. Με
κατάργηση των πληρωμών των ασθενών και της επιχει-
ρηματικής δράσης στην υγεία. Με πλήρη και επαρκή

χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων υγείας από τον
κρατικό προϋπολογισμό. Αυτά απαιτούν σύγκρουση με
τα συμφέροντα επιχειρηματικών ομίλων και την πολιτική
της Ε.Ε. που τους υπηρετεί. Σε αυτόν το δρόμο σε
καλούμε να αγωνιστούμε μαζί.

Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής (Παράρτημα Θριασίου «Η
ΜΑΣΙΝΑ»)

Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλή-
λων Δυτικής Αττικής

Σύλλογος Εργαζομένων Δήμων Ασπροπύργου, Ελευ-
σίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας 

Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ελευσίνας 
Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ασπροπύργου’’

● ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΚΑΛΕΣΜΑ - ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΝΟΕΜΒΡΗ στις 11 π .μ.ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΝΟΕΜΒΡΗ στις 11 π .μ.
στην Πλατεία Δημαρχείου στον Ασπρόπυργοστην Πλατεία Δημαρχείου στον Ασπρόπυργο

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ 18:00
Αναμόρφωση προυπολογισμού Δήμου 
Μάνδρας-Ειδυλλίας έτους 2014.

Σε εφαρμογη ́των διαταξ́εων του
αρ́θρου 67 του Ν 3852/2010 το
Δημοτικό Συμβούλιο Μάνδρας -
ειδυλλίας θα συνέλθει σε δημοσ́ια
συνεδριάση, που θα διεξαχθεί
στην αιθ́ουσα συνεδριασ́εων του
∆ημοτικου ́Καταστημ́ατος
Μαν́δρας την Παρασκευή
21.11.2014 και ωρ́α 18:00 , για τη
συζητ́ηση και ληψ́η αποφ́ασης
στα παρακατ́ω θεμ́ατα:

1. Αναμορ́φωση προυπ̈ολογι-
σμου ́∆ημ́ου Μαν́δρας-Ειδυλλιάς
οικονομικου ́ετ́ους 2014.

2. Εγ́κριση η ́μη προυπ̈ολογι-
σμου ́οικονομικου ́ετ́ους 2015 του
ΝΠ∆∆: ∆ημοτικος́

Οργανισμος́ Κοινωνικης́ Αλλη-
λεγγυής και Πολιτισμου ́Μαν́δρας-Ειδυλλιάς.

3. Ληψ́η αποφ́ασης για αποδοχη ́κατανομης́ επιχορηγ́ησης για καλ́υψη λειτουργικων́
δαπανων́ σχολειών (Γ ∆́οσ́η 2014) Σχολικης́ Επιτροπης́ Πρωτοβαθ́μιας Εκπαιδ́ευσης.
4. Ληψ́η αποφ́ασης για αποδοχη ́κατανομης́ επιχορηγ́ησης για καλ́υψη λειτουργικων́
δαπανων́ σχολειών (Γ  ́∆οσ́η 2014) Σχολικης́ Επιτροπης́ ∆ευτεροβαθ́μιας Εκπαιδ́ευσης.
5. Εγ́κριση αιτ́ησης των α) Βλαχοσταματ́η Ανδρομαχ́ης του Ιωαν́νη χας Γεωργιόυ Παππα ́και β) Καρα-

χαλ́ιου Αν́νας συζ. Γεωργιόυ το γεν́ος Αθανασιόυ Παππα ́περι ́αποζημιώσης για την ιδιοκτησιά τους με
ΚΑ: 0121021Β στην περιοχη ́Αλεποχωρ́ι

Βιλιών
6. Εγ́κριση της Εκ́θεσης της Εκτιμητικης́ Επιτροπης́ περι ́«καθορισμου ́αποζημιωσ́εως
επικειμεν́ων ρυμοτομουμ́ενου οικοπεδ́ου» στην ιδιοκτησιά των κκ α) Γκιοκ́α Χριστιν́ας του Νικολαόυ

και της Αλεξαν́δρας συζ. Ζερβακ́ου Ιωαν́νη και β) Ζερβακ́ου Ιωαν́νη του Λυκουρ́γου και της Μαριάς με
ΚΑ: 0206076 στην περιοχη ́Αγιά Αικατεριν́η στη ∆ημοτικη ́Κοινοτ́ητα Μαν́δρας , κατοπ́ιν αυτοψιάς.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
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ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στα Κοινωνικά φροντιστήρια 
του δήμου Ιλίου

Με τριάντα (30) τμήματα και εκατόν εξήντα (160)
μαθητές ξεκίνησαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τη
λειτουργία τους τα Κοινωνικά Φροντιστήρια του
Δήμου Ιλίου.

Με τη θετική ανταπόκριση των εθελοντών καθη-
γητών της πόλης, που στηρίζουν αυτό το θεσμό,
τα Κοινωνικά Φροντιστήρια προσφέρουν σημαντι-
κή ανακούφιση στις οικογένειες των μαθητών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μετά το πέρας του
πρωινού σχολικού ωραρίου, στο 1ο Λύκειο Ιλίου
(Αγ. Βαρβάρας και Ιδομενέως 104), για περισσό-
τερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή 08.00
-13.00 στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου
και συγκεκριμένα στον κ. Αμπατζή Δημήτριο στο
213 20 30 036 και στην κα. Φαρμάκη Χριστίνα στο
213 20 30 029, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση της Κοινωνικής Υπηρεσίας:
koinoniki@ilion.gr.

Συναυλία το Σάββατο 
στο Δημοτικό Θέατρο Μάνδρας

ΟΔήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας & ο Δ.Ο.Κ.Α.Π.
σας προσκαλούν στην συναυλία της πρώτης
επίσημης παρουσίασης του νέου μουσικού

άλμπουμ με τίτλο «Δ Ι Α Ρ Κ Ω Σ Π Α Ρ Ω Ν» σε στί-
χους του ποιητή Μιχάλη Λεβέντη & μουσική του συνθέ-
τη Γιώργου Στεφανάκη το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014
στις 8μμ στο Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη.» Τα
τραγούδια ερμηνεύει ο ίδιος ο συνθέτης.

• Μιχάλης Λεβέντης : Γεννήθηκε στην Ελευσίνα, όπου
μεγάλωσε και ζει μέχρι σήμερα. Σπούδασε φιλολογία
στην Αθήνα (1975) και ψυχολογία στο Παρίσι (1985).
Εργάζεται στη μέση εκπαίδευση. Βιβλία του: "Ο απο-
χαιρετισμός", ποιήματα (1990), "Εικόνες του κόσμου",
ποιήματα (1993), "Εν Ελευσίνι", ποιήματα-συλλογικό,
"Η Φεύγουσα", ποιήματα (1998), "Να μην τρως την
καρδιά σου"(1999), "Τετράδιο με τσαλακωμένα ποιήμα-
τα" (2003), "Ένα σταφύλι στην έρημο" (2005), "Το
Μοναστήρι του Δαδιού" (2005), "Σαλιγκάρι στην πέτρα"
(2007), "Γέρων Αμβρόσιος Λάζαρης, Α΄" (2008), "Γέρων
Αμβρόσιος Λάζαρης, Β΄ " (2011), "Το τραίνο των
ψυχών" (2011).

• Γιώργος Στεφανάκης : Γεννήθηκε στο χωριό Λατσί-
δα (Ηλιαχτίδα) Λασιθίου Κρήτης. Σπούδασε στο Ωδείο
Αθηνών και διδάχθηκε επίσης ενορχήστρωση και διεύ-
θυνση ορχήστρας. Έχει συνεργαστεί με αξιόλογους
καλλιτέχνες ( Μαρίζα Κωχ, Κώστα Τουρνά, Άρλέτα,
Νικόλα Άσιμο, Θανάση Γκαϊφύλλια κ.ά.), ενώ ως πιανί-
στας συνεργάζεται με την Πρωτοψάλτη, τον Βαρδή, τη
Γλυκερία, τον Τόκα κ.ά. Το 1979 κυκλοφορεί το δίσκο
«Έλα να σταθούμε αντίκρυ» με τον Κώστα Καράλη, το
1982 το «Φεγγαρόγιομα» σε ποίηση Ταγκόρ, το 1984
το άλμπουμ «Σλόγκαν» σε στίχους Αρλέτας, το 2009 το
«Come Again» σε ποίηση Κρισναμούρτι.

Στο άλμπουμ περιλαμβάνονται δύο τραγούδια σε στί-
χους της πεζογράφου Μάρως Βαμβουνάκη.

Στην ερμηνεία των τραγουδιών συμμετέχουν φιλικά οι
: Γιώργος Μαράτσης & Σοφία Παναγιωτοπούλου.

Παίζουν οι Μουσικοί: Νίκος Βαρδής (μπάσο), Στέλιος
Φρειδερίκος (κιθάρα), Τάσος Φωτίου (σαξόφωνο),
Δημήτρης Δημητράκας (ντραμς), Γιώργος Στεφανάκης
(πιάνο).

ΓΕΓΟΝΟΣ Η ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ  
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΌΣ 
ΣYΛΛΟΓΟΣ ΛIΜΝΗΣ

Μετά από πολλές προσπάθειες και μετ εμποδίων ξεκι-
νάει η δραστηριότητα του συλλόγου στην περιοχή της
ΛIΜΝΗΣ

Στην προσπάθεια αυτή ,η οποία τραβάει σχεδόν 2χρό-
νια πίσω, συνέβαλαν ενεργοί πολίτες, κάτοικοι της
περιοχής, οι οποίοι απαρτίζουν τα ιδρυτικά στελέχη της
επανέναρξης του συλλόγου.

Αρωγοί υπήρξαν και άλλοι πολίτες του Δήμου οι οποίοι
ο καθένας από το δικό του πόστο προσπάθησε προς αυτή την κατεύθυνση

Πλέον οι εργασίες του συλλόγου ξεκινούν υπό το προσωρινό ΔΣ και μέχρι τις εκλογές το οποίο
απαρτίζεται από τους εξής:

Χαλιανδρό Ιωάννη(Πρόεδρο), Χαλιανδρού Βασιλική, Μιχαηλίδη Μιχάλη, Πάλλη Κυριακή, Παπανί-
κου Χριστίνα, Δελληγιαννίδη Ευαγγελία, Τουμπάκη Μαρία

Κατά την συνεδρίαση της 16ης Νοεμβρίου το ΔΣ του συλλόγου εξουσιοδότησε το μέλος του ΔΣ
Κυριακή Πάλλη όπως προβεί σε όλες τις ενέργειες για την εκπροσώπηση του συλλόγου από εκείνη,
τουλάχιστον μέχρι τον ορισμό του νέου ΔΣ.

Με εκτίμηση - Το προσωρινό Δ.Σ»

Πανηγυρικός θα είναι και φέτος οεορτα-
σμός  του Ι.Ν. Αγίας Αικατερίνης Μάν-
δρας. Ο Δήμαρχος, το Δημοτικό & το
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο σας προσκα-
λούν να τιμήσετε με την παρουσία σας
τον πανηγυρικό εορτασμό του Ι.Ν. Αγίας
Αικατερίνης Μάνδρας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014
18.00: Υποδοχή του Νέου Μητροπολίτη

Μεγάρων και Σαλαμίνος, κ.κ. Κωνσταντί-
νου Α΄

18.30 : Πανηγυρικός Εσπερινός στον
Ι.Ν. Αγίας Αικατερίνης

20.00 : Ιερά Λιτανεία της Ιερής Εικόνας

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014
7.00 : Θεία Λειτουργία 

Πανηγυρικός εορτασμός του Ι.Ν. 
Αγίας Αικατερίνης Μάνδρας

"Ο άνεμος
χορεύει 

το κριθάρι"
- Προβολή ταινίας

στις 22/11

Η ομάδα πολιτισμού και δρά-
σης "Όπου Γης... Τέχνη" σας
προσκαλεί στην προβολή της
ταινίας "Ο άνεμος χορεύει το
κριθάρι" του Κεν Λόουτς, η

οποία θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 22-11-2014 και ώρα
19:00 στο Δημοτικό Πνευματι-
κό κέντρο Ζεφυρίου (Μπου-

μπουλίνας και 17ης Νοεμβρί-
ου, Ζεφύριο Δήμου Φυλής). 



Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014 ΘΡΙΑΣΙΟ - 7

Δήμος Ελευσίνας: 
Νέες διαβάσεις για 
αναπήρους στη Δήμητρος 
και τη Βενιζέλου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τη διαμόρφω-
ση των διαβάσεων για αναπήρους στις οδούς
Δήμητρος και Ελευθερίου Βενιζέλου. 
Σε δύο οδούς με μεγάλη κίνηση οι συμπολίτες

μας που έχουν κινητικά προβλήματα απέκτη-
σαν το δικαίωμα πρόσβασης. 
Στόχος του Δήμου είναι αυτό να γίνει πραγμα-

τικότητα και σε άλλους δρόμους και δημόσια κτί-
ρια που δεν δίνουν αυτή τη δυνατότητα.

Συνάντηση του Βουλευτή Περιφέρειας Αττικής Γεώργιου Βλάχου με τον Υπουργό 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Μητσοτάκη 

Ο επανέλεγχος και οι μετατροπές συμβάσεων 
εργαζομένων ΟΤΑ τα κυρίαρχα ζητήματα 

Ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής και Πρόεδρος της
Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της
Βουλής, κ. Γεώργιος Βλάχος, επισκέφθηκε τον Υπουρ-
γό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και συζήτησαν τα
προβλήματα που δημιουργήθηκαν στους Δήμους από
την εφαρμογή του Ν.4250/2014. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Βλάχος έθεσε
τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στους Δήμους
από την εφαρμογή του Ν. 4250/2014, με τον οποίο
θεσμοθετήθηκε από το ΑΣΕΠ, ο επανέλεγχος της μετα-
τροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορί-
στου. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βλάχος έθεσε στον κ. Μητσοτά-
κη συγκεκριμένες παραμέτρους που πρέπει να επανε-
ξεταστούν όπως είναι: 

- Το θέμα του καταλογισμού των αποδοχών και αυτό
διότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έχουν προσφέρει
εργασία.

- Το θέμα της διαδικασίας μετατροπής των συμβάσεων
ορισμένου χρόνου σε αορίστου, καθώς έχει στηριχτεί
στη βάση προγενέστερων διατάξεων (Π.Δ. 164/2004,
άρθρο 11).

Ο κ. Βλάχος εξέφρασε τον προβληματισμό του για το
πώς η 18μηνη ή 24μηνη απασχόληση με διαδοχικές
συμβάσεις στον ίδιο φορέα και στο ίδιο αντικείμενο
εργασίας, επαρκούσε, κατά το παρελθόν, για την κάλυ-
ψη πάγιων και διαρκών αναγκών της υπηρεσίας, ενώ
σήμερα, με την πάροδο δέκα ετών συνεχούς εργασίας,
η βασική αυτή προϋπόθεση βρίσκεται ακόμη υπό εξέ-
ταση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Συζήτηση – ενημέρωση των επιχειρηματιών Συζήτηση – ενημέρωση των επιχειρηματιών 
του Δήμου Αχαρνώντου Δήμου Αχαρνών

Συνάντηση – συζήτηση,  θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014 & ώραΣυνάντηση – συζήτηση,  θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014 & ώρα
12:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (Φιλαδελφείας 87 & Μπόσ12:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (Φιλαδελφείας 87 & Μπόσ--
δα), με θέμα την τακτοποίηση βεβαιωμένων οφειλών των επιτηδευματιών καταστημάτωνδα), με θέμα την τακτοποίηση βεβαιωμένων οφειλών των επιτηδευματιών καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος από τα τέλη εκδιδόμενων λογαριασμών, σύμφωνα με τιςυγειονομικού ενδιαφέροντος από τα τέλη εκδιδόμενων λογαριασμών, σύμφωνα με τις
ευεργετικές διατάξεις του Ν. 4257/2014. ευεργετικές διατάξεις του Ν. 4257/2014. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ. ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ. ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, και  ο
Πρόεδρος  Δ.Σ.  του Πνευματικού
Κέντρου του Δήμου,  σας προσκαλούν
στη διάλεξη που θα δώσουν, o Παθο-
λόγος – Ογκολόγος,  Διευθυντής της
Ογκολογικής Κλινικής του Ιπποκράτει-
ου Νοσοκομείου, κ. Γιώργος Σαμέλης,
και 
η  Κλινική Ψυχολόγος – Ψυχοθερα-

πεύτρια, κ. Χάρις Σταμούλη, 
με θέμα:  «Καρκίνος, διατροφή και

ψυχολογικές συνέπειες».
Τη Δευτέρα,   24  Νοεμβρίου 2014,

ώρα 19:30στο Πνευματικό Κέντρο του
Δήμου (Αίθουσα «Δημ. Καλλιέρης»),
Αλ. Παναγούλη 13 (πλατεία Αγ. Δημη-
τρίου), με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Μετ΄ εξαιρέτου τιμής,

Μελέτιος  Ι.  Μπουραντάς
Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου                                  

Νικόλαος  Ι.  Μελετίου
Δήμαρχος Ασπροπύργου

Μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε.
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ΣΤΙΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Η 2η ‘’Ώρα του 
Δημότη’’ 

στον δήμο Μεγαρεών 

Την προσεχή Δευτέρα 24 Νοεμβρί-
ου, ώρα 19.00 στο Δημαρχείο Μεγά-
ρων, στην αίθουσα Συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου για 2η
φορά θα γίνει η συνεδρίαση στο
πλαίσιο της καθιερωμένης 'Ώρας του
Δημότη'.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου κ. Γιώργος Μιχάλαρος ανα-
κοινώνει:

«Αγαπητέ Συμπολίτη τη Δευτέρα 24
Νοεμβρίου 2014 και ώρα 19.00 στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτι-
κού Συμβουλίου θα πραγματοποιη-
θεί η δεύτερη μηνιαία συνεδρίαση της
Διοίκησης του Δήμου με τους πολί-
τες, όπου ο κάθε δημότης μπορεί να
θέσει στη Διοίκηση άμεσα και συγκε

κριμένα το πρόβλημά του σε θέματα
που άπτονται της δικαιοδοσίας του
Δήμου.

Απάντηση θα δίδεται άμεσα από το
Δήμαρχο Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Στα-
μούλη ή από τους αρμόδιους Αντιδη-
μάρχους ή τους Προέδρους των
Νομικών Προσώπων του Δήμου.»

Την όλη διαδικασία θα διευθύνει ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλί-
ου κ. Γιώργος Μιχάλαρος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, σε
αντίθεση με την αρχική του εκδοχή, το νέο ΠΕΠ που υπέ-
βαλε η Περιφέρεια Αττικής περιέχει σειρά σημαντικών
παρεμβάσεων με αλλαγή του χαρακτήρα και του περιε-
χομένου των νέων επενδυτικών προτεραιοτήτων, που
προέκρινε η νέα Περιφερειακή Αρχή, καθώς και των δρά-
σεων που αυτές περιλαμβάνουν. Το νέο ΠΕΠ μετατρέ-
πεται έτσι σε εργαλείο παραγωγικής ανασυγκρότησης
της Περιφέρειας Αττικής μέσα από έναν σχεδιασμό που
δίνει έμφαση στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρί-
σης (με πόρους για άμεσες επενδύσεις), στην ενίσχυση
του παραγωγικού ιστού και στη βιώσιμη αστική ανάπτυ-
ξη.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, στο πλαίσιο της
φιλοσοφίας της νέας διοίκησης, ονοματισμένα έργα αντι-
καταστάθηκαν από στοχευμένες δράσεις, αναδείχθηκαν
και ενδυναμώθηκαν τα εργαλεία της έξυπνης εξειδίκευ-

σης και της περιφερειακής στρατηγι-
κής για την καταπολέμηση της φτώ-
χιας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Παράλληλα δόθηκε προτεραιότητα σε
δράσεις διαχείρισης των απορριμμά-
των σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της
ΕΕ και σε δράσεις ανάδειξης και αξιο-
ποίησης επιλεγμένων περιοχών του
δικτύου natura για τη δημιουργία πρά-
σινων διαδρομών και προστασίας της
βιοποικιλότητας της Αττικής.

Το πρώτο βήμα ενός έγκαιρου και ολοκληρωμένου
σχεδιασμού προς όφελος των πολιτών και του περιβάλ-
λοντος  έγινε. Ο επόμενος στόχος είναι η υλοποίησή του
μέσα από δημοκρατικές, συμμετοχικές διαδικασίες της
κοινωνίας των πολιτών και όλων των εκπροσώπων των
ενδιαφερομένων φορέων. 

Να σημειωθεί τέλος, ότι για την εκπόνηση και αξιολό-
γηση του προγράμματος, η προηγούμενη διοίκηση
δαπάνησε 300 χιλιάδες ευρώ ενώ η ριζική του αναμόρ-
φωση και επεξεργασία έγινε δυνατή από τη νέα διοίκηση
χωρίς καμία δαπάνη χάρη στη δουλειά μελών της παρά-
ταξης και υπηρεσιακών στελεχών.

ΗΠεριφερειακή Αρχή Αττικής υπέβαλε εγκαίρως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττι-
κής 2014 – 2020, προϋπολογισμού 1.1 δις ευρώ. Το ΠΕΠ Αττικής φέρει τη

σφραγίδα της νέας Περιφερειακής Αρχής, στο πλαίσιο της αλλαγής της λογικής του,
όπως είχε άλλωστε παρατηρήσει στη σχετική της επιστολή, στις 24 Ιουλίου, προς τον
τότε Επίτροπο Περιφερειακής πολιτικής, Γιοχάνες Χαν, η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου.

Υποβολή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αττικής 2014 – 2020 στην Κομισιόν

Έμφαση στην αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης και στην 

ενίσχυση του παραγωγικού ιστού 

Εξιαχνιάστηκε υπόθεση απάτης σε βάρος 
Δήμου της Αττικής από γραφείο τελετών

Ολοκληρώθηκε έρευνα από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας σχετι-
κά με υπόθεση απάτης σε βάρος Δήμου της Αττικής από γραφείο τελε-
τών. Όπως προέκυψε, ο 54χρονος ιδιοκτήτης του γραφείου τελετών

προέβαινε σε ψευδείς δηλώσεις στοιχείων θανόντων στο Δήμο, με αποτέλεσμα
να καταβάλλονται μειωμένα δημοτικά τέλη ταφής. Η συνολική βλάβη του Δήμου
ανέρχεται στις 21.000 ευρώ τουλάχιστον.

Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι ο ιδιοκτήτης του γρα-
φείου, κατά τα έτη 2011 και 2012, προέβαινε σε ψευδείς δηλώσεις στοιχείων
θανόντων ατόμων. 

Πιο αναλυτικά «εμφάνιζε» άτομα, που είχαν αποβιώσει και των οποίων είχε ανα-
λάβει τις φροντίδες ταφής, ως δήθεν κατοίκους του Δήμου, ενώ ήταν κάτοικοι
άλλων, γειτονικών κυρίως Δήμων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να καταβάλλονται
μειωμένα τέλη, καθώς τα προβλεπόμενα δημοτικά τέλη ταφής ανέρχονταν για
τους κατοίκους – δημότες στα (350) ευρώ, ενώ για τους ετεροδημότες στα (1.400)
ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα,
στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 11012@hel-
lenicpolice.gr & financialpolice@hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης Οικονομικής
Αστυνομίας, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και
επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημό-
σιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των
δικαιωμάτων.
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Ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύ-
θυνση Αττικής, κατά τη διενέργεια ελέγχων  προέ-
βη σε δειγματοληψία σαρδελόρεγγας πατέ και σε
συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους δια-
πιστώθηκε η υπέρβαση των ορίων σε Πολυκυκλι-
κούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για σαρδελόρεγγα πατέ,
προϊόν Λετονίας, με την εμπορική ονομασία
«RIGA GOLD SPRATS PATE», συσκευασίας 240
g, με αριθμό παρτίδας 963LV44Z1/L17.5.2013 και

ημερομηνία λήξης : 17.5.2016, το οποίο εισάγεται
στην Ελλάδα από την επιχείρηση «Ο ΠΟΝΤΟΣ»,

Εισαγωγές – Εξαγωγές Τροφίμων, Ζαχαρωδών
και Αγροτικών Προϊόντων, Οινοπνευματωδών,
Χονδρικώς – Λιανικώς (Αχαρναί Αττικής).

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση / από-
συρση του εν λόγω μη ασφαλούς προϊόντος από
την επιχείρηση και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι
σχετικοί έλεγχοι.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές, που έχουν
προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το κατα-
ναλώσουν.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
- Για την τράπεζα Χρόνου 

Ενημέρωση στο 3ο Νηπιαγωγείο Χαϊδαρίου πραγματοποίησαν τα στελέχη της Τράπεζας Χρόνου
Αιγάλεω - Χαϊδαρίου, για να ενημερώσουν σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και τα οφέλη που
έχουν οι συμπολίτες μας, από τις υπηρεσίες που προσφέρει το Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής

Παρέμβασης Αιγάλεω - Χαϊδαρίου.
Τα στελέχη της Τράπεζας Χρόνου υποδέχθηκε η Διευθύντρια κα Τρισεύγενη Ζωγοπούλου. Στη συνά-

ντηση έγινε ενημέρωση για όλες τις Κοινωνικές Δομές και ειδικότερα για την Τράπεζα Χρόνου. Εκφράστηκε η διάθεση εκ μέρους της Διευθύντριας και για
δεύτερη συνάντηση με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Τέλος υπήρξε θετική ανταπόκριση και για την συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του
Κοινωνικού Παντοπωλείου. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Διευθύντρια του σχολείου κα Ζωγοπούλου καθώς και όλο το προσωπικό του 3ΟΥ Νηπιαγω-
γείου Χαϊδαρίου, για την θερμή υποδοχή και την διάθεση συνεργασίας που επέδειξαν.

Η Τράπεζα Χρόνου λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή 09.00 με 17.00 πληροφορίες και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.txaigaleohaidari.gr.

ΤΟ ΠΡΟΩΘΟΥΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ
ΕΦΕΤ: Απόσυρση μη ασφαλούς τροφίμου

Μία μόλις ημέρα μετά τη
δημοσίευση της έκθε-
σης της ΕΛΣΤΑΤ, σύμ-

φωνα με την οποία ο αριθμός
των νοικοκυριών που δεν αδυ-
νατούν να προσφέρουν τα
βασικά αγαθά στα παιδιά τους
σημείωση αυξήθηκε δραματικά
την περίοδο 2009-2013, και ο
Συνήγορος του Πολίτη κρούει
τον κώδωνα του κινδύνου για τη
παραβίαση των δικαιωμάτων
του παιδιού. 

Τα δικαιώματα του παιδιού
εξακολουθούν να παραβιάζο-
νται σε μεγάλο βαθμό στην
Ελλάδα, σημειώνει σε ανακοί-
νωσή του ο Συνήγορος, με
αφορμή τη συμπλήρωση 25
χρόνων από την υιοθέτηση της
Διεθνούς Σύμβασης για τα
Δικαιώματα του Παιδιού.  

Σύμφωνα με τον Συνήγορο του
Πολίτη, «η οικονομική κρίση έχει
σοβαρές συνέπειες σε βάρος της
ευημερίας των παιδιών και της πρό-

σβασής τους σε αναγκαία αγαθά και
υπηρεσίες». 

Είναι απαραίτητο να διατεθούν «οι
αναγκαίοι πόροι για τη διασφάλιση 

των δικαιωμάτων όλων των παι-

διών που ζουν στη χώρα, στη
στέγη, τη διατροφή, την ένδυση, την
υγεία, την εκπαίδευση, την πρόνοια
και γενικότερα ένα ικανοποιητικό
επίπεδο ζωής».

Όπως αναφέρει η ανεξάρτητη
αρχή, είναι απαραίτητη η υιοθέτη-
ση εθνικού σχεδίου δράσης για
την προστασία των δικαιωμάτων
των 

παιδιών, μέσα από διυπουργική
δέσμευση και συνεργασία, με
μετρήσιμους στόχους, χρονοδια-
γράμματα και μηχανισμό παρακο-
λούθησης.

Ακόμη, σύμφωνα με την πρό-
σφατη Δημόσια Θέση του Ευρω-
παϊκού Δικτύου Συνηγόρων του
Παιδιού με τίτλο «Παιδια και Λιτό-
τητα» συστήνεται σε όλα τα ευρω-
παϊκά κράτη να ετοιμάσουν και να
υιοθετήσουν ένα 

Εθνικό Ολοκληρωμένο Στρατηγι-
κό Σχέδιο, για την αντιμετώπιση
της παιδικής φτώχειας και του κοι-
νωνικού αποκλεισμού, σημειώνε-
ται στην ανακοίνωση. 
Έντεκα χρόνια μετά την ανάληψη

της αποστολής της προάσπισης
των δικαιωμάτων των παιδιών, ο
Συνήγορος του Πολίτη έχει δεχθεί
περίπου 5.4000 αναφορές.

Συνήγορος του Πολίτη: Παραβιάζονται ακόμη
τα δικαιώματα του παιδιού
Η οικονομική κρίση έχει σοβαρές συνέπειες σε βάρος της ευημερίας των παιδιών και της 
πρόσβασής τους σε αναγκαία αγαθά και υπηρεσίες, αναφέρει ο Συνήγορος του Πολίτη



35Ο ΡΑΛΛΥ ΠΑΛΑΔΙΟ

Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για 
τη διεξαγωγή του αγώνα, που θα έχει 
ως επίκεντρο την Πάχη Μεγάρων 
( Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014) 

Οι προετοιμασίες για τη διεξαγωγή του αγώνα, που θα
έχει ως επίκεντρο την Πάχη Μεγάρων ( θα διεξαχθεί το
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014) συνεχίζονται με την λέσχη
Start Line και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να ενώνουν τις
δυνάμεις τους.

Επίκεντρο του αγώνα, όπου και θα φιλοξενούνται η
Εκκίνηση, ο Τερματισμός και ο Χώρος Επισκευών θα
είναι φέτος η Πάχη Μεγάρων. Οι Ειδικές Διαδρομές του
αγώνα θα είναι 3 επαναλαμβανόμενες (Λουτράκι-Όσιος
Πατάπιος, Πίσια-Σχοίνος, Νέος Άγιος Ιωάννης) και έχουν
συνολικό μήκος 53,5 αγωνιστικών χιλιομέτρων.

Ένα σημαντικό στοιχείο για τον αγώνα, που δίνει πρό-
σθετη χαρά και ανακούφιση στους ανθρώπους του
Σωματείου που έχει την ευθύνη διοργάνωσης του 35ου
Ράλλυ Παλάδιο, είναι η έμπρακτη στήριξη της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, αφού τόσο ο Δήμος Λουτρακίου-Περα-

χώρας-Αγίων Θεοδώρων όσο και η Δημοτική Κοινότητα
Μεγαρέων, στηρίζουν τον αγώνα που θα διεξαχθεί στην
περιοχή τους.

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώ-
ρων κ. Γιώργος Γκιώνης, γνωστός θιασώτης του Μηχα-
νοκίνητου Αθλητισμού, δήλωσε σχετικά με το 35ο Ράλλυ
Παλάδιο:

« Ο Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων
πάντα στηρίζει τα αθλητικά γεγονότα και ειδικά τους αγώ-
νες ράλλυ. Για αυτό το λόγο, τόσο εμείς ως Δήμος όσο και
οι πολίτες μας, θα στηρίξουμε το Ράλλυ Παλάδιο και
πάντα θα στηρίζουμε όποιον αγώνα αυτής της μορφής
γίνεται στην περιοχή μας γενικά και στο Δήμο μας ειδικό-
τερα. Ευελπιστούμε πως ο κόσμος θα ακολουθήσει σε
αυτές τις δύσκολες εποχές και πως ένας τόσο σημαντι-
κός αγώνας όπως το Ράλλυ Παλάδιο, θα δώσει χαρά και
αισιοδοξία τόσο στους πολίτες μας όσο και στους πολίτες
άλλων περιοχών, οι οποίοι θα έρθουν για να τον παρα-
κολουθήσουν από κοντά».

Ακόμη, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεγα-
ρέων, απέστειλε την ακόλουθη δήλωση στήριξης στον
αγώνα:

«Αποτελεί μεγάλη χαρά και ξεχωριστή τιμή για την
πόλη μας, τα Μέγαρα, που το 35ο Ράλλυ Παλάδιο θα
πραγματοποιηθεί την φετινή χρονιά έχοντας ως κέντρο
του αγώνα (Εκκίνηση-Service Park-Τερματισμός) την

Πάχη Μεγάρων, το όμορφο λιμανάκι της περιοχής μας,
και για το λόγο αυτό ως Δήμος Μεγαρέων χαιρετίζουμε
την επιλογή-απόφαση αυτή της Start Line, με την έγκρι-
ση της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλά-
δος (Ο.Μ.Α.Ε.)».

35ο ΡΑΛΛΥ ΠΑΛΑΔΙΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών συμμετοχής: Δευτέρα 10 Νοεμβρί-
ου 2014

Λήξη εγγραφών συμμετοχής: Παρασκευή 21 Νοεμβρί-
ου 2014, ώρα 22.00

Δημοσίευση πίνακα συμμετεχόντων: Δευτέρα 24 Νοεμ-
βρίου 2014

Διοικητικός & Τεχνικός έλεγχος : Παρασκευή 28 Νοεμ-
βρίου 2014 (16.00-20.00), στο ΚΤΕΟ Ασπροπύργου
"Check Point" (Έξοδος 4 Αττικής Οδού)

Ανακοίνωση πίνακα & ωράριο εκκινούντων: Παρα-
σκευή 28 Νοεμβρίου 2014, ώρα 21.00 (ΚΤΕΟ Ασπρο-
πύργου)

Εκκίνηση: Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014, ώρα 10.00
(Πάχη Μεγάρων)

Τερματισμός : Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014, ώρα
15.42 (Πάχη Μεγάρων)

Απονομή Επάθλων: Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014,
ώρα 19.00 (Café SWeLL, στον χώρο του τερματισμού).

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Επαγγελ-
ματικού Ποδοσφαίρου Β’ Εθνικής Κατηγορίας
αποφάσισε ομόφωνα στην άμεση επανέναρξη του
πρωταθλήματος το προσεχές Σαββατοκύριακο και
για το λόγο αυτό ζητά από την Ε.Π.Ο. να προχω-
ρήσει στις δέουσες ενέργειες για τον ορισμό των
διαιτητών της έκτης αγωνιστικής ημέρας.

Τα μέλη της Ένωσης, οι Πρόεδροι των ΠΑΕ
δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη
για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων
της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και είναι αντίθετοι σε κάθε μορφή βίας.

Πέρα των ανωτέρω, ομόφωνα το Δ.Σ. της Ένωσης αποφάσισε όπως ζητήσει από την Ε.Π.Ο.
να προβαίνει πλέον σε κλήρωση και όχι σε ορισμό των διαιτητών για τους αγώνες της FOOT-
BALL LEAGUE». 
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ
ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 
ΜΕ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ...

Η προπώληση εισιτηρίων για τον αγώνα του
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ το Σάββατο 22/11/2014 (17:00) με το
ΡΕΘΥΜΝΟ AEGEAN για την 7η αγωνιστική της Basket
League ΣΚΡΑΤΣ θα γίνει:

Τρίτη 19:00-21:00
Τετάρτη 18:00-20:00
Πέμπτη 18:00-21:00
Παρασκευή 18:00-21:00
Σάββατο 09:00-12:00
Στο 2ο κλειστό Γήπεδο Ελευσίνας (Γούβα)
Τα καλύτερα μπορούν να έρθουν!!!!



Ύστερα από έξοχη εμφάνιση ο ΠΑΟΚ
Μάνδρας  για την 3η φάση του κυπέλ-
λου Δυτικής Αττικής έκανε ολική ανατρο-

πή και επικράτησε μέσα στον Ασπρόπυργο της
Ενωσης Πανασπροπυργιακού/Δόξας με 3-1 και
απέκτησε προβάδιμα πρόκρισης για την επόμενη
φάση του θεσμού.

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ

Στο 35' ο Παντελής Κοπαλάς με σούτ απο την
μεγάλη περιοχή άνοιξε το σκόρ για τους γηπεδού-
χους 1-0. Στο 73' ο ΠΑΟΚΜ σεν σέντρα απο τα
αριστερά του Μπάστα ο Ανδρέας Παπακωνσταντί-
νου με κεφαλιά έφερε το μάτς στα ίσια 1-1.  Ενα
λεπτό αργότερα ο τελευταίος παίκτης με σούτ
σημείωσε το 1-2. Στην συνέχεια ο Μπάστας έστει-
λε την μπάλα στο δοκάρι της εστίας του Ασπρο-
πύργου. Στο 82' ο Μπάστας σημείωσε με σούτ το
1-3.

Διαιτητής Σταθόπουλος. Βοη-
θοί: Νάκος-Σαββόγλου.4ος:
Μεντής. Παρατηρητής αγώνα
ήταν ο Πάρης Τσιμίκος.

Ε Ν Ω Σ Η
Π Α Ν Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ι Α Κ Ο Υ
/ΔΟΞΑΣ(προπονητής Κώστας
Κοπαλάς): 

Μπουλούμπασης, Ρούπας, Μαζμανίδης, Πολυ-
τάρχου Κ, Πετρίδης, Κοπαλάς Π, Κομιώτης, Πολυ-
τάρχου Φ, Σιδηρόπουλος, Σεμερτζίδης(79'Αναστα-
σιάδης).

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ(προπονητής Γιώργος Σωτήρ-
χος): Τσεπέρης, Μπόνο, Τσιανάκας, Δρούγγος,
Πανοηλίας, Θεοδωρόπουλος, Μπάστας, Στεφανί-
δης, Αντωνίου(46'Καζαντζίδης), Κόρμαλης, Παπα-
κωνσταντίνου(75'Μπέλσης).

Αναπληρωματικοί: Σακόβ, Διολέτης, Κανάκης,
Λάλας, Μπέλσης, Πετσίτης, Καζαντζίδης.

***Παραβρέθηκαν στο γήπεδο ο αντιπρόεδρος
της ΕΠΣΔΑ και πρόεδρος της επιτροπής παρατη-
ρητών κ.Κώστας Διολέτης, απο τον Ειδυλλιακό ο
προπονητής Μιχάλης Κάσδαγλης, απο τον Ικαρο
Νεοκτίστων ο Αντώνης Πατέλας ο πρόεδρος του
ΠΑΟΚΜ  και της ΕΠΔ κ.κ Δούκας, Μπέκος, οι βετε-
ράνοι Κατσέλης, και Καμπανάρος, ο Τακόνι κ.α.
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ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
-ΑΤΤΑΛΟΣ 2-2
Ματσάρα στο γήπεδο της Γκορυτσάς όπου ο Πυρρίχιος και ο Αττα-

λος Νέας Περάμου αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 με τους φιλοξενούμε-
νους να αφήνουν ανοικτούς λογαριασμούς για τον επαναληπτικό.

Στο 26' ο Παπαδόπουλος με πέναλτι που κτυπήθηκε δύο φορές
άνοιξε το σκόρ για τους γηπεδούχους 1-0.  Στο 42΄ ο Κουιμτζίδης έφερε
το μάτς στα ίσια 1-1. Στην συνέχεια στο 46' ο Κωνσταντινίδης σημείω-
σε το 2-1 για τον Πυρρίχιο.Το τελικό  2-2 πέτυχε στο 61' ο Μονέ.

Διαιτήτευσε ο Αριστείδης Βάτσιος.
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ(προπονητής Αποστόλης Λινάρδος): Λινάρδος, Αποστο-

λόπουλος(87'Φαμελιάδης), Μερκάι, Ελευθεριάδης, Στεφανίδης, Λαζα

ρίδης(74'Λευκόπουλος), Βάσης, Καλαιτζίδης, Κωνσταντινίδης,
Παπαδόπουλος, Φωτιάδης.

ΑΤΤΑΛΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ(προπονητής Γιώργος Ανανιάδης):
Πορανίδης, Φραγκόπουλος, Κουτσομύτης, Στάθης, Ευσταθιάδης,
Βικράν, Νπαγδάτογλου, Ασλανίδης, Μονέ, Γκελάι(85'Αριστόπουλος),
Κουιμτζίδης.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Νέα Πέραμος-Ηρακλής Ελευσίνας 2-1
Ακράτητος-Ελπίδα Ασπροπύργου 0-2
Πυρρίχιος-Ατταλος Νέας Ασπροπύργου 2-2

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣΔΑ:
Ο ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΛΩΣΕ 
ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 3-1

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
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Ατύπως και όχι επίσημα

Εφοριακοί: Έχουν παγώσει επιστροφές 
φόρου «με άνωθεν εντολή»

Οι επιστροφές φόρου προς ιδιώτες και επιχειρήσεις
έχουν «παγώσει», με άνωθεν εντολή, καταγγέλλει ο
αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Εφοριακών, Τρύφω-
νας Αλεξιάδης.

Μιλώντας στον Βήμα 99,5, υπαινίχθηκε, μάλιστα, ότι
ενδέχεται να υπάρχει πολιτικό κίνητρο πίσω από την
απόφαση.

Η συγκεκριμένη απόφαση, όπως είπε, κοινοποιήθηκε
ατύπως τις τελευταίες ημέρες στους εφοριακούς και όχι
με κάποιο επίσημο έγγραφο.

Κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών επιβεβαιώνουν
την καταγγελία του αντιπροέδρου των εφοριακών ότι
έχουν παγώσει οι επιστροφές φόρου προς ιδιώτες και
επιχειρήσεις.

Αποδίδουν, ωστόσο, το πρόβλημα σε τεχνική δυσλει-
τουργία και όχι σε άνωθεν και άτυπη εντολή, για πολιτι-
κούς και ταμειακούς λόγους, όπως υπαινίχθηκε ο κ.Αλε-
ξιάδης.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, τις
πρώτες επτά ημέρες της εφαρμογής της νέας ρύθμισης
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τα ασφαλιστικά
ταμεία, υποβλήθηκαν περίπου 5.000 αιτήσεις υπαγω-
γής.

Ωστόσο, το σύστημα για τις οφειλές ΟΑΕΕ βρίσκεται
εκτός λειτουργίας και αποκατασταθεί τις επόμενες ημέ-
ρες.

ΕΥΔΑΠ: Θα μπορέσει να
επεκτείνει τη δραστηριότητα
της σε όλους τους δήμους

Την τροποποίηση της διάταξης του νόμου
2744/1999 προβλέπεται νομοθετική ρύθμι-
ση του υπουργείου Υποδομών, που αναμέ-

νεται να κατατεθεί ως τροπολογία σε νομοσχέδιο,
και προβλέπει ότι η ΕΥΔΑΠ μπορεί να επεκτείνει τη
δραστηριότητά της σε όλους τους δήμους της περι-
φέρειας Αττικής όπως και στο σύνολο της χώρας.

Μετά την ψήφιση της σχετικής νομοθετικής ρύθμι-
σης, η εισηγμένη θα μπορεί να αποκτά είτε την
κυριότητα είτε μόνον τη διαχείριση του δικτύου
ύδρευσης –αποχέτευσης των Δήμων ή Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η σχετική ρύθμιση
«δύναται να συμφωνηθεί αδαπάνως» η μεταβίβα-
ση της κυριότητας ή της διαχείρισης των δικτύων
ύδρευσης-αποχέτευσης.

Σήμερα η εταιρεία  απορροφά δημοτικά δίκτυα,
αλλά, κατά βάση, σε όμμορες του βασικού δικτύου
της περιοχές, διαδικασία για την οποία προβλεπό-
ταν η καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος.

Σύμφωνα με την ίδια ρύθμιση, η ΕΥΔΑΠ θα υλο-
ποιεί τις απαιτούμενες επενδύσεις συντήρησης ή
ανάπτυξης των δημοτικών δικτύων βάσει όσων
προβλέπουν οι συμβάσεις που θα υπογράφει με
τους ΟΤΑ. Στις εν λόγω συμβάσεις, που θα στηρί-
ζονται σε συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης, θα
καθορίζεται και η τιμολογιακή πολιτική για τις
περιοχές όπου η εταιρεία θα αναλαμβάνει την
παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Τις 3.000 έφτασαν οι αιτήσεις για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
Για την υποβολή της αίτησης, στην ιστοσελίδα www.energo-eke.gr, 
δεν απαιτούνται δικαιολογητικά παρά μόνο ο κωδικός TaxisNet και ο ΑΜΚΑ.

Τις 3.000 έφτασαν οι αιτήσεις υποβολής για συμμετοχή
στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, έως το μεσημέρι της
Τρίτης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσε-
λίδας «www.energo-eke.gr».

Για την υποβολή της αίτησης δεν απαιτούνται δικαιολο-
γητικά παρά μόνο ο κωδικός TaxisNet και ο ΑΜΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να καλούν στον
πενταψήφιο αριθμό 15105 προκειμένου να ενημερωθούν
για το πρόγραμμα και να συνδεθούν με τις υπηρεσίες των
Δήμων

Οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ενημερώνουν τους
πολίτες και τους διευκολύνουν όταν χρειάζεται στην υπο-
βολή της αίτησης, ενώ σύμφωνα με το υπουργείο Εργα-
σίας οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να καλούν στον

πενταψήφιο αριθμό 15105 προκειμένου να ενημερωθούν για το πρόγραμμα και να συνδεθούν με τις υπηρεσίες
των Δήμων.

Για την υποβολή της αίτησης δεν απαιτούνται δικαιολογητικά παρά μόνο ο κωδικός taxis net και ο ΑΜΚΑ. Στην
περίπτωση που ζητηθούν δικαιολογητικά, ο αιτών οφείλει να τα προσκομίσει στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εργασίας Βασίλη Κεγκέρογλου, οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να βιαστούν, καθώς
έχει προβλεφτεί, ώστε όσοι δικαιούχοι υποβάλλουν αιτήσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 και ενταχθούν στο πρό-
γραμμα θα λάβουν την εισοδηματική ενίσχυση αναδρομικά από την 1η Νοεμβρίου.

Σύντομα σε νομοπαρασκευαστική
επιτροπή το νέο πλαίσιο 
χορήγησης επιδομάτων

Σύντομα αναμένεται να υποβληθεί σε νομοπαρασκευ-
αστική επιτροπή το νέο σχέδιο για τη χορήγηση προνοι-
ακών επιδομάτων. 

Οι ομάδες εργασίες που είχαν συγκροτηθεί την άνοιξη
του 2013 με σκοπό τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου
Κανονιστικού Πλαισίου χορήγησης των προνοιακών επι-
δομάτων, έχουν ολοκληρώσει το έργο τους σε σημαντικό
βαθμό και όπως αναφέρει ο υπουργός Εργασίας Γιάν-
νης Βρούτσης σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη
Βουλή, υπολείπονται ακόμη κάποιες ρυθμίσεις ως προς 

τις προϋποθέσεις ιατρικής φύσης χορήγησης των προ-
νοιακών παροχών. 

Όπως κάνει γνωστό ο υπουργός Εργασίας, σήμερα οι
αιτήσεις για προνοιακά επιδόματα αποτελούν το 75%-
80% του συνολικού αριθμού των εισερχομένων αιτημά-
των στα ΚΕΠΑ. Το έγγραφο διαβιβάστηκε προς απάντη-
ση αναφοράς που είχε υποβληθεί από τους βουλευτές
του ΚΚΕ Χρήστου Κατσώτη, Γιάννη Γκιόκα και Γιώργου
Λαμπρούλη για τα άτομα με αναπηρία που ζουν απο-
κλειστικά και μόνον από το επίδομα της Πρόνοιας ή από
τις παροχές αναπηρίας που δίνονται από τους φορείς
ασφάλισης. 

Ο υπουργός παραθέτει στοιχεία που δείχνουν ότι μει-
ώθηκε ο μέσος χρόνος αναμονής για τις υπηρεσίες των
ΚΕΠΑ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εξαρθρώθηκε σπείρα εισαγωγής 
και εμπορίας λαθραίων τσιγάρων

Σπείρα εισαγωγής και εμπορίας λαθραίων τσιγάρων
εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη. Ως μέλη της
συνελήφθησαν, στην περιοχή των Διαβατών, τρεις ομογε-
νείς, από τους οποίους δύο άνδρες, 42 και 57 ετών, και
μία 54χρονη γυναίκα, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά πάνω
από 27.500 πακέτα λαθραία τσιγάρα.
Κεντρικός ρόλος στη δράση της σπείρας αποδίδεται στον
42χρονο, που, σύμφωνα με τη δικογραφία, από τον
περασμένο Απρίλιο εισήγαγε από το εξωτερικό χιλιάδες
αδασμολόγητα τσιγάρα, τα οποία διαμοίραζε σε συνεργά-
τες του προκειμένου εκείνοι να τα διακινήσουν στη Θεσ-
σαλονίκη.
Οι συλλήψεις έγιναν την ώρα που ο 42χρονος προμή-
θευε το αντρόγυνο με 1.000 πακέτα τσιγάρα, για τα οποία
το ζευγάρι επρόκειτο να καταβάλει 1.000 ευρώ.
Σε αστυνομική έρευνα που έγινε σε οίκημα του 42χρονου,
που χρησιμοποιούσε ως χώρο απόκρυψης λαθραίων
τσιγάρων και το οποίο βρίσκεται σε σημείο της παλιάς
εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, βρέθηκαν και κατα-
σχέθηκαν 23.780 πακέτα τσιγάρα, τα οποία δεν έφεραν
την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης του Ελληνικού
Δημοσίου, όπως επίσης τετράδια και μπλοκ με χειρόγρα-
φες σημειώσεις σχετικές με τις παράνομες συναλλαγές και
το χρηματικό ποσό των 3.590 ευρώ.
Σε δεύτερη έρευνα σε σπίτι στους Αμπελόκηπους, όπου
διέμεναν ο 57χρονος και η 54χρονη και σε όχημά τους,
εντοπίστηκαν άλλα 2.979 αδασμολόγητα πακέτα τσιγάρα,
αλλά και ναρκωτικά χάπια.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμε-
λειοδικών Θεσσαλονίκης.

Χωρίς αντίκρισμα οι εκπτώσεις 
και Κυριακές

Οι ενδιάμεσες εκπτώσεις του Νοεμβρίου δεν κατάφεραν να τονώ-
σουν τον κύκλο εργασιών των εμπορικών καταστημάτων, σύμφω-
να με περιοδική έρευνα που πραγματοποίησε η Ελληνική Συνομο-
σπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) στους εμπο-
ρικούς συλλόγους όλης της χώρας.
Συνολικά, η εκπτωτική περίοδος του Νοεμβρίου, όσον αφορά τις

πωλήσεις των εμπορικών καταστημάτων κινήθηκε σε ίδια ή χαμη-
λότερα επίπεδα από την αντίστοιχη περυσινή. Μόνο μία στις πέντε
εμπορικές επιχειρήσεις εμφάνισε αύξηση πωλήσεων την εκπτωτι-
κή περίοδο του Νοεμβρίου του 2014 έναντι του 2013.
Ποσοστό 40,2% των επιχειρήσεων είδαν τις φετινές πωλήσεις, τη
συγκεκριμένη περίοδο, να παραμένουν στα ίδια επίπεδα και
37,2% σε χαμηλότερα, ενώ σε μεγαλύτερο βαθμό πλήττονται οι
επιχειρήσεις ειδών οικιακού εξοπλισμού, όπου το ποσοστό αυτών
που εμφάνισαν χαμηλότερες πωλήσεις ανέρχεται στο 47,2%. Το
ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και για τις επιχειρήσεις που έχουν
έδρα στην επαρχία, όπου το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στο
44,2%.
Πανελλαδικά, οι επιχειρήσεις που δεν συμμετείχαν στο εκπτωτικό
δεκαήμερο του Νοεμβρίου, αγγίζουν το ένα τρίτο του συνόλου του
δείγματος (συγκεκριμένα το 28%) ενώ το επίπεδο των εκπτώσεων
κυμάνθηκε για την πλειονότητα όσων συμμετείχαν μεταξύ 11% και
20%.

Τομείς
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το επίπεδο των εκπτώσεων ανάλογα με
τον τομέα δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Καταρχήν, μία στις
δύο επιχειρήσεις στον κλάδο των επιμορφωτικών και ψυχαγωγι-
κών ειδών δεν συμμετείχαν στις εκπτώσεις του Νοεμβρίου. Τρεις
στις πέντε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ένδυση,
πραγματοποίησαν μάλλον χαμηλές εκπτώσεις έως 20%.
Τα είδη που διέθεσαν οι επιχειρήσεις σε έκπτωση αφορούσαν είτε
το σύνολο των εμπορευμάτων τους, είτε το μεγαλύτερο μέρος των
νέων παραλαβών της σεζόν, καθιστώντας το εκπτωτικό δεκαήμερο
αρκετά δελεαστικό ως προς την ποικιλία, για τους καταναλωτές.
Το εκπτωτικό δεκαήμερο του Νοεμβρίου φαίνεται να μην επηρεάζει
τον συνολικό τζίρο, για το διάστημα της φθινοπωρινής- χειμερινής
σεζόν σε ποσοστό 43% των επιχειρήσεων.
Επίσης, ένας στους τέσσερις επιχειρηματίες πιστεύει, ότι τελικά μει-
ώνει τον συνολικό τζίρο, ενώ ένας στους τρεις ότι έχει θετικό αντί-
κτυπο. Περίπου το ίδιο ποσοστό με τις επιχειρήσεις που αυξάνουν
τον τζίρο τους, λόγω του δεκαημέρου, δηλαδή το ένα τρίτο, συμ-
φωνούν με την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου, αντιθέτως
στην πλειονότητά του (52%) ο εμπορικός κόσμος διαφωνεί με την
εφαρμογή του.
Σύμφωνα με τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους, οι πωλή-
σεις των καταστημάτων λιανεμπορίου το εκπτωτικό δεκαήμερο του
Νοεμβρίου κινήθηκαν οριακά πτωτικά, σε σύγκριση με την αντί-
στοιχη ενδιάμεση εκπτωτική περίοδο.



Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014 ΘΡΙΑΣΙΟ - 13      

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)

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  

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

Νέος 35 ετών
ψάχνει σοβαρή

γνωριμία με
κοπέλα. 

Τηλέφωνο
6946455806
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

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
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Με αφορμή διαρροές δημάρχων προς τον
Τύπο σχετικά με τη διαχείριση των
απορριμμάτων, η Περιφερειάρχης Αττι-

κής εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: 
‘’• Είναι φανερό ότι ορισμένοι δήμαρχοι ή δεν

καταλαβαίνουν ή κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν
τους στόχους και τη μέθοδο, που έθετε η επιστολή
προς τους δημάρχους και τα δημοτικά συμβούλια
σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Το σίγουρο είναι ότι κινδυνολογούν στην προ-
σπάθειά τους να τρομοκρατήσουν τους πολίτες. 

• Δεν καταλαβαίνουν ή κάνουν ότι δεν καταλαβαί-
νουν ότι η επιστολή έθετε μία αρχή και δύο ζητή-
ματα ξεχωριστά; Η αρχή αφορούσε στην υπερώ-
ριμη πλέον ανάγκη ριζικής αλλαγής της φιλοσο-
φίας στη διαχείριση των απορριμμάτων. 

Με έμφαση δηλαδή στην πρόληψη, στη διαλογή
στην πηγή, στην κομποστοποίηση με διατήρηση
του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης. 

Σε ό,τι αφορά τα δύο ζητήματα, το πρώτο έχει να
κάνει με την επιβεβαίωση της πολιτικής δέσμευ-
σης της Δύναμης Ζωής για την ανατροπή του σχε-
δίου των ΣΔΙΤ για τις 4 ΜΕΑ σύμμεικτων απορ-
ριμμάτων. 

Το δε δεύτερο σχετιζόταν με την ανάγκη άμεσης
ενεργοποίησης των ΟΤΑ στην κατάρτιση τοπικών
σχεδίων διαχείρισης .

• Δεν καταλαβαίνουν ή κάνουν ότι δεν καταλαβαί-
νουν ότι η κατάρτιση τοπικών σχεδίων αποτελεί το
αυτονόητο για την ορθολογική διαχείριση των
απορριμμάτων και την αξιοποίηση των οικονομι-
κών πόρων υπέρ των πολιτών; 

Αγνοούν ότι άλλοι δήμαρχοι προγραμματίζουν
ήδη τη χρηματοδότηση μεμονωμένων δραστηριο-
τήτων στον τομέα της ανακύκλωσης; Αλήθεια, δεν
καταλαβαίνουν τι συνεπάγεται για τους πολίτες και
το περιβάλλον, η χρηματοδότηση αποσπασματι-
κών δράσεων που δεν εντάσσονται σε τοπικά σχέ-
δια;

• Αγνοούν ότι η ανάγκη αναθεώρησης του
ΠΕΣΔΑ πηγάζει από τις ευρωπαϊκές υποχρεώ-
σεις της χώρας;

• Είναι φανερό ότι ορισμένοι δήμαρχοι επιχει-
ρούν με παραπληροφόρηση και εκφοβισμό να
στηρίξουν το αποτυχημένο status quo διαχείρισης
σύμμεικτων απορριμμάτων με τελικό αποδέκτη τη
Φυλή. 

• Και υιοθετούν (κάτι που δεν αναφέρεται στο
δημοσίευμα) ακόμη και την παραπληροφόρηση
που έχει διαψευστεί, σχετικά με τη δήθεν αποστο-
λή των απορριμμάτων στο εξωτερικό. Υιοθετούν
ακόμη και συνειδητά ψεύδη στην υπηρεσία της
συντήρησης ενός καθόλα αποτυχημένου μοντέλου
για τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες.

• Εν κατακλείδι : η σημερινή διαχείριση των
απορριμμάτων πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει.
Γιατί έτσι απαιτεί η ορθολογική διαχείριση των
απορριμμάτων, όπως επιβάλλουν η ευρωπαϊκή
και εθνική νομοθεσία.

• Όλα τα άλλα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις.’’

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ρ. ΔΟΥΡΟΥ
Κινδυνολογία και παραπληροφόρηση για 
να μην ανατραπεί το status quo διαχείρισης 
σύμμεικτων με τελικό αποδέκτη τη Φυλή

«ΠΡΑΣΙΝΑ» ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ
Επενδύσεις 5,2 δισ. ευρώ για οδικά,
σιδηροδρομικά και περιβαλλοντικά project

Πρόκειται για το
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο
τομεακό πρό-

γραμμα του νέου
ΕΣΠΑ, το οποίο εκτιμά-
ται ότι θα κινητοποιήσει
πρόσθετους πόρους
μέσω ιδιωτικής συμμε-
τοχής, κυρίως για τα
έργα ΣΔΙΤ, δηλαδή
αυτά που θα κατασκευ-
αστούν και με τη συμμε-
τοχή δημόσιων και ιδιω-
τικών κεφαλαίων, δημι-
ουργώντας αφενός
χιλιάδες νέες θέσεις
εργασίας και αφετέρου
σημαντικά περιβαλλο-
ντικά οφέλη, λόγω μείω-
σης των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου.

Συγκεκριμένα, στα κονδύλια του προγράμματος «Υπο-
δομές, Μεταφορές, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
του νέου ΕΣΠΑ, έχει προβλεφθεί ποσό 783,4 εκατ. ευρώ
που εκχωρείται στις Περιφέρειες, οι οποίες θα αναλά-
βουν οι ίδιες τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας σει-
ράς έργων περιβάλλοντος, αλλά και υποδομές.

Οι στόχοι του Προγράμματος, όπως περιγράφονται
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που έχει αποσταλεί
προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η προώ-
θηση της ολοκλήρωσης βασικών υποδομών (οδικών,
σιδηροδρομικών, λιμένων και αεροδρομίων), η προώθη-
ση των συνδυασμένων μεταφορών και ο εκσυγχρονι-
σμός του συστήματος μεταφορών, η βελτίωση της οδικής
ασφάλειας, καθώς και η ανάπτυξη βιώσιμων και οικολο-
γικών αστικών μεταφορών, κυρίως αστικών μέσων στα-
θερής τροχιάς. 

Αντίστοιχα, στον τομέα του περιβάλλοντος, οι στόχοι
είναι η προστασία και η αξιοποίηση του περιβάλλοντος,
η διευκόλυνση της προσέλκυσης επενδύσεων και η
παροχή ευκαιριών άσκησης επιχειρηματικών δραστη-
ριοτήτων στον τομέα του περιβάλλοντος.

Ενδεικτικά θα διατεθούν:
281 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση του βασικού

σιδηροδρομικού δικτύου
430 εκατ. ευρώ για οδικούς άξονες
1,2 δισ. ευρώ για έργα μετρό στην Αθήνα (συνέχι-

ση επέκτασης προς Πειραιά νέα γραμμή 4) και στη
Θεσσαλονίκη και έργα τραμ στην Αθήνα (σύνδεση
Φαληρικού όρμου με ΦΙΞ)

1,7 δισ. για απορρίμματα, λύματα και αναπλάσεις
και συμμετοχή Δημοσίου στις νέες εγκαταστάσεις
διαχείρισης απορριμμάτων, αποκατάσταση χωματε-
ρών, διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, κατα-
σκευή βιολογικών καθαρισμών και αποχετευτικών
δικτύων, παρακολούθηση της ποιότητας υδάτων
κ.ά.

Οπως σημειώνεται στο Πρόγραμμα, παρά τις βελτιώ-
σεις των προηγούμενων περιόδων από το Α΄ ΚΠΣ έως
και το ΕΣΠΑ 2007-2013, το σιδηροδρομικό δίκτυο υπο-
λείπεται προς ολοκλήρωση 20% του ΠΑΘΕ/Π, που
παρουσιάζει ελλείποντες συνδέσμους και θα παραμένει
σε επιμέρους τμήματα εκτός λειτουργίας (Κιάτο - Πάτρα)
ή με χαμηλά γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά
(Πολύκαστρο - Ειδομένη, Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας). 

Αντίστοιχα στις οδικές μεταφορές διαπιστώνεται ανά-
γκη για κατά προτεραιότητα ολοκλήρωση συγκεκριμέ-
νων τμημάτων του Οδικού Δικτύου, καθώς και συμπλή-
ρωση του δικτύου νησιωτικών περιφερειών.

Την περίοδο 2014 - 2020 προγραμματίζεται να υλο-
ποιηθούν 275 χλμ. του δικτύου, οπότε εκτιμάται ότι στο
τέλος της περιόδου αυτής θα έχει ολοκληρωθεί η κατα-
σκευή συνολικά 2.791 χλμ. αξόνων του και θα μένουν 

προς ολοκλήρωση 1.659 χλμ. από το συνολικό μήκος
4.450 χλμ. του οδικού δικτύου της χώρας.

Στις αστικές μεταφορές, το σύστημα θα ενισχυθεί με την
επέκταση της Γραμμής 3 του Μετρό (τμήμα Χαϊδάρι -
Πειραιάς), την κατασκευή τμήματος της Γραμμής 4 του
Μετρό (Αλσος Βεΐκου - Ευαγγελισμός), που διέρχονται
από πυκνοκατοικημένες περιοχές των δυτικών προα-
στίων και των Δήμων Γαλατσίου και Αθήνας, την ολο-
κλήρωση της κατασκευής της βασικής γραμμής του
Μετρό Θεσσαλονίκης και την επέκτασή του προς Καλα-
μαριά. 

Στις συνδυασμένες μεταφορές τέλος θα επιδιωχθεί,
μεταξύ άλλων, η υλοποίηση κυρίως σιδηροδρομικών
συνδέσεων με επιλεγμένους κύριους λιμένες που απο-
τελούν βασικές πύλες μεταφορών της χώρας και αξιο-
ποίηση των συνδέσεων των θαλάσσιων διαδρομών κατά
μήκος της Μεσογείου με την Αδριατική.

Εξοικονόμηση Ενέργειας
Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ σε δημόσια κτίρια

Σχέδιο για επενδύσεις συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ
για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια του Δημοσίου με
αξιοποίηση κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ, από τις οποίες
προβλέπεται να δημιουργηθούν 15.000 νέες θέσεις
εργασίας ανακοίνωσε έπειτα από συνάντηση με εκπρο-
σώπους των τραπεζών, ο υπουργός Περιβάλλοντος, Γ.
Μανιάτης. 

Όπως διευκρίνισε ο ίδιος, το πρόγραμμα αφορά επεν-
δύσεις εξοικονόμησης ενέργειας μεταξύ άλλων σε νοσο-
κομεία, σχολεία, αντλιοστάσια, κολυμβητήρια, αλλά και
τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών και εθνικών οδών. 

Οι επενδύσεις θα αποπληρωθούν από την εξοικονό-
μηση ενέργειας που θα προκύψει από αυτές και η οποία
εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει το 40%.

Το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια
κτίρια θα απορροφήσει 220 εκατ. ευρώ από το νέο
ΕΣΠΑ και αποτελεί τον ένα από τους τρεις πυλώνες της
στρατηγικής εξοικονόμησης ενέργειας.

Οι άλλοι δύο είναι η εφαρμογή αντίστοιχου προγράμ-
ματος για επαγελματικά κτίρια και η συνέχιση του προ-
γράμματος «Εξοικονομώ κατ Οίκον» που υλοποιήθηκε
στο πλαίσιο του προηγούμενου ΕΣΠΑ. 

Ο Γ. Μανιάτης σημείωσε ότι ωφελημένοι από τις δρά-
σεις αυτές είναι εκτός από τους καταναλωτές ενέργειας,
το περιβάλλον, η οικοδομή, η απασχόληση και η εθνική
οικονομία, ενώ σημείωσε ως ιδιαίτερα σημαντικό το
γεγονός ότι οι πρώτες ύλες για τις εργασίες εξοικονόμη-
σης ενέργειας παράγονται σε ποσοστό 70-75% από
ελληνικές βιομηχανίες.

Τόνισε δε ότι στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πρότα-
ση που υπεβλήθη πρόσφατα στο υπουργείο Οικονομι-
κών για φοροαπαλλαγή 15.000 ευρώ για επενδύσεις
εξοικονόμησης ενέργειας η οποία σύμφωνα με τις εκτι-
μήσεις του ΥΠΕΚΑ θα οδηγήσει σε αύξηση και όχι μείω-
ση των εσόδων του Δημοσίου.


