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ΘΘΡΡΙΙΑΑΣΣΙΙΟΟ  ΣΣΠΠΟΟΡΡ

««TTAAΦΦΟΟΠΠΛΛΑΑΚΚΑΑ»»  
ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΜΜΙΙΚΚΡΡΟΟΜΜΕΕΣΣΑΑΙΙΕΕΣΣ

ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ
ΑΑππόό  τταα  δδυυσσββάάσσττααχχτταα  

ππρρόόσσττιιµµαα  γγιιαα  
ττιιςς  εεκκππρρόόθθεεσσµµεεςς
  δδηηλλώώσσεειιςς  ΦΦΠΠΑΑ

Σε «τεντωµένο σχοινί»
η λειτουργία

του ΧΥΤΑ Φυλής 
- Λόγω των αθρόων 

εισβολών τρίτων Σåë. 3

Αντιµέτωποι µε 
απόλυση ή 

κινητικότητα 14.000 
δηµοτικοί υπάλληλοι

Óåë.  2

Μαθήµατα ενισχυτικής
διδασκαλίας 

Από το δίκτυο
αλληλεγγύης

“ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ
∆ΡΟΜΟΣ”

ΝΝέέαα  κκάάµµεερραα  σσττιιςς  ΕΕρρυυθθρρέέςς
γγιιαα  ττηηνν  ττοουυρριισσττιικκήή  
ππρροοββοολλήή  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς

Óåë.  3

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αποφασίζει σήµερα
για την τακτοποίηση 

προνοιακών
επιδοµάτων και 

για µελέτες 
κτηµατογράφησης 

Σåë. 2
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∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΧΧΟΟΥΥΣΣ

Στις 23 Ιανουαρίου 
η επόµενη δόση
του επιδόµατος 

πετρελαίου 
θέρµανσης

Σåë. 6
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Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ

(Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - ∆éåõèõíôÞò-αρχισυντάκτης
ÅõÜããåëïò ËéÜêïò

ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò
Περικλής Ι. Μαραγκός

Öëþñá Êñéåêïýêç
Ντίνος Ρούσσης 

ÁÈËÇÔÉÊÁ: 
ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ

Πατριάρχου . Γρηγορίου 4
Áóðñüðõñãïò

Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855
Êéí.: 6977-410968

ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ 

Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας

Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. 

×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí

åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí

êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

ÁÁΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ  
ΤΤρρίίττηη  2211..11..22001144

Καιρός :  Αραιές νεφώσεις                        
'Ανεµοι: βορειοδυτικοί 4-5 µποφόρ.

Θερµοκρασία: από 11 έως 17
βαθµούς κελσίου. 

ΤΤρρίίττηη  2211  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001144
Ελευσίνα

Σκανδάλη Αικατερίνη 
Ελ. Βενιζέλου 61

Τηλέφωνο: 210 55 48 498

Ασπρόπυργος
Καµπόλης Γεώργιος                  

Ειρήνης 30                                                                                              
Τηλέφωνο: 210 55 74683

Φυλή - Άνω Λιόσια 

Σταµοπούλου Ειρήνη Ι.
Θεοφίλου 24 & Τσαρούχη Ιωάννη, 

Τηλέφωνο: 2102472352

Αχαρνές  

Γιαννακάκη Νικολία Α.
Αριστοτέλους 30,

Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00
Τηλέφωνο: 2102404144

Μανώλης Χρήστος & ΣΙΑ ΟΕ
Κύπρου 52-54, 

Εφηµερία: 08:00 - 4:00 & 17:00 - 08:00 (Εποµένης)
Τηλέφωνο: 2102400171

Μάνδρα

Ρούτης  Κωνσταντίνος                                      
Κοροπούλη Ε.                   

Τηλέφωνο: 210 5551954

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
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ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ
Αγνή, Αγνούλα, Ευγένιος, Ευγένης, 

Μάξιµος, Μάξιµη, Μάξιµα, Νεόφυτος, 

ÔÔÔÔïïïïðððð ééééêêêêÝÝÝÝòòòò     ÅÅÅÅéééé ääääÞÞÞÞóóóóåååå éééé òòòò

- Το εγκαταλελειµµένο  σχολείο 
σύµφωνα µε τον Σύλλογο κατά της

εγκληµατικότητας αποτελεί άντρο παρα-
βατικότητας και εστία µόλυνσης 

Τ
ο αίτηµά του για την αξιοποίηση του εγκαταλε-
λειµµένου Γυµνασίου της Αυλίζας και τη µεταφο-
ρά του Αστυνοµικού Τµήµατος Αχαρνών επανα-

διατυπώνει ο Σύλλογος κατά της Εγκληµατικότητας και
των Ναρκωτικών, επισηµαίνοντας ότι η περιοχή µαστίζε-
ται από την παραβατικότητα. 

Παράλληλα, ο Σύλλογος εκφράζει τη δυσαρέσκειά του
για την τέταρτη συνεχόµενη αναβολή, της σχετικής
ερώτησης από τον βουλευτή και κοινοβουλευτικό εκπρ-
όσωπο της ∆ΗΜΑΡ Βασίλη Οικονόµου και της µη παρ-
ουσίας των εκπροσώπων των αρµόδιων Υπουργείων. Το
σχολείο «φάντασµα», σύµφωνα µε το Σύλλογο, πέραν
του ότι αποτελεί  άντρο εγκληµατικότητας έχει µετατρα-
πεί σε χώρο περιβαλλοντικής µόλυνσης. 

Επισηµαίνεται δε, οτι η αλλαγή χρήσης του κτιρίου και
η µεταφορά του Αστυνοµικού Τµήµατος Αχαρνών στην
περιοχή, θα προσφέρει   υπηρεσίες ασφάλειας και
ευνοµίας στους κατοίκους των Αχαρνών, οι οποίοι
βιώνουν τις συνέπειες της ραγδαίας όξυνσης των φαι-
νοµένων της εγκληµατικότητας στην πόλη. 

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Συλλόγου έχει ως εξής:

Για τις 14/01/2014 είχε προγραµµατιστεί η συζήτηση
στη Βουλή της ερώτησης µε Α.Π 2054/26.09.2013 που
είχε κατατεθεί από τον κ. Οικονόµου Βασίλη, Κοιν/κό
εκπρόσωπο της ∆ΗΜ.ΑΡ, µε θέµα «Να γίνει αστυνοµικό
τµήµα το σχολείο φάντασµα (13ο Γυµνάσιο) στην Αυλίζα
Αχαρνών», η οποία τελικώς δε έγινε λόγω κωλύµατος για
4η φορά του Υπουργού Παιδείας.

Ο Σύλλογος,
εκφράζει τη
δ υ σ α ρ έ σ κ ε ι α
των µελών του
για αυτή την
επαναλαµβανό-
µενη αναβολή
και χαρακτηρι-
στική µη παρου-
σία των εκπρ-
οσώπων των
αρµόδιων Υπο-
υργείων, καθώς
η αλλαγή χρή-

σης του εγκαταλειµµένου και λεηλατηµένου γυµνάσιου
της Αυλίζας και η εγκατάσταση του Αστυνοµικού Τµήµα-
τος Αχαρνών θα προσφέρει υπηρεσίες ασφάλειας και
ευνοµίας στους κατοίκους των Αχαρνών, αφού τώρα
είναι χώρος περιβαλλοντολογικής µόλυνσης και άντρο
παραβατικότητας. Στηρίζουµε και αναγνωρίζουµε όλες
τις ενέργειες πολιτικών και µη προσώπων, που δηµιουρ-
γούν τις προkποθέσεις για την δηµοσίευση και επίλυση
του µείζονος προβλήµατος που αντιµετωπίζει ο ∆ήµος
Αχαρνών.

Πεποίθηση µας είναι ότι η δηµόσια διοίκηση (∆ήµα-
ρχος, ∆ηµοτικό συµβούλιο, αρµόδιες υπηρεσίες της
Πολιτείας) είναι υποχρεωµένη να πράξει επιτέλους το
αυτονόητο απέναντι στην πολλαπλών µορφών παραβα-
τικότητα.

Ο Σύλλογος, από την πλευρά του, θα συνεχίσει τις
προσπάθειες και ενέργειες του µε µοναδικό σκοπό και
στόχο την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση όλων
όσων, από οποιαδήποτε θέση και µε οποιοδήποτε
τρόπο, µπορούν να δώσουν λύσεις για την αντιµετώπιση
της εγκληµατικότητας και της εµπορίας ναρκωτικών,
που έχει εγκατασταθεί στο ∆ήµο µας.

Σε «τεντωµένο σχοινί»
η λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής 
- Λόγω των αθρόων εισβολών τρίτων 
« Θα θρηνήσουµε θύµατα»,  προειδοποιεί ο Γ. Σγουρός και ζητά την άµεση

παρέµβαση της ΕΛΑΣ

Κλιµακώνονται τα προβλήµατα στη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής, αφού καθηµερινά είναι πλέον τα φαινόµενα των
αθρόων εισβολών τρίτων στο ηµερήσιο µέτωπο διάθεσης των απορριµµάτων. 

∆εκάδες άτοµα εισήλθαν για ακόµη µια φορά, από νωρίς εχθές το πρωί στον ΧΥΤΑ, για να περισυλλέξουν αντι-
κείµενα ανάµεσα στα απορρίµµατα, προκαλώντας την προσωρινή διακοπή των εργασιών υγειονοµικής ταφής,
αφού υπήρχε σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης ατυχηµάτων.

Επιθέσεις κατά εργαζοµένων 

Παράλληλα, δεν δίστασαν να εκφοβίσουν και να κινηθούν
απειλητικά σε βάρος εργαζοµένων του Συνδέσµου, που
εκείνη την ώρα απασχολούνταν στο ηµερήσιο µέτωπο.

Ο ΧΥΤΑ ξανάνοιξε το µεσηµέρι ύστερα από παρέµβαση
ισχυρής αστυνοµικής δύναµης που είχε κληθεί εν τω µεταξύ.

Γ. Σγουρός: «Εκτός ελέγχου η κατάσταση τις τελευταίες ηµέρες» 

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Ε∆ΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, επεσήµανε ότι «Τις
τελευταίες µέρες η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Έχω προειδοποιήσει πολλές φορές, το επαναλαµ-
βάνω και σήµερα, ότι, αν δεν παρέµβει άµεσα και αποτελεσµατικά η ΕΛΑΣ, θα θρηνήσουµε θύµατα. Ο ΧΥΤΑ είναι
δηµόσιος χώρος και η Πολιτεία οφείλει να προστατεύσει τη λειτουργία του από τα άτοµα αυτά που τον λυµαίνον-
ται εδώ και χρόνια».

ΣΣττοονν  ««ααέέρραα»»  ηη  µµεεττααττρροοππήή  
ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ  ««ΦΦααννττάάσσµµααττοοςς»»  

σσττηηνν  ΑΑυυλλίίζζαα  σσεε  ΑΑσσττυυννοοµµιικκόό  ΤΤµµήήµµαα  
Συνεχείς οι αναβολές της συζήτησης- στη Βουλή- επί ερώτησης που

αφορά το σχολείο και το αίτηµα της µεταφοράς του Α. Τ. Αχαρνών 
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ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000
ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830
(ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
210.55.46.980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ:
213-2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805
ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ  ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ:
210.5581070 
(ÄéïéêçôÞò): 210 5581072
ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085
ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής) 

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2
ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ  ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444
∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 -
Πλατεία Αγ. Παρασκευής),  
ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562,
210 2407211 
ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ:  210.246.83.60

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252
ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410
ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840
ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 -
5546285
ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507
∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος)
ÅÕÄÁÐ: 210-5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210
ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913  

210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 
ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580
ΟΛΕ:210 5562805
ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211
ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900
ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004-
ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268
ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396
ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ  210:5555512,
210.5555300
ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577
ΚΕΠ:2105559626 

ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ
ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 
ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προ¹στάµενος)
2296 - 080.875 
ΚΕΠ: 2296083270

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444
ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1
ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801
ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223
ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180
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ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ

ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701
ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí)
210 5150265  ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò):

210:5546993 - 5560800 - 5543065 

ÔÔÔÔïïïïðððð ééééêêêêÝÝÝÝòòòò     ÅÅÅÅéééé ääääÞÞÞÞóóóóåååå éééé òòòò

Μ
ε γ ά λ ο ς
σ υ ν ω σ τ ι -
σµός επικρ-

ατεί από χθες στις
εφορίες, καθώς
σήµερα λήγει η
προθεσµία υποβο-
λής των περιοδικών
δ η λ ώ σ ε ω ν
ΦΠΑ.Έτσι, όποιος
δεν έχει υποβάλει
δήλωση απειλείται
µε πρόστιµο από
1.000 έως 2.500
ευρώ, και επιπλέον
το διπλάσιο του
φόρου αν η δήλωση
είναι χρεωστική.
Πρόστιµα που σύµφωνα µε εκπροσώπους βιοτεχνών
και µικροµεσαίων επιχειρήσεων, βάζουν “ταφόπλακα”
στην επιχειρηµατικότητα καθώς οδηγούν χιλιάδες
επιχειρήσεις σε οριστικό λουκέτο, αφού θα καταρρ-
εύσουν υπό το βάρος των επαχθών προστίµων που
«συνοδεύουν» την εκπρόθεσµη υποβολή δηλώσεων
ΦΠΑ.  

Σε οριστικό λουκέτο οδηγούνται πολλές µικροµε-
σαίες επιχειρήσεις 

Πάντως, την εκτίµηση ότι αν δεν ανασταλεί η εφαρ-
µογή των «δυσβάσταχτων προστίµων του νέου Κώδι-
κα Φορολογικών ∆ιαδικασιών (ΚΦ∆)», πολλές επιχει-
ρήσεις θα οδηγηθούν σε οριστικό λουκέτο, εκφράζει
µε σηµερινή ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του Βιο-
τεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) Πανα-
γιώτης Παπαδόπουλος.

Σιγή ιχθύος για το ύψος των προστίµων από τον
  γ. γ. ∆ηµοσίων Εσόδων 

«Η Εφορία δεν θα βγάλει στο δρόµο ανθρώπους»
διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο γενικός γραµµα-
τέας ∆ηµοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης, αναφερό-
µενος στις κατασχέσεις ακινήτων. Όπως είπε σε
δηλώσεις του, οι πλειστηριασµοί που έγιναν το 2013
είναι γύρω στους 25 και είναι όλοι για περιπτώσεις
άνω του 1,5 εκατ. ευρώ χρεών. Σχετικά µε τα πρόστι-
µα που θα επιβάλλονται για εκπρόθεσµη υποβολή
περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι
το λάθος που γίνεται συστηµατικά επειδή «π.χ.
υπάρχει µια αταξία στο λογιστήριο µια εταιρεία» θα
πρέπει να τιµωρείται παραδειγµατικά. Πάντως
απέφυγε να µιλήσει για το ύψος των προστίµων, ανα-
φέροντας ότι δεν είναι ζήτηµα δικής του αρµοδιότ-
ητας. 

««TTAAΦΦΟΟΠΠΛΛΑΑΚΚΑΑ»»  
ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΜΜΙΙΚΚΡΡΟΟΜΜΕΕΣΣΑΑΙΙΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ

ΑΑππόό  τταα  δδυυσσββάάσσττααχχτταα  ππρρόόσσττιιµµαα  
γγιιαα  ττιιςς  εεκκππρρόόθθεεσσµµεεςς  δδηηλλώώσσεειιςς  ΦΦΠΠΑΑ

Ένας 46χρονος αλλοδαπός σε βάρος του
οποίου εκκρεµούσε ευρωπαjκό ένταλµα
σύλληψης συνελήφθη στις Αχαρνές από

αστυνοµικούς του Τµήµατος Αναζητήσεων
Προσώπων, της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Πρόκειται για Ιρανό, για τον οποίο είχε εκδοθ-
εί ένταλµα σύλληψης από τις γερµανικές αρχές,
για σύσταση και συµµετοχή σε εγκληµατική
οργάνωση παράνοµης προώθησης αλλοδαπών
στη Γερµανία.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς ήταν ηγετικό µέλος
εγκληµατικής οργάνωσης και µαζί µε έναν
ακόµη αλλοδαπό και τρεις Έλληνες συνεργούς
του οργάνωνε παράνοµες προωθήσεις µετανα-
στών από την Ελλάδα στη Γερµανία.

Σύµφωνα µε το ευρωπαjκό ένταλµα, ο 46χρο-
νος εµπλέκεται σε 45 αξιόποινες πράξεις παρά-
νοµης προώθησης αλλοδαπών, τους οποίους
προµήθευε µε πλαστά διαβατήρια Βουλγαρίας
έναντι 4.000-5.500 ευρώ το άτοµο. Ο συλληφθ-
είς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθη-
νών.

ΙΙρρααννόόςς  πποουυ  ππρροοωωθθοούύσσεε  ππααρράάννοοµµαα  ααλλλλοοδδααπποούύςς  
σσττηη  ΓΓεερρµµααννίίαα  σσυυννεελλήήφφθθηη  σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς
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Ακαδηµία ΠολιτώνΑκαδηµία Πολιτών
∆ήµου Αγ. Αναργύρων∆ήµου Αγ. Αναργύρων

Ανοιχτή συζήτηση µε θέµα:
«Αυτοεκτίµηση 

και σχολική ηλικία»

Η Ακαδηµία Πολιτών Αγίων Αναργύρων-Καµατερού
σας καλεί όλους σε µια ανοιχτή παρουσίαση – συζήτ-
ηση µε θέµα: «Αυτοεκτίµηση και σχολική ηλικία».
Θυµηθείτε... • την ικανοποίηση και το κουράγιο που
νιώσατε όταν ακούσατε θετικά λόγια για τις πράξεις
σας • την ασφάλεια και την ηρεµία που βιώσατε όταν
ξέρατε ότι υπάρχουν κανόνες και όρια στην καθηµερ-
ινότητά σας • τη δύναµη και τη σιγουριά που απο-
λαύσατε σε στιγµές που τα καταφέρατε • τη ζεστασιά
και την περηφάνια που νιώσατε φροντίζοντας και
εκτιµώντας τον εαυτό σας .
Πώς µπορούµε να µεταδώσουµε αυτά τα συναισθήµα-
τα στα παιδιά µας; 
H εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί από την εκπαιδευτικό
και Σύµβουλο Αυτοεκτίµησης Ασπασία Αδαµοπούλου
την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014 στις 19:00, στην αίθ-
ουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Η Συντονιστική Οµάδα της Ακαδηµίας.

«Παραµύθια νυχτερινά για
ενάντιους ανέµους» 

ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

"Παραµύθια νυχτερινά για ενάντιους ανέµους"...
~ Παραµύθια της γυναίκας, του άντρα, της σχέσης,
της ανατροπής, της συµφιλίωσης, της ζ ω ή ς.
~ Στην καρδιά της αφήγησης, ένα µαγικό παραµύθι
από τη Μυτιλήνη: η «Ξυλουκανίκα», η βασιλοπούλα µε
τα ξύλινα πόδια, τα ξύλινα κανιά.
~ Ιστορίες από την προφορική παράδοση που
οδηγούν από το σκοτάδι στο φως, ακόµα και µε ενάν-
τιους τους ανέµους…
ΑΦΗΓΗΣΗ : Λίλη Λαµπρέλλη
ΜΟΥΣΙΚΗ: Γιάννης Ψαριώτης

Στην Κόκκινη Σκηνή ξανά...
Το Σάββατο 01 Φλεβάρη η Λίλη Λαµπρέλλη και ο
Γιάννης Ψαριώτης έρχονται ξανά στο Καλλιτεχνείο
των Αχαρνών, να µας χαρίσουν ένα όµορφο βράδυ µε
λόγια "απ' την ψυχή ως την ψυχή" (Μ. Χατζιδάκις), µε
παραµύθια από την προφορική παράδοση που παρη-
γορούν και που εµπνέουν και που τρυπώνουν κάτω
απ' τα βλέφαρά µας, παραµύθια για ενήλικες...
Σάββατο 01 Φλεβάρη 2014 -Έναρξη στις 20.00
Προσέλευση από τις 19.00 κι η είσοδος ελεύθερη.

Υπενθυµίζεται ότι, κατά
την εκπαιδευτική περίοδο
περίοδο 2013 –2014, στο
Κ.∆.Β.Μ. του ∆ήµου  Ελευ-
σίνας µπορούν να δηµιο-
υργηθούν τµήµατα για τα
προγράµµατα που εντάσ-
σονται στις ακόλουθες
θεµατικές ενότητες:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙA –
EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Καινοτοµία – Επιχειρ-
ηµατικότητα – ∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων, Κοινωνική
Οικονοµία και Κοινωνική
Επ ιχε ιρηµατ ικότητα ,
Επιχειρηµατικότητα και
Τουριστική – Πολιτιστική
Ανάπτυξη, Ηλεκτρονική
Επιχειρηµατικότητα – e-
επιχειρείν, Πράσινη
Επ ιχε ιρηµατ ικότητα ,
Σύγχρονες Τραπεζικές
Συναλλαγές, ∆ηµιουργώ
τη δική µου επιχείρηση,
Υπολογίζοντας τις δαπά-
νες του νοικοκυριού,
Συµβουλευτική σταδιοδρ-
οµίας, Επαγγελµατική
ενεργοποίηση ανέργων
γυναικών 

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ –
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προστασία και
∆ικαιώµατα καταναλωτή,
Περιβάλλον και καθηµερι-
νή ζωή, Συλλογικές περι-
βαλλοντικές δράσεις,
Οικολογικές λύσεις για το
σπίτι, Πρακτικές συµβου-
λές (υγιεινής) διατροφής,
Αγωγή Υγείας – Πρώτες
βοήθειες, Γεωργία και
Φυσικοί Πόροι, Αστικοί
Λαχανόκηποι

3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Επεξεργασία Κειµένου

- ∆ιαδίκτυο, Υπολογιστικά

Φύλλα – Παρουσιάσεις,
Βάσεις ∆εδοµένων – Εξει-
δικευµένα Θέµατα, ∆ια-
δικτυακά εργαλεία και
υπηρεσίες στην καθηµερι-
νή ζωή, ∆ηµιουργία Ιστο-
σελίδας, Ηλεκτρονική
εφηµερίδα, Ηλεκτρονικά
µέσα κοινωνικής δικτύω-
σης (social media),
Εξοικείωση µε
ηλεκτρονικές µορφές
µάθησης – e-learning   

4. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελληνικό Αλφαβητικό
σύστηµα , Βελτιώνω την
ορθογραφία µου,
Σύνταξη εγγράφων –
φορµών, Αγγλικά.
Γαλλικά, Γερµανικά,
Ισπανικά

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
∆ΡΑΣΕΙΣ

∆ιαχείριση εργασιακού
άγχους/ Εναρµόνιση
επαγγελµατικής και
Προσωπικής ζωής,
Α π ο τ ε λ ε σ µ α τ ι κ ή
συνεργασία στον
εργασιακό χώρο,
Αποτελεσµατική ηγεσία
στην εργασία, ∆ιαχείριση
χρόνου, ∆ιαχείριση
διαπροσωπικών σχέσεων,
Επικοινωνία και δυναµική
της οµάδας, Εθελοντικές
δράσεις στην τοπική
κοινωνία, Αποτελεσµατική
επικοινωνία µε φορείς και
υπηρεσίες, Αντιµετώπιση
της κοινωνικής κρίσης
στην καθηµερινή ζωή,

6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΗ

Κ ι ν η µ α τ ο γ ρ ά φ ο ς ,
Φωτογραφία, Ιστορία της
Τέχνης, Εργαστήρι

δηµιουργίας βίντεο,
Θεατρικό εργαστήρι
(ανεβάζω τη δική µου
παράσταση), Εργαστήρι
µουσικής, Αξιοποίηση της
π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ή ς
κληρονοµιάς,  Τοπική
Ιστορία

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΟΜΑ∆ΩΝ

Μετανάστες –
Υποστήριξη στην καθηµε-
ρινή ζωή 

Τα προσφερόµενα προ-
γράµµατα µπορούν να
παρακολουθήσουν ενήλι-
κες κάθε εθνικής προέ-
λευσης, ηλικίας και µόρφ-
ωσης. 

Για την ένταξη των
ενδιαφεροµένων στα τµή-
µατα απαιτείται η
συµπλήρωση σχετικής
αίτησης . 

Για πληροφορίες και
εγγραφές απευθυνθείτε:

Αθηνάς & Πίνδου- 1ο
ΓΕΛ Ελευσίνας (Υπεύθυνη
Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης
και ∆ιασφάλισης Ποιότ-
ητας, κα Βασιλική Παπα-
πέτρου ). Τηλ:
2105560023

Αιτήσεις θα διατίθενται
επίσης στο ΚΕΠ του
∆ήµου Ελευσίνας (Ιερά
Οδός 17Α )

Επιπλέον, δίνεται η
δυνατότητα ηλεκτρονικής
υποβολής, µε την
επισύναψη της σχετικής
αίτησης και αντιγράφου
της αστυνοµικής ταυτότ-
ητας ή αντιγράφου δια-
βατηρίου (σκαναρισµέ-
νου) στο e-mail: kdvmelef-
sinas@gmail.com   

Τα µαθήµατα πραγµα-

τοποιούνται απογευµατι-
νές ώρες στο Πυρουνά-
κειο.

Σε κάθε περίπτωση
απαραίτητη είναι η προσ-
κόµιση φωτοτυπίας της
ταυτότητας.

Η κατάταξη σε τµήµατα
µάθησης γίνεται ανάλογα
µε τις αιτήσεις των υποψ-
ηφίων  και τηρείται σειρά
προτεραιότητας ανάλογα
µε την ηµεροµηνία υπο-
βολής της αίτησης. 

Στο τέλος κάθε 
εκπαιδευτικού 

προγράµµατος χορη-
γείται βεβαίωση 

      παρακολούθησης.

Επιπλέον, δίνεται η
δυνατότητα ηλεκτρονικής
υποβολής, µε την
επισύναψη της σχετικής
αίτησης και αντιγράφου
της αστυνοµικής ταυτότ-
ητας ή αντιγράφου δια-
βατηρίου (σκαναρισµέ-
νου) στο e-mail: kdvmelef-
sinas@gmail.com   

Το εν λόγω έργο εντάσ-
σεται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Εκπαίδευση
και ∆ιά Βίου Μάθηση του
Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτι-
σµού και Αθλητισµού µε
τίτλο Πράξεων «Κέντρα
∆ιά Βίου Μάθησης – Προ-
γράµµατα Τοπικής Εµβέ-
λειας» ΑΠ7 και «Κέντρα
∆ιά Βίου Μάθησης – Προ-
γράµµατα Τοπικής Εµβέ-
λειας» ΑΠ8  και συγχρ-
ηµατοδοτείται από το
Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαjκό Κοινω-
νικό Ταµείο) και το
Ελληνικό ∆ηµόσιο.

ΞΞεεκκιιννάά  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  ττοο  ΚΚέέννττρροο
∆∆ιιαα  ΒΒίίοουυ  ΜΜααθθηησσηηςς  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  
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Σ
την επιβολή 87 προστίµων
σε επιχειρήσεις τροφίµων
συνολικού ύψους

316.500 ευρώ προχώρησε ο
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τρο-
φίµων (ΕΦΕΤ) τον περασµένο
∆εκέµβριο.

Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνω-
ση, σε όσες από τις παραπάνω
περιπτώσεις προβλέπεται από τη
νοµοθεσία, οι υποθέσεις έχουν
διαβιβαστεί στην αρµόδια Εισαγ-
γελική Αρχή.

Τα πρόστιµα αφορούν παραβά-
σεις επιχειρήσεων τροφίµων:

- Για κατοχή και διάθεση µη
ασφαλών – ακατάλληλων για
κατανάλωση τροφίµων, µη κανο-

νικών τροφίµων, νοθευµένων
τροφίµων, τροφίµων µη συµµορ-
φούµενων στις προδιαγραφές της
νοµοθεσίας περί καταλληλότητας
και κανονικότητας.

- Για παραπλάνηση του κατανα-
λωτή, έλλειψη άδειας λειτουργίας
ή τροποποίηση των όρων λειτο-
υργίας της επιχείρησης, ανεπα-
ρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων
και του εξοπλισµού, έλλειψη βιβ-
λιαρίων υγείας εργαζοµένων, µη
εφαρµογή συστηµάτων αυτοε-
λέγχου.

Για αναλυτικές πληροφορίες
σχετικά µε τις επιχειρήσεις στις
οποίες επιβλήθηκαν πρόστιµα, το
είδος της παράβασης και το ύψος

του προστίµου, οι ενδιαφερόµε-
νοι µπορούν να ανατρέχουν στην
ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ και συγκε-
κριµένα στη διαδροµή:
www.efet.gr - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -
ΚΥΡΩΣΕΙΣ.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τις επιχειρήσεις
τροφίµων να επιδείξουν ιδιαίτερη
προσοχή στην πιστή τήρηση των
απαιτήσεων της νοµοθεσίας τόσο
για τη διασφάλιση της υγιεινής
και της ασφάλειας των τροφίµων
όσο και για την ορθή λειτουργία
τους και διαβεβαιώνει το κατανα-
λωτικό κοινό ότι συνεχίζει τους
συστηµατικούς ελέγχους προκει-
µένου να διασφαλίζει και να προ-
στατεύει τα συµφέροντα των
καταναλωτών.

Ολοκληρώθηκε ο Ανταγωνιστικός ∆ιάλογος για τη Μονάδα
Επεξεργασίας Απορριµµάτων του Γραµµατικού 

Ο
λοκληρώθηκε ο Ανταγωνιστικός ∆ιάλογος για τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριµµάτων του Γραµµατικού,
µετά την οµόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε∆ΣΝΑ που ενέκρινε το πρακτικό της Επι-
τροπής ∆ιενέργειας ∆ιαλόγου.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Ε∆ΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός επεσήµανε ότι «Τα απο-
τελέσµατα των προσπαθειών µας µιλούν από µόνα τους. Ό,τι δεν έγινε εδώ και 25 χρόνια προχώρησε µε διαφ-
άνεια, ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα µέσα σε λίγους µόλις µήνες. Με το σχεδιασµό που υλοποιούµε η διαχείρ-
ιση των απορριµµάτων στην Αττική γυρίζει σελίδα. Ξεφεύγουµε οριστικά από την υγειονοµική ταφή και τις αµα-
ρτίες που κουβαλά και δηµιουργούµε νέες σύγχρονες υποδοµές για τη διαχείριση και επεξεργασία των απορριµ-
µάτων, ώστε να µην γίνεται αλόγιστη σπατάλη φυσικών πόρων».  

Το επόµενο στάδιο, σύµφωνα µε την προκήρυξη του έργου, περιλαµβάνει την αποστολή επιστολής στους δια-
γωνιζόµενους για παραλαβή της Πρόσκλησης Υποβολής ∆εσµευτικής Προσφοράς και τη διανοµή στους διαγω-
νιζόµενους του Σχεδίου Σύµβασης Σύµπραξης. 

Σηµειώνεται ότι κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι το χαµηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να κατα-
βάλλει ο δηµότης, παράλληλα µε την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων.

Υπενθυµίζεται ότι ο Ε∆ΣΝΑ έχει προκηρύξει συνολικά τέσσερις διαγωνισµούς για την κατασκευή ισάριθµων µονά-
δων επεξεργασίας απορριµµάτων σε Γραµµατικό, Κερατέα, Λιόσια και Φυλή µε τη µέθοδο του Ανταγωνιστικού
∆ιαλόγου και µε συγχρηµατοδότηση από Κοινοτικά και Ιδιωτικά Κεφάλαια.

Για την ολοκλήρωση του Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου απαιτούνται απαλλοτριώσεις στην περιοχή της Φυλής,
ύψους 140 εκ. ευρώ, την ευθύνη των οποίων έχει η Κεντρική ∆ιοίκηση και η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής. 

ΜΜΕΕ    ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ
∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

∆∆ωωρρεεάάνν  σσεεµµιιννάάρριιαα
γγιιαα  ττοουυςς  άάννεερργγοουυςς  

εεππααγγγγεελλµµααττίίεεςς
οοδδηηγγοούύςς  ττηηςς  ππόόλληηςς    

Στην υλοποίηση δωρεάν σεµιναρίων
Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Ικανότ-
ητας (ΠΕΙ) Φορτηγών & Λεωφορείων (35

& 42 ώρες αντίστοιχα) σε ανέργους Ασπρ-
οπύργιους, Επαγγελµατίες Οδηγούς, οι οποίοι
χωρίς ΠΕΙ, κινδυνεύουν να χάσουν το δίπλωµά
τους, προχωρά ο ∆ήµος Ασπροπύργου. 
Τα σεµινάρια αυτά, για το ∆ίπλωµα ΠΕΙ, είναι

απαραίτητα για τους Επαγγελµατίες Οδηγούς,
είτε είναι ανεξάρτητοι και αυτοαπασχολούµε-
νοι, είτε µισθωτοί και εργάζονται σε εταιρείες.
Καθώς είναι γνωστό ότι, οι αρµόδιες αρχές
(∆ιευθύνσεις Μεταφορών) δεν θα χορηγούν
και δε θα διατηρούν σε ισχύ Επαγγελµατικές
Άδειες Οδηγού σε οδηγούς, οι οποίοι απαι-
τείται να κατέχουν και δεν κατέχουν Πιστοποιη-
τικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
Για το σκοπό αυτό, ο ∆ήµος Ασπροπύργου,

καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους, άνεργους
Επαγγελµατίες Οδηγούς, που επιθυµούν να
παρακολουθήσουν τα σεµινάρια, και είναι
∆ηµότες Ασπροπύργου, να προσέρχονται στον
1ο όροφο του ∆ηµαρχείου (Γραφείο
∆ηµάρχου, αρµόδιος υπάλληλος ο κ. Μιχάλης
Λιόσης), για τη συµπλήρωση της σχετικής
αίτησης, που θα συνοδεύεται από φωτοαντίγρ-
αφο του ∆ιπλώµατος και της Κάρτας Ανεργίας,
µέχρι την Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου (από
09:00-14:00).
Να αναφερθεί επίσης ότι ο ∆ήµαρχος, Νικό-

λαος Μελετίου, ήρθε σε επαφή µε  Σχολή
Εκπαίδευσης Οδηγών για ∆ιπλώµατα ADR, ΠΕΙ
και Κάρτα Μεταφορέα, ώστε να πραγµατοποι-
ηθούν άµεσα τα σεµινάρια για τους άνεργους
επαγγελµατίες οδηγούς.  
Τα σεµινάρια θα πραγµατοποιηθούν στον

Ασπρόπυργο, µε ευθύνη της Σχολής ¨3S4S
Εφαρµογές ΕΠΕ¨, σε συνεργασία µε την
Κοινότητα Καινοτοµίας «Innovation-
Community.gr», χωρίς την παραµικρή επιβάρυ-
νση αυτών που θα τα παρακολουθήσουν.

ΕΦΕΤ: Επιβολή προστίµων 316.500
ευρώ σε 87 επιχειρήσεις τροφίµων



Τ
ο δίκτυο αλληλεγγύης :”ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ
∆ΡΟΜΟΣ” ξεκινά µια ακόµα δράση που απε-
υθύνεται στους µαθητές/τριες της πόλης

Σε πρώτη φάση οργανώνουµε µαθήµατα για την 5η
και 6η ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ .

Επίσης για τους µαθητές/τριες των γυµνασίων και
λυκείων   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΦΥΣΙΚΗ – ΧΗΜΕΙΑ 

ΌΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944-523-775
Βαµβακάς Κώστας

Αν υπάρχει ενδιαφέρον  για διδασκαλία µαθηµάτων
που δε συγκαταλέγονται στην παραπάνω  λίστα παρ

ακαλούµε να µας το δηλώσετε για να προσπαθήσο-
υµε να ικανοποιήσουµε τις ανάγκες 

Επισηµαίνουµε ότι το δίκτυο αλληλεγγύης :
“ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ “ δεν είναι ΜΚΟ , δε

λαµβάνει κανενός είδους χρηµατική ενίσχυση από
κρατικούς φορείς , βιοµηχανίες , ευρωπαικά προ-
γράµµατα , αλλά στηρίζεται αποκλειστικά στην εθε-
λοντική δράση των πολιτών και τη βοήθειά τους.

Uparxeiallosdromos.gr
uparxeiallosdromos@gmail.com

ΠΠααρροουυσσίίαα  πποολλλλώώνν  φφίίλλωωνν,,
έέκκοοψψεε  ττηηνν  ππρρωωττοοχχρροοννιιάάττιικκηη

ππίίτταα  ττοουυ  
οο  ΚΚυυννηηγγεεττιικκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς

Σ
ε µια πολύ ζεστή ατµόσφαιρα παρουσία πολ-
λών µελών και φίλων, ο ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ έκοψε την πρωτοχρο-

νιάτικη πίτα του, στα γραφεία του συλλόγου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της
τοπικής αυτοδιοίκησης και του τοπικού τύπου. Την
Κυνηγετική Οµοσπονδία Στερεάς Ελλάδος εκπρ-
οσώπησε ο Κος Σταθόπουλος Νικόλαος, στον οποίο
έγινε απονοµή τιµητικής πλακέτας, για την πολυετή
και πολύτιµη προσφορά του στα κυνηγετικά δρώµενα
της χώρας µας, ενώ παρόν ήταν και ο εκδότης την

Κυνηγετικών ειδήσεων και πρόεδρος του κόµµατος
Ελλήνων Κυνηγών Τσαγκανέλιας Γεώργιος, ο οποίος
ανακοίνωσε την κάθοδο του κόµµατος στις προσεχείς
Ευρωεκλογές.

Στην διάρκεια της εκδήλωσης έγινε και η κλήρωση
της κυνηγητικής καραµπίνας και του δίκαννου. 

Οι τυχεροί αριθµοί που κληρώθηκαν είναι για την
καραµπίνα ο 421 και για το δίκαννο ο 414. Σε περίπτω-
ση που δεν βρεθούν οι δύο πρώτοι αριθµοί, κληρώθη-
καν και οι αναπληρωµατικοί 731 και 669 για την καρ-
αµπίνα και το δίκαννο αντίστοιχα.   

Η κλήρωση για την βασιλόπιτα ανέδειξε νικητή τον
συνάδελφο Παπαδάκη Αντώνη, ο οποίος κέρδισε µια
κυνηγετική άδεια περιόδου 2014-2015 από τον
Κυνηγητικό Σύλλογο Αχαρνών.
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Μαθήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας 
Από το δίκτυο αλληλεγγύης “ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ”

 Κοπή πίτας από το   
 ΚΑΠΗ Οινόης
Τη δική τους γιορτή για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

τους πραγµατοποίησαν  το απόγευµα του Σαββάτου 18 Ιανουα-
ρίου το ΚΑΠΗ Οινόης. Μια γιορτή γεµάτη ζωντάνια, δύναµη, κέφι,
πειράγµατα, χαµόγελα και αισιοδοξία για τη ζωή! Αφού τελέ-
στηκε ο αγιασµός, το λόγο πήρε ο ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας
κ. Γεώργιος ∆ρίκος που ευχήθηκε υγεία και καλή χρονιά για
όλους. 
Παρόντες στην κοπή της πίτας εκτός από τα πολλά µέλη των

ΚΑΠΗ ήταν  ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γεώργιος
Σαµπάνης, καθώς και στελέχη της δηµοτικής αρχής που ευχήθη-
καν στους ηλικιωµένους  και τους εργαζοµένους των ΚΑΠΗ.
Για µια ακόµη φορά, στον οικείο για τα µέλη του ΚΑΠΗ του Κέν-

τρου, αναδείχθηκε η σπουδαιότητα της ύπαρξής του στην πόλη
της Οινόης και η επιτακτική ανάγκη για την απρόσκοπτη και εύρ-
υθµη λειτουργία του! 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τα µέλη του ΚΑΠΗ αντάλλα-

ξαν ευχές κι έκαναν τον ετήσιο  απολογισµό της χρονιάς που
έφυγε.

ΤΤρρααυυµµααττιισσµµόόςς  3322χχρροοννοουυ  ααθθίίγγγγααννοουυ  σσεε  κκααττααδδίίωωξξηη  ααππόό  αασσττυυννοοµµιικκοούύςς

Νοσηλεύεται στο νοσοκοµείο Αττικόν

Φρουρούµενος στο νοσοκοµείο Αττικόν, νοσηλεύεται ελα-
φρά τραυµατισµένος στο δεξί πόδι, ένας 32χρονος Ροµά,
ο οποίος πρωταγωνίστησε το βράδυ της Παρασκευής σε
καταδίωξη µε πυροβολισµούς στο κέντρο του Πειραιά.
Ο άνδρας τραυµατίστηκε από πυρά αστυνοµικών της

οµάδας ∆ΙΑΣ, ο οποίοι τον καταδίωξαν αφότου ο ίδιος
επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο και στην προσπάθειά
του να ξεφύγει παρέσυρε δύο µοτοποδήλατα και δύο
µηχανές αστυνοµικών.
Ο 32χρονος αθίγγανος- που αποπειράθηκε να αποφύγει

τον έλεγχο- άρχισε να κινείται µε µεγάλη ταχύτητα στους
κεντρικούς δρόµους της πόλης και όταν συνάντησε κόκκι-
νο φανάρι, άρχισε να κινείται στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφ-
ορίας, µε αποτέλεσµα οι αστυνοµικοί να κάνουν χρήση
όπλων. Λίγη ώρα αργότερα, ο δράστης συνελήφθη και
πλέον νοσηλεύεται ελαφρά τραυµατισµένος, στο νοσοκο-
µείο Αττικόν.
Ένας αστυνοµικός τραυµατίστηκε ελαφρά κατά την

καταδίωξη, αλλά δεν είναι κρίθηκε αναγκαία η διακοµιδή
του σε νοσοκοµείο.
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Σήµερα και ώρα  09:30 π.µ.  θα συνεδριάσει η Οικονοµική Επιτρ-
οπή του δήµου Αχαρνών  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
ακόλουθα  θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:     

Εισηγητής: ∆ήµαρχος
1  Άσκηση ή µη ενδίκων µέσων της  υπ?αριθ. 3004/2013 απόφαση

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Εισηγητής: Γενική ∆ιεύθυνση
2  Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την

µελέτη κτηµατογράφηση - Πολεοδοµική µελέτη - Πράξη εφαρµο-
γής της Π.Ε. 17 ∆ήµου Αχαρνών και ανακήρυξη µειοδότη του παρ-
απάνω έργου.

Εισηγητής: ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
3  Ανατροπή ανάληψης  υποχρεώσεων  έτους  2013
4  Ανάληψη υποχρεώσεων 2014
5  Απόδοση λογαριασµού ποσού 25.000,00€ για τακτοποίηση των

µε αριθµ. 699Β έως και 703Β/2013 Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπ-
ληρωµής, έτους 2013, τα οποία αφορούν τα τέλη κυκλοφορίας των
οχηµάτων του ∆ήµου µας.

6  Απόδοση λογαριασµού ποσού 332,56€, για τακτοποίηση του µε
αριθµ.3146Α/2013  Χρηµατικού   Εντάλµατος Προπληρωµής, έτους
2013

7  Απόδοση λογαριασµού ποσού 6.000,00€ για τακτοποίηση του
µε αριθµ. 676Β/2013 Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής, έτους
2013

8  Απόδοση λογαριασµού ποσού 1.000,00€ για τακτοποίηση του
µε αριθµ. 3133A/2013 Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής,
έτους 2013

9  Απόδοση λογαριασµού ποσού 1.500,00€ για τακτοποίηση του
µε αριθµ. 2904Α/2013 Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής,
έτους 2013

10  Απόδοση λογαριασµού ποσού 2.079.296,07€ για τακτοποίηση
των µε αριθµ. 662Β έως και 674Β/2013 Χρηµατικών Ενταλµάτων
Προπληρωµής, έτους 2013, τα οποία αφορούν τα προνοιακά επιδό-
µατα E΄ διµήνου 2013.

11  Ορθή επανάληψη της µε αριθµ. 1109/30-12-2013 απόφασης
Οικ. Επιτροπής ως προς τον Κ.Α.

Εισηγητής: Αυτοτελές Τµήµα Νοµικής Υπηρεσίας
12  ∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο

Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιµο της  03/02/2014
ή σε περίπτωση αναβολής σε κάθε νέα δικάσιµο που πρόκειται να
συζητηθεί η αίτηση της Φωτεινής Αντωνίου κλπ (συν 3) κατά του
∆ήµου Αχαρνών για καθορισµό προσωρινής τιµής µονάδος επικει-
µένων

13  ∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Τρι-
µελές Εφετείο Αθηνών κατά τη δικάσιµο της  04/02/2014 ή σε

περίπτωση αναβολής σε κάθε νέα δικάσιµο που πρόκειται να
συζητηθεί η αίτηση της Μάρθας συζ. Γεωργίου Παπαδά το γένος
Συκαλιά  κατά του ∆ήµου Αχαρνών για αναγνώριση δικαιούχου και
καθορισµό προσωρινής τιµής µονάδος.

14  ∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο
∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών(ΑΒΕΜ: ΑΓ574/13-9-2010), κατά τη δικά-
σιµο της 06/02/2014 ή σε περίπτωση αναβολής σε κάθε νέα δικάσι-
µο που πρόκειται να συζητηθεί η προσφυγή που άσκησε η «Γ.
ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ», κατά του ∆ήµου Αχαρνών λόγω ανεξόφλητων
οφειλών.

15  ∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο
∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών(ΑΒΕΜ: ΑΓ575/13-9-2010), κατά τη δικά-
σιµο της 06/02/2014 ή σε περίπτωση αναβολής σε κάθε νέα δικάσι-
µο που πρόκειται να συζητηθεί η προσφυγή που άσκησε η «Γ.
ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ», κατά του ∆ήµου Αχαρνών λόγω ανεξόφλητων
οφειλών.

16  ∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο
Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιµο της  07/02/2014
ή σε περίπτωση αναβολής σε κάθε νέα δικάσιµο που πρόκειται να
συζητηθεί η αίτηση της Μαρίας Ποταµιάνου συζ. Βασιλείου Απο-
στολόπουλου, κατά του ∆ήµου Αχαρνών για αναγνώριση δικαι-
ούχου και καθορισµό προσωρινής τιµής µονάδος.

17  ∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο
∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (Αριθµ.Κατ: 27598/2010), κατά τη
δικάσιµο της  11/02/2014  ή σε περίπτωση αναβολής σε κάθε νέα
δικάσιµο που πρόκειται να συζητηθεί η ανακοπή ΚΕ∆Ε που άσκησε
ο Ιωάννης Πατσιανίδης του Βίκτωρος κατά: 1) 3488/9-6-2010 Ταµ.
Βεβαίωση καθού : 1) ΠροQστάµενος ∆ΟΥ Αχαρνών 2) του ∆ήµου
Αχαρνών που αφορά ∆ιοικητική Εκτέλεση.

18  ∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο
∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών (ΑΒΕΜ: ΑΓ3274/26-11-2012) , κατά τη
δικάσιµο της  12/02/2014  ή σε περίπτωση αναβολής σε κάθε νέα
δικάσιµο που πρόκειται να συζητηθεί η αγωγή που άσκησε η
«ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» κατά του ∆ήµου Αχαρνών λόγω ανεξόφλ-
ητων οφειλών.

19  ∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο
∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών (ΑΒΕΜ: ΑΓ3273/26-11-2012) , κατά τη
δικάσιµο της  12/02/2014  ή σε περίπτωση αναβολής σε κάθε νέα
δικάσιµο που πρόκειται να συζητηθεί η αγωγή που άσκησε η
«ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» κατά του ∆ήµου Αχαρνών λόγω ανεξόφλ-
ητων οφειλών.

20  ∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο
Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιµο της  14/02/2014
ή σε περίπτωση αναβολής σε κάθε νέα δικάσιµο που πρόκειται να
συζητηθεί η αίτηση της Σταµατίνας Σταµάτη χήρας Λουκά Μάµαλη
κλπ (συν 4), κατά του ∆ήµου Αχαρνών για αναγνώριση δικαιούχων.

21  ∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο
Μονοµελές Εφετείο Αθηνών κατά τη δικάσιµο της  18/02/2014  ή σε
περίπτωση αναβολής σε κάθε νέα δικάσιµο που πρόκειται να 

συζητηθεί η αίτηση του Εµµανουήλ Ανδρέου του ∆ηµητρίου κλπ
(συν 2) κατά του ∆ήµου Αχαρνών για αναγνώριση δικαιούχων και
καθορισµό προσωρινής τιµής µονάδος.

22  ∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο
Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιµο της 19/02/2014 ή
σε περίπτωση αναβολής σε κάθε νέα δικάσιµο που πρόκειται να
συζητηθεί η αγωγή της Τραπεζικής Εταιρείας µε την επωνυµία
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆» (πρώην επων-
υµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ∆», κατά του ∆ήµου Αχαρνών λόγω
ανεξόφλητης οφειλής.

23  ∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο
Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιµο της  14/02/2014
ή σε περίπτωση αναβολής σε κάθε νέα δικάσιµο που πρόκειται να
συζητηθεί η αίτηση του Χρήστου Γκολέµη του Νικολάου κλπ (συν 5)
κατά του ∆ήµου Αχαρνών για αναγνώριση δικαιούχων.

24  Έγκριση της υπ’ αριθµ.85/2014 Απόφασης ∆ηµάρχου που
αφορά τον διορισµό πληρεξούσιου δικηγόρου για να ασκήσει
έφεση  ενώπιον του Εφετείου Αθηνών  κατά της υπ’  αριθµ.149/2013
απόφασης Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών-που αφορά την
υπόθεση της Αλεξάνδρας Αποστολίδου-Ανδρικοπούλου- και να
παρίσταται  κατά τη δικάσιµο που θα ορισθεί για την συζήτηση του
πιο πάνω ένδικου µέσου και βοηθήµατος.

25  ∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο
Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιµο της  27/02/2014
ή σε περίπτωση αναβολής σε κάθε νέα δικάσιµο, που πρόκειται να
συζητηθεί η αγωγή της Μύριαµ-Ελένης Τζαβάλα του Μάριου, κατά:
1)του ∆ήµου Αχαρνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) & 2) του
νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία
«ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ».

26  ∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο
Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιµο της  28/02/2014
ή σε περίπτωση αναβολής σε κάθε νέα δικάσιµο που πρόκειται να
συζητηθεί η αίτηση της Στυλιανής συζ. Αργυρίου Καπετάνου το
γένος Μιχαήλ κατά του ∆ήµου Αχαρνών για αναγνώριση δικαι-
ούχου.

27  Έγκριση της υπ’ αρ. 2054/24-12-2013 απόφασης ∆ηµάρχου
που αφορά τον διορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου, προκειµένου να
γνωµατεύσει αν συντρέχει λόγος διάλυσης της σύµβασης και τις
νοµικές διαδικασίες που πρέπει να κινηθούν έναντι του αναδόχου
του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ,
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΧΩΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ» και για
τις νοµικές διαδικασίες που πρέπει να διενεργηθούν έναντι του
αναδόχου και να παραστεί σε οποιοδήποτε ∆ικαστήριο ή αρχή
απαιτηθεί για την διεκπεραίωση κάθε ενέργειας κατά του
αναδόχου ή του αναδόχου κατά του ∆ήµου

28  Ανάθεση σε ∆ικηγόρο για έλεγχο τίτλων, ιδιοκτησίας της
Κορµπά Κωνσταντίνας στην Π.Ε. «ΜΕΓ. ΣΧΟΙΝΑ Α΄» στο Ο.Τ. 2872
.29  Έγκριση της υπ’ αρ. 53/13-1-2014 απόφασης ∆ηµάρχου που
αφορά τον διορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου, προκειµένου να
συντάξει και υπογράψει εξώδικη απάντηση στην από 12-12-2013
εξώδικη καταγγελία – γνωστοποίηση – ∆ήλωση και Ενηµέρωση του
Επαµεινώνδα Χατζηδάκη του Μανούσου κατά του ∆ήµου Αχαρνών

ΝΝέέαα  κκάάµµεερραα  σσττιιςς  ΕΕρρυυθθρρέέςς  γγιιαα  ττηηνν  
ττοουυρριισσττιικκήή  ππρροοββοολλήή  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς

Για την ανάδειξη της  οµορφ-
ιάς που κρύβουν τα χωριά του
∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας

και την τουριστική τους προβολή,
επιστρατεύτηκε για ακόµα µία
φορά η τεχνολογία .
Σε πρώτη φάση-όπως αναφέρεται
σε σχετική ανακοίνωση του δήµου-
τοποθετήθηκε µία ακόµη live κάµε-
ρα στις Ερυθρές,  η οποία θα µετα-
φέρει ζωντανά εικόνες µέσω της
ηλεκτρονικής σελίδας  του ∆ήµου
σε όλο τον κόσµο, αναδεικνύοντας
τον πολιτισµό µίας περιοχής αλλά
και την καθηµερινότητα των
πολιτών.
Πρόκειται  για µία πρωτοβουλία

που θα δίνει την δυνατότητα στον καθένα όπου και αν βρίσκεται να βλέπει σε πραγµατικό χρόνο πως
είναι το χωριό και τι οµορφιές έχει προκειµένου να το επιλέξει ως τόπο για να περάσει µερικές
µέρες ξεκούρασης.
Η µεταφορά εικόνων µέσω καµερών  χρησιµοποιείται και σε άλλες περιοχές του δήµου Μάνδρας -
Ειδυλλίας µε στόχο την άµεση ανάδειξη των τουριστικών πλεονεκτηµάτων του και την προβολή τους
µε το ελάχιστο δυνατό κόστος. 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αποφασίζει σήµερα για την τακτοποίηση προνοιακών
επιδοµάτων και για µελέτες κτηµατογράφησης 

ΓΓΙΙΑΑ  332277  ΧΧΙΙΛΛΙΙΑΑ∆∆ΕΕΣΣ
∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΧΧΟΟΥΥΣΣ
Στις 23 Ιανουαρίου η επόµενη
δόση του επιδόµατος 
πετρελαίου θέρµανσης

Στις 23 Ιανουαρίου η επόµενη δόση του επιδό-
µατος πετρελαίου θέρµανσης
Στην καταβολή της επόµενης δόσης του επιδό-
µατος πετρελαίου ύψους 38,5 εκατ. ευρώ
περίπου, προς 327 χιλιάδες δικαιούχους,
προχωρά το υπουργείο Οικονοµικών.
Τα χρήµατα θα είναι διαθέσιµα στους λογαρια-
σµούς των δικαιούχων στις 23/1/14, ανακοίνω-
σε πριν λίγο, µέσω µηνύµατος στο Τwitter, ο
γενικός γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων Χάρης
Θεοχάρης.
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ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ

ΤΟ     ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
&  ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ  ,ΚΑΙ
Ο  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΟΝΕΩΝ   ΚΑΙ   ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ     ΤΟΥ
5ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΣΑΣ  ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΝΑ
ΤΙΜΗΣΕΤΕ  ΜΕ  ΤΗΝ   ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΣΑΣ  ΤΗΝ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ   ΓΙΑ   ΤΗΝ  ΚΟΠΗ   ΤΗΣ    ΠΙΤΑΣ   ΠΟΥ
ΘΑ    ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ    ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ     01
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2014   ΚΑΙ    ΩΡΑ   18:00 µµ     ΣΤΟ
5ο     ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ   ΑΝΩ  ΛΙΟΣΙΩΝ.  
ΣΑΣ   ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ   ΟΛΟΥΣ   ΚΑΙ  ΟΛΕΣ   , ΦΙΛΟΥΣ
ΚΑΙ  ΜΕΛΗ   ΤΩΝ   ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΣ   ΝΑ  ΠΟΥΜΕ  ΤΑ
ΧΡΟΝΙΑ  ΠΟΛΛΑ   ΚΑΙ  ΝΑ   ΑΝΤΑΛΛΑΞΟΥΜΕ
ΕΥΧΕΣ.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ  ΠΡΟΣ  ΑΠΟΦΥΓΗ
ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΩΝ  ΠΩΣ  Η  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ   ΕΙΝΑΙ
ΑΝΟΙΚΤΗ   ΣΕ  ΟΛΟΥΣ   ΚΑΙ  ∆ΕΝ  ΘΑ  ΣΤΑΛΟΥΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ    ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ..

Ο πρόεδρος του Συλλόγου  Πανοράµατος                                               
∆αδάνης Νικηφόρος     

Η  πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων  & κηδεµόνων
5ου ∆ηµ. Σχολείου
Μπλέτσα  Αντωνία  

ΣΣτταα  664455,,77  εεκκααττ..  εευυρρώώ  οοιι
αακκάάλλυυππττεεςς  εεππιιττααγγέέςς  ττοο  22001133

Σ
τα 645,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ακάλ-
υπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλ-
λαγµατικές το 2013, σύµφωνα µε τα

στοιχεία του Συστήµατος Αθέτησης Υποχρ-
εώσεων του «Τειρεσία».

Έτσι, καταγράφεται αισθητή µείωση, καθώς στο
σύνολο του 2012 ακάλυπτες επιταγές και απλήρ-
ωτες συναλλαγµατικές είχαν ανέλθει στα 1,5 δισ.
ευρώ, ενώ το 2011 ακάλυπτες επιταγές και
απλήρωτες συναλλαγµατικές είχαν ανέλθει στα
2,3 δισ. ευρώ.

Συγκεκριµένα, στην περίοδο Ιανουαρίου –
∆εκεµβρίου 2013, το σύνολο των ακάλυπτων επι-
ταγών διαµορφώθηκε στα 522 εκατ. ευρώ,
σηµειώνοντας πτώση κατά 62,13%, συγκριτικά µε
την αντίστοιχη περίοδο του 2012 , ενώ το σύνολο
των απλήρωτων συναλλαγών έφθασε στα 123,7
εκατ. ευρώ, καταγράφοντας µείωση 43,94%, σε
σχέση µε τα επίπεδα του 2012.

Σε ό, τι αφορά στα στοιχεία του ∆εκεµβρίου,
κατεγράφησαν 1.808 ακάλυπτες επιταγές ύψους
24 εκατ.  ευρώ, σηµειώνοντας πτώση κατά 13,60%,
σε σχέση µε το Νοέµβριο 2013. 

Ακόµη σφραγίσθηκαν 5.124 απλήρωτες συναλ-
λαγµατικές ύψους 7,34 εκατ.  ευρώ, σηµειώνον-
τας πτώση κατά 14,22%, σε σχέση µε το Νοέµβριο
2013.

Πρόταση για την  ενίσχυση του
πανευρωπα£κού δικτύου αναζήτησης
εργασίας EURES , υπέβαλλε πρόσφατα  η

Ευρωπα£κή Επιτροπή,  µε στόχο τη αύξηση  των
προσφερόµενων θέσεων εργασίας, και την
ενίσχυση  των  πιθανοτήτων αντιστοίχησης των
θέσεων αυτών ώστε να καλυφθούν  ταχύτερα.

Όπως σηµειώνεται, η εν λόγω πρόταση,  µόλις
λάβει την έγκριση του Συµβουλίου Υπουργών της Ε.Ε
και του Ευρωπα¹κού Κοινοβουλίου, θα βοηθήσει τους
πολίτες στις επιλογές τους, στην αναζήτηση
εργασίας στο εξωτερικό.

« Φιλόδοξο βήµα για την καταπολέµηση της
ανεργίας κατά ένα πολύ πρακτικό τρόπο»,
χαρακτήρισε την πρόταση της Επιτροπής, ο
επίτροπος για την απασχόληση, τις κοινωνικές
υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη László Andor, και
πρόσθεσε ότι «Θα συµβάλει στην αντιµετώπιση των
ανισορροπιών στις αγορές εργασίας,
µεγιστοποιώντας την ανταλλαγή διαθέσιµων θέσεων
εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ και εξασφαλίζοντας
πιο ακριβή αντιστοιχία µεταξύ κενών θέσεων
εργασίας και ατόµων που αναζητούν εργασία. 

Το µεταρρυθµισµένο EURES θα διευκολύνει την
κινητικότητα του εργατικού δυναµικού και θα
συµβάλει στην επίτευξη µιας πραγµατικά
ολοκληρωµένης ευρωπα¹κής αγοράς εργασίας».

Οι προτεινόµενοι νέοι κανόνες, σύµφωνα µε την
Επιτροπή, θα καταστήσουν το EURES πιο
αποτελεσµατικό, τις προσλήψεις πιο διαφανείς και τη
συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών ισχυρότερη,
κυρίως δίνοντας τη δυνατότητα στο δίκτυο:

Να προσφέρει στη δικτυακή πύλη EURES
περισσότερες κενές θέσεις εργασίας στην ΕΕ,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που προέρχονται από
τις ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης. 

Τα άτοµα που αναζητούν εργασία σε όλη την Ευρώ
πη θα έχουν άµεση πρόσβαση στις ίδιες θέσεις

εργασίας και οι εγγεγραµµένοι εργοδότες θα είναι σε
θέση να προσλαµβάνουν προσωπικό από ένα
εκτεταµένο σύνολο βιογραφικών σηµειωµάτων

 Να πραγµατοποιεί αυτόµατη αντιστοίχηση των
κενών θέσεων εργασίας µε τα βιογραφικά
σηµειώµατα

 Να παρέχει βασικές πληροφορίες για την αγορά
εργασίας της ΕΕ και το EURES σε άτοµα που
αναζητούν εργασία ή στους εργοδότες σε όλη την
Ένωση

Να παρέχει σε υποψήφιους και εργοδότες
υπηρεσίες υποστήριξης της κινητικότητας που να
διευκολύνουν την πρόσληψη και την ένταξη των
εργαζοµένων στη νέα θέση στο εξωτερικό

Να βελτιώσει τον συντονισµό και την ανταλλαγή
πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών σχετικά µε
τις εθνικές ελλείψεις και πλεονάσµατα εργατικού
δυναµικού, για να γίνει η κινητικότητα αναπόσπαστο
µέρος των πολιτικών τους για την απασχόληση

Οι βελτιώσεις αυτές θα ωφελήσουν άτοµα που
αναζητούν εργασία και επιχειρήσεις κάθε µεγέθους,
αλλά ιδίως τις ΜΜΕ, δεδοµένου ότι, επί του
παρόντος, µπορεί να µην έχουν την οικονοµική
δυνατότητα να προσλάβουν εργαζοµένους στο
εξωτερικό χωρίς τις υπηρεσίες που παρέχει το
EURES δωρεάν.

Πρόταση για την  ενίσχυση του πανευρωπα[κού 
δικτύου αναζήτησης εργασίας EURES  

.. Υπέβαλλε η Ευρωπα¹κή ΕπιτροπήΥπέβαλλε η Ευρωπα¹κή Επιτροπή
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ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιά  & ο ∆ήµος Μεγαρέων  έχουν την
τιµή να σας προσκαλέσουν την Τετάρτη  22  Ιανουαρίου  2014, ώρα
18.00 στην Αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στην παρουσίαση των
προγραµµάτων:  
1. «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προ¹όντων», ΜΕΤΡΟ 123Α
(Ενίσχυση µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προ¹όντων)
2. «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών», ΜΕΤΡΟ 112

Παρουσίαση – ενηµέρωση : 
Γεώργιος Χαλόφτης, Ειδικός Σύµβουλος του ΒΕΠ 

Ο Πρόεδρος του Β.Ε.Π.                 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

� ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ 11,5 
χλµ-ΟΙΝΟΗ-ΒΙΛΙΑ               

� Αγώνας ∆ρόµου  2.200
µέτρων για παιδιά ∆ηµοτικού                        

ΑΑΑΑΙΙΙΙΤΤΤΤΗΗΗΗΣΣΣΣΕΕΕΕΙΙΙΙΣΣΣΣ    ΣΣΣΣΥΥΥΥΜΜΜΜΜΜΜΜΕΕΕΕΤΤΤΤΟΟΟΟΧΧΧΧΗΗΗΗΣΣΣΣ
ΣΣΣΣττττοοοο    eeeemmmmaaaaiiii llll     µµµµααααςςςς::::     ddddeeeerrrrvvvveeeennnneeeeiiiiaaaa....ppppssssaaaatttthhhhaaaatttthhhhlllloooonnnn@@@@ggggmmmmaaaaiiii llll ....ccccoooommmm
FFFFAAAAXXXX::::    222211115555    5555444400008888888844440000                
ΤΤΤΤηηηηλλλλεεεεφφφφωωωωννννιιιικκκκώώώώςςςς    σσσσττττοοοο::::     6666999900009999333388889999111166662222((((ΓΓΓΓοοοορρρρααααννννίίίίττττηηηηςςςς    ΠΠΠΠααααύύύύλλλλοοοοςςςς))))

Α.∆.Α.: ΒΙΨΒ7Λ7-Λ2Ζ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 
ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  Α∆ΕΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Ηρώων Πολ-
υτεχνείου 78
Ταχ. Κώδικας : 19200, Ελευσίνα
Τηλέφωνο : 2132047050       
Πληροφορίες : Σπ. Καλλιγέρης
e-mail: skaligeris@patt.gov.gr
Σχετ.: 8557/13, 8697/13.

Ελευσίνα  15    /  1 /  2014
Αρ.πρωτ. 69/ Φ20-65                                 

Θ Ε Μ Α  : Χορήγηση
αδείας πωλητή πετρελαίου θέρ-
µανσης λιανικής στον κο
«ΒΙΟΛΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ», µε έδρα
στην οδό Ηρακλέους 9 του
∆ήµου Μάνδρας Αττικής.

Α.Φ.Μ. : 069049842,
∆.Ο.Υ. :  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΑ    ΠΠ    ΟΟ    ΦΦ    ΑΑ    ΣΣ    ΗΗ

Έχοντας   υπόψη :

1.Τις διατάξεις  του  Ν. 3852 /
2010 «Νέα  Αρχιτεκτονική  της
Αυτοδιοίκησης  και  της  Απο-
κεντρωµένης  ∆ιοίκησης – Πρό-
γραµµα  Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α΄/7– 6 – 2010).
2.Την  Υ.Α. 44403/20–10–2011
(ΦΕΚ 2494/ Β΄/ 4-11-2011) «Έγκρ-
ιση  τροποποίησης  του  Οργανι-
σµού  της  Περιφέρειας  Αττι-
κής».
3.Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. οικ. 61
/11–1-2011 (ΦΕΚ 18/Β’) Απόφαση
του  Περιφερειάρχη Αττικής µε
θέµα  «Μεταβίβαση  αρµοδιοτή-
των  στους  Αντιπεριφερεια-
ρχες».
4.Τον Ν. 3982 / 2011 (ΦΕΚ
143/Α΄/17–6–2011 ) «Απλοποίηση
της  αδειοδότησης       τεχνικών
επαγγελµατικών και µεταποιη-
τικών δραστηριοτήτων   και
επιχειρηµατικών πάρκων  και
άλλες  διατάξεις».
5.Το Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230Α)
«Οργάνωση της αγοράς πετρε-
λαιοειδών και άλλες διατάξεις»,

όπως αυτός τροποποιήθηκε µε
τον  Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95Α)
«Έλεγχος της διακίνησης και
αποθήκευσης πετρελαιοειδών
προ¹όντων – Ρύθµιση θεµάτων
Υπουργείου Ανάπτυξης».
6.Την Υ.Α. ∆19 / Φ11 / οικ. 13098
/ 1156 / (ΦΕΚ 1039/Β), «Κατηγο-
ρίες  παραβάσεων   του Ν.
3054/02 (ΦΕΚ  230Α΄) , όρια  προ-
στίµου  ανά  κατηγορία  και  άλλα
σχετικά  ζητήµατα – σφράγιση
εγκαταστάσεων.
7.Την Υ.Α. ∆2/16570 (ΦΕΚ
1306/Β/16-9-05) «Κανονισµός
αδειών».
8.Την Κ.Υ.Α.
∆2/Α/Φ.5/οικ.2490/05 (ΦΕΚ 218Β)
«Καθορισµός ανταποδοτικού
τέλους για την έκδοση, τροπο-
ποίηση ή επέκταση των αδειών
του άρθρου 4 του Ν.3054/2002
και ετήσιων ανταποδοτικών
τελών για τη χρήση των αδειών
αυτών».
9.Την Υ.Α. ∆2/Α/19843/29–9–2011
(ΦΕΚ 2191 / Β΄/ 30 – 9 – 2011)
«Τροποποίηση       του  Κανονι-
σµού  αδειών».
10.Την υπ΄ αριθµ. πρωτ.
24709/12-10-12 απόφαση της
∆/νσης Ανάπτυξης Περιφερεια-
κής Ενότητας Βορείου Τοµέα
Αθηνών της Περιφέρειας Αττι-
κής, µε την οποία χορηγήθηκε
άδεια πωλητή (χονδρικής–λιανι-
κής) πετρελαίου θέρµανσης στην
εταιρεία MAMIDOIL-JETOIL
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ Α.Ε.
µε δ.τ. «JET OIL» µε έδρα επί των
οδών Ευρώτα 27 & Κηφισού στην
Κηφισιά Αττικής , τετραετούς
χρονικής  διάρκειας.
11.Την από 18–11– 2013 σύµβα-
ση αποκλειστικής προµήθειας,
µεταξύ του ΒΙΟΛΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
και της εταιρείας «MAMIDOIL-
JETOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ
Α.Ε.».
12.Την Κατάσταση συµφων-
ητικών παραγράφου 16 άρθρου 8
του Ν.1882/90  µε  αριθµό
θεώρησης 7152 / 20 – 11 – 2013
της ∆.Ο.Υ. Ελευσίνας. 
13.Το υπ’ αρ. πρωτ. 33877/27-11-
13 ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθω-
σης Φορτηγού ∆ηµόσιας Χρήσης
µε αριθµό κυκλοφορίας ΝΧΑ-
1282 µεταξύ της ΒΙΟΛΕΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και
του ΒΙΟΛΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του
ΙΩΑΝΝΗ.
14.Τις από 18-11-13, 22–11–2013
και 8-1-14 αιτήσεις του ΒΙΟΛΕΤΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ περί χορηγήσεως
αδείας πωλητή πετρελαίου  θέρ-
µανσης (λιανικής).
15.Το γεγονός ότι ο αιτών πληροί
όλες τις προºποθέσεις του άρθρ-
ου 7 του    Ν.3054/2002 (ΦΕΚ
230/Α’) και υπέβαλλε στην Υπηρ-
εσία µας όλα τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται από την Υ.Α.
∆2/16570 (ΦΕΚ 1306/Β/16-9-05),
για την  χορήγηση άδειας πωλ-
ητή πετρελαίου θέρµανσης  (λια-
νικής).
16.Την από 14–11–2013 Υπεύθυ-
νη δήλωση του Ν.1599/1986 του
ΒΙΟΛΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ότι όλα τα
στοιχεία που περιλαµβάνονται
στην αίτησή του είναι αληθή.
17. Την από 10 –1–2014 εισήγηση
υπαλλήλου της Υπηρεσίας µας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

1. Χορηγούµε άδεια πωλητή
πετρελαίου θέρµανσης λιανικής,
όπως αυτή προσδιορίζεται στο
άρθρο 7 του Ν.3054/2002 καθώς
και από τον υπ’ αριθµ.
∆2/16570/7-9-2005 (ΦΕΚ τ. Β/
1306/16-9-2005) κανονισµό
αδειών, όπως αυτός τροποποι-
ήθηκε µε την Υ.Α. ∆2 / Α / 19843 /
29 – 9 – 2011 (ΦΕΚ 2191 /
Β΄/30–9–2011), στην εταιρεία µε
τα παρακάτω στοιχεία :

α) Κάτοχος  αδείας:
«ΒΙΟΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
β) ∆ιεύθυνση άσκησης της δρα-
στηριότητας (έδρα): οδός
Ηρακλέους 9, 
∆ήµος Μάνδρας Αττικής.
γ) Αποθηκευτικοί χώροι : ∆εν
διαθέτει
δ) Μεταφορικά µέσα : Ένα µισθ-
ωµένο Φ.∆.Χ. µε αριθµό κυκλο-
φορίας ΝΧΑ 1282.
ε) Χρονική διάρκεια ισχύος:
Τέσσερα (4)  έτη.

2. Η παρούσα άδεια ισχύει για
όλη την επικράτεια και χορη-
γείται µε τους  ακόλουθους
όρους και προºποθέσεις:

2. Α) ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ :
1. Υποχρέωση  σεβα-
σµού  κανονιστικού  πλαισίου.
Καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της
άδειας, ο κάτοχός  της  οφείλει :

i.Να τηρεί τις διατάξεις του
N.3054/2002 όπως τροποποιήθη-
κε και  συµπληρώθηκε µε τον Ν.
3335 / 2005 (ΦΕΚ 95 Α΄) και των
κανονιστικών πράξεων  που

εκδίδονται  κατ΄ εξουσιοδότηση
του νόµου αυτού.
ii. Να τηρεί τους όρους
της αδείας που της χορηγείται
και κάθε περαιτέρω κανόνα
δικαίου που διέπει την δραστηρι-
ότητά του και ιδίως τους κανόνες
ασφαλείας και προστασίας περι-
βάλλοντος και να διαθέτει δια-
ρκώς τις άδειες που απαιτούνται
για την άσκηση της δραστηριότ-
ητάς της. 
iii.Να ασκεί την δραστηριότητα
της κατά τρόπο σύµφωνο µε τις
εκάστοτε  ισχύουσες διατάξεις
περί ανταγωνισµού.
iv.Να τηρεί τις αποφάσεις του
Υπουργού Ανάπτυξης που
εκδίδονται σύµφωνα µε  την διά-
ταξη της παραγράφου 2 του άρθ-
ρου 14 του Ν.3054/2002.
v.Να τηρεί κάθε υποχρέωση που
του επιβάλλεται µε την θέση σε
εφαρµογή του Σχεδίου Μέτρων
Έκτακτης Ανάγκης καθώς και µε
αποφάσεις του Υπουργού Ανά-
πτυξης σχετικά µε την εφαρµογή
µέτρων έκτακτης ανάγκης, σύµφ-
ωνα µε την διάταξη της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 13 του  Ν.
3054 / 2002.

2.Yποχρέωση  καταβολής
τελών.
Ο κάτοχος της αδείας, οφείλει να
καταβάλει εµπροθέσµως και
σύµφωνα µε  το νόµο τα τέλη που
της αναλογούν σύµφωνα µε το
Νόµο.
Ο κάτοχος της άδειας είναι
υποχρεωµένος να καταβάλλει το
ετήσιο ανταποδοτικό  τέλος 40 �,
για την χρήση της αδείας του
στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. (Κ.Α.Ε.
3421) και στη συνέχεια να υποβά-
λει στην Υπηρεσία µας φωτοαν-
τίγραφο του σχετικού ∆ιπ-
λοτύπου  Είσπραξης της  ∆.Ο.Υ. 
Η µη καταβολή έως 31 ∆εκεµ-
βρίου εκάστου ηµερολογιακού
έτους ισχύος της παρούσας
άδειας, του ανταποδοτικού τέλο-
υς των 40ΕΥΡΩ, αποτελεί λόγο
επιβολής των προβλεπόµενων
κυρώσεων.

3. Τήρηση λογαριασµών και Βιβ-
λίου ∆ιακίνησης Πετρελαίου.
Η κάτοχος της αδείας εταιρεία
οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις
που προβλέπονται  κατά τις δια-
τάξεις του άρθρου 11 του Ν.3054
/ 2002, σχετικά µε την τήρηση
λογαριασµών και Βιβλίου
∆ιακίνησης Πετρελαίου.

4. Υποχρέωση  παροχής  και
γνωστοποίησης  στοιχείων.
Ο κάτοχος της αδείας εταιρεία
οφείλει :
i. Nα παρέχει στο Υπο-
υργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής    και
στην κατά περίπτωση Αδειοδο-
τούσα Αρχή τα έγγραφα και τα
στοιχεία που  της ζητούν στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους.
ii.Nα παρέχει στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής    στοιχεία
σχετικά µε την άσκηση της δρα-
στηριότητάς της σύµφωνα µε την
διάταξη  της παραγράφου 3 του
άρθρου 11  του Ν. 3054 / 2002.
iii.Να παρέχει αµέσως τα οικονο-
µικά, λογιστικά, τεχνικά, εµπορι-
κά και άλλα συναφή στοιχεία και
πληροφορίες που ζητούνται από
την ΡΑΕ, σύµφωνα µε την διά-
ταξη  του δευτέρου εδαφίου της
παραγράφου  4, του  άρθρου 11
του Ν. 3054 / 2002.
iv.Να γνωστοποιεί άµεσα στην
Αδειοδοτούσα Αρχή οποιαδήπο-
τε αλλαγή επέρχεται  στα
στοιχεία βάσει των οποίων του
χορηγήθηκε η άδεια.

5. ∆ιεξαγωγή ελέγχων.
Ανά πάσα στιγµή η κάτοχος της
αδείας οφείλει να επιτρέπει στα
αρµόδια όργανα να διεξάγουν
ελέγχους και ιδίως επιτόπιους
ελέγχους των εγκαταστάσεων
και ελέγχους των βιβλίων,
στοιχείων και λογαριασµών του
κατόχου Αδείας,  συµπεριλαµβα-
νοµένου  του  Βιβλίου
∆ιακίνησης  Πετρελαίου.

2. Β)   ΕΙ∆ΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ
ΠΡΟ�ΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ.
Καθ΄ όλο  το  χρόνο  άσκησης
της  δραστηριότητας  για  την
οποία χορηγείται  η άδεια, η
κάτοχος  της  άδειας :
(α) Υποχρεούται να προµηθεύε-
ται πετρέλαιο θέρµανσης αποκ-
λειστικά από την              εταιρ-
εία MAMIDOIL-JETOIL
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ
Α.Ε. µε δ.τ. «JET OIL», µε την
οποία έχει συνάψει σύµβαση
αποκλειστικής προµήθειας
καταθέτοντας για τον σκοπό
αυτό αντίγραφο της αδείας του
στον προµηθευτή.
(β) Υποχρεούται να πωλεί πετρέ-
λαιο θέρµανσης λιανικώς σε τελι-
κούς                καταναλωτές.

(γ) Υποχρεούται να κατέχει του-
λάχιστον ένα Ι.Χ.– Β.Φ. όχηµα ή
να έχει  µισθώσει ένα ∆.Χ. – Β.Φ.
για την εξυπηρέτηση των αναγ-
κών τροφοδοσίας για την
πώληση πετρελαίου Diesel, το
οποίο υποχρεούται να αντικαθι-
στά σε περίπτωση απώλειας,
καταστροφής, παλαιότητας άνω
των είκοσι ετών ή λήξεως της
µισθωτικής     σύµβασης.
(δ) ∆ύναται να διακινεί και φωτι-
στικό πετρέλαιο χύµα ή σε
συσκευασία. Ειδικά  το συσκευα-
σµένο σε δοχεία φωτιστικό
πετρέλαιο θα διατίθεται είτε σε
τελικούς     καταναλωτές ή σε
άλλα καταστήµατα χονδρικής ή
λιανικής πώλησης.  

3.Η άδεια πωλητή πετρελαίου
θέρµανσης δεν απαλλάσσει τον
κάτοχό της από την υποχρέωση
να εφοδιασθεί µε άλλη άδεια που
προκύπτει από διατάξεις άλλων
νόµων     και αποφάσεων.
4.Η παρούσα άδεια ανανεώνεται
σύµφωνα µε το Άρθρο 13 του
Κανονισµού  Αδειών.
H αίτηση για την ανανέωση υπο-
βάλλεται τουλάχιστον έξι (6)
µήνες πριν από  την λήξη της
παρούσας άδειας.
5.Σε περίπτωση παράβασης των
όρων και των προºποθέσεων της
παρούσας άδειας επιβάλλονται
οι κυρώσεις που προβλέπονται
στο Άρθρο 17 του Ν.3054 / 2002,
όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 10 του Ν. 3335 / 2005 και
την Υ.Α.  ∆19/Φ11/οικ.
13098/1156/ (ΦΕΚ 1039/Β).  
6.Κατά της απόφασης αυτής
µπορεί να ασκηθεί προσφυγή
από οποιονδήποτε έχει έννοµο
συµφέρον ενώπιον του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος Ενέργειας
και κλιµατικής  Αλλαγής, εντός
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών
από την δηµοσίευσή αυτής,
σύµφωνα  µε τις διατάξεις του
Άρθρου 10 του Κανονισµού
Αδειών.

Ο Εισηγητής
Ο ΠΡΟ�ΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γ.  ΣΤΡΑΤΙ∆ΑΚΗΣ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Σ. ∆ΗΜΟΥ
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ÔÔïïõõ  ÁÁííÝÝóóôôçç  ÔÔóóááêêßßññïïããëëïïõõ tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΑΑΥΥΡΡΙΙΟΟ  ΗΗ  ΓΓΙΙΟΟΡΡΤΤΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΒΒΕΕΤΤΕΕΡΡΑΑΝΝΩΩΝΝ
ΠΠΟΟ∆∆ΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ

ΑΑύύρριιοο    σσττιιςς  1188::0000  σσττοο  κκττήήρριιοο  ττοουυ  ΠΠοολλυυχχώώρροουυ  ΑΑΠΠΟΟΛΛΛΛΩΩΝΝ      πποουυ    ββρρίίσσκκεεττααιι  εεππίί  ττωωνν  οοδδώώνν  ΕΕρρµµοουυ--
ππόόλλεεωωςς  &&  ΠΠηηλλίίοουυ  11  σσττοονν      ΠΠεειιρρααιιάά  ((  ΚΚααµµίίννιιαα))  θθαα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείί  ηη  γγιιοορρττήή  ττωωνν  ββεεττεερράάννωωνν
πποοδδοοσσφφααιιρριισσττώώνν..  ΘΘαα  γγίίννοουυνν  ββρρααββεεύύσσεειιςς  κκααιι  ααπποοννοοµµέέςς  ττιιµµηηττιικκώώνν  δδιιαακκρρίίσσεεωωνν  σσεε  εεκκππρροοσσώώπποουυςς
ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΑΑθθλληηττιισσµµοούύ,,  οολλυυµµππιιοοννίίκκεεςς      κκ..λλππ..  

Το πρόγραµµα της 17ης
αγωνιστικής της Football League

Ανακοινώθηκε το πρόγραµµα της 17ης αγωνι-
στικής της Football League έχει ως εξής:

Κυριακή 26 Ιανουαρίου
Βύζας Μεγάρων - Επισκοπή (15:00)
Αστέρας Μαγούλας - Παναιγιάλειος (15:00)
Ηρακλής Ψαχνών - Αχαρναdκός (15:00)
Γλυφάδα - Φωστήρας (15:00)
Πανηλειακός - Καλλιθέα (15:00)
Ολυµπιακός Βόλου - ΑΟ Χανιά (18:00 OTE TV)

∆ευτέρα 27 Ιανουαρίου
Παναχαdκή - Φωκικός (16:00 OTE TV)

ΚΥΠΕΛΛΟ:  ΣΤΗΝ ΜΑΓΟΥΛΑ 
Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
ΒΟΛΟΥ 14:30

Για την 3η φάση του Κυπέλλου Ελλάδος ο Αστέρ-
ας Μαγούλας θα υποδεχτεί στο γήπεδό του στις
14: 30 την Πέµπτη τον Ολυµπιακό Βόλου. Στο
πρώτο µάτς οι Βολιώτες είχαν επικρατήσει µε 2-
0.  ∆ιαιτητής: ∆ελφάκης (Αρκαδίας). Βοηθοί: Ανα-
στόπουλος, Πετρόπουλος (Αρκαδίας).

3η φάση κυπέλλου ΓΈθνικής:
Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΤΡΟΜΗΤΟ
ΑΧΑΙΑΣ

Η οµάδα ποδοσφαίρου του Πανελευσινιακού θα υπο-
δεχτεί την Τετάρτη στις 15:00 στο Στάδιο Ελευσίνας
τον Ατρόµητο Αχαίας στα πλαίσια της 3ης φάσης του
κυπέλλου ΓΈθνικής. (Μιχαηλίδης (Βοιωτίας), Καρα-
γιάννης (Φθιώτιδας), Μπούνος (Φωκίδας)
Το άλλο ζευγάρι είναι ΑΕΛ-Αγροτικός Αστέρας. Οι επα-
ναληπτικοί αγώνες θα γίνουν στις 23/2, και ο τελικός
στις 9/3.

ΕΣΚΑΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΗΤΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟ

Για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήµατος Α΄ΕΣΚΑΝΑ Γυναικών ο Πανελευσινιακός και ο Μανδραικός γνώρι-
σαν τις ήττες απο τον Φοίνικα Πειραιά 34-56, και Κυρίαρχους 65-30. Αναλυτικά:

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡ. 34-56(18-33)
∆ιαιτητές: Παπαδόπουλος Ανδ. , ∆αβιδέλης
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Καραχάλιος, Βανού): Κοτσάνη 11 , Σαρκίρη 1 , Πλαβούκου 11, Ξανθοπούλου 4 , Ιωσηφίδη
Σ. 2 , Περαµατζή 2, Ντόντη , Μεγαλούδης , Ιωσηφιδη Ελ. 3, Καµατερού , Οικονοµοπούλου
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡ. (Λαγοπόδης ): Γκριτζά 10 , Μάναλη 2, Σπυριδονίδου 6, Αρχοντάκη 2 , Τουρνατζή 2 Καρανά-
σιου 13(2) , Καρακούση . Ζεβαχιργιάν 3(1) , Παίδα 1 , Βράκα 13 , Λιβανού 2, Μανουρά 2

ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ -ΜΑΝ∆ΡΑ�ΚΟΣ 65-30 (26-16)
∆ιαιτητές : Ορφανός , Αντωνιάδης
ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ (Ζαχαρίας) : Καρακλή 3(1), Κοτσώνη 6, Τσίρµπα 3, Αράµπαλη 22, Αραµπατζή 2 ,Αλεξανδροπούλου
, Καµπόλη 2 , Σωτηροπούλου 9, Θεοφίλου 7,. Πεφάνη 4 Τσούµπου 5, Σιφωνιού 2
ΜΑΝ∆ΡΑ�ΚΟΣ (∆ιολέτης, Ρούσσης ): Σηφάκη 4, Παπανικολάου ∆. , Τακίδη 2, Παπανικολάου Αγγ. , Τριανταφυ-
λλοπούλου 3(1) , Γιαννικάκη 2, Χαραλαµπάκη , Τζαβαρή 13, Τσαπαρίκου, Καµπερίδη 6.

ΟΟ  ΠΠήήγγαασσοοςς  ΘΘρριιαασσίίοουυ
22--11  ττοονν  ΑΑρρίίωωνναα

ΣΣηηττεείίααςς  ΑΑΟΟ  

Για το πρωτάθληµα της Β'Εθνικής Γυναικών ο Πήγα-
σος Θριασίου επικράτησε στο γήπεδο Γήπεδο Γιώρ-
γος Ρουµελιώτης του Αρίωνα Σητείας µε 2-1.
Απο την αρχή της αναµέτρησης η οµάδα της Αθηνάς
Ρεντούµη πήρε τα ηνία του αγώνα και κατάφερε να
πάρει κεφάλι στο σκόρ  14'  µε κεφαλιά της Βαρασά
ύστερα απο εκτέλεση κόρνερ της Αποστολοπούλου.

Συνεχίζοντας το pressing ο Πήγασος σηµείωσε και
δεύτερο τέρµα ατο 27' µετά  απο πέναλτι που κέρδι-
σε η Κουλούµαση και εκτέλεσε η Βαρασά. 
Στο Β' µέρος η φιλοξενούµενη οµάδα πίεσε και µείω-
σε το σκορ µε την Λαζαροπολουλου στο 60'. Και οι
δυο οµάδες συνέχισαν να βγάζουν φάσεις σε ενα
ανοιχτό παιχνίδι µε την Σητεία να παίρνει µέτρα στο
γήπεδο, χωρίς όµως να γίνεται ιδιαίτερα απειλητική. 
∆ιαιτητής: Ιωαννίδης Ζ., Βοηθοί: Κιοσές Β., Κυρια-
κουλέα Α.
*** Το ∆.Σ της οµάδος ευχαριστεί  τον φίλαθλο
κόσµο που βρέθηκε στο γήπεδο βοηθώντας τις προ-
σπάθειες των αθλητριών σε ολη την διαρκεια του
αγωνα.
***Την προσεχή Κυριακή η οµάδα του Πήγασου θα
αγωνιστεί εκτός έδρας για λογαριασµό του κυπέλλου
µε τον Ατρόµητο Αθηνών.

ΟΙ ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΗΓΙΝΕΣ

Μετά από τεράστια ταλαιπωρία και απανωτούς
θριάµβους της... γραφειοκρατίας το κλειστό
της Ζωφριάς πήρε άδεια και η ΑΕΚ θα παίξει
εκεί όλους τους αγώνες µέχρι το τέλος του
πρωταθλήµατος µπάσκετ της Α2. 
Μεταξύ άλλων ην απόφαση του Γενικού Γραµ-
µατέα αποκεντρωµένης διοίκησης αναφέρεται: 
«Χορηγούµε προσωρινή άδεια λειτουργίας
µέχρι τις 30-06-2014, στο 3ο Κλειστό Γυµνα-
στήριο
Η άδεια χορηγείται δυνάµει i) του υπ΄ αρ. 415-
01-2014 εγγράφου του ∆ήµου Φυλής, Ν.Π.∆.∆.
Πολιτισµού και Αθλητισµού του ∆ήµου Φυλής
“ΠΑΡΝΗΘΑ” και ii) της υπ΄ αρ. ΤΥ-∆/Φ550/οικ.

38637/24-12-2013 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικο-
νοµικών, Εσωτερικών, Πολιτισµού - Αθλητισµού
∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
(Φ.Ε.Κ. 3317/τ. Β΄), για να δοθεί η δυνατότητα
στους υπευθύνους της εγκατάστασης να
συµµορφωθούν µε τις προβλεπόµενες διατά-
ξεις.

Το 3ο Κλειστό Γυµναστήριο Άνω Λιοσίων
θα χρησιµοποιείτα

ι για προπονήσεις-αγώνες Μπάσκετ

Ο επιτρεπόµενος αριθµός καθήµενων θεατών
είναι 800 (οκτακόσια) άτοµα, µε ευθύνη του
∆ήµου για την τήρηση των προβλεποµένων».  

 Στο Κλειστό της Ζωφριάς 
επιστρέφει η ΑΕΚ 
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ΠΕΤΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ : “∆ΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ”

Ο Πέτρος ∆ηµητρίου ο οποίος κοουτσάρησε την οµάδα
του Βύζαντα στο µατς µε τον Φωστήρα τόνισε στην
συνέντευξη τύπου τα εξής:

“Ο ρόλος της παρουσίας µου στην οµάδα είναι
συµβουλευτικός. ∆εν έχω κάνει συµβόλαιο µε τον
Βύζαντα και δεν θα κάνω αν µέσα στην εβδοµάδα δεν
εξασφαλιστούν ενηµερότητες ώστε να ενισχυθεί η
οµάδα και να έχει κάποιες ελπίδες να σωθεί".∆εν µπορώ
να είµαι προπονητής, αφού ούτε εγώ µπορώ να υπο-
γράψω συµβόλαιο χωρίς ενηµερότητα και να πάρω την πιστοποίηση για να είµαι στον πάγκο»

«∆εχθήκαµε δύο γκολ από στηµένες φάσεις και είναι ακόµη ένα σηµείο που δείχνουν πως έχουν πρόβ-
ληµα εµπειρίας τα παιδιά. Χρειάζεται αρκετή δουλειά για να προχωρήσουµε σε όλους τους τοµείς. Αλλά
είπα πως πρέπει πρώτα να αποκτηθούν παίκτες».

ΕΕΠΠΣΣ∆∆ΑΑ::  ΗΗµµιιττεελλιικκοοίί  ααγγώώννεεςς  
ΚΚυυππέέλλλλοουυ  ααύύρριιοο  ((44ηη  φφάάσσηη))

Αύριο θα γίνουν οι
ηµιτελικοί αγώνε
κυπέλλου για την 4η
φάση του θεσµού.
Αναλυτικά:
∆ηµοτικό Νέας
Περάµου(15:30): 
Ατταλος-Λέων
∆ηµοτικό ''Φράγκειο''
Μάνδρας(15:30): 
ΠΑΟΚ Μάνδρας-
Αστέρας
Μαγούλας(Νέοι).

 ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΙΚΤΩΝ 
 ΠΑΙ∆ΩΝ-ΝΕΩΝ ΕΠΣ∆Α 

Παρακαλούνται οι παρακάτω ποδοσφαιριστές Νέων και Παίδων των µικτών ΕΠΣ∆Α να προσέλθουν για την
προπόνηση - επιλογή την Τρίτη 21/1/2014 ώρα 15:00 οι Νέοι και 16:00 οι Παίδες στο γήπεδο παραλίας Ασπρ-
οπύργου.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ :ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Νέοι ...................
Αραπάκης , Πετρολιάγκης, Μαράνης (Πανελευσινιακός) ,Αβράµης   , Καψάλας , Αλεξόπουλος, (Θρασύβου-

λος) , Καρεµφυλάκης , Κωνσταντής (Πανελευσινιακή Ενωση ) , Σαµαράς     , Μπελέσκας, Τσατσάς , Αποστολό-
πουλος , Γκουλµετώβ, Μολντοβάν, Μανάφας, Ζανέσης, Μινοσιάν , Πατσιανιδης, Μπελέσκας (ΛΕΩΝ) ,Τσοµ-
πανίδης   (Ακράτητος)  , Κανελλόπουλος , Βασιλείου  (Ζωφριά),  Λαθούρας ( Εθν.Πανοράµατος) , Κακοσίµος
(Ειδυλλιακός) , Λάλλας( ΠΑΟΚΜ) , Ρούπας, Τάτσης (Πανασπροπυργιακού), Πλατανιώτης , (Πανελευσινιακός).

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ : ΤΥΡΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Παίδες ........................
Μιχάηλης , Χόντος ∆. (Νέα Πέραµος ) , Κοµιώτης , Πιπερίδης (Πυρρίχιος) , Κοκαβέσης , Τσιόπελας (Ακράτ-

ητος) , Κωσταράς , Τζώρας,  , Αντωνάρας (Αγ.Ανάργυροι) , Μαυρονάσος, Μήτσος  , Βασίλαινας, Πανταζής
(Βύζας) , Πέππας (ΠΑΟΚ) , Σταύρου (Αίας) , Τυρλής, Τσακουρίδης,  (Πανελ/κός) , Γκέρτσος( Ακράτητος), Ηλι-
όπουλος, Λογοθέτης Φ, Λογοθέτης Α, Χρηστάκης  ( Πανελευσινιακή Ένωση )  , Μήτσος Ανδρέας  ( Βύζας) ,
Μικρός (Αγ.Ανάργυροι) .

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΤΗΣ ΠΑΕ ΑΧΑΡΝΑ�ΚΟΣ

Ο Αχαρνα¹κός εξέδωσε ευχαρι-
στήρια ανακοίνωση:  «Η ΠΑΕ Αχαρ-
να¹κός εκ µέρους της ∆ιοίκησης
ευχαριστεί θερµά και την ∆ιοίκηση,
αλλά και τον φίλαθλο κόσµο της
Επισκοπής για την άψογη φιλοξενία της αποστολής».
Ο πρόεδρος, Γιώργος Μωυσιάδης δήλωσε: «Οι
παίκτες, αλλά και το προπονητικό team της οµάδας,
που βρέθηκε στην Κρήτη για τον αγώνα της 16ης Αγω-
νιστικής, Επισκοπή – Αχαρνα¹κός δέχτηκαν θερµής
φιλοξενίας κάτι που οφείλουµε να αναγνωρίσουµε.
Ευχαριστούµε θερµά την Επισκοπή για όλα».

ΚΟΝΤΑ ΣΕ ∆ΩΡΟΒΙΝΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ∆ΩΡΟΒΙΝΗ 
Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ;

Ο Αστέρας
Μαγούλας βρίσκε-
ται πολύ κοντά στην
απόκτηση του
30χρονου µεσοεπιθ-
ετικού Σπύρου ∆ωρ-
οβίνη που αποχώρη-
σε από τη ∆όξα
Βύρωνα.  
Από κει και πέρα,
παρελθόν αποτελεί
ο γενικός αρχηγός
του συλλόγου,
Παναγιώτης Μοίρας ο οποίος υπέβαλε την παραίτηση
του. Από ίωση ταλαιπωρειται ο Αλέξανδρος Κασµε-
ρίδης, γι’ αυτό άλλωστε δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι
µε τον Πανηλειακό. Ενόψει Παναιγιαλείου, επιστρέφει
από τιµωρία ο Στρατοµήτρος.

ΠΠΠΠΡΡΡΡΙΙΙΙΟΟΟΟΝΝΝΝΑΑΑΑΣΣΣΣ----ΜΜΜΜΟΟΟΟΙΙΙΙΡΡΡΡΑΑΑΑΣΣΣΣ

Γιώργος Σκαραφίγκας:
“∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ”

"Θέλω στο ξεκίνηµα να ζητήσω συγνώµη
για τη φάση στο τέλος µε τον Ράλε:-Ρος, ο
οποίος έβαλε καλάθι την ώρα που εγώ
χαιρετούσα τον κόουτς. ∆εν υπάρχει
δικαιολογία για αυτό που έκανε. ∆ηµιο-
υργήθηκε πρόβληµα από το πουθενά.

Ο Πανιώνιος είναι µια οµάδα µε µεγάλη
δυναµική και µεγάλο ροτέισον στο ρόστερ.
Το σερί που δεχτήκαµε στο τέλος του
πρώτου ηµιχρόνου και τα τρίποντα του
Μπατή στο τέλος της τρίτης περιόδου έκρ-
ιναν τα πάντα.

Εµείς θέλουµε µια προσθήκη όµως η κοι-
νοτική αγορά δεν είναι εύκολη αυτή την
περίοδο. Ίσως είναι πιο εύκολη µια αλλα-
γή Αµερικανού", επεσήµανε ο κ. Σκαρα-
φίγκας .

Θωµάς Νίκου: "Ηταν σα να µην υπήρχαµε
στο γήπεδο σήµερα. ∆εν κάναµε τίποτα
απ' όσα είχαµε σχεδιάσει. Ο Πανιώνιος
κέρδισε δίκαια. Εµείς πρέπει τώρα να
πάρουµε τις νίκες που χρειαζόµαστε για
να µείνουµε στην κατηγορία".

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΑ@ΚΟΥ
Γ.ΒΑΖΑΚΑΣ: “ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ Η ΟΜΑ∆Α ΜΟΥ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΤΙ∆Α”

Ο Γρεβενιώτης τεχνικός τόνισε ότι η οµάδα του Μενιδίου απέσπα-
σε βαθµό σε µία δύσκολη έδρα, όπως είναι αυτή της Επισκοπής:
«Ερχόµαστε από ένα αρνητικό αποτέλεσµα κόντρα στον Φωστήρα.
Είδα την Επισκοπή, είναι µία τεχνική και δουλεµένη οµάδα. Η
οµάδα που θα έκανε το γκολ θα έπαιρνε το µατς. ∆εν το πέτυχε
καµία από τις δύο. Είµαι ευχαριστηµένος απο την προσπάθεια.
Κλείσαµε τους χώρους. Η Επισκοπή έπαιξε µε µεγάλες πάσες και
θεώρησα ότι έτσι µία σοβαρή οµάδα δύσκολα θα δεχθεί γκολ.
Πήραµε βαθµό σε δύσκολη έδρα. Κοιτάµε να µαζέψουµε τους
βαθµους και να φύγουµε από την πίεση της σωτηρίας. Είµαστε σε
καλό δροµο και πιστεύω ότι ο Αχαρνα¹κός θα σωθεί γρήγορα».

Στέλιος Βογιατζής:  
“Στο µατς µε το Αιγάλεω
δεν δικαιούµασταν τίποτα”

∆ υσαρεστηµένος εµφανίστηκε ο προπονητής
του Μανδραικού Στέλιος Βογιατζής απο την
ήττα της οµάδος του απο το Αιγάλεω.Είχα συνηθίσει στα 5 προηγούµενα
παιχνίδια που ήµουν στον πάγκο να έχουµε καλή παρουσία . Νοµίζω στο
εν λόγω παιχνίδι δεν δικαιούµασταν τίποτα ήµασταν αρκετά κακοί και
ούτε από επιλογές πηγαίναµε καλά είχαµε και τραυµατισµούς ο Σερέ-
πας, ο Κολιτσίνας, οι 2 µεταγραφές που πήραµε, ο Μπουγιας και ο Κου-
σουρής δεν ήταν σε θέση να βοηθήσουν και έτσι δυσκόλεψε το έργο
µας. 
Πιστεύω ότι είχαµε κακή παρουσία σήµερα και ξαναλέω ότι δεν δικαι-

ούµασταν να πάρουµε κάτι καλύτερο απ’ αυτό που πήραµε.

Οπότε κακή παρένθεση ενόψει της συνέχειας;
Ναι νοµίζω ότι ήταν µια κακή παρένθεση και ενόψει του παιχνιδιού µε
τον Περαµα:κό οφείλουµε να βελτιωθούµε.

Που οφείλεται η κακή εικόνα της οµάδας;
∆ε µπορώ να το καταλάβω. Ήταν απλά µια κακή µέρα. Παίξαµε νωθρά,
δεν είχαµε δύναµη στο παιχνίδι µας, δεν είχαµε καλές επιλογές και
γενικά δεν είχαµε καλή παρουσία σαν εικόνα.

Έχετε στο µυαλό σας κάποιες βελτιωτικές κινήσεις η κάποιες µεταγρα-
φές ακόµη;
Ναι ούτως ή άλλως έχουν γίνει κάποιες µεταγραφές, κοιτάµε να
ενισχύσουµε την οµάδα γιατί ο δεύτερος γύρος είναι πολύ πιο δύσκο-
λος. 
Θα πάµε σε έδρες οι οποίες θα είναι καυτές και θα θέλουµε το αποτέ-
λεσµα οπότε πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθούµε και να έχουµε
καλύτερη αγωνιστική παρουσία από το µάτς µε την οµάδα του Σίτυ>>.
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    ΚΚΚΚΟΟΟΟΣΣΣΣΜΜΜΜΟΟΟΟΣΣΣΣ        ----     ΚΚΚΚΟΟΟΟΣΣΣΣΜΜΜΜΟΟΟΟΣΣΣΣ    

        ΥΥΥΥΓΓΓΓΕΕΕΕΙΙΙΙΑΑΑΑ    ----     ΕΕΕΕΠΠΠΠΙΙΙΙΣΣΣΣΤΤΤΤΗΗΗΗΜΜΜΜΗΗΗΗ    

ΗΗ
εξάσκηση του εγκεφάλου ενός ηλικιωµένου µε
σταυρόλεξα και µαθηµατικά ή άλλα κουίζ µπο-
ρεί να ξανανιώσει τον εγκέφαλό του έως και

δέκα χρόνια, αποµακρύνοντας έτσι τα συµπτώµατα
της άνοιας, σύµφωνα µε µια νέα αµερικανική επι-
στηµονική έρευνα, την µεγαλύτερη και πιο µακροχρ-
όνια µέχρι σήµερα του είδους της. Με άλλα λόγια, το
µυαλό ενός 80χρονου µπορεί να «δουλεύει» όπως
ενός 70χρονου, αν έχει προηγηθεί η κατάλληλη
άσκησή του.

Και άλλες έρευνες στο παρελθόν έχουν δείξει την
αξία µιας τέτοιας νοητικής «γυµναστικής» στην τρίτη
ηλικία, είναι όµως η πρώτη φορά που διαπιστώνεται
ότι η ωφέλεια για τους ηλικιωµένους είναι δυνατό να
εκτείνεται σε τόσο βάθος χρόνου και µάλιστα χωρίς
να έχουν καταβάλει στο παρελθόν πολύχρονη προ-
σπάθεια.

Οι ερευνητές, µε επικεφαλής τον καθηγητή του
πανεπιστηµίου Τζον Χόπκινς της Βαλτιµόρης Τζορτζ
Ρέµποκ, που έκαναν τη σχετική δηµοσίευση στο περ-
ιοδικό της Αµερικανικής Γηριατρικής Εταιρίας,
σύµφωνα µε τη βρετανική «Τέλεγκραφ», µελέτησαν
επί µία δεκαετία 2.800 άτοµα µε µέση ηλικία 74 ετών.

Οι συµµετέχοντες χωρίστηκαν σε τέσσερις οµάδες,

που έκαναν κάποιου
είδους άσκηση του
εγκεφάλου (η µία
οµάδα δεν έκανε
τίποτε για λόγους
σύγκρισης) µε έµφα-
ση στην ταχύτητα
και την ικανότητα
της σκέψης, καθώς
και στην µνήµη. 

Οι εθελοντές έκα-
ναν µόνο δέκα
«συνεδρίες» εγκεφα-
λικής εξάσκησης,
κάθε µία διάρκειας
60 έως 70 λεπτών,
σε µια συνολική
περίοδο έξι εβδοµάδων - και µετά τίποτε άλλο. Σε
όλη την υπόλοιπη δεκαετία, κατά τακτικά χρονικά
διαστήµατα, ελεγχόταν µέσω τεστ η νοητική δεξιότ-
ητα των ηλικιωµένων.

Η µελέτη έδειξε ότι, ακόµα και αφού είχαν περάσει
δέκα χρόνια, περίπου το 60% των ηλικιωµένων που
είχαν κάποτε εξασκηθεί στα σταυρόλεξα, τα κουίζ

και σε άλλα παίγνια, ανέφε-
ραν ότι αντιµετώπιζαν λιγό-
τερες δυσκολίες µε τις καθ-
ηµερινές δραστηριότητές
τους όπως τα ψώνια και η
διαχείριση των οικονοµικών
τους, ενώ µικρότερο (49%)
ήταν το αντίστοιχο ποσοστό
µεταξύ όσων ανήκαν στην
τέταρτη οµάδα, που δεν
είχε κάνει την ίδια νοητική
εξάσκηση στο παρελθόν.

Ο Ρέµποκ, ειδικός σε
θέµατα γήρανσης, δήλωσε
«έκπληκτος», καθώς, όπως
είπε, «δέκα χρόνια µετά την
εξάσκηση του νου, υπήρχαν

ενδείξεις ότι οι θετικές επιπτώσεις διαρκούσαν
ακόµα».

Προηγούµενες έρευνες έχουν διαπιστώσει χαµηλό-
τερο κίνδυνο Αλτσχάιµερ µεταξύ των ηλικιωµένων
που πάνε συχνά στο θέατρο ή σε µουσεία, διαβάζουν
βιβλία, χορεύουν και παίζουν επιτραπέζια παιγνίδια ή
κάποιο µουσικό όργανο.

ΒΒααγγδδάάττηη::  ΜΜππααρράάζζ  εεκκρρήήξξεεωωνν  µµεε
δδεεκκάάδδεεςς  ννεεκκρροούύςς  κκααιι  ττρρααυυµµααττίίεεςς

Τουλάχιστον έξι βόµβες εξερράγησαν τη ∆ευτέρα σε
διάφορα σηµεία της Βαγδάτης, µε αποτέλεσµα να
χάσουν τη ζωή τους 24 άνθρωποι και να τραυµατι-
στούν 58, ανέφεραν αστυνοµικές και ιατρικές πηγές
στο πρακτορείο Reuters.
Η πλέον αιµατηρή επίθεση ήταν εκείνη στην κατά
κύριο λόγο σιιτική µουσουλµανική συνοικία Αµπού
Ντσίρ, όπου παγιδευµένο αυτοκίνητο εξερράγη σε
αγορά, κοστίζοντας τη ζωή σε επτά ανθρώπους και
τραυµατίζοντας 18.

ΙΤΑΛΙΑ: Σοκ από µαφιόζικη 
δολοφονία τρίχρονου αγοριού

Η ιταλική κοινή γνώµη έχει σοκαριστεί από τριπλή µαφ-
ιόζικη δολοφονία, η οποία φαίνεται να συνδέεται µε
εµπόριο ναρκωτικών, ένα από τα θύµατα της οποίας
ήταν αγόρι τριών ετών.
Ένας άνδρας 52 ετών, παππούς του αγοριού, µια νεαρή
Μαροκινή 27 ετών, σύντροφος του παππού και το µικρό
αγόρι βρέθηκαν την Κυριακή απανθρακωµένοι εντός
απανθρακωµένου αυτοκινήτου σε αποµονωµένη περ-
ιοχή της Καλαβρίας, στη νότια Ιταλία.
«Πώς µπορείτε να σκοτώσετε έναν τόσο µικρό άνθρω-
πο; Αυτό ξεπερνά κάθε όριο», δήλωσε ο εισαγγελέας

Φράνκο Τζιακοµαντόνιο, σύµφωνα µε ιταλικά µέσα
ενηµέρωσης, µεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.
«Το συµβάν είναι χωρίς προηγούµενο, είναι φρικτό.
Πιστεύω ότι είναι η πιο αποτροπιαστική δολοφονία που
έχω συναντήσει στη διάρκεια των πολλών χρόνων που
εργάζοµαι», πρόσθεσε ο κ. Τζιακοµαντόνιο.
Ο άνδρας που δολοφονήθηκε φέρεται να είναι ο Τζου-
ζέπε Γιανιτσέλι, παππούς του µικρού αγοριού, Νικόλα
Καµπολόνγκο.
Ο Γιανιτσέλι είχε καταδικαστεί για διακίνηση ναρκω-
τικών και είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισµό στην οικία
του, όταν η αστυνοµία ενηµερώθηκε για την εξαφάνισή
του. Η σύζυγός του Μαρία Ροζάριο Νουσέρα βρίσκεται
αυτή τη στιγµή στη φυλακή, επίσης για διακίνηση ναρ-
κωτικών. Στο µεταξύ ο άνδρας έκανε σχέση µε τη νεαρή
Μαροκινή η οποία δολοφονήθηκε.
Η µητέρα του Νικόλα, η Αντόνια, 24 ετών, εκτίει ποινή
φυλάκισης για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ το µικρό
αγόρι είχε περάσει περισσότερο από ένα χρόνο στη
φυλακή µαζί µε τη µητέρα του, προτού δοθεί στον παπ-
πού του. Η άλλη κόρη του Γιανιτσέλι έχει καταδικαστεί
σε κατ’ οίκον περιορισµό για τον ίδιο λόγο.
Η τοπική διεύθυνση καταπολέµησης της µαφίας έχει
ξεκινήσει έρευνα για την τριπλή δολοφονία.

Βρετανία: Βρετανία: StStοοpp σε συγκεκριµένασε συγκεκριµένα
επιδόµατα για ευρωπαίους επιδόµατα για ευρωπαίους 

µετανάστεςµετανάστες

Η Μεγάλη Βρετανία θα σταµατήσει να παρέχει επίδο-
µα στέγασης σε άνεργους µετανάστες από χώρες της
Ευρωπα¹κής Ένωσης από τον Απρίλιο, καθώς, όπως
δήλωσαν δύο υπουργοί της κυβέρνησης συνεργασίας
Συντηρητικών - Φιλελεύθερων του Ντέιβιντ Κάµερον,
πρόθεση του Λονδίνου είναι να επανορθώσει την
«αισχρή προδοσία κατά των βρετανών εργαζόµενων»,
µετέδωσε το  Reuters.
Σε δήλωσή τους η οποία αναµένεται να επιτείνει την
ένταση στις σχέσεις της Μεγάλης Βρετανίας µε αξιω-

µατούχους της Ε.Ε. οι οποίοι κατηγορούν την κυβέρν-
ηση Κάµερον για καλλιέργεια κλίµατος φόβου για την
εσωτερική µετανάστευση στην Ευρωπα¹κή Ένωση, οι
δύο υπουργοί αναφέρουν ότι αναλαµβάνουν δράση
διότι τα στοιχεία δείχνουν πως οι βρετανοί εργαζόµε-
νοι εκτοπίζονται από µετανάστες.

Ε.Ε.: Εγκρίθηκε κοινή στρατιωτική 
αποστολή στην Κεντροαφρικανική

∆ηµοκρατία

Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών µελών της Ευρωπα¹κής
Ένωσης ενέκριναν τη ∆ευτέρα κοινή στρατιωτική αποστολή
στην Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία.
Στόχος της θα είναι η αρωγή στις δυνάµεις της Γαλλίας και
αφρικανικών κρατών, των οποίων τα στρατεύµατα ήδη σταθ-
µεύουν στη χώρα, ώστε να αποκατασταθεί η τάξη και να απο-
φευχθεί ο εµφύλιος πόλεµος µεταξύ των πλειοψηφούντων
χριστιανών και της µειοψηφίας των µουσουλµάνων.
Πριν από λίγες ηµέρες ο µεταβατικός πρόεδρος της Κεντρο-
αφρικανικής ∆ηµοκρατίας Μισέλ Τζοτοντιά είχε υποβάλει την
παραίτησή του, καθώς είχε πάψει να έχει τη στήριξη των
ηγετών της περιοχής και είχε αποτύχει να σταµατήσει τις
συγκρούσεις µεταξύ ενόπλων πολιτοφυλακών.
Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ε.Ε., οι οποίοι συναντήθηκαν
στις Βρυξέλλες, ενέκριναν την αποστολή έως και 1.000 στρ-
ατιωτών, σύµφωνα µε τις πηγές που επικαλείται το πρακτορ-
είο Reuters, ενώ σύµφωνα µε αυτές που επικαλείται το Γαλ-
λικό Πρακτορείο συναίνεσαν για την αποστολή περίπου 500
στρατιωτών οι οποίοι θα βοηθήσουν στην σταθεροποίηση
της Κεντροαφρικανικής ∆ηµοκρατίας, στην πρώτη µεγάλη
στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ εδώ και έξι χρόνια.
Στην σύνοδο οι υπουργοί ενέκριναν ένα σχεδιάγραµµα για
την δύναµη, η οποία θα έχει µέγεθος τάγµατος, αλλά τα
λεπτοµερή στρατιωτικά σχέδια για την αποστολή της χρειά-
ζονται περαιτέρω επεξεργασία.
Οι αξιωµατούχοι της Ε.Ε. ελπίζουν να λάβουν αυτήν την
εβδοµάδα την έγκριση του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
για την αποστολή, όπως επίσης ότι η δύναµη θα αρχίσει να
φτάνει στην Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία έως τα τέλη
Φεβρουαρίου. Αυτή θα στρατοπεδεύσει γύρω από την πρω-
τεύουσα Μπαγκουί.

Σταυρόλεξα & κουίζ ξανανιώνουν κατά δέκα χρόνια
τον εγκέφαλο των ηλικιωµένων



Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 ÈÑÉÁÓÉÏ-13

Σε νέες κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες

Σε νέες κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες αρχής από σήµερα
Τρίτη. Σε σύσκεψη της Ενωτικής Οµοσπονδίας Αγροτικών Συλλό-
γων Νοµού Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ) και των Αγροτικών Συλλόγων της
Επαρχίας Φαρσάλων που πραγµατοποιήθηκε στη Λάρισα, οι αγρό-
τες αποφάσισαν να διαµαρτυρηθούν αρχικά παρατάσσοντας τα
τρακτέρ τους στις πλατείες των χωριών. 
Από τη συµµετοχή των αγροτών θα εξαρτηθεί και η κλιµάκωση των
κινητοποιήσεων µε ορατή την προοπτική των µπλόκων στα τέλη
Ιανουαρίου.
Η σύσκεψη έγινε µε πρωτοβουλία της συντονιστικής επιτροπής
του «µπλόκου της Νίκαιας»-από τις περσινές κινητοποιήσεις-και
µε την µαζική συµµετοχή εκπροσώπων από τα λοιπά µπλόκα από
την Έβρο µέχρι και την Κρήτη.
Εξάλλου, αποφασίστηκε την ερχόµενη Παρασκευή να γίνουν παρ-
αστάσεις διαµαρτυρίας σε πανελλαδικό επίπεδο, έξω από τις εφο-
ρείες, ενώ την 1η Φεβρουαρίου θα πραγµατοποιηθεί συλλαλητήρ-
ιο στην Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Agrotica.
Μεταξύ των βασικών αιτηµάτων των αγροτών, είναι η κατάργηση
των λογιστικών βιβλίων για τους µικροµεσαίους αγρότες, που
πλέον είναι υποχρεωµένοι να κρατούν, να θεσµοθετηθεί 40.000
αφορολόγητο εισόδηµα για κάθε αγροτική οικογένεια, συν 5.000
χιλιάδες ευρώ για κάθε παιδί καθώς και η ρύθµιση των «κόκκινων»
δανείων.

12.000 νέες θέσεις εργασίας φέρνει 
η κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ

Tέλη 2014 µε αρχές 2015 θα απευθύνει πρόσκληση υποβολής
προσφορών, προς τις επιχειρήσεις που θα αναλάβουν τις κατασ-
κευαστικές και βοηθητικές εργασίες για την κατασκευή του αγω-
γού, η κοινοπραξία του ΤΑΡ. Μάλιστα, όπως σηµειώνει η κοινοπρ-
αξία, θα δοθεί προβάδισµα σε ελληνικές επιχειρήσεις εφόσον
έχουν τα απαιτούµενα προσόντα και καλύπτουν τις απαιτούµενες
προδιαγραφές.
Αυτά αναφέρει η Κοινοπραξία, µε αφορµή αναφορές από ελληνι-
κές κατασκευαστικές εταιρίες, σύµφωνα µε τις οποίες οι προδια-
γραφές των διαγωνισµών βγάζουν εκτός τις ελληνικές επιχειρή-
σεις.
Αναφέρει επίσης ότι σε συνεργασία µε εταιρεία συµβούλων έχουν
εντοπισθεί εκατοντάδες ελληνικές επιχειρήσεις που θα µπορ-
ούσαν να υποβάλουν προσφορές για να αναλάβουν την εκτέλεση
εργασιών σχετικών µε τον αγωγό.
Για τις επιχειρήσεις αυτές θα ξεκινήσουν µέσα στο 2014 προ-
γράµµατα κατάρτισης προκειµένου να προετοιµάσουν καλύτερα τη
συµµετοχή τους στους διαγωνισµούς και να έχουν µεγαλύτερες
πιθανότητες επιτυχίας.
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις η κατασκευή του αγωγού, που θα µετα-
φέρει φυσικό αέριο από το κοίτασµα Σαχ Ντενίζ του ΑζερµπαUτζάν
στην Ευρώπη µέσω Ελλάδας και Αλβανίας, θα δηµιουργήσει 2.000
άµεσες και 10.000 έµµεσες νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.
Ήδη η Κοινοπραξία συνεργάζεται µε 14 ελληνικές επιχειρήσεις.

Από 100 έως 5.300 ευρώ καθορίζεται Από 100 έως 5.300 ευρώ καθορίζεται 
η αποζηµίωση των ελεγκτών δόµησης η αποζηµίωση των ελεγκτών δόµησης 

Από 100 έως 5.300 ευρώ καθορίζεται η αποζηµίωση των ελεγκτών
δόµησης ανάλογα µε τα τετραγωνικά και το είδος του κτιρίου το
οποίο ελέγχεται.  Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αριθµ. 299 /
ΦΕΚ 57/16 Ιανουαρίου 2014), αντικαθιστά  την από διετίας ΚΥΑ
(ΦΕΚ Β΄ 465) και καθορίζει τους ελέγχους στις οικοδοµές.
Ειδικότερα, ο αριθµός των ελέγχων οι οποίοι διενεργούνται από
τους Ελεγκτές ∆όµησης καθορίζεται ανάλογα µε την κατηγορία και
το είδος των έργων και των εργασιών δόµησης, µόνο για περι-
πτώσεις όπου απαιτείται έκδοση έγκρισης και άδειας δόµησης.
Ένας έλεγχος απαιτείται στα έργα της κατηγορίας Α΄, τα οποία
είναι τα εξής:

- Εργασίες επισκευής σε υφιστάµενα κτίρια, ανεξαρτήτως της
επιφάνειας και της χρήσης τους.
- Εργασίες δόµησης που απαιτούνται σε περίπτωση αλλαγής χρή-
σης κτιρίου, ανεξαρτήτως της επιφάνειας και της χρήσης του.
- Προσθήκες καθ' ύψος σε υφιστάµενα κτίρια, ανεξάρτητα από την
επιφάνεια και τη χρήση τους.
- Εργασίες κατεδαφίσεων, ανεξαρτήτως του είδους και της κατ-
ηγορίας του έργου.
- Εργασίες περιτοιχίσεων, ανεξαρτήτως του είδους και του µεγέθ-
ους τους.
- Εργασίες κατασκευής έργων αντιστήριξης, διαµόρφωσης περι-
βάλλοντος χώρου, κατασκευής κολυµβητικών δεξαµενών και υδά-
τινων επιφανειών, ανεξαρτήτως του είδους και του µεγέθους
τους.
- Εργασίες κατασκευής δεξαµενών αποθήκευσης νερού, υγρών
και αερίων καυσίµων, ανεξαρτήτως του είδους και του µεγέθους
τους.
- Εργασίες κατασκευής στεγάστρων, ανεξαρτήτως του είδους και
του µεγέθους τους.
∆ύο έλεγχοι (αρχικός και τελικός απαιτούνται στα έργα της κατ-
ηγορίας Β΄:
- Νέα κτίρια, συνολικής επιφάνειας έως και δύο χιλιάδες (2.000)
τ.µ., ανεξάρτητα από τη χρήση τους.
- Προσθήκες κατ' επέκταση σε υφιστάµενα κτίρια, όταν η συνολι-
κή επιφάνεια τις προσθήκης είναι έως και δύο χιλιάδες (2.000)
τ.µ., ανεξάρτητα από τη χρήση τους.
- Προκατασκευασµένα κτίρια, ανεξάρτητα από τη χρήση και την
επιφάνειά τους.
Τρεις έλεγχοι (αρχικός, ενδιάµεσος και τελικός) απαιτούνται στα
έργα της κατηγορίας Γ΄:  
- Νέα κτίρια, συνολικής επιφάνειας µεγαλύτερης των δύο χιλιάδων
(2.000) τ.µ., ανεξάρτητα από τη χρήση τους.

Είκοσι κεντρικά σηµεία για δωρεάν 
ασύρµατο ίντερνετ στον Πειραιά

∆ωρεάν ασύρµατο ίντερνετ σε είκοσι κεντρικά σηµεία θα τοποθ-
ετηθεί σε όλες τις δηµοτικές κοινότητες του Πειραιά, προκειµέ-
νου κάτοικοι και επισκέπτες να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο
διαδίκτυο. 
Τα είκοσι σηµεία της πόλης υποδεικνύονται κατόπιν επιστολής
που έστειλε το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
Με την επιστολή η δηµοτική αρχή κλήθηκε να υποδείξει στο υπο-
υργείο τα σηµεία τα οποία συγκεντρώνουν τον περισσότερο
κόσµο, καθώς και τα σηµεία στα οποία οι δηµότες παραµένουν για
κάποιο χρονικό διάστηµα. Τα σηµεία που ο δήµος Πειραιά έχει
υποδείξει στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων,
είναι τα εξής: Πλατεία Κοραή, Πύργος, Ναυτικό Μουσείο, Πλατεία
Αλεξάνδρας, Πανεπιστήµιο Πειραιά, Άγιος Σπυρίδωνας, Άγιος
∆ιονύσιος, ΗΣΑΠ, Άγιος Νικόλαος, Πλατεία Τερψιθέας, Πλατεία
Κανάρη, Βοτσαλάκια και στη γύρω περιοχή, Προφήτης Ηλίας,
Μικρολίµανο, ∆ελφινάριο, Μανιάτικα, Πλατεία Μεταµορφώσεως,
Καµίνια και φυσικά στο λιµάνι του Πειραιά.
Σηµειώνεται ότι η πρόταση της δηµοτικής αρχής του, σύµφωνα µε
την σχετική ανακοίνωση, είναι έτοιµη από το 2011 µετά από πρό-
ταση του δηµάρχου Πειραιά, κ. Βασίλη Μιχαλολιάκου, «σε µια προ-
σπάθεια επένδυσης στις νέες τεχνολογίες».

Παρατείνεται έναν ακόµη µήνα η χορήγηση
φαρµάκων υψηλού κόστους

Παράταση για δεύτερο
µήνα δίνει ο ΕΟΠΥΥ για
τη χορήγηση φαρµάκων
υψηλού κόστους, αφού οι
επιτροπές φαρµάκων
εξωτερικού και υψηλού
κόστους δεν λειτουρ-
γούν λόγω της παρα-
τεινόµενης απεργίας της
Οµοσπονδίας Ιατρών
ΕΟΠΥΥ.
Έτσι, µε απόφαση του Οργανισµού, οι ασφαλισµένοι θα
συνεχίσουν να παίρνουν τα φάρµακα τους για έναν ακόµη µήνα,
χωρίς απόφαση των επιτροπών και µε ευθύνη του θεράποντα για-
τρού. Η ένδειξη χορήγησης θα πρέπει να σηµειώνεται στο βιβ-
λιάριο ασθενείας του ασφαλισµένου. 

ΤτΕ: Στα 6,7 δισ. το ταµειακό 
πρωτογενές έλλειµµα του 2013

Στα 6.718 εκατ. ευρώ διαµορφώθηκε το ταµειακό πρωτογενές
έλλειµµα του κρατικού προVπολογισµού την περίοδο Ιανουαρίου -
∆εκεµβρίου 2013, σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας της Ελλά-
δος (ΤτΕ).
Ωστόσο, καταγράφηκε πλεόνασµα 1.455 εκατ. ευρώ, εάν συµπερ-
ιληφθούν έσοδα ύψους 2.034 εκατ. ευρώ από τη µεταφορά των
αποδόσεων οµολόγων του ελληνικού ∆ηµοσίου από τις κεντρικές
τράπεζες του Ευρωσυστήµατος και αφαιρεθούν δαπάνες ύψους
περίπου 6.139 εκατ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωµή ληξιπρ-
όθεσµων οφειλών
Από τα στοιχεία της ΤτΕ προκύπτει επίσης πως η κεντρική
διοίκηση παρουσίασε ταµειακό έλλειµµα ύψους 12.794 εκατ. ευρώ
την περίοδο Ιανουαρίου - ∆εκεµβρίου 2013, έναντι ελλείµµατος
10.697 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.
Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προVπολογισµού,
στα οποία δεν περιλαµβάνονται έσοδα ύψους 2.034 εκατ. ευρώ
από τη µεταφορά των αποδόσεων οµολόγων του ελληνικού
∆ηµοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήµατος, δια-
µορφώθηκαν σε 46.630 εκατ. ευρώ, έναντι 48.313 εκατ. ευρώ
πέρυσι.

Υπ. Ανάπτυξης: Αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου
για λαUκές αγορές και υπαίθριο εµπόριο

Γιγάντωση του κόστους του παρεµπορίου στην εθνική οικονοµία,
φοβούνται ότι θα προκληθεί το επόµενο διάστηµα, οι έµποροι και
οι παραγωγοί της Κεντρικής Αγοράς του Ρέντη εξαιτίας των εξαι-
ρέσεων που διατηρούνται στο φορολογικό καθεστώς.
Από την πλευρά του, το υπουργείο Ανάπτυξης ετοιµάζει εκ βάθρ-
ων αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου που αφορά στο καθεστώς
που διέπει τις λαUκές αγορές, το υπαίθριο πλανόδιο και στάσιµο
εµπόριο, τις εµποροπανηγύρεις και υπολογίζει ότι τον ερχόµενο
µήνα, εφόσον ολοκληρωθεί η διαβούλευση που βρίσκεται αυτές
τις ηµέρες σε εξέλιξη, θα είναι έτοιµο το νέο σχέδιο νόµου για να
πάει στη Βουλή για ψήφιση. 
Όπως σχολίασε µάλιστα ο υφυπουργός, σκοπός των αλλαγών
είναι να υπάρξει «νόµος και τάξη».
Στο µεταξύ στο πλαίσιο των δράσεων για την πάταξη του παρεµ-
πορίου, το υπουργείο Ανάπτυξης έχει «παγώσει» την έκδοση
όλων των εµπορικών αδειών για τις λαUκές αγορές και φέτος τον
Οκτώβριο θα επανεξεταστούν όλες από µηδενική βάση. Τα παρα-
πάνω έγιναν γνωστά σε εκδήλωση του Συνδέσµου Εµπόρων Κεν-
τρικής Λαχαναγοράς Αθηνών που πραγµατοποιήθηκε χθες και
στην οποία µετείχε και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθ. Σκορδάς.

    ΕΕΕΕΛΛΛΛΛΛΛΛΑΑΑΑ∆∆∆∆ΑΑΑΑ    ----     ΕΕΕΕΛΛΛΛΛΛΛΛΑΑΑΑ∆∆∆∆ΑΑΑΑ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Ασπρόπ-
υργο δυάρι διαµέρισµα 3ου
ορόφου 55 τµ στην οδό Φυλής
πλησίον εµπορικού κέντου
West Plaza. ∆ιαθέτει τζάκι, Air
Condition, Ηλεκτρική Κουζίνα
Pitsos, Ηλιακό Θερµοσίφωνα,
Αυτόνοµη Θέρµανση και ιδιόκ-
τητο Parking. Χαµηλά κοινόχρη-
στα. Τηλέφωνο επικοινωνίας
6932720169.(10.1.14)

Ενοικιάζεται τριάρι διαµέρισµα-
στον Ασπρόπυργο επί της οδού
Εθνικής Αντιστάσεως & Καποδι-
στρίου, 4ου ορόφου µε ηλιακό,
πάρκινγκ, αποθήκη,αυτόνοµη θέρ-
µανση, πόρτες ασφαλείας σε τιµή
λογική. Τηλ.  210 5577813,
6977096978 ( 17.12)

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα α'
ορόφου 37τ.µ κατάλληλο για
κατοικία ή γραφείο, χωρίς
κοινόχρηστα όπισθεν ∆ηµαρχείου.
Ασπροπύργου .Πληροφορίες
τηλέφωνο 6973806273
(17.11.13)

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Πωλείται στον Ασπρόπυργο κατά-
στηµα 80 τµ µε προαύλιο χώρο 60τµ
περιφραγµένο στην οδό Θριασίου 17
όπισθεν BONITO( πρώην ΑΣΠΡΟ).
Προσφάτως πλήρως ανακαινισµένο,
για κάθε επαγγελµατική χρήση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972712640. 
Τιµή προσιτή. (5.7.13)

Φιλόλογος καθηγήτρια, µε
πολυετή εµπειρία, παραδίδει
ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές
Γυµνασίου, Λυκείου στις περ-
ιοχές Ελευσίνας, Μάνδρας,
Μαγούλας. Τηλέφωνο:
6944298595 (27.11.13)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια,
κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου,
µε 12ετή εµπειρία µαθηµάτων
θεωρητικής κατεύθυνσης, παρ-
αδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε
µαθητές Γυµνασίου και
Λυκείου. Τηλ: 210 5540847,
693 2425665 (19.9.13)

Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας
ΤΕΕ & Μαθηµατικά Α’ Β’ Γ΄ ΤΕΕ
(ΕΠΑΛ). Τιµές λογικές. Τηλ. επι-
κοινωνίας 210 5571349 (11.9.13)

Ζητείται κοπέλα ή κυρία για ψητοπω-
λείο στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου. Θα
προτιµηθεί άτοµο από τις γύρω
συνοικίες του Ασπροπύργου. Τηλ.
210 5573304, 6932864021 κ.
Μανὠλης  (17.12)

Ζητείται κοπέλα-κυρία µε καλή
γνώση Αγγλικών, Η/Υ και γνώσεις
τιµολόγησης στην περιοχή Ασπρ-
οπύργου. Τηλ. 210 5578477 και
6977910334, email:
pmkamperis@yahoo.gr  (27.9.13)

Αναλαµβάνω ελαιοχρωµατισµούς,
µερεµέτια, φρεσκαρίσµατα, στοκα-
ρίσµατα, καθαρισµούς χώρων και οι-
κοπέδων . Α. ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ. 6946002167 (9.12)

Κυρία, ζητά εργασία για λίγες ώρες,
ως εξωτερική για την φροντίδα ηλι-
κιωµένων ή την φύλαξη παιδιών στην

περιοχή Ελευσίνας. Τηλέφωνο:
6999551174 (27.11)

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει καθαρι-
σµούς σπιτιών στην περιοχή της ∆υτι-
κής (Ελευσίνα, Μάνδρα, Ασπρόπυρ-
γο). Κυρία  Αθηνά τηλ. Επικοινωνίας
697 5776801. (15.11.13)

Κυρία ζητά εργασία για φύλαξη ηλι-
κιωµένων στις περιοχές του Θρ-
ιασίου. Τηλ. 6957376475 (4.10)

Έµπειρη κυρία µε πστοποιητικό
υγείας (πρώην µαγείρισας) αναλαµ-
βάνει τη φύλαξη παιδιών στο σπίτι της
(µονοκατοικία µε παιδότοπο) ή  στο
σπίτι σας , άνευ αµοιβής.Τηλ.
6977146834 (7.9.13)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ
ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ 
ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ
ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ
Áë. Ðáíáãïõëç 5  Áóðñïðõñãïò 
Ôçë.: 210. 55.72.695  Êéíçôü 6932-
215870

Ó Ô Å Ë É Ï Ó  Á Ë Ì Ð Á Í Ô Ç Ó
ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ
ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ 
& ÄÇÌÏÓÉÁ  ÅÑÃÁ

ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á
Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210.
55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç 
ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò

ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ
ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ 
Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò
Ôçë.: 210. 5571472, 210.
5570337 Fax::210  5575184 -
Êéíçôü: 6979221888 -
6979221885

ÁóöÜëåéåò

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá

ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ  
ΣΟΦΙΑΣ  ΚΩΝΣΤΑ  & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ -
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ &
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506
s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÐÙËÇÓÅÉÓ 

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

eemmaaiill::::aatthhaannaassiioouu..aaddvviissoorrss@@ggmmaaiill..ccoomm

(4.12.13)

(18.3.13)

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  ((ΚΚΑΑΤΤΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΟΟ
ΓΓΙΙΑΑ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ))  3300  ΤΤΜΜ..  ΟΟ∆∆ΟΟΣΣ  ΘΘΕΕΜΜΙΙΣΣΤΤΟΟΚΚΛΛΕΕΟΟΥΥΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ  2222,,

ΑΑΥΥΤΤΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗ  ΘΘΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗ,,  ∆∆ΥΥΝΝΑΑΤΤΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΤΤΑΑΡΡΙΙ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66997799332200113388

((1155..11..1144))
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ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΓΓιιοουυρρµµεεττάάκκηηςςΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΓΓιιοουυρρµµεεττάάκκηηςς
ΟΟρρθθοοππεεδδιικκόόςς  --  ΧΧεειιρροούύρργγοοςςΟΟρρθθοοππεεδδιικκόόςς  --  ΧΧεειιρροούύρργγοοςς

Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΥΥ
Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) .

Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών 
και της Κλινικής Ιπποκράτης και της Κλινικής Ιπποκράτης 

- Αθλητικές κακώσεις 
- Αρθρίτιδες

- Οστεοπόρωση 
- Παιδοορθ/κα προβλήµατα 

- Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους
 βιολογικούς παράγοντες PRP

16.11.12

  ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ  

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας
ISO 9001 : 2008

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆IΚΤYΟ 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Π Ρ Ω Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Τηλ.: (+30) 213 2072 509
Fax: (+30) 213 2072 483
e-mail: sxol.epit.1@gmail.com 

Βαθµός Προτεραιότητας:
Κοινός                                              

Χρόνος ∆ιατήρησης του
εγγράφου στο  αρχείο: Στο

διηνεκές 

Αχαρνές, 17/01/2014
Αριθ. πρωτ.: 119

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την εκµίσθωση του

κυλικείου του 20ου ∆ηµοτικού 
Αχαρνών   

Η Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
του ∆ήµου Αχαρνών
προκηρύσσει δηµόσιο
πλειοδοτικό διαγωνισµό µε
σφραγισµένες προσφορές για
την εκµίσθωση του κυλικείου
του 20ου ∆ηµοτικού Αχαρνών.  
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί
στα γραφεία της Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης την 18/02/2014,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:30.

Όσοι επιθυµούν, µπορούν
να υποβάλλουν την προσφορά
ενδιαφέροντος για το σχολικό
κυλικείο του 20ου ∆ηµοτικού
στο Γραφείο της Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης του ∆ήµου
Αχαρνών, στο κτήριο των
δηµοτικών υπηρεσιών, 2ος

όροφ., έως την 17/02/2014,
ηµέρα ∆ευτέρα.
Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
απευθύνονται στο Γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης,
τηλ 213 2072 509, απ’ όπου
µπορούν να παραλάβουν τη
διακήρυξη του διαγωνισµού,
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες (∆ευτέρα – Παρασκευή,
8:00 – 15:00).              
Αντίγραφο της παρούσας
διακήρυξης να δηµοσιευθεί 30
τουλάχιστον ηµέρες πριν τη
διενέργεια του διαγωνισµού
στην εξώθυρα του ∆ηµοτικού
Καταστήµατος, στον πίνακα
ανακοινώσεων των σχολείων,
καθώς και σε τοπικές
εφηµερίδες.

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Καλάργαλης

21.11.11

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων 
και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, 

- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

καθηµερινη 
ενηµερωση
απο ολουσ
τουσ δηµουσ
του θριασιου

πεδιου 
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ΣΣηηµµααννττιικκέέςς  δδηηµµοοππρρααττήήσσεειιςς  
έέρργγωωνν  ττοο  ππρρώώττοο  1155ννθθήήµµεερροο

ττοουυ  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ

 Οι ανάδοχοι και το κόστος

Πολλά ήταν τα έργα που τράβηξαν το ενδιαφέρον από
τις αρχές του 2014 ποιοί ήταν όµως οι νικητές της δια-
γωνιστικής διαδικασίας;  Ιδού τα αποτελέσµατα  µέχρι
και τις 15 Ιανουαρίου 2014.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2013  είχαµε το έργο µε τίτλο

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ,
ΕΠΙ∆ΟΜΗΣ, ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ - ΤΗΛΕ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΙΑΤΟ - ΡΟ∆Ο∆ΑΦΝΗ».
Φορέας υλοποίησης είναι η ΕΡΓΟΣΕ µε κόστος
273.000.000 ευρώ. Ανάδοχος είναι η ΜΕΤΚΑ µε έκπτω-
ση 17,24%.
Στις 7 Ιανουαρίου 2014  είχαµε το έργο µε τίτλο «ΣΟ-

05/13-∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΚΕΣΟ». Φορέας υλοποίησης είναι η
Περιφέρεια Αττικής µε κόστος 2.000.000 ευρώ. Ανά-
δοχος είναι η ΕΡΓΟΡΟΗ  µε έκπτωση 63%.
Στις 7 Ιανουαρίου 2014  είχαµε το έργο µε τίτλο

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΟΦΡΥΝΙΟΥ». Φορέας υλοποίησης είναι ο ∆ήµος Παγ-
γαίου µε κόστος 2.285.655 ευρώ. Ανάδοχος είναι η
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΕ µε έκπτωση 52,13%
Στις 14 Ιανουαρίου 2014  είχαµε το έργο µε τίτλο «ΣΟ-
04/13 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ∆.Κ.Ε.Σ.Ο.». Φορέας υλο-
ποίησης είναι η Περιφέρεια Αττικής µε κόστος
4.000.000 ευρώ. Ανάδοχος είναι η ΘΕΩΝ ΑΤΕ µε
έκπτωση 50,37%.
Στις 14 Ιανουαρίου 2014  είχαµε το έργο µε τίτλο

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ
2014.». Φορέας υλοποίησης είναι η ΕΥΑΘ µε κόστος
3.000.000 ευρώ. Ανάδοχος είναι η ΚΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ
έκπτωση 32%.
Στις 14 Ιανουαρίου 2014  είχαµε το έργο µε τίτλο

«ΓΕΦΥΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ». Φορέας υλοποίησης είναι η
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου µε κόστος 3.500.000 ευρώ.
Ανάδοχος είναι η 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ µε έκπτωση 34,07%.
Στις 15 Ιανουαρίου 2014  είχαµε το έργο µε τίτλο

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΙΟΥ, ∆ΙΑΚ. 2213113».
Φορέας υλοποίησης είναι η ∆ΕΗ µε κόστος 3.332.145
ευρώ. Ανάδοχος είναι η ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ µε έκπτωση
41,46%.

Με την ελληνική τράπεζα τροφίµων για την
καταπολέµηση της πείνας, συνεργάζεται ο
Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Τρο-

φίµων (ΣΕΒΤ) στο πλαίσιο των πολυάριθµων πρωτο-
βουλιών κοινωνικής ενίσχυσης και βοήθειας αξίας
άνω των 62 εκατ. ευρώ που υλοποιεί ετησίως σε περ-
ιοχές, δράσεις, κοινωνικά ασθενείς οµάδες και
ιδρύµατα.

«Ο σκοπός της τράπεζας τροφίµων είναι άµεσα
συνδεδεµένος µε την ελληνική βιοµηχανία τροφίµων.
Μια συνεργασία, µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης και κοι-
νωνικής ευαισθησίας που θα βοηθήσει, συνεισφέρον-
τας στον αγώνα επιβίωσης χιλιάδων συνανθρώπων
µας» τονίζει σε σχετική ανακοίνωση ο ΣΕΒΤ.
Η ελληνική τράπεζα τροφίµων ιδρύθηκε το 1995 µε
πρωτοβουλία του Γεράσιµου Βασιλόπουλου και απο-
τελεί ένα κοινωφελές µη κερδοσκοπικό ίδρυµα, µε
αποκλειστικό σκοπό την καταπολέµηση της φτώχειας

και του κοινωνικού αποκλεισµού άπορων
ατόµων, την καταπολέµηση της σπατάλ-
ης των τροφίµων και τη συνεργασία µε
αναγνωρισµένες οργανώσεις που µοιρά-
ζονται το ίδιο όραµα.
Είναι µέλος της Ευρωπα¹κής Οµοσπον-
δίας Τραπεζών Τροφίµων FΕΒΑ. ∆ιαθέτει
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνολικού εµβαδού 1.550
τµ στο Κρυονέρι Αττικής, όπου γίνεται η µεταφορά,
συλλογή, καταγραφή αλλά και διανοµή των αγαθών.
Η τράπεζα τροφίµων διανέµει προ¹όντα µε κοντινή
ηµεροµηνία λήξης ή προ¹όντα των οποίων η συσκε-
υασία έχει αλλάξει και δεν είναι πλέον εµπορεύσιµα σε
215 περίπου ιδρύµατα που φιλοξενούν άπορους, ηλι-
κιωµένους, ορφανά παιδιά, άτοµα µε ειδικές ανάγκες,
άστεγους και άτοµα που ακολουθούν πρόγραµµα
απεξάρτησης. Κάθε εβδοµάδα περισσότεροι από
20.000 άτοµα σιτίζονται µε τα προ¹όντα που διανέµει η

τράπεζα τροφίµων.
Ο ΣΕΒΤ από το 1978 εκπροσωπεί το σύνολο της
ελληνικής βιοµηχανίας τροφίµων στην Ελλάδα. Ο κλά-
δος κατέχει τις τελευταίες δεκαετίες την πρώτη θέση
στην ελληνική µεταποίηση, αντιπροσωπεύοντας το
26% του συνόλου της, στον οποίο δραστηριοποι-
ούνται περισσότερες από 1.200 επιχειρήσεις µε περ-
ισσότερους από 350.000 άµεσα και έµµεσα εργαζόµε-
νους.

Αντιµέτωπο µε το ενδεχόµενο απόλυσης ή, στην
καλύτερη περίπτωση, ένταξης σε προγράµµατα
διαδηµοτικής εθελοντικής κινητικότητας θα βρεθεί,
το επόµενο διάστηµα, περίπου το 15% των εργαζο-
µένων στους δήµους, ενώ το ποσοστό αυτό δεν
αποκλείεται να αγγίξει ουσιαστικά το 16,5%, ήτοι
έναν στους έξι εργαζοµένους.

Συγκεκριµένα, όπως προκύπτει από όσα δήλωσε
στην εφηµερίδα «Πελοπόννησος της Κυριακής» ο
αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, κ. Λεωνίδας
Γρηγοράκος, από τους 85.638 εργαζοµένους που
υπηρετούσαν τον περασµένο ∆εκέµβριο στους
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθµού
(ΟΤΑ), σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπουργείου
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, ενδέχεται έως και
13.500 (δηλαδή περίπου το 15% του συνόλου) να
πάρουν το δρόµο είτε της παύσης µισθοδοσίας -
απόλυσης, είτε της «διαδηµοτικής εθελοντικής κιν-
ητικότητας».

Ο κ. Γρηγοράκος δήλωσε πως «από τους 12.815
εργαζοµένους σε νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ και
δηµοτικές επιχειρήσεις έχουν απογραφεί 5.464» και
πως «θα σταµατήσουν να πληρώνονται όσοι δεν
κάνουν το αυτονόητο». 

Παράλληλα, ο κ. Γρηγοράκος δήλωσε πως «θα
µετακινηθούν κοντά στις 4.000 δηµοτικοί υπάλ-
ληλοι, οι δήµαρχοι ανεβάζουν τον αριθµό πάνω από
6.000».

Πηγές από το Υπουργείο Εσωτερικών επιβε-
βαιώνουν ότι 7.351 υπάλληλοι των δήµων από 389
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
(ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆) και δηµοτικές επιχειρήσεις δεν έχουν
απογραφεί. 

Όσοι απ' αυτούς δεν απογραφούν µέχρι τα τέλη
του Γενάρη - αρχές Φλεβάρη θα πάψουν αυτόµατα
να µισθοδοτούνται και, άρα, µπορεί να θεωρηθεί ότι
θα απολυθούν, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της
ιστοσελίδας Capital.gr.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην εφηµερίδα
«Πελοπόννησο της Κυριακής», ο κ. Γρηγοράκος,
«Είπαµε µε τον υπουργό (σ.σ. των Εσωτερικών, κ.
Γιάννη Μιχελάκη) στο τελευταίο υπουργικό
συµβούλιο ότι όποιος σε 15 µέρες δεν έχει απογρα-
φεί σηµαίνει ότι δεν υπάρχει. 

Υπάρχει συνεννόηση και µε το υπουργείο Οικονο-
µικών και την ενιαία Αρχή πληρωµών, ότι θα σταµα-
τήσουν να πληρώνονται όσοι δεν κάνουν το
αυτονόητο».

Αντιµέτωποι µε την απόλυση 
ή την κινητικότητα 14.000 

δηµοτικοί υπάλληλοι
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