
Την εξασφάλιση πόρων
και λύσεις σε

ακανθώδη ζητήματα 
Ζήτησε από τον υπουργό 

Εσωτερικών Ν. Βούτση, ο δήμαρχος 
Μεγαρέων, ο οποίος συνεχίζει τις

επαφές με στελέχη της Κυβέρνησης
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ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 5,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Στο 5,59% η αδήλωτη 
εργασία τον Δεκέμβριο

Στην αυριανή συνεδρίαση του Δ.Σ. οι αποφάσεις 

Σύστημα Ηλεκτρονικής 
Διαχείρισης Δημοτικού χώρου 

Στάθμευσης θελει να εγκαταστήσει 
ο Δήμος Μεγαρέων

Με σημάδια σταθεροποίησης 
όμως τον Νοέμβριο 2014 

Στο 50,6% η
ανεργία των νέων

στην Ελλάδα

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Περισσότερες από 50 αυτοψίες
χώρων πραγματοποιήθηκαν εχθές 

από συνεργεία του δήμου 
Που μπορούν να απευθύνονται

οι δημότες που χρειάζονται 
επισκευές και αντικατάσταση

οικοσυσκευών 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- Διευκρινίσεις για τους πληγέντες κάτοικους της Μάνδρας 

Τιμή : 0,01€ 

Ο πυροβολισμός αστυνομικού στο Ζεφύρι
πυροδότησε νέο κύκλο εφόδων των ΕΚΑΜ 

Σε απόγνωση οι κάτοικοι. 
Παρέμβαση του Θανάση 

Μπούρα, στον νέο Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη 

Γ. Πανούση 

Κρούσμα μηνιγγίτιδας
στη 2η Μοίρα 

Αλεξιπτωτιστών 
στον Ασπρόπυργο 

ΚΑΝΕ ΤΟ ΚΙ ΕΣΥ! 
ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟΥ   
ΧΑΡΤΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: Η Ρευματοειδής 
Αρθρίτιδα στην 3η ηλικία
Στο 3ο ΚΑΠΗ-Κόκκινος Μύλος

ΕΞΑΛΕΙΨΗ
ΕΜΠΟΔΙΩΝ  

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

Δαιδαλώδες νομικό πλαίσιο, 
υποστελέχωση και ελλιπής έλεγχος 

τα μεγαλύτερα προβλήματα, που 
εξέθεσαν στον Αντιπεριφερειάρχη 

Γ. Βασιλείου οι εκπρόσωποι 
των παραγωγικών επιχειρήσεων  
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ΗΑντιπ εριφέ-
ρεια Δυτικής
Α τ τ ι κ ή ς ,

συνεχίζοντας τις
συναντήσεις με τους
κοινωνικούς και
π α ρ α γ ω γ ι κ ο ύ ς
φορείς της περιοχής
π ραγματοπ οίησε
την Τετάρτη 18-2-15
συνάντηση με τους
εκπροσώπους των
παραγωγικών επι-
χειρήσεων του
τομέα Μεταποίησης
Αγροτικών Προϊό-
ντων.

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

ΜΙΧΑΗΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΑ
∆ΗΜΗΤΡΟΣ 54
210 55 49 968

24ΩΡΟ
Ασπρόπυργος
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Λ Δημοκρατίας 146
& Παναγούλη Α.,

2105575614

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Κεχαγιά Γεωργία Κ.

Λεωφόρος Φυλής 75, 
Τηλέφωνο:
2102411911

Αχαρνές
Στεφανίδης Στέφ.
Δημοκρατίας 272,

2102310318
08:00-08:00
(Επόμενης)

ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ Δεκελείας 51, 

τηλέφωνο:
2102448377

Μάνδρα
Ασημάκης Γρηγόριος
Κ. Στρατηγού Ρόκκα

Νικολάου 114, 
τηλέφωνο:
2105550323

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τρίτη 3 Μαρτίου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
O O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στιςΓενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις

858,95 μονάδες σημειώνοντας πτώση858,95 μονάδες σημειώνοντας πτώση
2,45%.Η αξία των συναλλαγών υποχώρη2,45%.Η αξία των συναλλαγών υποχώρη--

σε κάτω από τα 100 εκατ. ευρώσε κάτω από τα 100 εκατ. ευρώ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Συννεφιά   
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 10

έως 19 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Κλεόνικος, Κλεονίκη, Νίκη,

Κλεονίκω, Αγίου Κλεονίκου
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ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ  
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
Δαιδαλώδες νομικό πλαίσιο, υποστελέχωση και ελλιπής έλεγχος 

τα μεγαλύτερα προβλήματα, που εξέθεσαν στον Αντιπεριφερειάρχη
οι εκπρόσωποι των παραγωγικών επιχειρήσεων  

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 12

Από την πρώτη
στιγμή που
εκδηλώθηκαν οι

σοβαρές πλημμύρες
στην περιοχή καθώς και
όλο το Σαββατοκύριακο,
τα συνεργεία του Δήμου
Μάνδρας – Ειδυλλίας
βρίσκονταν κοντά στους
πληγέντες. Τον συντονι-
σμό είχαν η Δήμαρχος
κα. Κριεκούκη Ιωάννα, οι
Αντιδήμαρχοι Μάνδρας
Ειδυλλίας κος Ρόκας
Περικλής και κος Κών-
στας Ευάγγελος καθώς
και ο Δημοτικός Σύμβου-
λος κος Παπακωνστα-
ντής Μελέτης.  

Η Δήμαρχος κα Κριε-
κούκη Ιωάννα μετά από
επικοινωνία που είχε με τους Δημάρχους των όμορων
Δήμων της περιοχής, ζήτησε και έλαβε τη βοήθειά τους.
Για το λόγο αυτό η Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας ευχα-
ριστεί θερμά τον Δήμαρχο Φυλής κο Χρήστο Παππού, ο
οποίος  συνέδραμε με 3 υδροφόρες, τον Δήμαρχο
Ασπροπύργου κο Νίκο Μελετίου  με 1 καθώς και τον
Δήμαρχο Ελευσίνας κο Γεώργιο Τσουκαλά, επίσης με 1
υδροφόρα. Ευχαριστεί επίσης, τους υπαλλήλους του
δήμου, την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Επί ποδός επίσης  βρίσκονταν καθημερινά οι υπεύθυ-
νοι της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προκειμένου να 

αποκαταστήσουν όσο πιο σύντομα ήταν δυνατό τις
ζημιές που υπέστησαν οι υποδομές  όπως το δίκτυο
ύδρευσης του δήμου από τις πλημμύρες, ενώ κι η
Δήμαρχος επισκέφθηκε πολλές κατοικίες πληγέντων .

Να αναφερθεί επίσης ότι κλιμάκια  του Δήμου Μάνδρας
– Ειδυλλίας έχουν ήδη προχωρήσει στην καταγραφή και
φωτογράφιση των ζημιών ενώ μόνο εχθές  πραγματο-
ποιήθηκαν περισσότερες από 50 αυτοψίες χώρων. 

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Περισσότερες από 50 αυτοψίες
χώρων πραγματοποιήθηκαν εχθές 

από συνεργεία του δήμου 
Που μπορούν να απευθύνονται οι δημότες που χρειάζονται

επισκευές και αντικατάσταση οικοσυσκευών 
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Ο πυροβολισμός αστυνομικού
στο Ζεφύρι πυροδότησε νέο
κύκλο εφόδων των ΕΚΑΜ 

Σε απόγνωση οι κάτοικοι. 
Παρέμβαση του Θανάση Μπούρα, 

στον νέο Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη Γ. Πανούση 

Με
αφορ-
μή το

π ερ ιστατ ικό
πυροβολισμού
εναντίον αστυ-
νομικού επί
της οδού
Φιλιπ π ιάδος
στο Ζεφύρι,
που συγκλόνι-
σε την προη-
γούμενη εβδο-
μάδα την τοπική κοινωνία του Δήμου Φυλής καθώς και την «επιστολή απόγνω-
σης» της εν λογω Δημοτικής Ενότητας, ο Θανάσης Μπούρας, βουλευτής Περι-
φέρειας Αττικής συνάντησε τον νέο αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
και  Προστασίας του Πολίτη, Γ. Πανούση. 
Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν η ασφάλεια των κατοίκων της Περιφέρειας Αττι-
κής και ιδιαίτερα των ευαίσθητων περιοχών όπως τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, οι
Αχαρνές, ο Ασπρόπυργος, τα Μέγαρα κ.α. 

Ο κ. Πανούσης θα μεριμνήσει ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων
των παραπάνω περιοχών, που πλήττονται καθημερινά από πληθώρα περιστα-
τικών που θέτουν σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή τους. 

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε το θέμα της αστυνόμευσης της περιοχής Αυλίζας
που θα αντιμετωπιστεί με την μεταστέγαση του αστυνομικού τμήματος Αχαρνών
στο εγκαταλελειμμένο κτίριο του ΟΣΚ (13ο Γυμνάσιο Αχαρνών), για το οποίο έχει
γίνει αρκετή προετοιμασία από την προηγούμενη Κυβέρνηση.

Για το θέμα αυτό ο κ. Μπούρας είναι σε διαρκή συνεννόηση με τον Δήμαρχο
Αχαρνών για την μεταφορά του αστυνομικού τμήματος.
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Σταθερή στο 25,8% παρέμεινε η
ανεργία στην Ελλάδα τον Νοέμ-
βριο του 2014, σε σχέση με τον

Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας
(Eurostat) που δόθηκαν χθες στη δημο-
σιότητα.

Εξάλλου, τον Ιανουάριο του 2015 το
ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη μειώ-
θηκε στο 11,2% (από 11,3% τον Δεκέμ-
βριο του 2014), καταγράφοντας το χαμη-
λότερο ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώ-
νη από τον Απρίλιο του 2012, σύμφωνα
με τη Eurostat.

Στην «ΕΕ των 28», η ανεργία μειώθηκε
στο 9,8% από 9,9% το Δεκέμβριο του
2014. Ένα χρόνο πριν, τον Ιανουάριο του
2014 η ανεργία στην ΕΕ ήταν 10,6%.

Δεν υπάρχουν στοιχεία για την ανεργία
στην Ελλάδα, τον Δεκέμβριο και τον
Ιανουάριο.

Συνολικά τον Ιανουάριο του 2015 κατα-
γράφονται 23,8 εκατομμύρια άνεργοι
στην ΕΕ και 18,06 εκατομμύρια άνεργοι
στην ευρωζώνη.

Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην
ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (25,8% 

το Νοέμβριο), στην Ισπανία (23,4%) και
στην Κύπρο (16,1%). Τα χαμηλότερα
ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στη Γερ-
μανία (4,7%) και στην Αυστρία (4,8%).

Ειδικότερα στην Ελλάδα, ο αριθμός των
ανέργων το Νοέμβριο του 2014 μειώθηκε
στα 1,23 εκατομμύρια. 

Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες δια-
μορφώθηκε στο 23% και στις γυναίκες
στο 29,3%.

Σταθερό στο 50,6% παρέμεινε το ποσο-
στό ανεργίας των νέων (κάτω των 25
ετών) στην Ελλάδα το Νοέμβριο, σε
σχέση με τον Οκτώβριο.

Τα υψηλότερα ποσοστό ανεργίας των
νέων στην ΕΕ για τον Ιανουάριο του 2015
καταγράφονται στην Ισπανία (50,9%) και
ακολουθούν η Ελλάδα (49,8% το Νοέμ-
βριο, η Κροατία (44,1%) και η Ιταλία
(41,2%). Τα χαμηλότερα ποσοστά κατα-
γράφονται στη Γερμανία (7,1%), στην
Αυστρία (8,2%) και στη Δανία (10,8%).

Τον Ιανουάριο η ανεργία των νέων στην
ευρωζώνη μειώθηκε στο 22,9% (έναντι
23,1% το Δεκέμβριο του 2014) και στην
ΕΕ στο 21,2% (έναντι 21,3% το Δεκέμ-
βριο του 2014).

Με σημάδια σταθεροποίησης όμως τον Νοέμβριο 2014 

Στο 50,6% η ανεργία των 
νέων στην Ελλάδα

Την εξασφάλιση πόρων και λύσεις 
για ακανθώδη ζητήματα 

Ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών Ν. Βούτση, ο δήμαρχος 
Μεγαρέων, ο οποίος συνεχίζει τις επαφές με στελέχη της Κυβέρνησης

ΟΔήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης
Σταμούλης, στο πλαίσιο των επα-
φών του με την νέα Κυβέρνηση,

συνεχίζει τις συναντήσεις  με στελέχη και
Υπουργούς.

Στόχος αυτών των επαφών είναι η γνω-
στοποίηση των τοπικών προβλημάτων και
ζητημάτων γενικώς που αφορούν την ευρύτε-
ρη περιοχή των Μεγάρων και της Νέας Περά-
μου, με σκοπό να εξασφαλιστούν πόροι και
στηρίγματα προκειμένου να ευδοκιμήσει η
προσπάθεια της περαιτέρω ανάπτυξης του
Δήμου Μεγαρέων και να βρεθούν λύσεις ρεα-
λιστικές και σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ετσι λοιπόν την περασμένη εβδομάδα επι-
σκέφθηκε στο Γραφείο του, τον Υπουργό
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νίκο
Βούτση και ήταν η πρώτη επίσκεψη Δημάρχου στο Γρα-

φείο του, συνοδευόμενος μάλιστα από τον Α’ Αντιπρόε-
δρο της βουλής των Ελλήνων κ. Αλέξη Μητρόπουλο και

τον Αντιδήμαρχο υπεύθυνο για τα
Οικονομικά του Δήμου κ. Ιερόθεο
Πολυχρόνη. 

Η συνάντηση έγινε σε θερμό και
φιλικό κλίμα και ο κ. Σταμούλης έθεσε
υπ’ όψη του Υπουργού πολλά ζητή-
ματα που αφορούν στο Δήμο Μεγα-
ρέων και στις αναπτυξιακές του προ-
οπτικές.

Ο κ. Βούτσης έδειξε  εξαιρετικά ειλι-
κρινές ενδιαφέρον και υπεσχέθη στο
Δήμαρχο αμέριστη συμπαράσταση
έτσι ώστε να υπάρξουν όσο το δυνα-
τόν συντομότερα θετικά αποτελέσμα-
τα. 

Σε κάθε περίπτωση οι επαφές του
Δήμου με την Κυβέρνηση είναι τακτικές και θα συνεχι-
στούν.
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Τα αποτελέσματα της καταγραφής θα
αποσταλούν στις αρμόδιες αρχές, με
σκοπό την αποκατάσταση των πληγέ-
ντων.    

Οι πληγέντες καλούνται να υποβάλλουν
σχετική αίτηση στον Δήμο (πρωτόκολλο)
προκειμένου να προχωρήσει η καταγρα-
φή και η εκτίμηση των ζημιών .

Η καταγραφή θα αφορά μόνο κατοικίες
που υπέστησαν ζημίες και χρειάζοντες
επισκευές καθώς και οικοσυσκευές που
χρειάζονται αντικατάσταση.

Για τις επιχειρήσεις και τα αυτοκίνητα
που υπέστησαν ζημίες θα επιληφθεί
αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας
(Ηρώων Πολυτεχνείου 78- γραφείο 6
Ελευσίνα).

Ειδικά για τις  ζημιές σε αυτοκίνητα
εκτός από την αίτηση χρειάζεται και σχετική βεβαίωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Η Υπηρεσία της Περιφέρειας θα δέχεται τα σχετικά αιτήματα από τη Δευτέρα 2/3/2015 από τις 7:30 -15:30 στο ίδιο
γραφείο (Υπεύθυνη Ειρήνη Στεβή). 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
- Διευκρινίσεις για τους πληγέντες 

κάτοικους της Μάνδρας 

Προς ενημέρωση των πολιτών της περιοχής
Μάνδρας – Ειδυλλίας που επλήγησαν με ιδιαί-
τερη σφοδρότητα από τα τελευταία πλημμυρι-
κά φαινόμενα, γνωστοποιούμε ότι:

Αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής είναι
αποκλειστικά η καταγραφή των εμπορικών
δραστηριοτήτων που υπέστησαν ζημιές,
συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων, τα

οποία όμως εντάσσονται στην δραστηριότητα αυτών των επιχειρήσεων. 
Ειδικότερα, η νομοθεσία αναφέρεται ‘σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα,

αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που πλήττονται
από πλημμύρες, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση ζημιών σε κτιριακές εγκατα-
στάσεις, μηχανικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής
χρήσης, τα οποία καταγράφηκαν ως ολοσχερώς κατεστραμμένα’. 

Υπέρ της τριμερούς διαπραγμάτευσης μεταξύ εργοδοτών, εργαζομένων
και της κυβέρνησης για τον προσδιορισμό του κατώτερου μισθού
τάχθηκε με δήλωσή του, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων

και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) Θ.Φέσσας, μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό
Εργασίας Π. Σκουρλέτη.

«Ο ΣΕΒ εκπροσωπεί μεγάλες μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, και ενδιαφέρε-
ται να υπάρχουν σωστές εργασιακές σχέσεις» ανέφερε ο κ. Φέσσας και πρό-
σθεσε, ότι «η ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων είναι προς όφελος όλων, των
εργαζομένων της πολιτείας και φυσικά των επιχειρήσεων».

«Το θέμα του κατώτερου μισθού έχει μεγάλη κλαδική εξάρτηση» σημείωσε και
τόνισε ότι «υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι καταβάλλουν μεγαλύτερο μισθό από
τον σημερινό κατώτερο μισθό και κλάδοι οι οποίοι δεν θα είναι ανταγωνιστικοί
καταβάλλοντας έναν υψηλό κατώτερο μισθό».

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
Στο κυνήγι ληστών 
που χτύπησαν ζευγάρι 
ηλικιωμένων

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των
αστυνομικών αρχών, για τον εντοπισμό

και τη σύλληψη αγνώστων που χτύπησαν και
λήστεψαν ζευγάρι ηλικιωμένων σε χωριό του
δήμου Ξυλόκαστρου - Ευρωστίνης.

Ειδικότερα, προχθες βράδυ στα Καρυώτικα
Ξυλόκαστρου, άγνωστοι με καλυμμένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους, μπήκαν
σε παντοπωλείο ηλικιωμένου και αφού τον ακι-
νητοποίησαν, με την χρήση σωματικής βίας
στον 82χρονο και την 75χρονη σύζυγό του,
τους λήστεψαν, αφαιρώντας συνολικά χρήμα-
τα, κοσμήματα, τσιγάρα καθώς και τα κλειδιά
του σπιτιού τους.

Ακολούθως, οι δράστες μπήκαν στο σπίτι του
ηλικιωμένου ζευγαριού και τους πήραν όσα
χρήματα βρήκαν να έχουν, ενώ στη συνέχεια
τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται.

Προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα
Ξυλόκαστρου.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ
Τριμερή διαπραγμάτευση για τον κατώτερο 
μισθό, προτείνει ο ΣΕΒ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ  ΣΕΛ. 2
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Στην αυριανή συνεδρίαση του Δ.Σ. οι αποφάσεις 
Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης 

Δημοτικού χώρου Στάθμευσης 
θελει να εγκαταστήσει ο Δήμος Μεγαρέων

Τακτική συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου
πραγματοποιείται στις 4

Μαρτίου και ώρα 20:30, για συζή-
τηση και λήψη αποφάσεων επί
των κάτωθι θεμάτων:

1.  Περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ
6/15 απόφασης Δ.Σ. του Δημοτ.
Ν.Π.Δ.Δ ¨ΗΡΟΔΩΡΟΣ¨ περί υποβο-
λής τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης
του πρ/σμου εσόδων –δαπανών για
το δ΄ τρίμηνο έτους 2014.

2.  Έγκριση της υπ΄αριθμ 9/15 από-
φασης Δ.Σ.του Δημοτ.Ν.Π.Δ.Δ.
¨ΗΡΟΔΩΡΟΣ¨ περί έγκρισης οικονο-
μικών καταστάσεων απογραφής
έναρξης της 25/5/2011 του
δημοτ.Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΗΡΟΔΩΡΟΣ¨.

3.  Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών
του Δήμου.

4.  Περί έγκρισης ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφει-
λών διαφόρων οφειλετών.

5.  Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής
σχεδίου Μεγάρων.

6.  Περί συμμετοχής του Δήμου μας στην Πανελ-
λαδική Εθελοντική Δράση καθαρισμού, εξωραϊ-
σμού, αισθητικής αναβάθμισης και απομάκρυνσης
εστιών ρύπανσης.

7.  Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων
προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. Δήμου Μεγαρέων έτους
2015 για την Υπηρεσία Καθαριότητος.

8.  Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και  του ανα-
πληρωτή αυτού ως Προέδρου του  Α/θμιου Σ/λίου
Επιθεώρησης Θεάτρων- Κινηματογράφων για το
έτος 2015.

9.  Περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. 1/15 απόφασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί καθορισμού
νέας θέσης κενωθέντος περιπτέρου.

10.  Περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. 3/15 απόφασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κοπής ενός
πεύκου επί της   οδού 28ης Οκτωβρίου 438 στα
Μέγαρα.

11.  Περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. 4/15 απόφασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κοπής ενός
δένδρου στο τέρμα της οδού Σιθνίδων στα Μέγαρα.

12.  Περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. 5/12 απόφασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κοπής δύο
ευκαλύπτων στην συμβολή των οδών Χρ. Συρρά-
κου & Ευαγ. Μαργαρίτη στην Ν. Πέραμο.

13.  Περί αποδοχής προγράμματος δακοκτονίας
έτους 2015.

14.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προ-
μήθειας ¨Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής
Διαχείρισης Δημοτικού χώρου Στάθμευσης του
Δήμου Μεγαρέων¨.

15.  Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής-οριστι-
κής παραλαβής του έργου ¨Επισκευή 1ου Δημοτι-
κού Σχολείου Δήμου Μεγαρέων¨.

16.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και ορι-
στικής παραλαβής του έργου ¨Ασφαλτόστρωση
οδού Στίλπωνος¨.

17.  Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθ-
μίσεων στην περιμετρική οδό Αλεποχωρίου για την
κατασκευή του έργου “Κατασκευή δικτύου ακαθάρ-
των της πόλης των Μεγάρων Έργα Β΄φάση”.

18.  Περί εκμίσθωσης των Δημοτικών Σφαγείων

Το Περιφερειακό Συμ-
βούλιο Αττικής πρόκει-
ται να συνεδριάσει την
Πέμπτη 5 Μαρτίου
2015 και ώρα 15:30
στο αμφιθέατρο του
Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυ-
τιλίας και Τουρισμού
(Αναστάσεως 2 και Τσι-
γάντε, Παπάγου-
Χολαργός).

Τα θέματα Ημερήσιας
Διάταξης ειναι.

Έγκριση σύναψης και
όρων της Προγραμμα-
τικής Σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Αττι-
κής και του Δήμου Αίγι-
νας για την πράξη:
« Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η
Υ Π Ο Θ Α Λ Α Σ Σ Ι Ο Υ
ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ»,
συνολικού προϋπολο-
γισμού 32.520.000,00€
(συμπεριλαμβανομέ-
νου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπε-
ριφερειάρχης κ. Π.
Χατζηπέρος)

Έγκριση όρων σχεδί-

ου τροποποίησης-
παράτασης προγραμ-
ματικής σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου
Αγίων Αναργύρων-
Καματερού για το έργο
"Κλειστό Κολυμβητήριο
& Γυμναστήριο στο Ο.Τ
297-8-9 Β΄ Φάση:
Κατασκευή κλειστού
γυμναστηρίου & δια-
μόρφωση περιβάλλο-
ντος χώρου Δήμου
Αγίων Αναργύρων".

(Εισηγητής ο Αντιπε-
ριφερειάρχης κ. Σ. Τζό-
κας)

Γνωμοδότηση επί της
Μελέτης Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) για την εγκατά-
σταση ιδιωτικού ελικο-
δρομίου της εταιρείας
«AIR LIFT Α.Ε.», επί
της οδού Μεγαρίδος
124 στην Περιοχή
Μαύρη Ώρα του Δήμου
Ασπροπύργου Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφε-
ρειακός Σύμβουλος κ.
Α. Αναγνωστόπουλος)

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η εγκατάσταση 
ιδιωτικού ελικοδρομίου

στην Περιοχή Μαύρη Ώρα
του Δήμου Ασπροπύργου

Μελετάται στο επόμενο ΠΕΣΥ Αττικής 
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- 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

12.12.14

Χορήγηση ασφαλιστικής 
ικανότητας στους ασφαλισμένους 

του τ. Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Δεν απαιτείται 
προσέλευση στα 
Υποκαταστήματα 

για τη θεώρηση των
βιβλιαρίων υγείας

ΗΔιοίκηση του
Ι . Κ . Α . -
Ε.Τ.Α.Μ. σε

συνέχεια ενημέρω-
σης, σχετικά με την
ανανέωση της ασφα-
λιστικής ικανότητας
των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων  του τ.
Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. καθώς και των μελών της οικογενεί-
ας τους για τη περίοδο 1/3/2015-29/2/2016 και προκει-
μένου να αποφευχθεί η άσκοπη προσέλευσή τους στις
υπηρεσίες μας, επισημαίνει τα εξής:

Από 16/2/2015 έχει τεθεί στη διάθεσή τους ηλεκτρονική
υπηρεσία, προκειμένου να ενημερώνονται για τον αριθ-
μό μητρώου ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) που τους αποδόθη-
κε, κατά την ενσωμάτωσή τους στο Μητρώο Ασφαλισμέ-
νων μας, χωρίς να  χρειάζεται να απευθύνονται στις
υπηρεσίες μας. (www.ika.gr/Αναζήτηση Αριθμού Μητρώ-
ου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τους
ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.).

Όλοι οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του
τ. Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μπορούν να ενημερώνονται ηλε-
κτρονικά για την ασφαλιστική τους ικανότητα, από το δια-
δικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ( HYPERLINK
" h t t p : / / w w w . i k a . g r / Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ έ ς "
www.ika.gr/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές Υπη-
ρεσίες προς Ασφαλισμένους –Συνταξιούχους /Ασφαλι-
στική Ικανότητα).

Για τα προστατευόμενα μέλη (συζύγους και τέκνα έως
24 ετών) των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων του τ.
Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. η ανανέωση της ασφαλιστικής τους
ικανότητας θα αναγγελθεί στο Εθνικό Μητρώο Δικαιού-
χων Περίθαλψης την Τρίτη 3/3/2015.

Οι πάροχοι υγείας έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρε-
τούν τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. με
τον αριθμό μητρώου του  τ. Ο.Π.Α.Δ. ή του τ. Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.,
χωρίς να είναι απαραίτητος ο Α.Μ.Α. του ασφαλισμένου,
που αποδόθηκε από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Ως εκ τούτου οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του τ.
Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. καθώς και τα μέλη της οικογενείας
τους (σύζυγοι και τέκνα έως 24 ετών) δεν χρειάζεται να
προσέρχονται στις υπηρεσίες μας, πλην ειδικών περι-
πτώσεων προστατευομένων μελών, για τις οποίες δεν
εντοπίζεται ασφαλιστική ικανότητα και απαιτείται η χορή-
γησή της με τη προσκόμιση των προβλεπομένων από τη
νομοθεσία δικαιολογητικών.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Για τη σύσταση συντονιστικής επιτροπής των μελών 

Μετά την συζή-
τηση και την
α ν τ α λ λ α γ ή

απόψεων που είχε η
πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π. Α., κ. Μαρία
Βασιλείου με τα μέλη
των παραρτημάτων
Α',Β',Μαγούλας του
Κ.Α.Π.Η. ανακοινώνει
τα παρακάτω:

1.Πιστεύοντας στον
δημοκρατικό τρόπο
εκπροσώπησης των
μελών, θα διεξαχθούν
εκλογές την Δευτέρα
16/3/2015 από τις 8.00 π.μ. έως 16.30 μ.μ., για τη
σύσταση συντονιστικής επιτροπής των μελών, που θα
έχει ως σκοπό την ενεργοποίηση και εκπροσώπηση
τους, σε όλες τις δραστηριότητες του Κ.Α.Π.Η. , την
υποβολή προτάσεων για συζήτηση και επίλυση πιθα-
νών δυσκολιών που προκύπτουν, τη ψυχαγωγία τους,
τον εθελοντισμό κ.λ.π. σε συνεργασία με την κοινωνι-
κή λειτουργό, και την εποπτεία του Δ.Σ. και της προέ-
δρου του Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

Η επιτροπή θα αποτελείται από τρεις (3) εκπροσώ-
πους σε κάθε    παράρτημα.

Σταυροί προτίμησης έως τρείς (3) σε κάθε ψηφοδέλ-
τιο .Για τη διεξαγωγή των εκλογών θα συγκροτηθεί
εφορευτική επιτροπή από τρία (3) τακτικά και τρία (3)

αναπληρωματικά μέλη σε κάθε
παράρτημα, που θα επιλεγούν
από τη Διοίκηση σε συνεργα-
σία με την κοινωνική λειτουργό 

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
από Δευτέρα 9/3 έως Τετάρ-
τη 11/3/2015.

Θα εκλεγούν τρείς (3) εκπρό-
σωποι των μελών σε κάθε
παράρτημα .

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :

από Δευτέρα 9/3 έως Τετάρτη 11/3/2015.

2.Επίσης επειδή διαπιστώθηκε ότι μέχρι σήμερα η
διαδικασία εγγραφής τους στις εκδρομές που γίνονται
με οικονομική συνδρομή του ΠΑΚΠΠΑ, δημιουργεί
προβλήματα στα μέλη ,αποφάσισε την μέθοδο της
κλήρωσης ως δικαιότερου μέσου για την ίση μεταχείρι-
ση και ευρύτερη συμμετοχή όλων. Η διαδικασία θα

διεξάγεται πλέον λογική πρωινή ώρα (9.00 π.μ έως
10.00 π.μ ) και δεν θα έχουν την δυνατότητα συμμετο-
χής οι συμμετέχοντες στις προηγούμενες εκδρομές .
Σε κάθε εκδρομή θα κρατούνται 2 θέσεις ΑΜΕΑ με τους
συνοδούς τους για κάθε παράρτημα, που θα καταγρα-
φούν από την Υπηρεσία.

Η πρόεδρος του Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Μαρία Βασιλείου
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  

Νοδάρας Γεώργιος  - Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος. 

Τηλέφωνα: 210-5571472, 210-5570337. Fax: 210-5575184. 
Κινητά: 6979221888, 6979221885.

Πολύ σύντομα ο Δήμος Ελευ-
σίνας θα εφαρμόσει πρό-
γραμμα χωριστής συλλογής

εκτυπωμένου χαρτιού (βιβλία,
περιοδικά, εφημερίδες, εκτυπωμένο
χαρτί Α4, κ.λ.π.) σε συνεργασία με
τον Ενιαίο Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο
Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ). Ο ΕΔΣΝΑ
θα διαθέσει τους κατάλληλους
κάδους (φωτογραφία), οι οποίοι θα
τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες,
δημοτικές υπηρεσίες, κ.λ.π. 

Η αποκομιδή θα γίνεται με ευθύνη
και μέσα του ΕΔΣΝΑ και με μηδενικό
κόστος για τον Δήμο μας.

Με το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται
η σχετική πρόβλεψη του νέου τοπι-
κού σχεδίου διαχείρισης αστικών
αποβλήτων του Δήμου. 

Αν κάποιος έχει στην κατοχή του ποσότητα χαρτιού
και θέλει να την ανακυκλώσει, μπορεί να επικοινωνή-
σει με το Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και
Πολιτικής Προστασίας στα τηλ. 5537248,223,216.

ΓΙΑΤΙ ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ?
-ΔΙΟΤΙ….το χαρτί πρέπει να συγκεντρώνεται σε

ξεχωριστούς κάδους ώστε να μην υποβαθμίζεται η 

ποιότητά του και να μπορεί να ανακυκλωθεί αποτελε-
σματικά.

-ΔΙΟΤΙ… η ανακύκλωση χαρτιού εντάσσεται στη γενι-
κότερη υποχρέωση της χώρας για εκτροπή από την
ταφή βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων.

-ΔΙΟΤΙ… το έντυπο χαρτί δεν αποτελεί υλικό συσκευ-
ασίας και ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να καταλήγει στους μπλε
κάδους.

ΚΑΝΕ ΤΟ ΚΙ ΕΣΥ! 
ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟΥ   
ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Διάλεξη με θέμα «Καρκίνος μαστού, 
πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία»
Με πρωτοβουλία του Παραρτήματος Αντικαρκινικής   
Εταιρίας Μεγάρων

Το παράρτημα της Αντικαρκινικής Εταιρίας Μεγάρων οργάνωσε διάλεξη με θέμα «Καρκίνος μαστού,
πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία» η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015
στο Πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής. 

Ομιλητής ο κος Ευάγγελος Φιλόπουλος Χειρουργός, Διευθυντής Κλινικής Μαστού Αντικαρκινικού Νοσοκο-
μείου «Ο Άγιος Σάββας» και Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Ο ομιλητής ανέπτυξε  με
πολύ γλαφυρό και κατανοητό λόγο το θέμα και απήντησε σε αρκετές ερωτήσεις.

Η διάλεξη αυτή ήταν συνέχεια της κοινής δράσης με τον Δήμο Μεγαρέων και αφορούσε στην δωρεάν
παροχή ψηφιακής μαστογραφίας σε 120 γυναίκες της περιοχής Μεγάρων-Νέας Περάμου.

Στο τέλος της διάλεξης, παρεδόθησαν τα αποτελέσματα των ψηφιακών μαστογραφιών.
Η όλη εκδήλωση ήταν άρτια και στην επιτυχία συνέβαλλε η υποστήριξη από  τον Γενικό Αρχιερατικό Επί-

τροπο πατέρα Αλέξανδρο Κουργιαλή, από τις κυρίες μέλη του ΔΣ καθώς επίσης και από φίλες και φίλους
εθελοντές του Τοπικού Παραρτήματος.

Στην εκδήλωση παραυρέθησαν ο Δήμαρχος Μεγαρέων κος Γρηγόρης Σταμούλης, ο Πρόεδρος του Δημο-
τιού Συμβουλίου κος Γεώργιος Μιχάλαρος,  η Αντιδήμαρχος Κα Βανέσσα Μαυροειδή και η Πρόεδρος του
Ηροδώρου Κα Γιάννα Ρήγα.

ΗΜΕΡΙΔΑ: 
Η Ρευματοειδής Αρθρίτιδα 
στην 3η ηλικία

Στο 3ο ΚΑΠΗ-Κόκκινος Μύλος

Η  Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών
και το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας
Υγείας, σε συνεργασία με τον Φυσικοθεραπευτή-Εργοθε-
ραπευτή Διακάκη Μάνο, πρόκειται να πραγματοποιήσουν
ημερίδα με θέμα: «Η ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ».

Η ημερίδα πραγματοποιείται στα πλαίσια της ενημέρω-
σης, της πρόληψης  και αποκατάστασης της  πάθησης και
απευθύνεται κυρίως στην τρίτη ηλικία                        

Η εκδήλωση θα υλοποιηθεί την Πέμπτη 5 Μαρτίου
2015  και ώρα 10.30π.μ. στο 3ο ΚΑΠΗ (Κόκκινος Μύλος).
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Η πρώτη συνάντηση 
την Τετάρτη και ώρα 17.00, στην

αίθουσα του Πνευματικού
Κέντρου Ζεφυρίου.

ΗΠαιδοψυχολόγος Παντελίδη Παναγιώτα σε
συνεργασία με την Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου,
δημιουργούν Σχολή Γονέων για γονείς και

εκπαιδευτικούς  παιδιών όλων των ηλικιών, με δωρεάν
συμμετοχή. 

Η αναγκαιότητα για τη σύγχρονη οικογένεια να ανακα-
λύψει και να εφαρμόσει στην καθημερινή πρακτική μεθό-
δους, έτσι ώστε να διευκολύνει τα μέλη της να διαχειρι-
στούν με τον καλύτερο τρόπο τις μεταξύ τους σχέσεις και
τις σχέσεις τους με τη ζωή, ήταν αυτό που οδήγησε στη
δημιουργία της Σχολής Γονέων.

Ο θεσμός της οικογένειας, ως σημαντικός κοινωνικός
πυρήνας και ζωντανό κύτταρο της κοινωνικής ζωής και
η επιθυμία των ίδιων των γονέων να ανταποκριθούν
όσο το δυνατόν καλύτερα στον γονεϊκό τους ρόλο, απο-
τελούν τους δύο σημαντικότερους παράγοντες για την
επιτυχημένη έκβαση του εγχειρήματος αυτού.

Σχετικές μελέτες δείχνουν, ότι η προσωπικότητα, η
ψυχική υγεία και η συμπεριφορά του ενήλικου ατόμου,
διαμορφώνονται από την παιδική κιόλας ηλικία. Έτσι
λοιπόν, οι επιδράσεις του οικογενειακού περιβάλλο-
ντος, συχνά κρίνονται καθοριστικές για την εξέλιξη του
παιδιού και οι Γονείς γίνονται Παιδαγωγοί. 

Η Σχολή Γονέων έχει αποδειχτεί ένα μεγάλο και σπου-
δαίο σχολείο, μέσα στο οποίο μοιραζόμαστε εμπειρίες,
σκέψεις και προτάσεις, ενώ οι γονείς ανακαλύπτουν
μόνοι τους, με τη βοήθεια της παιδοψυχολόγου και
θεραπεύτρια οικογένειας, τις απαντήσεις στα ερωτήματα
τους.

Η Σχολή Γονέων απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων
των ηλικιών, οποιασδήποτε εθνικής προέλευσης και

μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, σε εκπαιδευτικούς
και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Έχει χαρακτήρα
συμβουλευτικό, καθώς δίνεται η ευκαιρία στους συμμε-
τέχοντες να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, τις δυσκο-
λίες τους και τις απορίες τους και να πάρουν απαντήσεις
σε θέματα σωστής διαπαιδαγώγησης και διαχείρισης
των ψυχοσυναισθηματικών και συμπεριφοριστικών
δυσκολιών που εμφανίζονται στην προσχολική, στην
παιδική και στην εφηβική ηλικία.

Σκοπός του έργου της Σχολής Γονέων είναι η στήριξη
των γονέων ή των  μελλόνυμφων που πρόκειται να
ανοίξουν την δική τους οικογένεια, ώστε να μπορούν να
ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο
ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. 

Αναλυτικότερα, η Σχολή Γονέων στοχεύει στο να:
μεταλαμπαδεύσει γνώση, σχετικά με τις ψυχικές, κοι-

νωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών
ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους.

ευαισθητοποιήσει πάνω σε θέματα που αφορούν τις
δυσκολίες των παιδιών, εφήβων και γονέων, ώστε να
υπάρχει έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση των
πιθανών προβλημάτων.

βελτιώσει την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια.
στηρίξει ψυχολογικά όσους γονείς το έχουν ανάγκη,

παρέχοντας τους συμβουλευτική υποστήριξη και λει-
τουργικές τεχνικές διαχείρισης των ψυχοσυναισθηματι-
κών και των συμπεριφορικών δυσκολιών των παιδιών
και εφήβων.

δώσει σε γονείς, μια ευκαιρία να μοιραστούν τις σκέ-
ψεις, τις εμπειρίες και τις ανησυχίες τους και να πάρουν
απαντήσεις στα ερωτήματά τους.

ενισχύσει και να προωθήσει την ψυχοσυναισθηματική
ανέλιξη γονέων, παιδιών και εφήβων.

Ενδεικτική Θεματολογία που πρόκειται να καλυ-
φθεί από την Παιδοψυχολόγο:

1. Τα αναπτυξιακά στάδια του παιδιού 
(ποιες είναι οι βασικές δεξιότητες που περιμένουμε να

αναπτύξει ένα παιδί ανάλογα με την ηλικία του και πότε
καταλαβαίνουμε ότι ένα παιδί αποκλίνει του «φυσιολογι-
κού»)

2. Ο δεσμός μητέρας-παιδιού
(πώς η σχέση που αναπτύσσει το παιδί με την μητέρα

του επηρεάζει την ενήλικη ζωή του και τι μπορούν να
κάνουν οι γονείς για την καλύτερη εξέλιξη του παιδιού)

3. Τεχνικές Επικοινωνίας

(πως μπορούμε να επικοινωνούμε καλύτερα με τα
παιδιά μας και με τους συντρόφους μας και με ποιες
τεχνικές λύνουμε λειτουργικά τις διαφορές μας και τις
συγκρούσεις μας)

4. Τεχνικές Σωστής Διαπαιδαγώγησης και Οριοθέτη-
σης στο σπίτι και στο σχολείο

(πώς μπορούμε να βάλουμε όρια στα παιδιά μας, όταν
εκείνα «δεν μας ακούν» και πως μπορούμε να προλά-
βουμε παραβατικές συμπεριφορές στους εφήβους. 

5. Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση
(πότε μιλάμε στα παιδιά μας για την σεξουαλική τους

ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά της και πώς διαχειριζό-
μαστε τις απορίες των παιδιών)

6. Συναισθηματική Νοημοσύνη
(πως μαθαίνουμε στα παιδιά να αναγνωρίζουν, να

εκφράζουν καθώς και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά
τους όπως είναι ο φόβος, ο θυμός, το άγχος και η στε-
ναχώρια)

7. Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία
(Τι είναι οι Μαθησιακές Δυσκολίες, πως μπορούμε να

καταλάβουμε πότε ένα παιδί χρήζει Ειδικής Μαθησιακής
Παρέμβασης και τι μπορεί να κάνει ο γονιός και ο εκπαι-
δευτικός στο σπίτι και στο σχολείο αντίστοιχα, για να
βοηθήσει τον μαθητή με Μαθησιακές Ιδιαιτερότητες)

Η Σχολή Γονέων θα πραγματοποιείται τουλάχιστον 1
φορά τον μήνα, η κάθε συνάντηση θα έχει διάρκεια 2
ώρες, η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ η μέρα, η ώρα και
ο τόπος των συναντήσεων θα αποφασισθεί κατόπιν
συνεννόησης με τους ενδιαφερόμενους, στην πρώτη
μας συνάντηση. Η Σχολή Γονέων θα φιλοξενήσει και
επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων, όπως παιδίατρο, εργο-
θεραπευτή, και λογοθεραπευτή, για την καλύτερη και
σφαιρικότερη προσέγγιση των θεμάτων.

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 6 άτομα.

Η πρώτη μας συνάντηση - γνωριμία θα πραγματοποι-
ηθεί στις 4 Μαρτίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα προ-
σέλευσης 17.00, με στόχο να αποφασισθεί το πρόγραμ-
μα της Σχολής Γονέων και να διατυπώσουν οι γονείς και
οι εκπαιδευτικοί θέματα που τους απασχολούν και που
θα ήθελαν να δουλευτούν στην Σχολή Γονέων.

Εισηγήτρια: Παντελίδη Παναγιώτα
MSc Παιδοψυχολόγος – Οικογενειακή Σύμβουλος –

Ειδική Παιδαγωγός
Ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου Δήμου

Φυλής, Μαυροειδάκος Ιωάννης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΚΚάάλλεεσσμμαα  σσεε  γγοοννεείίςς  κκααιι   εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύςς

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ του συλλόγου Ηπει-

ρωτών Θριασίου Πεδιου που θα
πραγματοποιηθεί την   Κυριακή 8

Μαρτίου στο κοσμικό κέντρο «Πανό-
ραμα». Ωρα έναρξης 12:30.

Γλεντάμε με Σταύρο Καψάλη  στο
κλαρίνο, Γιάννη Καψάλη στο τραγού-

δι καιτο συγκρότημά τους.
Στην τιμή της κάρτας συμπεριλαμβά-

νονται: ελεύθερος χορός, πλήρες 
μενού (και νηστίσιμο), μπύρες/κρασιά/αναψυκτικά.

Στην εκδήλωση δεν θα κυκλοφορήσει λαχειοφόρος αγορά.  
Πληροφορίες: 2105561041, 6982059736
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ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 5,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Στο 5,59% η αδήλωτη εργασία τον Δεκέμβριο

Στο επίπεδο του
5,59% υπολο-
γίστηκε το

ποσοστό της αδήλω-
της εργασίας στις επι-
χειρήσεις που ελέγ-
χθηκαν τον Δεκέμβριο
του 2014, σύμφωνα
με τα στοιχεία του επι-
χειρησιακού σχεδίου
«Άρτεμις» του υπουρ-
γείου Εργασίας.

Συγκεκριμένα, κατά το διάστημα από 1 Δεκεμβρί-
ου έως 31 Δεκεμβρίου 2014, κατά τη διάρκεια του
οποίου εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι με το νέο
επιχειρησιακό μοντέλο ελέγχου της αδήλωτης
εργασίας ελέγχθηκαν, από τα κλιμάκια του Σώμα-
τος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και της
Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχων Ασφάλισης του ΙΚΑ
(Ε.ΥΠ.Ε.Α) 2.554 επιχειρήσεις.

Από αυτές τις επιχειρήσεις οι 302 (ποσοστό
11,82%) βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους
εργαζόμενους.

Σε σύνολο 9.495 εργαζομένων στις επιχειρήσεις
που διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν 531
αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 5,59%), ενώ τα
πρόστιμα που επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την
αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των
5.576.363 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το σύνολο του προηγούμενου
έτους, δηλαδή την περίοδο από 1 Ιανουαρίου
2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014, διενεργήθηκαν 

έλεγχοι σε 27.635 επιχειρήσεις. 
Εξ αυτών των επιχειρήσεων, βρέθηκαν να απα-

σχολούν αδήλωτους εργαζόμενους οι 3.827
(ποσοστό 13,85%).

Σε σύνολο 135.566 εργαζομένων στις επιχειρή-
σεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν
6.177 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 4,56%),
ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, αποκλειστικά
για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό
των 64.592.922 ευρώ.

Τέλος, στο διάστημα 15 Σεπτεμβρίου 2013 έως
31 Δεκεμβρίου 2014, διενεργήθηκαν στο πλαίσιο
του ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου «Άρτεμις»
έλεγχοι σε 34.150 επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτής της δειγματοληπτικής διαδικα-
σίας 4.404 επιχειρήσεις, βρέθηκαν να απασχο-
λούν αδήλωτους εργαζόμενους (ποσοστό
12,90%).

Σε σύνολο 175.178 εργαζομένων στις επιχειρή-
σεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν

7.083 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 4,04%),
ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, αποκλειστικά
για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό
των 73.818.909 ευρώ.

Οι έλεγχοι του υπουργείου Εργασίας διενεργού-
νται από μικτά κλιμάκια του Σ.ΕΠ.Ε και του της
Ε.ΥΠ.Ε.Α και είναι κυρίως δειγματοληπτικοί και
στοχευμένοι στους κλάδους οικονομικής δραστη-
ριότητας που με βάση όλες τις μέχρι σήμερα ενδεί-
ξεις παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά αδήλωτης
εργασίας. 

Οι κλάδοι αυτοί είναι επισιτιστικά επαγγέλματα
(εστιατόρια-ταβέρνες, αίθουσες δεξιώσεων, μεζε-
δοπωλεία, καφετέριες μπαρ, κέντρα διασκέδα-
σης), Βιοτεχνικά Πάρκα, Βιομηχανικές ζώνες,
Κομμωτήρια, Πρατήρια Βενζίνης, Συνεργεία Αυτο-
κινήτων, Μεταφορικές Επιχειρήσεις, Λιανικό
εμπόριο, Καθαριότητα, Κατασκευές, Φιλοξενία,
Υπηρεσίες ασφαλείας (Security), Επιχειρήσεις
φασόν.

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 διαφόρων

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

ΙΒΙΣΚΟΣ
5.12.14

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

ενεργειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποι-

ίας- ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας

θερμότητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερ-

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

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

Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση μπορεί να
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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Στη Σαλαμίνα σε σπίτι συγγενών 
ηγετικών στελεχών των Πυρήνων, 
συνελήφθη η Αγγελική 
του Χριστόδουλου Ξηρού

Στα χέρια της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας βρίσκεται
εδώ και λίγες ώρες η Αγγελική Σπυροπούλου, συνεργός
του Χριστόδουλου Ξηρού.

Η αστυνομία αναζητούσε τις τελευταίες εβδομάδες το
σπίτι όπου κρυβόταν η 22χρονη Αγγελική.

Οι έρευνες είχαν επικεντρωθεί σε περιοχές της Σαλαμί-
νας για δύο λόγους.

Ο πρώτος είναι ότι εκεί διαμένουν συγγενικά πρόσωπα
δύο ηγετικών μελών της Συνωμοσίας Πυρήνων της
Φωτιάς τα οποία βρίσκονται έγκλειστα στις φυλακές
Κορυδαλλού και συγκεκριμένα στο σπίτι συγγενών των
Χρήστου και Γεράσιμου Τσάκαλου. 

Ο δεύτερος, ότι εκεί έμενε και η 36χρονη γυναίκα η
οποία συνελήφθη το περασμένο Σάββατο για συμμετοχή
στην ομάδα Ξηρού. Τελικά συνελήφθη όντως στη Σαλαμί-
να και ενώ βρισκόταν σε οικία επί της οδού Αγίου Γερασί-
μου 60.

Όπως αποδείχθηκε το σπίτι στο οποίο είχε βρει κατα-
φύγιο η Αγγελική ήταν της μητέρας των δύο κρατουμένων
μελών των Πυρήνων και η ίδια συνελήφθη το μεσημέρι
της Δευτέρας στο Εφετείο Αθηνών, όπου είχε πάει για να
καταθέσει για υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ο έγκλει-
στος γιος της.

Η Αγγελική εμφανιζόταν ως Έφη Στατίδη και λάμβανε
όλα τα μέτρα αντιπαρακολούθησης ενώ είχε αλλοιώσει τα
χαρακτηριστικά του προσώπου της για να μην γίνεται
αντιληπτή από τους περιοίκους. Πλέον βρίσκεται στη
ΓΑΔΑ και δεν είναι συνεργάσιμη με τους αστυνομικούς της
Αντιτρομοκρατικής, ενώ στη συνέχεια θα οδηγηθεί στον
Ειδικό Εφέτη Ανακριτή.

Οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής που σκιαγραφού-
σαν το τελευταίο διάστημα το προφίλ της Αγγελικής Σπυ-
ροπούλου ξαφνιάστηκαν σήμερα από το γεγονός ότι η
22χρονη κρυβόταν σε γνώριμα για τους «Πυρήνες της
Φωτιάς»… λημέρια.

Η έκπληξη προέρχεται από το γεγονός ότι η «πανέξυ-
πνη» Αγγελική που ηγούνταν του προπαρασκευαστικού
σταδίου για το χτύπημα στις φυλακές Κορυδαλλού δεν
προνόησε να κρύψει καλύτερα τα ίχνη της.

Η Αντιτρομοκρατική είχε βάλει στο μικροσκόπιο εδώ και
καιρό το νησί της Σαλαμίνας που το χαρακτήριζε «κόκκι-
νη» περιοχή.

Και αυτό γιατί ο Χρήστος και ο Γεράσιμος Τσάκαλος ήταν
γνωστό ότι διατηρούσαν στενές σχέσεις με την Αγγελική
και ότι είχαν αναλάβει να της παρέχουν κάλυψη εκτός
φυλακών. Έτσι, όλες οι οικίες που σχετίζονταν με τα αδέρ-
φια Τσάκαλων βρίσκονταν εδώ και μήνες υπό διακριτική
παρακολούθηση.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η Αγγελική δεν περί-
μενε την έφοδο της Αστυνομίας με αποτέλεσμα να αιφνι-
διαστεί. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές δεν προέβαλε καμία
αντίσταση. 

Η ΕΛΑΣ κάνει λόγο για ένα μεγάλο χτύπημα στο δίκτυο
που διατηρούσαν οι Πυρήνες της Φωτιάς εκτός φυλακής
και αυτό καθώς παρά το νεαρό της ηλικίας της, η συγκε-
κριμένη θεωρείται πως παίζει κομβικό ρόλο σε ό,τι αφορά
τα χτυπήματα που σχεδίαζε η ομάδα όπως την ανατίναξη
των Φυλακών Κορυδαλλού.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΤΕ
Χάθηκε το 1/3 της αξίας των καταστη-

μάτων - γραφείων μέσα σε 4 χρόνια

Σχεδόν το 1/3 της αξίας τους έχασαν τα επαγγελμα-
τικά ακίνητα στην Ελλάδα από το 2010 και μέχρι το α'
εξάμηνο του 2014. Η Τράπεζα της Ελλάδος, δημοσί-
ευσε για πρώτη φορά στοιχεία για τις τιμές πώλησης
και ενοικίασης γραφειακών χώρων και καταστημάτων
υψηλών προδιαγραφών.

Από τα στοιχεία διαπιστώνει κανείς ότι τα επαγγελ-
ματικά ακίνητα υπέστησαν σοβαρό πλήγμα κατά τη
διάρκεια της κρίσης. Σύμφωνα με την ΤτΕ:

·  Για το σύνολο της χώρας, η σωρευτική πτώση των
τιμών (σε ονομαστικούς όρους) των γραφειακών
χώρων υψηλών προδιαγραφών, από το α΄ εξάμηνο
του 2010 έως το α΄ εξάμηνο του 2014, ανήλθε κατά
μέσο όρο σε 31,6% (προσωρινά στοιχεία), ενώ αντί-
στοιχους ρυθμούς συρρίκνωσης παρουσίασε και η
αγορά γραφείων τόσο της Αθήνας και της Θεσσαλονί-
κης (31,7% και 31,8%, αντίστοιχα) όσο και της υπό-
λοιπης Ελλάδος (31,5%). Ειδικά για την ευρύτερη
περιοχή της Αθήνας, η σωρευτική μείωση των τιμών
γραφείων υψηλών προδιαγραφών, που καταγράφηκε
από το ανώτατο επίπεδο τιμών πριν την έναρξη της
κρίσης μέχρι και το α΄ εξάμηνο του 2014, εκτιμάται σε
38,7%.

·  Κατά το α΄ εξάμηνο του 2014, εκτιμάται ότι οι ονο-
μαστικές τιμές των γραφειακών χώρων για το σύνολο
της Ελλάδος μειώθηκαν κατά 6,9% (προσωρινά στοι-
χεία) σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013. Ο
ρυθμός αυτός έχει επιβραδυνθεί σε σχέση με τα αμέ-
σως προηγούμενα εξάμηνα (-11,7% και -9,0% κατά το
α΄ και β΄ εξάμηνο του 2013, αντίστοιχα). Η αντίστοιχη
μεταβολή για την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας εκτι-
μάται σε -10,0% (-11,2% και -12,5% κατά το α΄ και β΄
εξάμηνο του 2013, αντίστοιχα).

ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ
Ερχονται αλλαγές στον νόμο για 
τα αυθαίρετα

Ριζικές αλλαγές στην εφαρμογή του νόμου για την
τακτοποίηση των αυθαιρέτων σχεδιάζει ο αναπληρω-
τής υπουργός Περιβάλλοντος, Γ. Τσιρώνης, ανακοι-
νώνοντας χθες πως «ο νόμος θα αλλάξει ως προς την
κατεύθυνση καλύτερης προστασίας του πολεοδομικού
σχεδιασμού».

Οι σχεδιαζόμενες «ανατροπές» στον νέο νόμο των
αυθαιρέτων θα ισχύσουν μετά τη λήξη της παράτασης
που έχει δοθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και
θα ολοκληρωθούν χρονικά σε έναν χρόνο από σήμε-
ρα, δηλαδή τον Φεβρουάριο του 2016.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να υπάρχει καλύτερο
πολεοδομικό αντιστάθμισμα για τις περιοχές που είναι
ιδιαίτερα επιβαρημένες, εξετάζοντας ακόμη και μείωση
του συντελεστή δόμησης.

Μολονότι προς το παρόν, δεν έχει ακόμη οριστικο-
ποιηθεί το νέο πλαίσιο που θα κινείται ο νόμος, ο ανα-
πληρωτής υπουργός Περιβαλλοντικής Ανασυγκρότη-
σης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεσμεύτηκε ότι όσοι
από τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων έχουν υποβάλει
φακέλους για την τακτοποίηση δεν πρόκειται να
θίγουν από τις ρυθμίσεις του νέου νόμου.

Όπως τόνισε, στόχος της κυβέρνησης είναι η κατά-
θεση νέου νόμου για τα αυθαίρετα καθώς θεωρεί πως
η υφιστάμενη ρύθμιση επιβαρύνει το περιβάλλον.

Μάλιστα, φέροντας στο προσκήνιο τα στατιστικά
στοιχεία, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος,
αποκάλυψε ότι μόλις το 50% των αυθαιρετούχων που
θα μπορούσαν να ενταχθούν στην υφιστάμενη ρύθμι-
ση δεν έκανε ποτέ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθε-
σίας. Το 20% έχει προχωρήσει στο τελικό στάδιο της
διαδικασίας νομιμοποίησης, ενώ το 30% βρίσκεται στο
αρχικό, δηλαδή δεν έχει καταθέσει τις σχετικές μελέτες.

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αντιδράσεις από Σωματεία της ΔΕΗ για την 
υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Αντιδράσεις προκαλεί η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας στη ΔΕΗ από τέσσερα σωματεία της επιχείρησης, τα
οποία θέτουν, μεταξύ άλλων, το ερώτημα γιατί υπεγράφη τώρα,
ενώ επίκειται η αλλαγή από τη νέα κυβέρνηση των ελεύθερων
συλλογικών διαπραγματεύσεων και ενώ η προηγούμενη σύμ-
βαση έληγε σε 9 μήνες.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους η Ένωση Διοικητικού-Οικονομικού
Προσωπικού, ο Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού, ο Σύλ-
λογος Καταμετρητών και η Ένωση του προσωπικού Σταθμού
Λαυρίου υποστηρίζουν μεταξύ άλλων ότι με τη νέα ΣΣΕ:

- Η όποια περικοπή μισθοδοσίας γίνει θα υπόκειται στην ελευ-
θεριότητα της επιχείρησης.

- Δεν υπάρχει εγγύηση πως δεν θα γίνουν μειώσεις αποδο-
χών.

- Προβλέπει την καταβολή επιδόματος βάρδιας σε συνδικαλι-
στές, χωρίς φυσική παρουσία, ρύθμιση που χαρακτηρίζεται
προκλητική.

- Αντίθετα για τους χρόνια πάσχοντες η καταβολή αυτού του
επιδόματος επαφίεται στην καλή θέληση του γενικού διευθυντή.

- Δημιουργείται ηθικό ζήτημα με την πρόσθετη χρηματοδότη-
ση 2 ευρώ τον μήνα προς τη ΓΕΝΟΠ.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι τη σύμβαση υπέγραψαν 13
από τα 24 Σωματεία της ΔΕΗ ενώ γίνεται, ακόμη, λόγος για
μεθόδευση επιλέχθηκε προκειμένου να εξυπηρετηθούν σκοπι-
μότητες, τόσο της διοίκησης όσο και της ΓΕΝΟΠ.

ΕΟΤ: Γαστρονομικές εκδηλώσεις 
για την προώθηση του ελληνικού 
τουρισμού στην Ιταλία
Δράσεις για την προώθηση του γαστρονομικού τουρι-

σμού στην Ιταλία, πραγματοποίησε το τοπικό γραφείο του
ΕΟΤ.

Συγκεκριμένα για δεύτερη συνεχή χρονιά το Γραφείο
ΕΟΤ Ιταλίας σε συνεργασία με τον διεθνή τουριστικό πρά-
κτορα Eden Viaggi και την ελληνική ξενοδοχειακή αλυσίδα
Aldemar, διοργάνωσε γαστρονομικό "ταξίδι" με τον τίτλο Sympossio, σε έξι πόλεις (Μιλάνο, Μπολόνια, Πέζαρο,
Ρώμη, Φλωρεντία και Τορίνο). Το Sympossio, που πλέον έχει καθιερωθεί ως θεσμός, καθώς φέτος πραγματο-
ποιείται για 6η χρονιά σε ευρωπαϊκές πόλεις, στην Ιταλία πραγματοποιήθηκε από τις 16 έως τις 26 Φεβρουαρί-
ου 2015.

Στις γαστρονομικές βραδιές, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του γραφείου ΕΟΤ στην Ιταλία, συμμετείχαν
Ιταλοί μπλόγκερ, οι οποίο "ταξίδευσαν" με τις γεύσεις της χώρας μας. Οι βραδιές εφέτος είχαν άρωμα από τις
«Τέσσερις Εποχές», του χρόνου όπως τονίστηκε. Στο πλαίσιο αυτό οι εκπρόσωποι των τουριστικών πρακτορεί-
ων και οι δημοσιογράφοι τουριστικού ρεπορτάζ, υπό την καθοδήγηση των έμπειρων σεφ των Aldemar Hotels,
μαγείρεψαν σε σχολές μαγειρικής τέσσερα διαφορετικά πιάτα, καθένα από τα οποία αντιπροσώπευε μία εποχή
του χρόνου. «Με τον τρόπο αυτό, παρουσιάζεται στην Ιταλία η ελληνική γαστρονομία ως τουριστικό προϊόν»
δηλώνει η προϊσταμένη του Γραφείου ΕΟΤ Ιταλίας» Κυριακή Μπουλασίδου.

«Το Γραφείο ΕΟΤ Ιταλίας προωθεί την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό σε όλη την ιταλική επικράτεια, ακόμα
και στις μικρότερες πόλεις, διατηρεί τις ήδη καλές σχέσεις που έχει με τους τουριστικούς πράκτορες, ενώ, συγ-
χρόνως, δημιουργεί επαφές με νέα τουριστικά γραφεία για περαιτέρω συνεργίες στο μέλλον» ανάφερε η υπεύ-
θυνη του γραφείου.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα

της Επίσημης Εφημερίδας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

2, rue Mercier, L-2985
Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42
670

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
ojs@publications.europa.eu 

Πληροφορίες και ηλεκτρονικά
έντυπα: http://simap.europa.eu

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ
Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΊΑ ΔΙΕΎΘΥΝΣEIΣ

ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ: Επίσημη
Επωνυμία: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφό-
ρος Μεσογείων 357-359, Πόλη : GR-
152 31 Χαλάνδρι, Σημείο Επαφής:
Διεύθυνση Διοικητικών Προμηθειών
Υπόψη: κας Ειρήνης Αγγελοπούλου,
Διευθύντριας Διοικητικών Προμηθει-
ών, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pro-
curement@desfa.gr, Τηλέφωνο: +30
210 6501200 Φαξ: + 30 210
6749504, Διεύθυνση Διαδικτύου:
Γενική Διεύθυνση της Αναθέτουσας
Αρχής (URL): http://www.desfa.gr

Διεύθυνση για Πρόσθετες Πληρο-
φορίες: Στο προαναφερόμενο σημείο
επαφής

Διεύθυνση για την παροχή τεχνι-
κών προδιαγραφών και συμπληρω-
ματικών εγγράφων: Στο προαναφε-
ρόμενο σημείο επαφής

Προσφορές αποστέλλονται: Στο
προαναφερόμενο σημείο επαφής

Ι.2) ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ:
Παραγωγή, μεταφορά και διανομή
αερίου και θερμότητας

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΙ.1)  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΙ.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη

σύμβαση από τον αναθέτοντα
φορέα: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ο Υ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

ΙΙ.1.2) Είδος της σύμβασης και
τόπος εργασιών: Προμήθειες. 

Κύριος τόπος παροχής: Περιοχή/
Κωδικός NUTS: Αττικής (GR-300) 

ΙΙ.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημό-
σια Σύμβαση 

ΙΙ.1.5) Σύντομη Περιγραφή της
Σύμβασης:

Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος του
Ελληνικού Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου.

ΙΙ.1.6) Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημό-
σιες Συμβάσεις (CPV): Kύριο Λεξιλό-
γιο

Κύριο Αντικείμενο: 48000000 
ΙΙ.1.7) H Σύμβαση καλύπτεται από

τη συμφωνία περί Δημοσίων Συμβά-
σεων (GPA): Όχι

ΙΙ.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα:
Όχι.  

ΙΙ.1.9) Αποδοχή εναλλακτικών
προσφορών: Όχι.

ΙΙ.2) ΠΟΣΌΤΗΤΑ Ή ΈΚΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΣΎΜΒΑΣΗΣ

ΙΙ.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκτα-
ση: Ο προϋπολογισμός της σύμβα-
σης ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο
επτακόσιες ενενήντα χιλιάδες τετρα-
κόσια (€1.790.400) ΕΥΡΩ, πλέον
ΦΠΑ. Συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος προαίρεσης, ο προϋ-
πολογισμός μπορεί να φθάσει κατ’
ανώτατο όριο το ποσό: δύο εκατομ-
μύρια τριακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες
πεντακόσια είκοσι (€2.327.520)
ΕΥΡΩ, πλέον ΦΠΑ, όπως προκύ-
πτει ως ποσοστό τριάντα τοις εκατό
(30%).

ΙΙ.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης: Το
δικαίωμα προαίρεσης σύμφωνα με
όσα αναλυτικά ορίζονται στη διακή-
ρυξη του Διαγωνισμού, καθορίζεται
σε ποσοστό 30% επί του συμβατι-
κού τιμήματος, ήτοι κατ' ανώτατο
όριο πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιά-
δες εκατό είκοσι (€537.120) ΕΥΡΩ,
πλέον ΦΠΑ. Προσωρινό χρονοδιά-
γραμμα άσκησης αυτών των δικαιω-
μάτων προαίρεσης: 36 μήνες.

ΙΙ.3) ΔΙΆΡΚΕΙΑ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ:
Δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με τη
Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ ,
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΦΥΣΗΣ

III.1) ΌΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ
ΣΎΜΒΑΣΗ

III.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις και
εξασφαλίσεις:

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετο-
χής ποσού τριάντα πέντε χιλιάδων
οκτακοσίων δέκα (€ 35.810) ΕΥΡΩ.

2. Για την υπογραφή της Σύμβα-
σης θα κατατεθεί Εγγυητική Επιστο-

λή Καλής Εκτέλεσης ύψους ίσου
προς το πέντε τοις εκατό (5%) του
Συμβατικού Τιμήματος.

3. Επιπλέον κρατήσεις ύψους
δέκα τοις εκατό (10%) επί των εκά-
στοτε τιμολογίων πληρωμής, με
δυνατότητα αντικατάστασης των
κρατήσεων με Εγγυητικές Επιστο-
λές.

4. Οι παραπάνω Εγγυητικές Επι-
στολές θα εκδοθούν από μια ή
περισσότερες τράπεζες που λει-
τουργούν νόμιμα σε κράτη μέλη της
ΕΕ, του ΕΟΧ, ή σε κράτη-μέρη της
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο-
ρίου, που κυρώθηκε με το ν.
2513/1997 (Α’ 139), και έχουν, σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το
δικαίωμα αυτό, ή από το ETAA-
ΤΣΜΕΔΕ. Γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων μπορεί
επίσης να γίνει δεκτό. Τα κείμενα των
ανωτέρω Εγγυητικών Επιστολών θα
συνταχθούν στην ελληνική

ή αγγλική γλώσσα. Εγγυητικές
Επιστολές που έχουν συνταχθεί σε
άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής ή
της αγγλικής θα πρέπει να συνοδεύ-
ονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα,
σύμφωνα με τη διακήρυξη του δια-
γωνισμού.

III.1.2) Βασικοί όροι χρηματοδότη-
σης και πληρωμών ή/και αναφορά
στις σχετικές διατάξεις που τις διέ-
πουν: 

1. Χρηματοδότηση από ιδίους
πόρους.

2. Προκαταβολή έντοκος ύψους
δέκα τοις εκατό (10%) του Συμβατι-
κού Τιμήματος με κατάθεση Εγγυητι-
κής Επιστολής σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στη Διακήρυξη του Διαγωνι-
σμού.

3. Οι πληρωμές θα καταβάλλονται
τμηματικά, με την πρόοδο της σύμ-
βασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

4. Στην περίπτωση Σύμπραξης
εταιρειών, οι πληρωμές θα γίνονται
σε κάθε μέλος της Σύμπραξης χωρι-
στά, σύμφωνα με τη συμμετοχή κάθε
μέλους στη Σύμπραξη. Η συμμετοχή
αυτή θα καθοριστεί στην Προσφορά
και δεν επιτρέπεται να μεταβληθεί
κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει
να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέ-
ων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβα-
ση:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Δια-
γωνισμό έχουν Οικονομικοί Φορείς,
σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου
1 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, που είναι
πάροχοι λογισμικού (software
providers), που έχουν την έδρα τους
σε κράτος- μέλος της Ε.Ε. ή του
Ε.Ο.Χ. ή σε χώρες με Συμφωνία Σύν-
δεσης με την Ε.Ε ή σε χώρες με Διμε-
ρή Συμφωνία με την Ε.Ε, η οποία
επιτρέπει τη συμμετοχή διαγωνι-
σμούς του δημοσίου τομέα, ή Κοινο-
πραξίες/Συμπράξεις των ανωτέρω
Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις της Δια-
κήρυξης και της παραγράφου

ΙΙΙ.2 κατωτέρω.
2. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή

Σύμπραξης, κατά τη φάση υποβολής
της Προσφοράς αρκεί η υποβολή
προσυμφώνου σύστασης της Κοινο-
πραξίας/Σύμπραξης (όχι απαραίτη-
τα συμβολαιογραφικό έγγραφο),
δεσμευτικού για τα μέλη σε περίπτω-
ση ανάθεσης. Για την υπογραφή της
Σύμβασης θα απαιτηθεί το σύμφωνα
με το Νόμο έγγραφο σύστασης της
Κοινοπραξίας/Σύμπραξης.

3. Κάθε διαγωνιζόμενη Κοινοπρα-
ξία/Σύμπραξη οφείλει να ορίσει ως
επικεφαλής (Leader) ένα εκ των
μελών που την αποτελούν και το
οποίο επί ποινή αποκλεισμού θα
πρέπει να έχει ελάχιστο ποσοστό
συμμετοχής στην
Κοινοπραξία/Σύμπραξη πενήντα
τοις εκατό (50%).

4. Επί ποινή αποκλεισμού το ελά-
χιστο ποσοστό συμμετοχής κάθε
επιχείρησης σε Κοινοπραξία
/Σύμπραξη θα πρέπει να είναι 25%
σε κάθε περίπτωση.

5. Επιχειρήσεις που συμμετέχουν
στο Διαγωνισμό ως μέλος Κοινοπρα-
ξίας/Σύμπραξης δεν δύναται να συμ-
μετέχουν στο Διαγωνισμό μεμονωμέ-
να ή ως μέλος άλλης Κοινοπρα-
ξίας/Σύμπραξης ή να επικαλούνται
ικανότητα άλλης Επιχείρησης ή Κοι-
νοπραξίας/Σύμπραξης που συμμε-
τέχει στο Διαγωνισμό.

III.1.4 Άλλοι ειδικοί όροι: Όχι

III.2) ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

III.2.1) Προσωπική κατάσταση των
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμ-
βανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπο-
ρικό μητρώο: 

Κάθε Συμμετέχουσα επιχείρηση ή
στην περίπτωση
Κοινοπραξίας/Σύμπραξης κάθε
μέλος της, πρέπει να υποβάλει:

1. Δήλωση ότι έχουν μελετήσει και

αποδέχονται όλους τους όρους του
Διαγωνισμού και ότι τα υποβαλλόμε-
να στοιχεία είναι αληθή.

2. Όνομα, Διεύθυνση, e –mail,
αριθμό τηλεφώνου και αριθμό φαξ
του εκπροσώπου του Συμμετέχο-
ντος.

3. Καταστατικό επικαιροποιημένο
σύμφωνα με τη νομοθεσία της
χώρας εγκατάστασης της εταιρείας
που συμμετέχει, ή όλων των μελών
σε περίπτωση Κοινοπραξίας /
Σύμπραξης, καθώς και απόφαση
του Δ.Σ. για συμμετοχή στο Διαγωνι-
σμό σύμφωνα με τους όρους αυτού,
ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου
ως την υπογραφή της Σύμβασης και
προσδιορισμό ποσοστού συμμετο-
χής και κοινού εκπροσώπου στην
Κοινοπραξία /Σύμπραξη.

4. Προσύμφωνο σύστασης Κοινο-
πραξίας/Σύμπραξης στην περίπτω-
ση Κοινοπραξίας/Σύμπραξης και
υπεύθυνη (δεσμευτική) δήλωση
όλων των μελών της Κοινοπρα-
ξίας/Σύμπραξης, ότι θα συστήσουν
την Κοινοπραξία/Σύμπραξη σε περί-
πτωση που ανατεθεί η προμήθεια σε
αυτήν.

5. Δήλωση αποδοχής του εκπρο-
σώπου κάθε συμμετέχουσας Εται-
ρείας, καθώς και του κοινού εκπρο-
σώπου στην περίπτωση Κοινοπρα-
ξίας/Σύμπραξης για τον ορισμό του.

6. Πιστοποιητικό εγγραφής σε
Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο
σύμφωνα με τη Νομοθεσία της
χώρας στην οποία είναι εγκατεστη-
μένη η έδρα της συμμετέχουσας σχε-
τικό με την ικανότητα να αναλάβει
συγκεκριμένες συμβάσεις. 

Σε περίπτωση που σύμφωνα με τη
Νομοθεσία της χώρας δεν προβλέ-
πεται έκδοση του ανωτέρω πιστο-
ποιητικού, αυτό δύναται να αντικατα-
σταθεί με ένορκη δήλωση ενώπιον
δικαστικής αρχής, συμβολαιογράφου
ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανι-
σμού.

7. Αποσπάσματα από δικαστικά
αρχεία ή, ελλείψει αυτών, ισότιμα
έγγραφα που εκδίδονται από αρμό-
δια δικαστική ή διοικητική αρχή της
χώρας καταγωγής ή προέλευσης ή
σε περίπτωση κατά την οποία το
οικείο κράτος δεν εκδίδει τα παρα-
πάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά,
αυτά μπορούν να αντικατασταθούν
από ένορκη δήλωση της εταιρείας
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδι-
ου επαγγελματικού οργανισμού, τα
οποία θα αναφέρουν ότι: i) δεν τελεί
και ούτε έχει κινηθεί καμία διαδικασία
εις βάρος της για την κήρυξή της σε
πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη
παρόμοια κατάσταση, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στην εθνική της
Νομοθεσία. ii) δεν έχει διαπράξει
επαγγελματικό παράπτωμα. iii) δεν
έχει καταδικαστεί για οτιδήποτε σχε-
τικό με την πρακτική της ή την επαγ-
γελματική της ακεραιότητα και
συμπεριφορά.

8. Αποσπάσματα από δικαστικά
αρχεία ή ελλείψει αυτών λοιπά ως
άνω αναφερόμενα ισότιμα έγγραφα
(με τη σειρά και τις προϋποθέσεις
που αναφέρονται ανωτέρω) από τα
οποία θα προκύπτει ότι ο διευθύνων
σύμβουλος της υποψήφιας εταιρείας
ή άλλο πρόσωπο με εξουσία εκπρο-
σώπησης και αποφάσεων για λογα-
ριασμό της εταιρείας (ή σε περίπτω-
ση Κ/Ξ / Σύμπραξης ο διευθύνων
σύμβουλος ή άλλο πρόσωπο με
εξουσία εκπροσώπησης και αποφά-
σεων κάθε εταιρείας μέλους της Κ/Ξ /
Σύμπραξης) δεν έχει καταδικαστεί
αμετάκλητα για κάποιο από τα αδι-
κήματα που αναφέρονται στις περι-
πτώσεις (α) έως (δ) της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 45 της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ, καθώς και για κάποιο
από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,
απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας
χρεοκοπίας. Σημειώνεται ότι, με εξαί-
ρεση τα αδικήματα των περιπτώσε-
ων (α) έως (δ) της παραγράφου 1
του άρθρου 45 της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ, για τα λοιπά ως άνω
αναφερόμενα αδικήματα της υπεξαί-
ρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστο-
γραφίας, ψευδορκίας δωροδοκίας

και δόλιας χρεοκοπίας, η Συμμετέ-
χουσα θα αποκλείεται από τον Δια-
γωνισμό μόνο εάν τα αδικήματα αυτά
σχετίζονται με την άσκηση του επαγ-
γέλματος των ως άνω προσώπων.

9. Πιστοποιητικά που εκδίδονται
από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους μέλους ή σε περίπτωση
κατά την οποία το οικείο κράτος δεν
εκδίδει τα παραπάνω πιστοποιητικά,
αυτά μπορούν να αντικατασταθούν
από ένορκη δήλωση της εταιρείας
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδι-
ου επαγγελματικού οργανισμού του
κράτους καταγωγής ή προέλευσης,
τα οποία θα αναφέρουν ότι: i) έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της
σχετικά με τις πληρωμές των εισφο-
ρών κοινωνικής ασφάλισης ii) έχει

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ως
προς την πληρωμή φόρων σύμφω-
να με τη νομοθεσία της χώρας στην
οποία είναι εγκατεστημένη ή την
ελληνική νομοθεσία στην περίπτωση
που ήδη έχει αναπτύξει δραστηριό-
τητες στην Ελλάδα.

10. Βεβαιώσεις για την ονομαστι-
κοποίηση των μετοχών και μετοχολό-
γιο με ημερομηνία έκδοσης το πολύ
30 εργάσιμες ημέρες πριν την υπο-
βολή της Προσφοράς και με θεώρη-
ση ακριβούς αντιγράφου εξηγμένου
εκ του τηρουμένου βιβλίου μετόχων
της εταιρείας, τόσο για τις ημεδαπές
όσο και τις αλλοδαπές ανώνυμες
εταιρείες. Ειδικά για τις αλλοδαπές
ανώνυμες εταιρείες, σε περίπτωση
κατά την οποία δεν προβλέπεται
ονομαστικοποίηση των μετοχών
τους κατά το δίκαιο της χώρας που
έχουν την έδρα τους , πρέπει να
προσκομίσουν:

• Σχετική βεβαίωση από αρμόδια
αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρό-
βλεψη, ή άλλως υπεύθυνη δήλωση
ότι δεν υφίσταται υποχρέωση ονομα-
στικοποίησης .

• Έγκυρη και ενημερωμένη κατά-
σταση των μετόχων της. Σε περί-
πτωση κατά την οποία δεν τηρείται
τέτοια ενημερωμένη κατάσταση
μετόχων, η αλλοδαπή εταιρεία υπο-
χρεούται να προσκομίσει σχετική
κατάσταση των μετόχων της που
κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετο-
χών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώ-
νυμης εταιρείας σύμφωνα με την
τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον
οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην
εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση η
αλλοδαπή εταιρεία οφείλει να αιτιο-
λογήσει τους λόγους για τους οποί-
ους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω
μέτοχοι. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα
που αφορούν σε αλλοδαπές εταιρεί-
ες πρέπει να είναι επικυρωμένα από
κατά νόμον αρμόδια αρχή του κρά-
τους συστάσεως του Συμμετέχοντος
στον Διαγωνισμό και να συνοδεύο-
νται, σε περίπτωση κατά την οποία
δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική ή
αγγλική, από επίσημη μετάφραση
στην ελληνική ή αγγλική.

11. Ένορκη δήλωση ότι οι Συμμε-
τέχουσες εταιρείες δεν είναι εξωχώ-
ριες και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις
της παρ.4 εδαφ. α του άρθρου 4 του
Ν. 3310/2005, όπως ισχύει.

12. Επίκληση Πόρων Τρίτων: Σε
περίπτωση που οι Συμμετέχουσες
επικαλούνται και κάνουν χρήση της
χρηματοοικονομικής ή/και της τεχνι-
κής ή/και της επαγγελματικής ικανό-
τητας Οικονομικών Φορέων, σύμφω-
να με το άρθρο 54 της οδηγίας
2004/17/ΕΚ, οι Οικονομικοί αυτοί
Φορείς θα πρέπει να έχουν βάση
εγκατάστασης κράτος μέλος της Ε.Ε.
ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους που έχει
υπογράψει συμφωνία σύνδεσης ή
διμερή συμφωνία με την Ε.Ε, η
οποία επιτρέπει τη συμμετοχή σε
διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα
και οι Συμμετέχουσες θα πρέπει να
υποβάλουν για τους Οικονομικούς
Φορείς τα έγγραφα που αναλυτικά
περιγράφονται στα οικεία άρθρα της
Διακήρυξης του Διαγωνισμού.

13. Σε περίπτωση που κατά την
υποβολή της προσφοράς διαπιστω-
θεί ότι, επί των ήδη υποβληθέντων
νομιμοποιητικών εγγράφων, υπάρ-
χει ανάγκη διευκρινίσεων και υποβο-
λής συμπληρωματικών ή υποστηρι-
κτικών εγγράφων, ο ΔΕΣΦΑ δύναται
να τα ζητήσει, θέτοντας προς τούτο
σχετική προθεσμία. Αν αυτά δεν
υποβληθούν μέσα στην προκαθορι-
σμένη προθεσμία, η Συμμετέχουσα
αποκλείεται του Διαγωνισμού.

III.2.2) Οικονομική και Χρηματοοι-
κονομική ικανότητα: Πληροφορίες
και διατυπώσεις που είναι απαραίτη-
τες για να κριθεί εάν πληρούνται οι
απαιτήσεις: Κάθε Συμμετέχουσα
εταιρεία ή στην περίπτωση Κοινο-
πραξίας κάθε εταιρεία μέλος πρέπει
να υποβάλει:

-Δημοσιευμένα ή επικυρωμένα
αντίγραφα των ισολογισμών των
τριών (3) τελευταίων ετών, όπου θα
φαίνεται ο ετήσιος κύκλος εργασιών
της. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της
συμμετέχουσας ή στην περίπτωση
Κοινοπραξίας/Σύμπραξης ο ετήσιος
κύκλος εργασιών του επικεφαλής
(Leader) μέλους αυτής πρέπει να
είναι μεγαλύτερος από 1.000.000
ΕΥΡΩ τα τελευταία τρία οικονομικά
έτη.

-Τραπεζικές βεβαιώσεις που να
αποδεικνύουν την πιστοληπτική ικα-
νότητά της (συμπεριλαμβανομένων
των ποσών που αφορούν πιστώσεις
και εγγυητικές επιστολές) για ελάχι-
στο ποσό 250.000 ΕΥΡΩ. Στην περί-
πτωση Κοινοπραξίας/Σύμπραξης,
το παραπάνω ποσό θα πρέπει να
καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη
της Κοινοπραξίας/Σύμπραξης.

III.2.3) Τεχνική ικανότητα: Πληρο-
φορίες και διατυπώσεις που είναι
απαραίτητες για να κριθεί εάν πλη-
ρούνται οι απαιτήσεις: Κάθε Συμμε-
τέχουσα επιχείρηση ή στην περί-

πτωση Κοινοπραξίας/Σύμπραξης
κάθε μέλος της, πρέπει να υποβάλει:

1. Έγγραφα που να αποδεικνύουν
το προφίλ, τη δομή, την οργάνωση
και την υποδομή της

2. Κατάλογο συμβάσεων που αφο-
ρούν λεπτομερή σχεδιασμό, τεχνικές
προδιαγραφές, κατασκευή και θέση
σε λειτουργία παρομοίων έργων που
έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς τα
τελευταία πέντε (5) χρόνια. Ο κατά-
λογος θα περιλαμβάνει στοιχεία
όπως: τίτλος αντικειμένου, ιδιοκτή-
της με στοιχεία επικοινωνίας, είδος
σύμβασης, αριθμός σύμβασης, ημε-
ρομηνία ανάθεσης σύμβασης,
σύντομη τεχνική περιγραφή,

αρχικό και τελικό κόστος σύμβα-
σης, προγραμματισμένη και πραγ-
ματική περίοδος αποπεράτωσης,
ποσοστό συμμετοχής σε περίπτωση
κοινοπραξίας.

3. Κατάλογο συμβάσεων που βρί-
σκονται υπό εκτέλεση περιλαμβάνο-
ντας τα ανωτέρω στοιχεία καθώς και
το ανεκτέλεστο μέρος αυτών, έως
την ημερομηνία υποβολής των προ-
σφορών.

4. Επί ποινή αποκλεισμού, κάθε
Συμμετέχουσα στο Διαγωνισμό πρέ-
πει να έχει ολοκληρώσει, τα τελευ-
ταία πέντε (5) χρόνια, τουλάχιστον
ένα (1) παρόμοιας κλίμακας έργο
που θα αφορά διαχείριση συστημά-
των μεταφοράς ενέργειας με συμβα-
τικό τίμημα μεγαλύτερο του ενός εκα-
τομμυρίου ευρώ, προκειμένου να
αποδείξει εμπειρία σε έργο παρόμοι-
ας πολυπλοκότητας και μεγέθους με
το δημοπρατούμενο. Τα ανωτέρω θα
πρέπει να αποδεικνύονται με πιστο-
ποιητικά που έχουν εκδοθεί από τον
ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση Κοινο-
πραξίας/Σύμπραξης, η παραπάνω
ελάχιστη απαίτηση σχετικά με την
εμπειρία πρέπει να ικανοποιείται
από το επικεφαλής μέλος της Κοινο-
πραξίας/Σύμπραξης.

5. Επί ποινή αποκλεισμού κάθε
Συμμετέχουσα Εταιρεία ή, στην περί-
πτωση Κοινοπραξίας/Σύμπραξης,
κάθε εταιρεία μέλος της, πρέπει να
υποβάλει Πιστοποιητικό Ποιότητας
σύμφωνα με το ISO 9001 ή ισοδύνα-
μο ή αποδεικτικά στοιχεία ισοδύνα-
μων μέτρων εξασφάλισης ποιότητας,
σύμφωνα με το άρθρο 52 της Οδη-
γίας 2004/17/ΕΚ. Τα ανωτέρω πρέ-
πει να είναι σε ισχύ κατά την φάση
υποβολής της προσφοράς.

6. Οι Συμμετέχουσες, θα πρέπει
να υποβάλουν με την τεχνική τους
προσφορά στοιχεία που αφορούν:
την Περιγραφή του Συστήματος, την
εφαρμογή και υλοποίηση, συμπλη-
ρωμένο πίνακα, σύμφωνα με τα
περιγραφόμενα στο τεύχος της Δια-
κήρυξης και όποια άλλα στοιχεία
θεωρεί ο Συμμετέχων σκόπιμο. Τα
παραπάνω περιγράφονται αναλυτι-
κά στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

III.2.4) Συμβάσεις ανατιθέμενες
κατ’ αποκλειστικότητα: Όχι

ΙΙΙ.3) ΌΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΆΣΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

ΙΙΙ.3.1) Η παροχή υπηρεσίας επι-
φυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγ-
γελματική τάξη: 

ΙΙΙ3.2) Τα νομικά πρόσωπα θα κλη-
θούν να δηλώσουν το όνομα και τα
επαγγελματικά προσόντα των προ-
σώπων στα οποία ανατίθεται η
παροχή της υπηρεσίας: 

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΊΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ: 
IV.1.1) Είδος της Διαδικασίας: Ανοι-

κτός
ΙV.2) ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΝΆΘΕΣΗΣ: 
IV.2.1) Κριτήρια Ανάθεσης της

Σύμβασης: Η πλέον οικονομικά συμ-
φέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα
κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνι-
κές προδιαγραφές, στην πρόσκληση
υποβολής προσφορών ή διαπραγ-
μάτευσης ή στο περιγραφικό έγγρα-
φο.

IV.2.2) Xρήση ηλεκτρονικής δημο-
πρασίας: Όχι

IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που
χρησιμοποιεί για τον φάκελο ο ανα-
θέτων φορέας: 368/13

IV.3.2) Προηγούμενη (ες) δημοσί-
ευση (εύσεις) σχετικά με την ίδια
Σύμβαση: Όχι

IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών
προδιαγραφών και συμπληρωματι-
κών εγγράφων:

Ημερομηνία: 09/04/2015. Έγγρα-
φα που χορηγούνται αντί αντιτίμου:
Όχι

ΙV.3.4) Προθεσμία παραλαβής
προσφορών:

Ημερομηνία: 21/04/2015 και ώρα
12:00

ΙV.3.5) Γλώσσα (-ες) στην (στις)
οποία(ες) μπορούν να συνταχθούν
οι προσφορές: Ελληνικά, Αγγλικά.

IV.3.6) Ελάχιστη χρονική διάρκεια
ισχύος της προσφοράς: εννέα (9)
μήνες από την καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής των προσφορών σύμ-
φωνα με τη Διακήρυξη.

IV.3.7) Όροι για το άνοιγμα των
προσφορών:

Ημερομηνία: 21/04/2015 και ώρα
12:30μ.μ.

Tόπος: Στη διεύθυνση του
σημείου Ι.1 

Πρόσωπα που μπορούν να παρα-
στούν στην αποσφράγιση των προ-
σφορών: Ναι. Εκπρόσωποι των
συμμετεχουσών, σύμφωνα με τα
τεύχη της διακήρυξης. 

ΤΜΗΜΑ VI: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

VI.1) Πρόκειται για επαναλαμβανό-
μενη δημόσια σύμβαση: Όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τα
ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι 

VI.3) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ: 

1. Σημειώνεται ρητά ότι η Σύμβαση
που θα υπογραφεί, υπόκειται στη
διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων
του Ν. 3310/2005 όπως ισχύει μετά
την τροποποίησή του από το Ν.
3414/2005. Επίσης ισχύουν οι συνέ-
πειες της συνδρομής ασυμβίβαστων
ιδιοτήτων και των απαγορεύσεων
του ανωτέρω Νόμου.

2. Η διαδικασία υποβολής των
προσφορών διέπεται από την Οδη-
γία 2004/17/ΕΚ, σε συνδυασμό με
τον ισχύοντα κανονισμό ανάθεσης
και εκτέλεσης προμηθειών του
ΔΕΣΦΑ, σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στη διακήρυξη του Διαγωνι-
σμού.

3. Τα κριτήρια και ο τρόπος αξιολό-
γησης της Τεχνικής και Οικονομικής
Προσφοράς, καθώς και ο τρόπος
ανάθεσης της παραγράφου IV.2.1
περιέχονται αναλυτικά στα Τεύχη του
Διαγωνισμού

4. Το ποσό της προαίρεσης της
παραγράφου ΙΙ.2.2 θα προσαρμο-
σθεί στο ποσοστό του τριάντα τοις
εκατό (30%) του συμβατικού τιμήμα-
τος, όπως θα διαμορφωθεί από την
προσφορά του επιτυχόντος μειοδό-
τη, σύμφωνα με τους όρους της προ-
κήρυξης του Διαγωνισμού.

5. Η διάρκεια ισχύος της Προσφο-
ράς των εννέα (9) μηνών της παρα-
γράφου IV.3.6 ανωτέρω, αρχίζει από
την καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής της προσφοράς.

6. Η προθεσμία εκτέλεσης της
Σύμβασης των δώδεκα (12) μηνών
της παραγράφου II.3 αρχίζει από την
ημερομηνία έναρξης της σύμβασης
(commencement date), ενώ προβλέ-
πεται επιπλέον περίοδος εγγύησης
(guarantee period) είκοσι τεσσάρων
μηνών.

7. Αναζήτηση πληροφοριών/ανα-
κοινώσεων βλέπε διαδικτυακό τόπο
http://www.desfa.gr

8. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή
στο διαγωνισμό αποτελεί η παραλα-
βή των τευχών από το συμμετέχοντα
σύμφωνα με την ανωτέρω παράγρα-
φο IV3.3.

9. Η αποστολή του παρόντος γίνε-
ται με ηλεκτρονικά μέσα.

VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις

διαδικασίες προσφυγής: 
Επίσημη Επωνυμία:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
(ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. Ταχυδρομική Διεύθυν-
ση: Λεωφόρος Μεσογείων 357-359
Πόλη: GR-152 31 Χαλάνδρι Χώρα:
ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο: +30 210
6501200 Φαξ: + 30 210 6749504
Διεύθυνση Διαδικτύου: Γενική Διεύ-
θυνση της Αναθέτουσας Αρχής
(URL): http://www.desfa.gr  HYPER-
LINK "http://www.desfa.gr" 

VI.4.2) Υποβολή Προσφυγών:
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την
προθεσμία υποβολής προσφυγών:
Οι προσφυγές υποβάλλονται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Νόμου
3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173/30-09-
2010), για τη Δικαστική προστασία
κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσε-
ων - εναρμόνιση της ελληνικής νομο-
θεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ
του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου
1989 (L395) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης
Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τρο-
ποποιήθηκαν με την Οδηγία
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 11ης
Δεκεμβρίου 2007 (L 335).

VI.4.3. Υπηρεσία από την οποία
μπορούν να ληφθούν πληροφορίες
σχετικά με την υποβολή προσφυ-
γών:

Επίσημη Επωνυμία:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
(ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. Ταχυδρομική Διεύθυν-
ση: Λεωφόρος Μεσογείων 357-359
Πόλη: GR-152 31 Χαλάνδρι Τηλέφω-
νο: +30 210 6501200 Φαξ: + 30 210
6749504 Διεύθυνση Διαδικτύου:
http://www.desfa.gr

VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΉΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ
ΠΡΟΚΉΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Ε:
27/02/2015.
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ΠΑΝΩ ΑΠΟ 160.000
Π Ρ Ο Σ Τ Ι Μ Α
ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝΤΑΙ 

Κίνημα «δεν πληρώνω» 
για κλήσεις της Τροχαίας

Πάνω από 40% των προστίμων για παρανομίες
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας καταλήγουν
σε δικαστικές διαμάχες, ενώ ένα επίσης μεγά-

λο ποσοστό από αυτά που δεν οδηγούνται στις δικαστι-
κές αίθουσες, δεν πληρώνονται, λόγω οικονομικής αδυ-
ναμίας των οδηγών και γίνονται ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Στο πλαίσιο αυτό η ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού προσανατολίζεται
στη μείωση των πολύ υψηλών προστίμων, προκειμέ-
νου να πάψουν να έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα.

Κάθε χρόνο η Τροχαία βεβαιώνει περίπου 380.000
παραβάσεις σε όλη τη χώρα επιδίδοντας τις ανάλογες
κλήσεις στους οδηγούς ΙΧ, φορτηγών και δικύκλων,
ωστόσο πάνω από 160.000 κλήσεις αμφισβητούνται και
λύνονται δικαστικά. Άμεσα πληρωτέες είναι οι κλήσεις οι
οποίες αφορούν παράνομο παρκάρισμα ή άλλες που
όταν πληρώνονται μέσα σε 5 μέρες έχουν έκπτωση
50%.

Ωστόσο οι κλήσεις για αλκοτέστ, υπερβολική ταχύτη-
τα και επικίνδυνη οδήγηση που επιφέρουν πρόστιμα
από 350 έως και 2.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής
καταλήγουν στα δικαστήρια και ανάλογα με την απόφα-
ση οι οδηγοί καλούνται είτε να πληρώσουν άμεσα το
ποσό που τους εκδικάστηκε είτε απαλλάσσονται της 

κατηγορίας. Συγκεκριμένα το 2014 βεβαιώθηκαν
382.361 παραβάσεις σε όλη την Επικράτεια με βασική
αιτία την υπερβολική ταχύτητα, την μη χρήση κράνους
αλλά και την κυκλοφορία ανασφάλιστων οχημάτων. Αν
τα πρόστιμα αυτά ήταν όλα εισπρακτέα, πάνω από 50
εκατ. ευρώ θα είχαν μπει στα ταμεία του κράτους, ωστό-
σο από τη μία η οικονομική κρίση και η ανεργία και από
την άλλη τα πολύ μεγάλα πρόστιμα που προβλέπει ο
ΚΟΚ κάνει του οδηγούς να μην... πληρώνουν!

Το υπουργείο Οικονομίας στο πλαίσιο αυτό εξετάζει
τη μείωση των πολύ υψηλών προστίμων που μπορεί να
φτάσουν μέχρι και τα 20.00 ευρώ, με στόχο να αποτρα-
πούν οι παρανομίες και να μειωθούν περαιτέρω τα τρο-
χαία ατυχήματα στη χώρα μας.

Οι αλλαγές
Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών, κ. Χρήστος

Σπίρτζης, ήδη έχει διατυπώσει την πρόθεσή του για
επανεξέταση του ΚΟΚ και του επιπέδου των προστί-
μων, εξετάζεται να μειωθούν αυτά που είναι ιδιαίτερα
υψηλά.

Στόχος του υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυ-
τιλίας και Τουρισμού είναι η μείωση των τροχαίων ατυ-
χημάτων σε βάθος τετραετίας, με προτεραιότητα τη βελ-
τίωση της οδηγικής ασφάλειας. Αυτό θα γίνει μέσα από
τα εξής μέτρα, όπως:

Επανεξέταση του ΚΟΚ
Εντατικοποίηση των ελέγχων στους δρόμους
Εκμετάλλευση νέων τεχνολογιών στις οδικές υποδο-

μές
Χρήση των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITS)

στις μετακινήσεις
Άμεση αντιμετώπιση σημείων του οδικού δικτύου που

παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα και χρήση νέων 

χρηματοδοτικών
εργαλείων για την
κάλυψη των συγκε-
κριμένων αναγκών

Αποτελεσματικό-
τερος συντονισμός
όλων των εμπλεκό-
μενων αρχών

Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α
βελτίωσης της οδη-
γικής συμπεριφο-
ράς κι ένταξή συνα-

φών δραστηριοτήτων στα σχολεία
Εκστρατεία ενημέρωσης προς τους πολίτες
Εντονότερη εμπλοκή της Επιτροπής Οδικής Ασφάλει-

ας της Βουλής
Όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου το χαμηλό

επίπεδο οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα προκαλεί τερά-
στιο οικονομικό και κοινωνικό κόστος και στηρίζεται σε
βασικές ανεπάρκειες των τελευταίων δεκαετιών, όπως η
χαλαρή εφαρμογή βασικών μέτρων, η έλλειψη συντονι-
σμού των εμπλεκόμενων αρχών, η έλλειψη ενός αποτε-
λεσματικού συστήματος για τους υποψήφιους οδηγούς
κι αξιόπιστου συστήματος επιθεώρησης των οχημάτων
και η απουσία ενός αποτελεσματικού μοντέλου παρέμ-
βασης στα πρώτα λεπτά του ατυχήματος, που είναι κρί-
σιμα για την υγεία και τη ζωή οδηγών κι επιβατών.

Στο πλαίσιο αυτό η ηγεσία του υπουργείου Υποδο-
μών θα εξετάσει μέτρα και προτάσεις που περιέχουν
εμπειρίες και τις βέλτιστες πρακτικές και θα βρίσκονται
ευθυγραμμισμένες με την Λευκή Βίβλο της Ε.Ε. για τις
Μεταφορές και θα στηρίζονται στις αρχές της βιώσιμης
κινητικότητας και την ανάγκη για την ανασυγκρότηση
της Ελλάδας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Στρατηγική ζωής, η επιστροφή στην ανεκτίμητη Στρατηγική ζωής, η επιστροφή στην ανεκτίμητη 
πρωτογενή παραγωγή, στον πλούτο της Αττικής γηςπρωτογενή παραγωγή, στον πλούτο της Αττικής γης

Αντικείμενο συζήτησης η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της φυτικής και

ζωικής παραγωγής και των 
επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης και

εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν και
εκπρόσωποι των Yυπηρεσιών της Περιφερεια-
κής Ενότητας ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασιλείου
δήλωσε ότι  “βρισκόμαστε εδώ για να ακούσουμε
τα προβλήματά σας και να διαμορφώσουμε από
κοινού ένα πλαίσιο δράσεων για την επίλυσή
τους, ανεξάρτητα αν αυτά ανάγονται στις αρμο-
διότητες της Περιφέρειας ή της Κεντρικής Κυβέρ-
νησης”.

Από την  πλευρά τους οι παραγωγικοί φορείς
αφού μίλησαν με ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την
πρωτοβουλία της Aντιπεριφέρειας, αναφέρθηκαν
στα πολλά και μεγάλα προβλήματά που αντιμε-
τωπίζουν.

Τα προβλήματα αυτά οφείλονται κυρίως στην
παρατεταμένη οικονομική κρίση, στη γραφειο

κρατία, στο δαιδαλώδες νομικό πλαίσιο καθώς και
την αδυναμία, λόγω υποστελέχωσης, της δημό-
σιας διοίκησης να πραγματοποιεί τους επιβεβλη-
μένους ελέγχους προκειμένου να εφαρμόζονται οι
κανόνες και να λειτουργεί ο υγιής ανταγωνισμός.      

Κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Αντιπεριφερειάρχης
δήλωσε ότι ο ουσιαστικός διάλογος που ξεκίνησε
θα συνεχιστεί και δεσμεύτηκε ότι όσον αφορά στα
ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της
Περιφέρειας θα υπάρξουν ενέργειες άμεσα.

Ανθοκαλλιέργειες, υδατοκαλλιέργειες, εκπαίδευση και κατάρτιση 
αγροτών,  ήταν ζητήματα στα οποία επίσης δόθηκε έμφαση 

Συνεχίζεται από τη σελίδα 2
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Δέχεται ασθενείς με

νευροχειρουργικές παθήσεις

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, ώρες 12  -

2 μμ στο Διαγνωστικό 

Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2,

Ελευσίνα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

210 5545507, 210 7227483

Ημερίδα για την πρόληψη 
εξαρτητικών συμπεριφορών

στο 2ο Δημοτικό 
Σχολείο Αχαρνών

Το 2ο Δημ. Σχολείο Αχαρνών οργανώνει ημερίδα με
θέμα «Ενημέρωση για τις ενδείξεις ανάπτυξης εξαρτητι-
κών συμπεριφορών και καλές πρακτικές πρόληψης της
εμφάνισής του». 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαρτίου, στις
17:30, στο χώρο του σχολείου μας, με ομιλητή 

τον κο Τριανταφύλλου Παναγιώτη, κοινωνιολόγο –
εγκληματολόγο, επιστημονικό υπεύθυνο του Κέντρου
Διέξοδος (ΟΚΑΝΑ). 

Επειδή τα παιδιά μας μεγαλώνουν και εκτίθενται σε
κινδύνους, από το κάπνισμα έως τις πιο επιζήμιες
ουσίες, και επειδή, ως γονείς χρειαζόμαστε βοήθεια για
να προλάβουμε, να εντοπίσουμε αλλά ίσως και να αντι-
μετωπίσουμε σχετικές αλλαγές στην εφηβεία τους, το
σχολείο μας θεώρησε πολύ σημαντική αυτήν την ενημέ-
ρωση και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει, όπου θα
απαντηθούν τα ερωτήματα και οι απορίες γονέων. Θα
σας περιμένουμε 2ο Δημ. Σχ. Αχαρνών.

Γιορτή της Γυναίκας με τον 
Σύλλογο Επιστημόνων Μεγάρων

Ο Σύλλογος Επιστημόνων Μεγάρων σας προσκα-
λεί να γιορτάσουμε την Ημέρα της Γυναίκας την

Κυριακή 8 Μαρτίου 2015 και ώρα 18:00 στην αίθου-
σα ‘’Διόνυσος Palace’’ με ομιλήτρια τη Γενική

Γραμματέα Ισότητας των Δύο Φύλων κ. Βάσω Κόλ-
λια με θέμα ‘’Η Γυναίκα στην Κοινωνία. Παρελθόν,

Παρόν και Μέλλον.’’

Τιμή Πρόσκλησης : 10€
(τσάι ή καφές και εδέσματα)

Πληροφορίες στα τηλ. :
6972 449296, 6955 4904148, 6972 204886
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο δια-
μέρισμα στην οδό Παλαιο-
λόγου, 40 τ.μ. με τζάκι και
καλοριφέρ. Διαθέτει 2 κρε-
βατοκάμαρες σαλόνι - κουζί-
να και είναι επιπλωμένο.
Τηλ. 6984188137

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ
Αγ. Σωτήρα: Ενοικιάζεται
μονοκατοικία 100τμ με
ηλιακό, θέρμανση, τζάκι,
πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6948 911 222 κα
Βασιλείου. (22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επι-
πλωμένο οροφοδιαμέρισμα
90 τμ στη Μάνδρα, πλησίον
της κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδομή, επί
οικοπέδου 500 τμ, με κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ. Είναι σε
άριστη κατάσταση, διαθέτει
αυτόνομη θέρμανση, κλιμα-
τισμό και θέση σταθμεύσε-
ως. Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583

Ενοικιάζεται στην Ελευσί-
να 4αρι διαμέρισμα με αυτό-
νομη θέρμανση, στην οδό
Κοντούλη , πλησίον Δημοτι-
κού πάγκινγκ Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρό-

πυγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμαν-
ση, θέση parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται ελλειπτικό μηχάνη-
μα γυμναστικής μάρκας PEGA-
SUS σε άριστη κατάσταση, τιμή
250€ Τηλ επικοινωνίας 6946
87 32 48 και 213 040 6488

( 18.2.15)

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως

Ρουπακίου 400μ². Τιμή
35.000€. Είκοσι χιλιάδες
μετρητά και 1.500€ τον
μήνα. Πληροφορίες στο
6977-646768.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή
πείρα αναλαμβάνει υπεύθυ-
να την προετοιμασία μαθη-

τών Γυμνασίου, Λυκείου και
Πανελληνίων Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6906686110 (2.3.15)

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)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εται-
ρεία με έδρα τη Μαγούλα
Αττικής για πλήρη απασχό-
ληση. Αποδοχές ανάλογες
προσόντων. Αποστείλετε 

βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβά-

νει τη φύλαξη παιδιών στην
περιοχή της Ελευσίνας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας
τη φύλαξη & φροντίδα ηλι-
κιωμένων καθώς και τις
οικιακές εργασίες σε όλη
την περιοχή της Δυτικής
Αττική. Διαθέτει σχετική
προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 

Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρό-
πυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά

Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 210-
5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΠΑΤΗ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ
ΑΥΛΗ ΕΩΣ 140 ΤΜ 
ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6984639567

Πωλείται φούρνος - πιτσαρία
σε άριστη κατάσταση στον
Ασπρόπυργο.
Πληροφορίες στο
6938003457 (15.12.14)

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

Κύριος 75 ετών , λάτρης της
φύσης, αναζητά κυρία κοντά
στην ηλικία του για σοβαρή
γνωριμία. Τηλ. 6943014666

Γνωμοδότηση επί της τροποποίησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων για το έργο «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) ισχύος 11,5 MW στη θέση “Αδέρες” στο Δήμο Τροιζηνίας
καθώς και των συνοδών έργων αυτού» της εταιρείας BUSINESS ENERGY
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Α.Ε.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
που αφορά στο έργο: Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά
«ΜΕΤΑΞΑ», δυναμικότητας 421 κλινών.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)

Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης ποσού 15.000,00€ (συμπεριλαμβανομέ-
νου Φ.Π.Α.) και συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο «6ο AGRO
QUALITY FESTIVAL- 6ο Φεστιβάλ Ελαιόλαδου και Ελιάς.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ταξ. Φαρμάκης)

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 5
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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
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 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

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ 

Φυσικοθεραπευτής-Βελονιστής
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Μέλος Π.Σ. Φυσικοθεραπευτών

Σαλαμίνος  72 & Αιγάλεω -  Ασπρόπυργος     Τηλ. 210. 5578833
bio-solution@hotmail.com    www.bio-solution.gr

Αποκατάσταση ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, 
- Βελονισμός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

- Σπονδυλομέτρηση - θεραπεία PULSTAR - YAG LASER 5.1.15

(5.1.15)
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Συνδρομή της Περιφέρειας στο δήμο Ωρωπού

Κρούσμα μηνιγγίτιδας
στη 2η Μοίρα 

Αλεξιπτωτιστών στον
Ασπρόπυργο Αττικής

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώθηκε
ότι ένας στρατιώτης (ΠΖ) , ο οποίος υπηρετεί στη
2η Μοίρα Αλεξιπτωτιστών στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής και ενημέρωσε πως ο ασθενής διεκομίσθηκε
στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών,
ύστερα από εμφάνιση πυρετού.

Στο νοσοκομείο, κατόπιν εξετάσεων, του διεγνώ-
σθη Μικροβιακή Μηνιγγίτιδα και εισήχθη στην Α΄
Παθολογική Κλινική.

Του χορηγείται η κατάλληλη φαρμακευτική
αγωγή, ενώ βρίσκεται σε συνεχή παρακολούθηση
από εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Η
κατάσταση του κρίνεται σταθερή. 

Επιπλέον, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα
προληπτικά μέτρα για την προστασία του υπόλοι-
που προσωπικού της μονάδας.

Συνήγορος του Πολίτη: 
Πόρισμα για την προστασία 
αρχαιολογικών χώρων

Μία σειρά ζητημάτων, σχετικά με την
προστασία των αρχαιολογικών
χώρων, ανέδειξε με πόρισμά του ο

Συνήγορος του Πολίτη, μετά την εξέταση της
νομιμότητας των εργασιών μικρής κλίμακας
εντός του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών.

Έπειτα από αναφορά πολίτη, η ανεξάρτητη
διοικητική αρχή - που έχει ως δηλωμένο
σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πολι-
τών και της διοίκησης-  πραγματοποίησε
έλεγχο νομιμότητας, που αφορούσε αρχικά
τη διαδικασία αλλά και την αρμοδιότητα έγκρι-
σης οικοδομικών εργασιών μικρής κλίμακας
εντός του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών
από την οικεία υπηρεσία δόμησης. Η Αρχή είχε διαπιστώσει έλλειψη σαφούς ρύθμισης για παρόμοιες εργασίες
από την αρμόδια υπηρεσία, ενώ η διερεύνηση της συγκεκριμένης αναφοράς ανέδειξε μία σειρά από ειδικότερα
θέματα που σχετίζονται με την πραγματοποίηση οικοδομικών εργασιών εντός αρχαιολογικών χώρων.

Στο πόρισμά του, ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει τα εξής:
α) τη δυνατότητα εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών του άρθρου 13 του Ν. 3028/2002 εντός των αρχαιολο-

γικών χώρων μετά από άδεια του υπουργείου Πολιτισμού και έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών δόμησης,
β) τη µη ταύτιση των εργασιών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας που προβλέπονται από το ν. 3028/2002 για τα

ακίνητα μνημεία µε τις προβλεπόμενες από την σχετική υπουργική απόφαση 5219/2004 του Υ.ΠΕ.Κ.Α., περί
εργασιών μικρής κλίμακας,

γ) την αναγκαιότητα άμεσης παρέμβασης της αρχαιολογικής υπηρεσίας για λόγους τήρησης της ευπρέπειας
των αρχαιολογικών χώρων και προστασίας των επισκεπτών τους, καθώς και την τροποποίηση της υπουργικής
απόφασης περί έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας,

δ) την ανάγκη αποσαφήνισης των αρμοδιοτήτων των αρχαιολογικών και των πολεοδομικών υπηρεσιών, σε ό,τι
αφορά θέματα καθορισμού χρήσεων γης και ειδικών όρων δόμησης,

ε) την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών κανονιστικής ρύθμισης των επιτρεπόμενων χρήσεων εντός
Ζωνών Β΄ προστασίας, καθώς και τη στενότερη συνεργασία των υπουργείων Πολιτισμού και Π.Ε.Κ.Α. µέσω κοι-
νής διυπουργικής επιτροπής για την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων,

στ) την έλλειψη του αναγκαίου επιστημονικού προσωπικού,
ζ) την ανάγκη διάθεσης πιστώσεων και την ενίσχυση κυρίως των περιφερειακών υπηρεσιών, µε τη διάθεση/

αναδιάταξη/ ορθολογικότερη κατανομή ειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού και
η) την ανάγκη έκδοσης της προβλεπόμενης από την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 3028/2002 απόφασης του

υπουργού Πολιτισμού, που εκκρεμεί.

Ά
μεση ήταν η αντίδραση της Περιφέρειας Αττι-
κής στο αίτημα συνδρομής του Δήμου Ωρω-
πού, εξαιτίας των έντονων πλημμυρικών φαι-

νομένων και υπερχείλισης του Ασωπού ποταμού την
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου. Συγκεκριμένα, η Διεύθυν-
ση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, ύ-
στερα από εντολή της Περιφερειάρχη Ρένας Δούρου και
υπό τις οδηγίες της Εντεταλμένης Συμβούλου Ιωάννας
Τσούπρα και του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττι-
κής Πέτρου Φιλίππου, ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα
του Δήμου Ωρωπού για συνδρομή, με αντλητικά μηχα-
νήματα, στην περιοχή των εκβολών του Ασωπού Ποτα-
μού. 

Παράλληλα, στελέχη της Πολιτικής Προστασίας της Πε-
ριφέρειας επισκέφθηκαν άμεσα την πληγείσα περιοχή
και παρέμειναν εκεί ως την υποχώρηση των φαινομέ-
νων. Τα αντλητικά μηχανήματα πραγματοποίησαν απα-
ντλήσεις σε σημεία όπου ήταν αδύνατη η πρόσβαση
των κατοίκων εξαιτίας των μεγάλων ποσοτήτων νερού.

Το Σάββατο 28 Φε-
βρουαρίου την πε-
ριοχή επισκέφτηκε
κλιμάκιο μηχανι-
κών της Περιφέρει-
ας Αττικής για τη
διενέργεια αυτο-
ψίας στη γέφυρα
του Ασωπού Ποτα-
μού, στο Επαρχια-
κό Οδικό Δίκτυο
που διέρχεται από
την περιοχή και στα
σημεία που υπερ-
χείλισε το ποτάμι
προκειμένου να γί-
νει ακριβής εκτίμηση του μεγέθους των ζημιών και να
σχεδιαστούν ενέργειες για την αντιμετώπισή τους. Τη
Δευτέρα θα διενεργήσουν αυτοψία στις πληγείσες επι-

χειρήσεις επιτροπές ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής,
προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία για τη χορήγηση
των προβλεπόμενων αποζημιώσεων. 


