
ΠΠρρόόββλληηµµαα  σσεε  ααννττιιδδρραασσττήήρραα
ττηηςς  ννέέααςς  µµοοννάάδδααςς  ττωωνν  ΕΕΛΛΠΠΕΕ  σσττηηνν
ΕΕλλεευυσσίίνναα,,  δδιιααππίίσσττωωσσεε  ττοο  ΚΚΕΕΠΠΕΕΚΚ

Εξαιρετικά επείγον έγγραφο εστάλη στο ΥΠΕΚΑ 

- Οµόφωνο ψήφισµα του ∆.Σ. Ελευσίνας, µε το οποίο ζητά την
άµεση διακοπή της προβληµατικής µονάδας 

ΑΑπποοφφάάσσεειιςς  
σσήήµµεερραα  γγιιαα  ττιιςς      

ππρροοσσλλήήψψεειιςς  ττοουυ
22001144  σσττοονν  δδήήµµοο  
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ    

ΦΦΟΟΥΥΛΛAAΡΡΕΕΙΙ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ΝΝΙΙΚΚΗΗ
ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΗΗ

ΟΟ  ΑΑΣΣΤΤΕΕΡΡΑΑΣΣ  ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΑΑΣΣ  

ΣΣυυννεεχχίίζζεειι  ττηηνν  
ππρροοεεττοοιιµµαασσίίαα  ττοουυ

οο  ΑΑχχααρρννααιικκόόςς  γγιιαα  ττοονν
εεκκττόόςς  έέδδρρααςς  ααγγώώνναα

µµεε  ττηη  ΓΓλλυυφφάάδδαα  
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ΘΘΡΡΙΙΑΑΣΣΙΙΟΟ  ΣΣΠΠΟΟΡΡ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΤΟΝΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΤΟΝ
«ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»  «ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ

ΕΕππιιτταακκττιικκήή  ααννάάγγκκηη  
ηη  κκαατταασσκκεευυήή  ττοουυ

ννέέοουυ  88οουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  
ΣΣχχοολλεείίοουυ  σσττηη  ΖΖωωφφρριιάά    

τονίζει η Ένωση Συλλόγων
Γονέων & Κηδεµόνων Άνω Λιοσίων

ΝΝΕΕΑΑ  ΥΥΠΠΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ

ΤΤον δήµο θα διεκδικήσει 
στις εκλογές του ΜαSου

ο Νίκος Βιλλιώτης 

ΑΑΕΕΡΡΑΑΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΟΟ∆∆ΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ
ΤΤΟΟΠΠΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΥΥΤΤΟΟ∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗ  

 Συµπράξεις και ανταλλαγή τεχνογνωσίας
µεταξύ Ελλάδας και Γερµανίας 

Óåë.  2

Προσλήψεις -
Απολύσεις 1-0 

Θετικό το ισοζύγιο 
τον Ιανουάριο

 του 2014 σύµφωνα µε το
σύστηµα “Εργάνη”

Óåë.  2-8

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΟΕ
ΤΤρρίίωωρρηη  σσττάάσσηη
εερργγαασσίίααςς  ααύύρριιοο  
σστταα  δδηηµµοοττιικκάά  

σσχχοολλεείίαα

Σåë.  2-6

ÓÓÓÓååååëëëë....     11110000----11111111

Σåë. 16

«Τα βιβλία ταξιδεύουν παντού»
Νέο πρόγραµµα της

Αισχύλειας
∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης

µε στόχο την ενίσχυση 
της φιλαναγνωσία

στις παιδικές ηλικίες
Σåë. 5

Σåë.  7 Σåë. 16

ΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΛΛΗΗΨΨΗΗ
ΕΕΚΚΤΤΑΑΚΚΤΤΟΟΥΥ

ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ  
ΣΣττοο  εεππίίκκεεννττρροο  
ττοουυ  σσηηµµεερριιννοούύ
∆∆..ΣΣ..  ΑΑχχααρρννώώνν

Σåë. 5

Σåë. 7



ÈÑÉÁÓÉÏ
Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ

(Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - ∆éåõèõíôÞò-αρχισυντάκτης
ÅõÜããåëïò ËéÜêïò

ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò
Öëþñá Êñéåêïýêç

Αλέξιος Καπελιώτης
Ντίνος Ρούσσης 

Χρήστος Ρούσσος
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.

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
ΠΠΕΕΜΜΠΠΤΤΗΗ  66..22..22001144

Καιρός :  Νεφώσεις και παγωνιά                         
'Ανεµοι: βόρειοι 5-6 µποφόρ.
Θερµοκρασία: από 8 έως 15 βαθµούς κελσίου. 

ΠΠέέµµππττηη  66  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  22001144
Ελευσίνα

Σαµπάνης Σπυρίδων Α.
Περικλέους 40 & Κοντούλη, 

Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 08:00 (Εποµένης)
Τηλέφωνο: 2105547581

Ασπρόπυργος

Γαβαθά Αργυρώ
Αχαρνών 7 

210 5576029

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Αναστασίου Πολυξένη Ε.)

Μεγάλου Αλεξάνδρου 40, Άνω Λιόσια, 
Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 08:00 (Εποµένης)

Τηλέφωνο: 2102311635

Αχαρνές  

Παππούς Ευάγγελος ∆.
Αριστοτέλους 50,

Ώρες Εφηµερίας:  08:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 
(Εποµένης)

Τηλέφωνο: 2102466478

Μάνδρα

Ασηµάκης Γρηγόρος 
Νικολάου Ρόκκα 114
Τηλέφωνο: 5550323 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ
Φώτιος, Φώτης, Φωτεινός, Φώτις 

ÔÔÔÔïïïïðððð ééééêêêêÝÝÝÝòòòò     ÅÅÅÅéééé ääääÞÞÞÞóóóóåååå éééé òòòò

Εξαιρετικά επείγουσα
έκθεση έστειλε το Κέν-
τρο Πρόληψης Επαγγε-

λµατικού Κινδύνου (ΚΕΠΕΚ)
∆υτικής Αττικής στο ΥΠΕΚΑ,
σχετικά µε έλεγχο που διε-
νήργησε στις εγκασταστάσεις
των διυλιστηρίων των ΕΛΠΕ
στην Ελευσίνα.

Σὐµφωνα µε την έκθεση αυτή
διασπιστώνεται η δηµιουργία
στρέβλωσης σε χαλύβδινο κέλ-
υφος αντιδραστήρα .

Η παραπάνω αυτοψία έγινε
µετά από καταγγελία του
Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας
στις 30.1.2014.

Επειδή το θέµα είναι πολύ σοβαρό ήρθαµε σε επαφή
µε την Αναπληρώτρια ΠροÁσταµένη της ∆ιεύθυνσης
του Κέντρου Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου
(ΚΕΠΕΚ) , ∆ρ. Ελένη Ζωγράφου, η οποία µας ανέφερε
ότι το συγκεκριµένο θέµα χρήζει περαιτέρω διερ-
εύνησης , ενώ το πόρισµα το οποίο συνέταξε η υπηρ-
εσία του ΚΕΠΕΚ εστάλη στο δήµο Ελευσίνας, στην
Περιφέρεια Αττικής και στο Εργατικό Κέντρο Ελευ-
σίνας.  

Επίσης, ο Ειδικός  Γραµµατέας του Σώµατος Επιθ-
εωρητών Εργασίας, Κ. Πανταζής, σε επικοινωνία που
είχε µαζί του  η εφηµερίδα «ΘΡΙΑΣΙΟ» µας δήλωσε  ότι
το θέµα εξετάζεται και πως τις επόµενες ηµέρες θα
βρεθεί στην περιοχή, υπογραµµίζοντας πως για το
συγκεκριµένο ζήτηµα έχουν ήδη ενηµερωθεί οι αρµό-

διες τοπικές αρχές. 
Παράλληλα, όπως χαρακτηριστικά είπε ο ίδιος το

ΣΕΠΕ δεν κάνει δουλειές εν κρυπτώ σε ό,τι αφορά την
Έκθεση του ΚΕΠΕΚ ∆υτικής Αττικής. 

Σε συνεδρίαση που έγινε την Τρίτη 4.2.14 το ∆ηµο-
τικό Συµβούλιο Ελευσίνας εξέδωσε ψήφισµα , ενώ σε
επικοινωνία µας µε εκπροσώπους των ΕΛ.ΠΕ για το
θέµα, µας ενηµέρωσαν ότι επίσηµη ανακοίνωση της
εταιρείας θα υπάρξει σήµερα. 

Παρακάτω µεταφέρουµε την  καταγγελία του Εργα-
τικού Κέντρου Ελευσίνας  για το θέµα, το πόρισµα του
ΚΕΠΕΚ ∆υτικής Αττικής καθώς και το οµόφωνο ψήφι-
σµα του ∆ήµου Ελευσίνας. 

Ε. Λιάκος 

ΠΠρρόόββλληηµµαα  σσεε  ααννττιιδδρραασσττήήρραα
ττηηςς  ννέέααςς  µµοοννάάδδααςς  ττωωνν  ΕΕΛΛΠΠΕΕ  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα,,

δδιιααππίίσσττωωσσεε  ττοο  ΚΚΕΕΠΠΕΕΚΚ

Εξαιρετικά επείγον έγγραφο εστάλη στο ΥΠΕΚΑ 
- Οµόφωνο ψήφισµα του ∆.Σ. Ελευσίνας, µε το οποίο ζητά την

άµεση διακοπή της προβληµατικής µονάδας 

Στην περιοχή της Ζωφριάς του
∆ήµου Φυλής  έχει προβλεφθεί η
κατασκευή του νέου 8ου ∆ηµοτικού
Σχολείου   στο Ο.Τ. 2211Α (Πανός -
Νιόβης - Ερµού) σύµφωνα µε το
ΦΕΚ 484/∆/07.071995  (χαρακτηρι-
σµός   χρήσης γης).

Το Υπουργείο Παιδείας αποφάσι-
σε την ίδρυση του 8ου ∆ηµοτικού
Σχολείου σύµφωνα µε το ΦΕΚ/1505/
24-6- 2011, καθόσον στη  περιοχή
των 8.000 περίπου κατοίκων, η λει-
τουργία του υπάρχοντος  3ου ∆ηµο-
τικού  Σχολείου Άνω Λιοσίων  κρίνε-
ται υπερκορεσµένη.

Παρόλα αυτά υπάρχουν τεράστιες
καθυστερήσεις στο θέµα της νέας
σχολικής στέγης, για την οποία η
Ένωση Συλλόγων Γονέων και
Κηδεµόνων απέστειλε επιστολή στην Ανεξάρτητη Αρχή
“Συνήγορος του Πολίτη”, για να  ενηµερωθεί και να
παρέµβει για το ζήτηµα.  Παραθέτουµε την επιστολή
της Ένωσης, η οποία κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο
Παιδείας και στον ΟΣΚ. 

“ΕΝΩΣΗ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ

Έδρα :  Σχολικό κτίριο 1ου ∆ηµοτικού Άνω Λιοσίων
Κορινθιακού Kόλπου και Πίνδου

ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΣΣΕΕ  ΤΤΟΟΝΝ  ««ΣΣΥΥΝΝΗΗΓΓΟΟΡΡΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΗΗ»»    
ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΙΙΣΣ  ΑΑΠΠΙΙΣΣΤΤΕΕΥΥΤΤΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΘΘΥΥΣΣΤΤΕΕΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ

Επιτακτική ανάγκη η κατασκευή του νέου 8ου
∆ηµοτικού Σχολείου στη Ζωφριά του ∆ήµου Φυλής,

τονίζει η Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεµόνων Άνω Λιοσίων

ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Η συνέχεια στη σελ. 8

ΗΗ  σσυυννέέχχεειιαα  σσττηη  σσεελλ..  66



×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ
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, 
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 

∆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

ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ

ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 
ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - ΠροÁστάµενος)
2296 - 080.875 
ΚΕΠ: 2296083270
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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 
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Την υποψηφιότητά του ανακοίνωσε ο Νίκος
Βιλλιώτης, φαρµακοποιός, για τον δήµο Ελευ-
σίνας. Θυµίζουµε οτι ο κος Βιλλιώτης ήταν

δηµοτικός σύµβουλος στο παρελθόν µε τον συνδυα-
σµό του Γ. Γεωργόπουλου. Αναµφίβολα η υποψηφι-
ότητα αυτή δίνει άλλη τροπή στις εκλογές του Μα�ου
και είµαστε σίγουροι πως τέτοιες υποψηφιότητες
µόνο θετικά αποτελέσµατα µπορούν να φέρουν
καθώς συντελούν στη διεύρυνση των επιλογών των
πολιτών της Ελευσίνας και της Μαγούλας. 

Παρακάτω δηµοσιεύουµε την επίσηµη επιστολή
ανακοίνωσης υποψηφιότητάς του:

Πολίτες της Ελευσίνας, 
Πολίτες της Μαγούλας,
Φίλες και φίλοι, 
Πιστεύοντας στις δυνατότητες που µου δίνουν η

επιτυχηµένη επαγγελµατική δραστηριότητά µου και η
ενασχόληση µε τα δηµοτικά πράγµατα, µε εµπειρίες
και διδάγµατα από την καθηµερινή συµµετοχή µου
στα προβλήµατα των συµπολιτών µας, αποφάσισα
µαζί µε τους συνεργάτες µου – πολίτες της Ελευσίνας
και της Μαγούλας, να συµµετάσχουµε στις δηµοτικές
εκλογές της 18ης Μαίου 2014.

Πρόκειται για µια ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ.

∆ική µας δέσµευση είναι: 

Να δηµιουργήσουµε ένα ∆ήµο, που θα νοιάζεται για
τους δηµότες του.

Να κάνουµε την Ελευσίνα και τη Μαγούλα φιλικές
προς τους κατοίκους, µε ζωντανές γειτονιές, σεβασµό
στο περιβάλλον, περισσότερο πράσινο, αλληλεγγύη
και σεβασµό στον άνθρωπο, πόλεις ασφαλείς, όµορφ-

ες και δηµιουργι-
κές.

Υπόσχεση και
δέσµευσή µας :

Θα είµαστε
κοντά στη νεο-
λαία, στους άνε-
ργους, στους
υ π ε ρ ή λ ι κ ε ς ,
στους αναξιο-
παθούντες.

Θα είµαστε
µια δηµοτική
α ρ χ ή
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ,
Α ∆ Ε Σ Μ Ε Υ Τ Η ,
Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η ,
που θα λειτο-
υργήσει προγρ-
αµµατισµένα και
υπεύθυνα, µια
δηµοτική αρχή που θα έλθει για να ενώσει τους
πολίτες, για να δώσουµε το χέρι ο ένας στον άλλο και
όλοι µαζί να δηµιουργήσουµε τις πόλεις που αξίζουµε.

Για την ΕΛΕΥΣΙΝΑ και τη ΜΑΓΟΥΛΑ, πρέπει όλοι να
προσπαθήσουµε, όλοι να βάλουµε τα δυνατά µας.

Οπλισµένοι µε αισιοδοξία, υπευθυνότητα και ελπίδα
προχωράµε µπροστά και σας καλούµε να συµπαρα-
ταχθείτε µαζί µας στις ∆ηµοτικές εκλογές της 18ης
Μαίου.

ΜΜεε    εεκκττίίµµηησσηη,,  
οο  υυπποοψψήήφφιιοοςς  δδήήµµααρρχχοοςς
ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟΣΣ    ΒΒΙΙΛΛΛΛΙΙΩΩΤΤΗΗΣΣ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

ΝΝΕΕΑΑ  ΥΥΠΠΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ
ΤΤον δήµο θα διεκδικήσει ο Νίκος Βιλλιώτης 

Στις  135.000 ανήλθαν οι πολίτες  που αποφάσισαν
να παραδώσουν πινακίδες το τελευταίο δίµηνο του
2013 και τις πρώτες ηµέρες του 2014 . 

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από τα στοιχεία που
διαβίβασε στη Βουλή το Υπουργείο Οικονοµικών στο
πλαίσιο έγγραφης απάντησης, προκύπτει ότι από την
1η Νοεµβρίου 2013 έως και τις 13 Ιανουαρίου 2014
ακινητοποιήθηκαν συνολικά 134.963 αυτοκίνητα.

Στα Χανιά τα µεγαλύτερα ποσοστά 

Στα Χανιά δηλώθηκαν 4.221 ακινησίες, στην Καβάλα
2.720 και στην Α' ∆ΟΥ Ηρακλείου 2.650. Αλλά και στην
Αττική και ιδιαίτερα σε ακριβές περιοχές, όπως η Κηφ-
ισιά, το Ψυχικό και η Γλυφάδα, υπήρξαν ιδιοκτήτες
αυτοκινήτων που κατέθεσαν πινακίδες. Ειδικότερα,
στην ∆ΟΥ Κηφισιάς για το διάστηµα αυτό καταχωρήθη-
καν 1.805 αυτοκίνητα σε ακινησία, στη ∆ΟΥ Γλυφάδας
1.416 και στη ∆ΟΥ Ψυχικού 1.049. 

Στη ∆ .Ο.Υ. Ελευσίνας έσπευσαν να παραδώσουν πινακίδες 1.655 φορολογούµενοι

Σε ό,τι αφορά την περιοχή στη ∆ .Ο.Υ. Ελευσίνας έσπευσαν να παραδώσουν πινακίδες 1.655 φορολο-
γούµενοι, ενώ στην Ε' Πειραιά έχουν καταχωρηθεί 1.607 οχήµατα.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα υψηλά κατατάσσεται η Ζάκυνθος µε 2.474 οχήµατα σε ακινησία, η Α΄ Σερρών µε
2.363 οχήµατα, η Β΄ Ηρακλείου µε 2.224 οχήµατα, η Νέα Ιωνία Βόλου µε 2.209 οχήµατα σε ακινησία, η Κως µε
2.184 οχήµατα ,το Αργοστόλι µε 2.091 οχήµατα, η Ρόδος µε 1.918, η Μυτιλήνη 1.904, η ∆.Ο.Υ. Θήρας 1.901
οχήµατα, η Σάµος 1.882, η Ξάνθη 1.840, η Χαλκίδα 1.772 και η Κατερίνη µε 1.541 οχήµατα.

ΠΠεερριισσσσόόττεερρεεςς  ααππόό  113344..000000  κκααττααθθέέσσεειιςς
ππιινναακκίίδδωωνν  ττοο  ττεελλεευυττααίίοο  ττρρίίµµηηννοο

Στη ∆ΟΥ Ελευσίνας 1655 οδηγοί αιτήθηκαν  
την ακινησία των οχηµάτων τους  
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

Πανελλαδική Στάση Εργασίας Πανελλαδική Στάση Εργασίας 
την Παρασκευή την Παρασκευή 

“Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α) προκηρύσσει
Πανελλαδική Στάση Εργασίας, από τις 8.00 το πρωί έως τις
12.00 το µεσηµέρι, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
ηµέρα συζήτησης στο Συµβούλιο της Επικρατείας της προ-
σφυγής κατά του Ν.4172/2013 βάσει του οποίου τέθηκαν
σε διαθεσιµότητα χιλιάδες εργαζόµενοι και προωθείται η
απόλυσή τους.
Στις 9.00 το πρωί θα πραγµατοποιηθεί Συγκέντρωση ∆ια-

µαρτυρίας έξω από το Συµβούλιο της Επικρατείας (Πανεπι

στηµίου 47-
49 -
Α θ ή ν α ) ,
στην οποία
έ χ ο υ ν
κληθεί να
σ υ µ µ ε -
τ ά σ χ ο υ ν
όλοι οι

εργαζόµενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση διατρανώνοντας
την αντίθεσή τους στις διατάξεις του Νόµου που απολύει
µέσω διαθεσιµότητας και δήθεν αξιολόγησης χιλιάδες
εργαζόµενους, µεταξύ των οποίων και τους ∆ηµοτικούς
Αστυνοµικούς, διαλύει υπηρεσίες στους Ο.Τ.Α. εξυπηρ-
ετώντας το σχέδιο εκχώρησής τους σε ιδιώτες και εν τέλει
επιβαρύνει τους πολίτες.
Οι διατάξεις του Νόµου 4172/2013 είναι αντίθετες στο 

Σύνταγµα, αφού οι ∆ηµοτικοί Αστυνοµικοί είναι µόνιµοι και
οι υπηρεσίες από τις οποίες αποµακρύνθηκαν όχι µόνο δεν
έπαψαν να λειτουργούν αλλά το αντικείµενό τους ανατέθη-
κε µε παράνοµες διαδικασίες σε άλλες υπηρεσίες, όπως
αντίθετες στο Σύνταγµα είναι και οι διαδικασίες µετάταξής
τους σε µη οργανικές-µη θεσµοθετηµένες θέσεις.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και εργαζόµενοι στη ∆ηµοτική Αστυνοµία
στην προσφυγή τους προβάλλουν επίσης το γεγονός ότι οι
διατάξεις του Νόµου 4172/2013 βάσει των οποίων οι ∆ηµο-
τικοί Αστυνοµικοί τέθηκαν σε διαθεσιµότητα παραβιάζουν
τον κανόνα του αυτοδιοίκητου των ∆ήµων, µε ιδιαίτερη ανα-
φορά στα όρια ηλικίας που θέτουν σε καθεστώς απόλυσης
αρκετούς εργαζόµενους και στην αρχή της αξιοκρατίας που
παραβιάζεται µε την µεγαλύτερη µοριοδότηση ορισµένων
κατηγοριών ∆ηµοτικών Αστυνοµικών.”

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

ΠΠοολλιιττιικκήή  ΣΣυυγγκκέέννττρρωωσσηη    ττοουυ  ΚΚΚΚΕΕ  
σσττοο  11οο  ΚΚΑΑΠΠΗΗ  ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν  

-  Θα µιλήσει ο βουλευτής και µέλος της Κ.Ε Γιάννης Γκιόκας 

Πολιτική συγκέντρωση µε οµιλητή το βου-
λευτή και µέλος της Κ.Ε Γιάννη Γκιόκα, πραγ-
µατοποιεί το ΚΚΕ στο 1ο ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων,
το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου στις 6.30 το
απόγευµα. Θα συζητηθούν θέµατα για τις
ευρωεκλογές και τις εκλογές στις περιφέρει-
ες και τους δήµους.  

“ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ”
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο  “Ανεξάρτητος Ενωτικός Συνδυασµός”
σας καλεί το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 
στις 9µµ στην ταβέρνα “Αγράµπελη”

(Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 53)  στη συνεστίαση
που συνδυάζεται µε την έναρξη

του προεκλογικού αγώνα µε επικεφαλή
τον Βαγγέλη Παπανικολάου και τους

υποψήφιους δηµοτικούς συµβούλους.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ
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ΕΚΤΑΚΤΗ η σηµερινή
συνεδρίαση του  ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου Αχα-
ρνών, το οποίο καλείται
να αποφασίσει για τις
προσλήψεις του έκτακ-
του προσωπικού  Σώµα-
τος. Η συνεδρίαση θα
ξεκινήσει στις   19:00
θα γίνει στην αίθουσα
του 2ου ορόφου του
∆ηµαρχιακού Μεγάρου. 

Α.       ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ
6/2/2014

1.  Αναµόρφωση προÂπολογισµού 2014 του ∆ήµου
Αχαρνών.

2.  Πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας
Ι∆ΟΧ χρονικής διάρκειας  δύο (2) µηνών.

3.  Προγραµµατισµός Πρόσληψης Προσωπικού µε
σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου
Χρόνου για το έτος 2014.

4.  Προγραµµατισµός Προσλήψεων δικηγόρων µε
έµµισθη εντολή για το έτος 2014.

5.  Προγραµµατισµός ανανέωσης συµβάσεων
προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισµένου Χρόνου για την στελέχωση "Ξενώνα  Φιλο-
ξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας".

6.  Προγραµµατισµός ανανέωσης συµβάσεων
προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισµένου Χρόνου στο πλαίσιο ΕυρωπαÁκού Προ-
γράµµατος.

7. Ορισµός Αναπληρωτή Εκκαθαριστή της ∆ηµοτι-
κής Επιχείρησης ΚΕΠΕ∆Α  του ∆ήµου Αχαρνών. 

8. Ορισµός Αναπληρωτή Εκκαθαριστή της ∆ηµοτι-
κής Επιχείρησης ΚΥΠΕΚΟ του ∆ήµου Αχαρνών.

9. Ορισµός Αναπληρωτή Εκκαθαριστή της ∆ηµοτι-
κής Επιχείρησης ΚΕΚ∆Α του ∆ήµου Αχαρνών. 

10. Ορισµός Αναπληρωτή Εκκαθαριστή της ∆ηµο-
τικής Επιχείρησης ∆ΕΤΕ∆Α του ∆ήµου Αχαρνών. 

ΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΛΛΗΗΨΨΗΗ
ΕΕΚΚΤΤΑΑΚΚΤΤΟΟΥΥ

ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ  
ΣΣττοο  εεππίίκκεεννττρροο  

ττοουυ  σσηηµµεερριιννοούύ  ∆∆..ΣΣ..  ΑΑχχααρρννώώνν

Θετικό ήταν το ισοζύγιο προσλήψεων -
απολύσεων τον Ιανουάριο του 2014. 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του πληροφορια-
κού συστήµατος ΕΡΓΑΝΗ, που τηρεί το υπουρ-
γείο Εργασίας, οι προσλήψεις κατά τον πρώτο
µήνα του 2014 ήταν 6.397 περισσότερες σε
σχέση µε τις απολύσεις.
Τον αντίστοιχο µήνα του 2013, το ισοζύγιο ήταν

αρνητικό κατά περισσότερες από 17.000 θέσεις
εργασίας.  Τόσο οι προσλήψεις όσο και οι
απολύσεις είναι σηµαντικά αυξηµένες συγκριτικά
µε τον Ιανουάριο του 2013, µε την ΕΡΓΑΝΗ να
καταγράφει τη δηµιουργία σχεδόν 42.000 περισ-
σότερων θέσεων το φετινό Ιανουάριο (95.450),
αλλά και 18.031 περισσότερες αποχωρήσεις
(89.053). Περισσότερες από τις µισές προσλή-

ψεις αφορούν συµβάσεις πλήρους απασχόλ-
ησης.   Ακόµα 32.674 αφορούν συµβάσεις µερι-
κής απασχόλησης και οι υπόλοιπες 10.789 εκ επι-
τροπής απασχόληση. Από τις περίπου 89.000
αποχωρήσεις, οι 41.111 προήλθαν από οικειοθε-
λείς αποχωρήσεις και οι 47.942 από καταγγελίες
συµβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συµβά-
σεων ορισµένου χρόνου.

Προσλήψεις - Απολύσεις 1-0 
Θετικό το ισοζύγιο τον Ιανουάριο του 2014 σύµφωνα µε το σύστηµα “Εργάνη”

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΣΑ 
ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑ

ΣΩΤΗΡΑ ΣΤΗ ΜΑΝ∆ΡΑ

Η διασφάλιση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των πολιτών αναµφίβολα θα πρέπει να θεωρείται
δεδοµένη.

Σε πολλές περιοχές, ωστόσο, παρατηρούνται ελλείψεις στα δροµολόγια των ΜΜΜ µε αποτέλεσµα
οι πολίτες να αντιµετωπίζουν συχνά προβλήµατα στη µετακίνησή τους. 

Πρόσφατη περίπτωση που αφορά την περιοχή του Θριασίου Πεδίου είναι αυτή της διατήρησης
του δροµολογίου της µπλε γραµµής του οικισµού ΤΙΤΑΝ που περνά από την Αγία Σωτήρα Μάνδρας. 

Σε σχετική ενηµέρωση του δήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας  αναφέρεται ότι,  για τη συγκεκριµένη
γραµµή- που θεωρείται απαραίτητη για πολλούς κατοίκους του οικισµού -  υπήρξαν επαφές της
δηµοτικής αρχής  µε τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του ΟΑΣΑ, ώστε να διατηρηθούν τα δροµολόγια
προς την περιοχή της Αγίας Σωτήρας. 

Κατόπιν, υπήρξε εισήγηση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου του ΟΑΣΑ προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του Οργανισµού, το οποίο εξέτασε -ως όφειλε- όλα τα επιχειρήµατα και αποφάσισε τη διατήρηση
του εν λόγω δροµολογίου, που διευκολύνει εκατοντάδες δηµότες. 
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ΤΤοο  κκεείίµµεεννοο  ττηηςς  ΚΚααττααγγγγεελλίίααςς  
ττοουυ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ

30/01/2014
ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΡΟΣ:     ΚΕΠΕΚ

Παρακαλούµε όπως πραγµατοποιήσετε έλεγχο στο
∆ιυλιστήριο της Ελευσίνας και συγκεκριµένα στην
µονάδα 32 FlexyCoker, αφού µετά από ανώνυµες
καταγγελίες εργαζοµένων, στην συγκεκριµένη µονάδα
παρουσιάζεται το εξής σοβαρό και επικίνδυνο πρόβ-
ληµα:
Υπάρχει διαστολική παραµόρφωση στον αντιδραστήρα
R3 της µονάδας.
Το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας θεωρεί την κατάσταση
άκρως επικίνδυνη και ο µοναδικός φορέας που µπορεί
να αξιολογήσει τα ακριβή χαρακτηριστικά του συµβάν-
τος είναι µόνο το τεχνικό τµήµα της Επιθεώρησης
(ΚΕΠΕΚ).
Έτσι λοιπόν σας καλούµε όσο γίνεται πιο γρήγορα,
ακόµα και σήµερα αν γίνεται, να πραγµατοποιηθεί
ουσιαστικός έλεγχος, ώστε να αποτραπεί έστω και η
παραµικρή πιθανότητα ατυχήµατος που θα είναι επιζή-
µια αφενός για το εργατικό δυναµικό του διυλιστηρίου
και αφετέρου για ολόκληρο τον οικιστικό ιστό της
ευρύτερης περιοχής.
Αναµένουµε για τις δικές σας ενέργειες και περιµένο-
υµε ενηµέρωσή σας, καθώς θα θέλαµε και την δική µας
συµµετοχή κατά την διάρκεια του ελέγχου.

Για την ∆ιοίκηση
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ                      ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ

__________________________

Το κείµενο της Έκθεσης του ΚΕΠΕΚ
που απεστάλη στο ΥΠΕΚΑ 
Ελευσίνα 3.2.2014

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΘΕΜΑ : Πρόβληµα στον αεριοποιητήΘΕΜΑ : Πρόβληµα στον αεριοποιητή
 32- 32-R-003 R-003 των ΒΕΕ των ΕΛΠΕ των ΒΕΕ των ΕΛΠΕ 

Στις 31.1.2014 κλιµάκιο της Υπηρεσίας µας πραγµατο-
ποίησε έλεγχο κατόπιν καταγγελίας στις Νέες Βιοµηχανι-
κές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.. Η καταγγελία αφορούσε σε παρ-
αµόρφωση του κελύφους του αεριοποιητή (gasifier) R-
003 της µονάδας 32.

Πράγµατι, κατά την αυτοψία επιβεβαιώθηκε ότι στο
χαλύβδινο κέλυφος του εν λόγω αντιδραστήρα έχει
δηµιουργηθεί στρέβλωση, η οποία έγινε αντιληπτή από
στελέχη του διυλιστηρίου στις 20.1.2014. 

Από τα στοιχεία που έθεσαν υπ’ όψιν µας τα ΕΛΠΕ, φ-
αίνεται πως η παραµόρφωση του κελύφους οφείλεται σε
τοπική άνοδο της θερµοκρασίας του ελάσµατος, η οποία
προκλήθηκε από αστοχία της εσωτερικής πυρίµαχης µό-
νωσης του αεριοποιητή. Από τις 20.1.2014 η επιχείρηση
ψύχει εξωτερικά την περιοχή παραµόρφωσης του κελύφ-
ους, προκειµένου να αποτραπεί εκ νέου άνοδος της θερ-
µοκρασίας, η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει σε ρήξη
του κελύφους. 

Τα στελέχη των ΕΛΠΕ που παρευρίσκονταν στον έλεγχο
δεν έδωσαν χρονοδιάγραµµα άµεσης αποκατάστασης
του προβλήµατος και ανέφεραν ως πιθανό το σενάριο να
συνεχιστεί µε αυτό τον τρόπο η λειτουργία του αεριο-

ποιητή έως το επόµενο shutdown, το οποίο είναι προγρ-
αµµατισµένο  να γίνει σε διάστηµα µεγαλύτερο του ενός
έτους.Επειδή:

1. Η Υπηρεσία µας δεν έχει στη διάθεσή της τα εφ-
αρµοζόµενα πρότυπα για τη λειτουργία του διυλιστηρίου,
καθώς και τα κατάλληλα τεχνικά µέσα για την εκτίµηση
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της παραµόρφωσης,
ώστε να µπορεί να αξιολογήσει µε βεβαιότητα την ασφα-
λή ή επισφαλή λειτουργία του αντιδραστήρα

2. Η στρέβλωση δεν έγινε άµεσα αντιληπτή από το
προσωπικό των διυλιστηρίων, γεγονός που δηµιουργεί
προβληµατισµό για την προβλεψιµότητα παρόµοιου φαι-
νοµένου σε οποιοδήποτε σηµείο του κελύφους, καθώς
και για την εφαρµοζόµενη διαδικασία ελέγχων.

3. Το χρονικό διάστηµα που µπορεί να µεσολαβή-
σει έως την αποκατάσταση του προβλήµατος πιθανόν να
είναι µεγαλύτερο του ενός έτους, κατά τη διάρκεια του ο-
ποίου θα λαµβάνονται µόνο προσωρινής φύσης µέτρα (ε-
ξωτερική ψύξη κελύφους)

4. Η εγκατάσταση υπάγεται στην οδηγία SEVESO,
µε αποτέλεσµα πιθανή ρήξη του κελύφους του αντιδρα-
στήρα να έχει ίσως πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα εις
βάρος της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και της ε-
υρύτερης περιοχής

5. Η Υπηρεσία µας δεν έχει στη διάθεσή της µελέτη
ασφάλειας ή σενάριο ατυχήµατος για ρήξη του κελύφους
του αντιδραστήρα

παρακαλούµε να προβείτε σε ενέργειες της αρµοδιότ-
ητάς σας, ως αδειοδοτούσας αρχής, µε βάση την ΚΥΑ
12044/613/2007, προκειµένου να διερευνηθεί η ασφαλής
λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟ}ΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

∆ρ ΕΛΕΝΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

_________________________

∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣIIΝΝΑΑΣΣ
ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕIIΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤIIΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛIIΟΟΥΥ      

ΨΨΗΗΦΦΙΙΣΣΜΜΑΑ

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας που συνήλθε σε έκ-
τακτη συνεδρίαση την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 µετά
από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, παρόντος του ∆ηµάρχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ, µετά από την σύµφωνη γνώµη των µελών
του, συζήτησε το έκτακτο θέµα «Έκδοση ψηφίσµατος για
την δυσλειτουργία της νέας µονάδας των ΕΛ.ΠΕ η οποία
διαπιστώθηκε από το ΚΕΠΕΚ», και µετά από εµπεριστα-
τωµένη συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσµατος.Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσµατος.

Σύµφωνα µε σχετικό έγγραφο του ΚΕΠΕΚ που µας κοι-
νοποιήθηκε στις 4-2-2014, πληροφορηθήκαµε το πρόβ-
ληµα που αφορά παραµόρφωση του κελύφους του αερ-
ιοποιητή (gasifier) R-003 της µονάδας 32 (Flexi cocer), στις
Νέες Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας των
Ελληνικών Πετρελαίων Α.Ε.

Με βάση την αναφορά του ΚΕΠΕΚ αναφύονται ζητήµα-
τα που µας ανησυχούν και µας προβληµατίζουν και
συγκεκριµένα:

• Το πρόβληµα έγινε αντιληπτό από στελέχη των
ΕΛ.ΠΕ. στις 20-01-2014, χωρίς το διυλιστήριο να το γνω-
στοποιήσει σε κανένα φορέα, και µόνο κατόπιν καταγ-
γελίας να παρέµβει το ΚΕΠΕΚ στις 31-01-2014 και να το
διαπιστώσει.

Γιατί τα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. δεν ενηµέρωσαν κανέ-
να φορέα για το πρόβληµα, που απ’ ότι φαίνεται είναι ι-
διαίτερα σοβαρό;

• Γιατί το ΚΕΠΕΚ υπολείπεται σε τεχνικά µέσα (ό-
ποια είναι αυτά) για την εκτίµηση των ιδιαίτερων χαρακ-
τηριστικών της παραµόρφωσης και γιατί δεν έχει στη διά-
θεσή του τα εφαρµοζόµενα πρότυπα για τη λειτουργία
του ∆ιυλιστηρίου, δεν υπάρχουν στην αδειοδοτούσα α-
ρχή ή στα ΕΛ.ΠΕ., δεν τα ζήτησαν, δεν τους τα έδωσαν;

• Τι σηµαίνει η µη άµεση αντίληψη του προβλήµα-
τος απ’ τις υπηρεσίες ελέγχου του ∆ιυλιστηρίου για το
µέλλον;

• Εγγυάται το ∆ιυλιστήριο και µε ποιο τρόπο, ότι η
εφαρµοσµένη µέθοδος ψύξης του κελύφους είναι ασφα-
λής;

• Γιατί το ΚΕΠΕΚ δεν διαθέτει τη µελέτη ασφα-
λείας ή σενάριο ατυχήµατος για τη ρήξη του κελύφους
του αντιδραστήρα, δεν υπάρχει ή δεν του διατέθηκε;

• Λαµβάνεται υπόψη απ’ τους αρµόδιους των
ΕΛ.ΠΕ. ότι η εγκατάσταση υπάγεται στην οδηγία SEVESO
και τι συνέπειες θα έχει ένα πιθανό ατύχηµα για όλο το
∆ιυλιστήριο, την περιοχή και τους κατοίκους;

Επειδή για το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αδιαπραγµάτευτη
πολιτική προτεραιότητα είναι η διασφάλιση, µε κάθε τρό-
πο, της υγείας και της ασφάλειας των κατοίκων της.

Επειδή από το έγγραφο της αυτοψίας των ΚΕΠΕΚ, δια-
πιστώνονται προφανείς κίνδυνοι για την ασφάλεια των κα-
τοίκων της Πόλης και

Επειδή η εγκατάσταση των ΕΛ.ΠΕ. υπάγεται στην οδ-
ηγία SEVESO.

∆ιαµαρτυρόµαστε έντονα:

• Προς τα ΕΛ.ΠΕ., επειδή δεν µας ενηµέρωσαν α-
µέσως για το πρόβληµα και τους κινδύνους.

• Προς τις αρµόδιες υπηρεσίες για τον πληµµελή
έλεγχο στην εταιρία και την αδυναµία συντονισµού των ε-
νεργειών τους για να διασφαλιστεί µε φερέγγυο τρόπο η
εποπτεία λειτουργίας των ΕΛ.ΠΕ.

Απαιτούµε:

• Την άµεση διακοπή λειτουργίας της µονάδας
Flexicoking (M32) και την επισκευή του προβληµατικού α-
εριοποιητή µε τον ασφαλέστερο τρόπο.

• Καθιστούµε υπεύθυνες τις αρµόδιες αρχές και
τα ΕΛ.ΠΕ. για οτιδήποτε συµβεί σε βάρος της ασφάλειας
των κατοίκων της περιοχής.

• Οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις του Υ.Π.Ε.Κ.Α και του
Υπουργείου Ανάπτυξης ως αδειοδοτούσες αρχές να πρ-
οβούν άµεσα σε έλεγχο τήρησης των όρων της άδειας
λειτουργίας και των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων
της εγκατάστασης καθώς και στην αξιολόγηση του εν λό-
γω προβλήµατος.

• Να συγκληθεί το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο
Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για να διερευνήσει το
θέµα. 

Το παρόν Ψήφισµα να σταλεί :
• Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλι-

µατικής Αλλαγής κ. Ιωάννη Μανιάτη
• Στον Υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

κ. Κωστή Χατζηδάκη
• Στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλον-

τος
• Στο ΚΕΠΕΚ ∆υτικής Αττικής & Πελοποννήσου
• Στην Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής κα Στα-

υρούλα ∆ήµου
• Στα ΕΛ.ΠΕ
• Στον Τοπικό και Ηµερήσιο Τύπο

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  30/14.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. Μ.ΜΙΧΑΣ  
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ                                                         



 Παρουσίαση των θέσεων της Λαqκής Συσπείρωσης
 Μάνδρας-Ειδυλλίας σε συγκέντρωση την προηγούµενη Κυριακή

Την Κυριακή (2/2) πραγµατοποιήθηκε  συγκέντρωση-
συζήτηση της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Την παρουσίαση, έκανε ο κ. Νίκος ∆ρικος (Ερυθρές), Γραµ-
µατέας της ΚΟ Μάνδρας-Ειδυλλίας του ΚΚΕ και στέλεχος
της Λ.Σ.

Μίλησαν ο Θανάσης Τζήµας,  µέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, ο
οποίος αναφέρθηκε στις θέσεις του ΚΚΕ για τις ευρωεκλο-
γές τονίζοντας το ενιαίο της µάχης Ευρωεκλογές-τοπικές,
περ/κες, και ολοκληρώνοντας την οµιλία του  µε το σύνθηµα:

«Ισχυρό ΚΚΕ παντού, στην Ευρωβουλή, στην Περιφέρεια, στους ∆ήµους για αποδέσµευση από την ΕΕ, ανα-
τροπή της αντιλαqκής πολιτικής, για την Λαqκή Εξουσία».

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο υποψήφιος ∆ήµαρχος της Λαqκής Συσπείρωσης Μ-Ε κ. Μπάµπης Θεοδώρου,
που αναφέρθηκε γενικά στις θέσεις της παράταξης για τα τοπικά και πολιτικά θέµατα.

Ο ίδιος ανέλυσε την αναγκαιότητα της στήριξης της Λαqκής Συσπείρωσης, για την οργάνωση της πάλης του
λαού και το πέρασµα του στην αντεπίθεση, ενάντια στην αντιλαqκή επίθεση κατά της ζωής του που δέχεται από
κυβέρνηση-ΕΕ.

Κάλεσε τους παρευρισκόµενους να ψηφίσουν την Λαqκή Συσπείρωση, για να αναδειχθεί Λαqκή Τοπική
∆ιοίκηση στον ∆ήµο Μάνδρας -Ειδυλλίας.
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M
ε στόχο την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας
στις παιδικές ηλικίες, ο ∆ήµος Ελευσίνας
µέσα από την Αισχύλεια ∆ηµοτική

Βιβλιοθήκη ξεκίνησε ένα καινούριο πρόγραµµα µε
τίτλο:  «Τα βιβλία ταξιδεύουν παντού»

Πρόκειται για δύο βαλίτσες γεµάτες ποιοτικά
βιβλία που θα αφήνονται για το διάστηµα 2
περίπου µηνών σε µια σχολική µονάδα του ∆ήµου
µας.  Τα παιδιά θα έχουν µε τον τρόπο αυτό τη
δυνατότητα να δανείζονται ευκολότερα βιβλία που
τα ενδιαφέρουν, να διαβάζουν µαζί µε τους
δασκάλους τους ή να προβαίνουν σε  δικές τους
δηµιουργίες µε αφορµή το βιβλίο.

Το πρόγραµµα ξεκίνησε ήδη µε την παράδοση
των βαλιτσών από το ∆ήµαρχο Ελευσίνας, Γιώργο
Τσουκαλά, και τον υπεύθυνο της Αισχύλειας
Βιβλιοθήκης, Βαγγέλη Μανώλακα, στο 5ο
∆ηµοτικό Σχολείο Ελευσίνας.  Ιδιαίτερες
ευχαριστίες στο Σύλλογο Γονέων του 5ου
∆ηµοτικού, χάρη στην υποστήριξη του οποίου
έγινε δυνατή η εκκίνηση του προγράµµατος.

Όποιο σχολείο ή σύλλογος γονέων ενδιαφέρεται
να συνεχίσει το ταξίδι των βιβλίων µπορεί να
δηλώσει συµµετοχή στην Αισχύλεια ∆ηµοτική
Βιβλιοθήκη Ελευσίνας (Παγκάλου και Κίµωνος,
τηλ. 210 55 65 601).

«Τα βιβλία ταξιδεύουν παντού»

ΝΝέέοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  ττηηςς
ΑΑιισσχχύύλλεειιααςς

∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  ΒΒιιββλλιιοοθθήήκκηηςς  µµεε
σσττόόχχοο  ττηηνν  εεννίίσσχχυυσσηη  

ττηηςς  φφιιλλααννααγγννωωσσίίαα
σσττιιςς  ππααιιδδιικκέέςς  ηηλλιικκίίεεςς

Έκοψαν την πίτα τους τα µέλη
του Πολιτιστικού Οµίλου Φίλων

Αντίκας στην Οινόη 

Μέσα σε ένα ευχάριστο κλίµα, στην καρδιά της
Οινόης, έκοψαν την Πρωτοχρονιάτικη πίτα τους τα
µέλη της Εργάνης, του Πολιτιστικού Οµίλου Φίλων
Αντίκας. 
Οι λάτρεις του παλαιού αυτοκινήτου, είχαν την
ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις µε τη δηµοτική
αρχή και να µιλήσουν για τις µελλοντικές δράσεις
του συλλόγου.

Θετική γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου
για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας/ Αττικής 2021

Θ
ετική, κατά πλειοψηφία, ήταν η γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου κατά τη διάρκεια της χθεσινής του
Συνεδρίασης αναφορικά µε τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ρυθµιστικού
Σχεδίου Αθήνας/ Αττικής (ΡΣΑ) 2021. Η Περιφέρεια Αττικής, αφού έλαβε υπ’ όψιν το συγκεκριµένο Σχέδιο και

το σχετικό Σχέδιο Νόµου κατέθεσε 13 σχόλια – παρατηρήσεις και ειδική πρόταση, η οποία επαναλαµβάνει για άλλη µια
φορά το πάγιο αίτηµα του Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρού να περιέλθει η αρµοδιότητα του Οργανισµού Αθήνα
στην Περιφέρεια Αττικής. Η ενσωµάτωση αυτή είναι επιβεβληµένη και αναγκαία, προκειµένου να ασκηθούν οι µητροπο-
λιτικές αρµοδιότητες που ορίζει ο Νόµος του «Καλλικράτη». 

Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο το Σώµα προχώρησε, κατά πλειοψηφία, στη λήψη απόφασης για τη µεταφορά του Οργανι-
σµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας στην Περιφέρεια Αττικής και ζητά τη µη κατάργηση του Οργανισµού Ρυθµιστικού
Σχεδίου Αθήνας και τη µεταφορά του στην Περιφέρεια Αττικής, σύµφωνα και µε την απόφαση του 1ου Τακτικού Συνε-
δρίου της ΕΝ.ΠΕ. (Φεβρουάριος 2013). 

Στη συζήτηση για τη ΣΜΠΕ συµµετείχε η Πρόεδρος του ΟΡΣΑ, κα Βιβή Μπάτσου, η οποία απάντησε σε ερωτήσεις που
έθεσαν εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων, σχετικά µε το Ρυθµιστικό Σχέδιο 2021, καθώς επίσης και στελέχη του Οργα-
νισµού.

Τέλος, η Ειδική Πρόταση της Περιφέρειας Αττικής συνοψίζεται στα εξής: Η ορθή ένταξη για τους Μητροπολιτικούς
σχεδιασµούς είναι το περιφερειακό επίπεδο, µε τη συγκέντρωση αρµοδιοτήτων χρήσεων γης, κυκλοφοριακής οργάνω-
σης και αστικών συγκοινωνιών. Εποµένως, η ένταξη του ΟΡΣΑ στο κεντρικό κράτος δεν συνάδει µε τον Μητροπολιτικό
σχεδιασµό, από κάθε άποψη (επιστηµονική, οργανωτική, διακυβέρνησης) και είναι αντίθετη µε το πνεύµα του Καλλι-
κράτη. Στα πλαίσια, λοιπόν, της ολοκλήρωσης του Μητροπολιτικού χαρακτήρα της Περιφέρειας προτείνεται:

Ο Οργανισµός Αθήνας να υπαχθεί στην Περιφέρεια Αττικής µε τα χαρακτηριστικά πραγµατικού µηχανισµού διακ-
υβέρνησης και σχεδιασµού του χώρου στην Αττική. 

ΑΑπποοφφάάσσεειιςς  
σσήήµµεερραα  γγιιαα  ττιιςς      

ππρροοσσλλήήψψεειιςς  
ττοουυ  22001144  

σσττοονν  δδήήµµοο  
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ    

Σήµερα και  ώρα 13.00 µ.µ., θα πραγµατοποιηθ-
εί η 2η  Σύγκληση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Ασπροπύργου προκειµένου να συζητηθεί εκτενώς
η Έγκριση Ισολογισµού –Απολογισµού έτους 2011. 

Επιπλέον το ∆.Σ. καλείται να αποφασίσει σήµερα και για τον προγραµµατισµό προσλήψεων που θα
γίνουν στα  Ν.Π.∆.∆. και τα  Ν.Π.Ι.∆. του δήµου για το έτος 2014. 
Ο καθορισµός των προσλήψεων επείγει καθώς όλοι οι δήµοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις

µεταβολές του προσωπικού τους δύο µήνες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές. 
Σηµειώνεται ότι η συζήτηση του δεύτερου θέµατος θα αρχίσει στις 14:00 µ.µ.
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∆ήµος Φυλής,   ΤΚ 13341
τηλ.   6977922678,  6934617981,

e-mail: nx300s@hotmail.com

∆ήµος Φυλής,  30  Ιανουαρίου 2014

ΠΡΟΣ:  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ   ΑΡΧΗ                                                              
«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΗ »                                                 
Χατζηγιάννη  Μέξη 5, ΤΚ 11528,

Αθήνα 

ΚΟΙΝ:  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ &
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ/  ∆ΝΣΗ  Π &
∆/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΣΗΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
∆ΗΜΟΥ  ΦΥΛΗΣ 

ΝΠ∆∆ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΥΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ  ΦΥΛΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ  ΦΥΛΗΣ 

3ο  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ  

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ  &
ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ 3ου  ∆ΗΜ.
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ:  Κατασκευή του νέου 8ου
∆ηµοτικού Σχολείου στη Ζωφριά
του ∆ήµου  Φυλής 

ΣΧΕΤ: α. Απόφαση Ίδρυσης του
8ου ∆ηµ.  Σχολείου, ΦΕΚ 1505/24-6-
2011

β. Η από 5 ∆εκ. 2011 Επιστολή της
Ένωσης Γονέων προς τη Τεχν.
Υπηρεσία του ∆. Φυλής 

γ. Η από 16 Ιαν. 2012 Επιστολή
της Ένωσης Γονέων προς τη Τεχν.
Υπηρεσία του ∆. Φυλής 

δ. Η από 30 Ιαν. 2012 Επιστολή
της Ένωσης Γονέων προς τη ∆.Ε.Π.

ε. Έγγραφο της ∆/νσης Π/Βάθ-
µιας Εκπ/ης ∆υτ.  Αττικής µε  Αριθµ.
Πρωτ. Φ.3/581/22-02-12

στ. Η από 7 Μαι.2012 Επιστολή
της Ένωσης Γονέων, του Συλλόγου
Γονέων του 3ου ∆ηµ.Σχολείου  και
του  Πολιτιστικού Συλλόγου Ζωφρ-
ιάς προς το κ. ∆ήµαρχο Φυλής και
τη  ∆.Ε. Π. 

ζ. Η από 31  Μαι. 2012 Επιστολή
της Ένωσης Γονέων  προς τον
Ο.Σ.Κ. 

η. Η από 30 Σεπ. 2012 Επιστολή
της Ένωσης Γονέων προς τη ∆.Ε.Π

θ. Η από 24 Οκτ. 2012 Επιστολή
της Ένωσης Γονέων προς τη ∆.Ε.Π

ι. Η από 09  Ιαν. 2013 Επιστολή
της Ένωσης Γονέων προς τη ∆.Ε.Π

ια. Πίνακας Αναφοράς Προόδου
Έργων  του  ΟΣΚ της 08 Μα@. 2013

ιβ. Η από 23  Ιουλ. 2013 Επιστολή
της Ένωσης Γονέων  προς το κ.
∆ήµαρχο Φυλής 

ιγ. Η από 17  Οκτ. 2013 Επιστο-
λή της Ένωσης Γονέων  προς τον
Ο.Σ.Κ.

ιδ. Η από 04  ∆εκ. 2013 Επιστο-
λή της Ένωσης Γονέων  προς τον
Ο.Σ.Κ.

Αξιότιµοι κύριοι, 
Με τη παρούσα επιστολή  επιθ-

υµούµε  να σας ενηµερώσουµε για
τα παρακάτω:

Στην περιοχή της Ζωφριάς του
∆ήµου Φυλής (πρώην ∆ήµου  Άνω
Λιοσίων) έχει προβλεφθεί η κατασ-
κευή του νέου 8ου ∆ηµοτικού  Σχο-
λείου   στο Ο.Τ. 2211Α (Πανός - Νιό-
βης - Ερµού) σύµφωνα µε το ΦΕΚ
484/∆/07.071995  (χαρακτηρισµός
χρήσης γης).

Το Υπουργείο Παιδείας αποφάσι-
σε την ίδρυση του 8ου ∆ηµοτικού
Σχολείου σύµφωνα µε το
ΦΕΚ/1505/ 24-6- 2011, καθόσον
στη  περιοχή των 8.000 περίπου
κατοίκων, η λειτουργία του
υπάρχοντος  3ου ∆ηµοτικού  Σχο-
λείου Άνω Λιοσίων,  κρίνεται υπερ-
κορεσµένη, ανασφαλής και αναξιο-
πρεπή για τα παιδιά µας διότι:

Λειτουργεί  µε  380 µαθητές  αντί
των προβλεπόµενων 200 µαθητών. 

Υπάρχουν  18 τάξεις αντί των 12
προβλεπόµενων, εκ των οποίων οι
δύο (2)  βρίσκονται στο υπόγειο
δίπλα στο  λεβητοστάσιο, οι δύο (2)
σε  προκατασκευασµένες αίθουσες
και οι τρεις (3) µικρής χωρητικότ-
ητας χωρίς ηχοµόνωση στη
διαχωρισµένη  αίθουσα
εκδηλώσεων.

Υπάρχουν  µόλις οχτώ  (8) τουα-
λέτες.

Οι  µαθητές προαυλίζονται σε
πέντε (5)  ανισόπεδα µικρά προ-
αύλια. 

Η Ένωση Γονέων Άνω Λιοσίων
σύµφωνα µε  τη  συνηµµένη
αλληλογραφία έχει ζητήσει κατ’
επανάληψη εγγράφως και προφορ-
ικώς  από τον  Οργανισµό Σχολικών
Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) και το   ∆ήµο
Φυλής ( Τεχνική Υπηρεσία , ∆ηµοτι-
κή Επιτροπή Παιδείας ) ενηµέρωση
για τη µη εξέλιξη  κατασκευής του
σχολικού  κτιρίου,  διαπιστώνοντας 

ότι ένα από τα σηµαντικότερα
θέµατα   που τη παρακωλύει  είναι
η  απαλλοτρίωση µέρους του
υπόψη χώρου.

Για την ευθύνη  απαλλοτρίωσης
του  χώρου και της οικονοµικής
αποζηµίωσης των  ιδιοκτητών :

-    Ο ∆ήµος   Φυλής µας   ενηµέρ-
ωσε  προφορικά  ότι υπεύθυνος
είναι ο  Ο.Σ.Κ.

-   Αντίθετα ο Ο.Σ.Κ.  σε επίσκεψη
που πραγµατοποιήσαµε το Μάιο
2013 µας ενηµέρωσε προφορικά
ότι αποτελεί ευθύνη του  ∆ήµου
Φυλής η σύνταξη  κτηµατολογικού
διαγράµµατος µε παράλληλη κήρ-
υξη της αναγκαστικής απαλλοτρίω-
σης και οικονοµικής αποζηµίωσης
των  ιδιοκτητών προκειµένου το
έργο  να ενταχθεί στο  νέο  ΕΣΠΑ.

Με  τα πιο πρόσφατα (ιγ) και  (ιδ)
σχετικά  έγγραφα ζητήθηκε  και
πάλι από τον  ΟΣΚ να µας ενηµε-
ρώσει για τα παρακάτω: 

-  Τους λόγους για τους οποίο-
υς δεν έχει υπάρξει πρόοδος στη
διαδικασία  κατασκευής  του σχο-
λείου. 

- Ποιος φορέας – υπηρεσία είναι
αρµόδια  κι  έχει την υποχρέωση
σύνταξης  κτηµατολογικού  δια-
γράµµατος  καθώς και τη  κήρυξη
της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
του χώρου. 

-    Ποιος έχει την οικονοµική
υποχρέωση  για την απαλλοτρίωση
του χώρου.

-    Ποια η χρονική πρόβλεψη και
ποιες οι προrποθέσεις για τη
κατασκευή του σχολείου;

∆υστυχώς όµως µέχρι  σήµερα
δεν έχουµε απάντηση. 

Κατόπιν όλων  των  παραπάνω,
παρακαλούµε  για τη  διερεύνηση
του  θέµατος και  τις κατ’ αρµοδι-
ότητα  ενέργειές  σας ενηµερώνον-
τας µας σχετικά.

Συνηµµένα σας διαβιβάζεται  η
σχετική αλληλογραφία της Ένωσης
Γονέων Άνω Λιοσίων προς το ∆ήµο
Φυλής και τον ΟΣΚ, η απόφαση
ίδρυσης του νέου 6/θέσιου ∆ηµοτι-
κού  Σχολείου,  σχετικό  έγγραφο
της  ∆/νσης Π/Βάθµιας Εκπ/ης ∆υτ.
Αττικης και  πίνακας ενηµέρωσης
έργων του ΟΣΚ. 

Για το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο,

Νίκος  Χατζητρακόσιας  
Πρόεδρος   

Παπανδρέου Γεωργία                                                    
Γενική  Γραµµατέας”

ΗΗ  σσυυννέέχχεειιαα  ττοουυ  κκεειιµµέέννοουυ  ααππόό  ττηη  σσεελλ..  22

ΓΑΜΟΣ 

Ο ΓΚΕΡΓΚΙΛΕΒΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΕΡΓΚΕΙ
KAI THΣ ΜΥΡΟΦΟΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΝΙ∆Η, ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΖΙΛ
ΟΡΝΤΑ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆Η
ΠΑΡΘΕΝΑ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ,
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ

ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Απαραίτητη διευκρίνισηΑπαραίτητη διευκρίνιση

Αγαπητοί αναγνώστες όπως έχετε διαπιστώσει, η
εφηµερίδα που εµπιστεύεστε εδώ και είκοσι χρόνια και
αυτοί που γράφουν σε αυτήν έχουν τις δικές τους από-
ψεις, οι οποίες  εκφράζουν µόνο τους ίδιους. 
Αυτό το διευκρινίζουµε γιατί οι θέσεις της εφηµερίδας

εκφράζονται µόνο από τον εκδότη και κανέναν άλλον. 

Ε. Λιάκος 

Ως πότε ο λα|κισµός;

Μπορεί να
διανύουµε τον
5ο χρόνο ύφε-
σης και οι
λόγοι που µας
οδήγησαν σε

αυτήν να εξηγούνται
από τον καθένα µας µε διαφορετικό τρόπο, αλλά
αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό καθώς η παιδεία ,
η ιδεολογία και οι ανάγκες του κάθε ανθρώπου είναι
εντελώς ξεχωριστές. 

Σήµερα, οι περισσότεροι Έλληνες αντιµετωπίζουν
αρκετές δυσκολίες στην καθηµερινότητά τους,
εντούτοις υπάρχουν ακόµη ορισµένοι που ορµόµε-
νοι από συντεχνιακά, κοµµατικά ή οικονοµικά συµφ-
έροντα , προσπαθούν να ρίξουν τους υπόλοιπους
στον «κουβά του λαqκισµού» . Μας µιλούν περί εχθ-
ρών που πάντα είναι ξένοι , λες και αυτή η χώρα επί
30 συναπτά έτη διοικούνταν από ξένους . 

Όχι, τη διοικούσαν άτοµα που οι ίδιοι οι Έλληνες
πολίτες εκλέξανε µε την ψήφο τους. 

Εµείς βολευόµασταν µε την κατάσταση που επικρ-
ατούσε στη χώρα, η οποία βέβαια έπαιρνε ξανά και
ξανά δανεικά . Έφτασε, όµως, η στιγµή που η χώρα
κλήθηκε να επιστρέψει τα δανεικά και να συνειδητο-
ποιήσουµε πολλοί από εµάς ότι ζούσαµε πάνω από
τις δυνατότητές µας. 

Όσοι επικαλούνται το αντίθετο, ενδιαφέρονται
µόνο για τον εαυτό τους και δεν σκέφτονται ότι εάν
καταστραφεί τούτη εδώ η χώρα θα είναι οι πρώτοι
που θα «καούν». 

Ε. Λιάκος 
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Η Παγκόσµια Ηµέρα Ασφαλούς
Πλοήγησης στο ∆ιαδίκτυο (Safer
Internet Day) καθιερώθηκε µε
πρωτοβουλία της Ευρωπαίας
Επιτρόπου Βιβιάν Ρέντινγκ και
γιορτάζεται κάθε χρόνο τον
Φεβρουάριο. 

Η ηµέρα αυτή αποτελεί εφα-
λτήριο ευαισθητοποίησης µικρών
και µεγάλων στα θέµατα που αφο-
ρούν την ασφαλή και ηθικά σωστή
χρήση του ∆ιαδικτύου, του κιν-
ητού τηλεφώνου και όλων των
διαδραστικών τεχνολογιών που
είναι πια κοµµάτι της καθηµερ-
ινότητάς µας.

Στη χώρα µας, η κατάσταση
είναι ανησυχητική. Σύµφωνα µε
επίσηµα στατιστικά στοιχεία, 1
στους 4 εφήβους ασχολείται για
τουλάχιστον τρεις ώρες την
ηµέρα µε τον ηλεκτρονικό υπολο-
γιστή και το Ίντερνετ. 

Παράλληλα, σχεδόν ένας στους
έξι 15χρονους εµφανίζει συµπερ-
ιφορές εξάρτησης από τη χρήση
του διαδικτύου. 

Την ίδια ώρα, 3 στους 10 γονείς
στην Ελλάδα δεν κάθονται ποτέ
µαζί µε τα παιδιά τους όταν αυτά
“σερφάρουν” στο διαδίκτυο, ενώ
το 35% των Ελλήνων γονέων δεν
θέτει κανέναν περιορισµό στις
διαδικτυακές δραστηριότητες των
παιδιών του. 

Με βάση τα παραπάνω, καθίστα-
ται προφανές πως το πρόβληµα
του εθισµού των νέων στο
διαδίκτυο προσλαµβάνει πλέον
απειλητικές διαστάσεις. Το χρόνο
που δαπανά ένα νέο παιδί στο
διαδίκτυο, τον στερεί πιθανότατα
από την οικογένειά του, τους
φίλους του και κυρίως από τον
εαυτό του. 

Έτσι δηµιουργούνται προβλήµα-
τα επικοινωνίας, αντικοινωνικότ-
ητα, χαµηλές σχολικές επιδόσεις,
οφθαλµολογικές και µυοσκελετι-
κές παθήσεις και αρκετές φορές
ψυχολογικά προβλήµατα. 

Επιπλέον, πρέπει να συνειδητο-
ποιήσουµε ότι στο διαδίκτυο δεν
είµαστε µόνοι. 

Σύγχρονες µορφές εγκλήµατος
έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία
χρόνια µέσα από τον κυβερ-
νοχώρο. Ηλεκτρονικές απάτες,
παρότρυνση σε αυτοκτονίες, δια-
δικτυακός εκφοβισµός (cyber bul-
lying) κυρίως σε ανήλικα και
ανυποψίαστα παιδιά που λόγω
της απειρίας τους είναι εύκολη
“λεία” στις ορέξεις και τα σχέδια
επιτηδείων. 

Σε αυτό το σηµείο οφείλουµε να
εξάρουµε την αποτελεσµατική
δουλειά που κάνει η Υποδιεύθυ-
νση ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή-
µατος της ΕΛΑΣ, η οποία µε τις
επανειληµµένες  επιτυχίες της
έχει κερδίσει την αναγνώριση και
την αποδοχή του συνόλου της
Ελληνικής κοινωνίας.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Χρειάζεται προσοχή στη σχέση
µας µε τον υπολογιστή. Κι εδώ ο
ρόλος των γονιών είναι καθορι-
στικός στην πορεία που θα ακολο-
υθήσουν τα παιδιά µας. Πριν απ’
όλα χρειάζεται εµείς οι ίδιοι οι
γονείς να είµαστε ενηµερωµένοι,
να συζητάµε και να φροντίζουµε
ώστε τα παιδιά µας να κάνουν
περιορισµένη και προσεκτική
χρήση του υπολογιστή. ∆εν πρέ-
πει να φοβόµαστε το διαδίκτυο. 

Πρέπει όµως να υπάρχει ένα
δίχτυ προστασίας ώστε να χρησι-
µοποιούµε το διαδίκτυο µε υπε-
υθυνότητα, χωρίς ακρότητες. Το
διαδίκτυο εκπαιδεύει, µας δίνει
χρήσιµες πληροφορίες, δηµιουρ-
γική διέξοδο, µας κάνει πιο
εύκολη τη ζωή. Ας µην το µετα-
τρέπουµε σε δυνάστη µας!

Σταυρούλα ∆ήµου,Σταυρούλα ∆ήµου,

Αντιπεριφερειάρχης Αντιπεριφερειάρχης 

∆υτ. Αττικής∆υτ. Αττικής

ΠΠΠΠΑΑΑΑΓΓΓΓΚΚΚΚΟΟΟΟΣΣΣΣΜΜΜΜΙΙΙΙΑΑΑΑ    ΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΑΑΑΑ    ΑΑΑΑΣΣΣΣΦΦΦΦΑΑΑΑΛΛΛΛΟΟΟΟΥΥΥΥΣΣΣΣ
ΠΠΠΠΛΛΛΛΟΟΟΟΗΗΗΗΓΓΓΓΗΗΗΗΣΣΣΣΗΗΗΗΣΣΣΣ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    ΙΙΙΙΝΝΝΝΤΤΤΤΕΕΕΕRRRRΝΝΝΝΕΕΕΕΤΤΤΤ

“Το διαδίκτυο εκπαιδεύει και κάνει πιο εύκολη τη ζωή. “Το διαδίκτυο εκπαιδεύει και κάνει πιο εύκολη τη ζωή. 
Ας µην το µετατρέπουµε σε δυνάστη µας!”Ας µην το µετατρέπουµε σε δυνάστη µας!”

επισηµαίνει σε µήνυµά της η αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής 

““  ΡΡααννττεεββοούύ””    µµεε  λληησσττέέςς  
εείίχχαανν  ααννυυπποοψψίίαασσττοοιι  οοδδηηγγοοίί  

σσττηη  ΛΛεεωωφφόόρροο  ΑΑιιγγάάλλεεωω  

Το περασµένο Σάββατο µετά τις 9 το βράδυ, στην περιοχή ανα-
τολικά από τα Νεόκτιστα και συγκεκριµένα επί της Λεωφόρου
Αιγάλεω, µια οµάδα αγνώστων τοποθέτησε στη µέση του δρό-

µου έναν κορµό δέντρου  και στη συνέχεια ακινητοποιώντας τα οχή-
µατα που περνούσαν από το σηµείο λήστεψαν τους οδηγούς.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι δράστες απείλησαν τους οδηγούς µε
ρόπαλα αλλά κατόπιν  ειδοποίησης έσπευσαν στο σηµείο άνδρες της
οµάδας ∆ΙΑΣ . 

Λεπτοµέρειες για τα αποτελέσµατα της αστυνοµικής παρέµβασης
δεν γνωρίζουµε, όµως σίγουρα το περιστατικό αυτό στην περιοχή
των Νεοκτίστων λέει πολλά. 

Ας ελπισουµε πως σύντοµα θα υπάρξει µια ακτίνα φωτός γύρω από
την προστασία των πολιτών και των εγκαταστάσεων της περιοχής.   

Ε. ΛΙΑΚΟΣ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο  Πρόεδρος και το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο  της Τοπικής Οργάνωσης

Νέας ∆ηµοκρατίας Ασπροπύργου   
Ευχαριστούν θερµά τα µέλη τους,

για την  µεγάλη ανταπόκριση 
στο κάλεσµα µας για συγκέντρωση 

τροφίµων τα οποία διατέθηκαν 
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
του ∆ήµου Ασπροπύργου .

Ευχαριστούµε για τη συνεργασία

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ



10 - ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 6 Φεβρουαρίου 2014

ÔÔïïõõ  ÁÁííÝÝóóôôçç  ÔÔóóááêêßßññïïããëëïïõõ tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

Ανακοινώθηκαν από
την ΚΕ∆ ΕΣΚΑ και την
ΚΕ∆ ΕΣΚΑΝΑ οι διαιτ-
ητές κριτές και κοµισάρ-
ιοι του Σαββατοκύρια-
κου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 08-02-14
ΠΑΜΠΑΙ∆ΕΣ 
ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΑΣΚ

0 9 . 3 0
Π Α Ν Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Ι Α Κ Ο Σ
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΑΜΠ
Γερουλάνος Καραγεω-
ργόπουλος

ΚΛ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 08.30
ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ -
ΜΕΓΑΡΑ ΠΑΜΠ Μακαρ-
ατζής Πολίτης Κ

ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ 
2Ο ΚΓ∆ ΝΙΚΑΙΑΣ 12.00

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ ΕΝ
ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΙΝΙ Λάτσης Χατζηπαρ-
ασκευά 

ΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ Α΄ 
ΚΛ. ΜΑΝ∆ΡΑΣ 14.00

Μ Α Ν ∆ Ρ Α ¥ Κ Ο Σ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α
Καφαντάρης Παπαδάτος
, Μοσκόβης 

ΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ Β΄
ΚΛ. ΑΛ.ΣΑΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ

18.00 ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Β 2
Τσόλη Χατζής , Μπα-
σούκος 

ΠΑΙ∆ΕΣ ΕΦΗΒΟΙ Β΄ 
∆ΑΚ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 11.00

ΕΥΡΥΑΉ ΓΛΥΦ-
ΜΑΝ∆ΡΑ¥ΚΟΣ Π Β
Μακρής Χ. Παπα-
σηµακόπουλος , Βαλαής

ΚΥΡΙΑΚΗ 09-02-14
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΚΛ. ΜΑΝ∆ΡΑΣ 18.00

Μ Α Ν ∆ Ρ Α ¥ Κ Ο Σ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1
ΓΥΝ ΣΕ∆ΚΑ Αυγουλάς,
Λαρόζα, Κατσίπης 

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ 
ΚΛ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ 09.00

Κ Υ Ρ Ι Α Ρ Χ Ο Ι

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2
Ποθητός Καρουµπής 

ΑΝ ΦΡΕΑΤΤΥ∆ΑΣ 14.30
∆ΙΟΓΕΝΗΣ ΝΕ
ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ 2 Σταγιάνος
Παπαντώνης 

2Ο ΚΛ. ΜΑΝ∆ΡΑΣ
11.00 ΜΑΝ∆ΡΑ¥ΚΟΣ
ΠΡΟΦ ΗΛΙΑΣ 2 Ντζαµάρ-
ας Παπαδάτος 

ΠΑΙ∆ΕΣ ΕΦΗΒΟΙ Α΄ Β΄
Γ΄ 

ΚΛ. ΕΛΕΥΣ ∆ΑΣΚΑΛ
1 2 . 0 0
ΠΑΝΕΛΕΥΣΝΙΑΚΟΣ ΕΑ
ΝΙΚΑΙΑΣ Β Π Πέππας
Καραγεωργόπουλος ,
Ντεµελής 

ΚΛ. ΕΛΕΥΣ ∆ΑΣΚΑΛ
1 3 . 3 0
Π Α Ν Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Ι Α Κ Ο Σ
ΠΕΡΑ Β Ε Πέππας Καρα-
γεωργόπουλος , Ντεµε-
λής 

ΚΛ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ 15.30
ΕΝ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΜΕΓΑΡΩΝ ΝΕ
ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ Π Γ Ντζα-
µάρας Παπαδάτος, Μοσ-
κόβης

ΚΛ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ 17.00
ΕΝ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΜΕΓΑΡΩΝ ΝΕ
ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ Ε Ντζαµάρ-
ας Παπαδάτος, Μοσκό-
βης

ΚΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΛ.
ΣΑΛΤΑΣ 12.30 ΜΕΓΑΡΑ
ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Π
Ντζαµάρας Χατζής ,
Πολίτης Κ.

∆ΑΚ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ
21.15 ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ
ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ε Γερου-
λάνος Τσιπλακίδης,
Μακαρατζής Στρ. 

ΚΛ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 19.00
ΠΕΡΑΜΑ ΕΝ Α,ΜΦΙΑΛΗΣ
Ε Ντζαµάρας Λέκου ,
Γεωργακίου 

ΠΑΜΠΑΙ∆ΕΣ 
ΚΛ. ΙΚΟΝΙΟΥ 09.30

ΠΕΡΑΜΑ ΕΡΜΗΣ
ΜΑΝ∆ΡΑ¥ΚΟΣ Γερουλά-
νος Λεουτσάκος .

ΕΣΚΑΝΑ: Οι διαιτητές κριτές και
κοµισάριοι του Σαββατοκύριακου
στην ∆υτική Αττική

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ
ΦΟΥΤΜΠΟΛ ΛΙΓΚ

Το πρόγραµµα της 14ης αγωνιστικής του
πρωταθλήµατος Νέων της Football League.

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου
ΑΟ Χανιά - Ηρακλής Ψαχνών (14:00, ∆ηµ.

Γήπ. Αγίων Αποστόλων)
Φωστήρας - Επισκοπή (15:00, Γήπεδο «Σπύρ-

ος Γιαλαµπίδης»)
Καλλιθέα - Φωκικός (12:30, Γήπ. Παραλίας

Τζιτζιφιών)
Παναιγιάλειος - Αχαρνα�κός (13:00, Γήπεδο

Ροδιάς)
Αστέρας Μαγούλας - Παναχα�κή (13:00, Γήπ.

«Γ. Ρουµελιώτης)

Πανηλειακός - Βύζας (12:45, Ενωσιακό Γήπ.
Σπιάτζας)
Γλυφάδα - Ολυµπιακός Βόλου (12:00, 1ο ∆ηµ.

Στάδιο Γλυφάδας)

ΦΦΟΟΥΥΛΛAAΡΡΕΕΙΙ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΗΗ
ΟΟ  ΑΑΣΣΤΤΕΕΡΡΑΑΣΣ  ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΑΑΣΣ  

Μονόδροµος είναι η νίκη
για τον Αστέρα Μαγούλας
στο µατς µε την Επισκοπή
σύµφωνα µε τον προπονητή
∆ηµήτρη Μαγκαφίνη.

Ο τεχνικός της οµάδας της
∆υτικής Αττικής µε δήλωσή
του αναφέρθηκε στον εντός
έδρας «τελικό» µε αντίπαλο
την Επισκοπή και στη
«µάχη» που δίνει ο Αστέρας
για την παραµονή του στην
κατηγορία: «Για εµάς είναι
µονόδροµος η νίκη. 

Για να µείνουµε ζωντανοί
πρέπει να παίξουµε και να
νικήσουµε. Αποτελεί το πιο
κρίσιµο παιχνίδι για τη
συνέχεια».

Αγωνιστικά προβλήµατα δεν υπάρχουν. Ο Στρατοµήτρος ταλαιπωρείται από ίωση, ωστόσο, θεωρ-
είται βέβαιο ότι θα είναι εντάξει στο µατς µε την Επισκοπή.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΝ ∆ΕΥΤΕΡΑ 10/02/2014  ΚΑΙ ΩΡΑ  18:00 ΣΤΟ
<<ΑΘΛΗΤΙΚΟ  ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ ,ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΟΥ >>
ΘΑ ΚΟΠΕΙ Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ  ΠΙΤΑ  ΤΩΝ
∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΣΕ
∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ∆.Σ. ΤΗΣ ΕΠΣ∆Α . ΘΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ∆ΕΞΙΩΣΗ ! 

Ο ΜΠΟΥΡΜΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑ
ΨΑΧΝΑ 
Ο ΑΝΟΥΣΟΣ ΣΤΝ ΜΑΓΟΥΛΑ
ΚΙ Ο ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΣΤΗΝ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 

H ΚΕ∆ ανακοίνωσε τους ορισµούς των
διαιτητών για τους αγώνες της 19ης
αγωνιστικής του πρωταθλήµατος της Football
League. Αναλυτικά:

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου
Ηρακλής Ψαχνών - Βύζας (18:00 OTE TV)
∆ιαιτητής: Μπουµαρσόπουλος (Λάρισας)
Βοηθοί: Νατσιούλας, Καραµπούλας (Λάρισας)

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου
Ολυµπιακός Βόλου - ΠαναχαÁκή (15:00)
∆ιαιτητής: Γκράνας (Ξάνθης)
Βοηθοί: Χατζηµωυσιάδης, Εµπλιούκ (Ξάνθης)

Πανηλειακός - Φωκικός (15:00 OTE TV)
∆ιαιτητής: Πουληµάς (Κέρκυρας)
Βοηθοί: Στόικος (Κέρκυρας), Μεσσήνης
(Αχα�ας)

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου
Αστέρας Μαγούλας - Επισκοπή (15:00)
∆ιαιτητής: Ανούσος (Λακωνίας)
Βοηθοί: Παλαµίδας (Λακωνίας), Πατσιόπουλος
(∆ωδεκανήσου)
Παναιγιάλειος - ΑΟ Χανιά (15:00)
∆ιαιτητής: Παναγιωτόπουλος (Αιτωλ/νίας)
Βοηθοί: Πυλαρινός, Καλαµπόκης (Αιτωλ/νίας)
Καλλιθέα - Φωστήρας (15:00)
∆ιαιτητής: Ευαγγέλου (Αθηνών)
Βοηθοί: Νακόπουλος, Σαµο�λης (Αθηνών)

∆ευτέρα 10 Φεβρουαρίου
Γλυφάδα - ΑχαρναÁκός (15:00)
∆ιαιτητής: Μιχαηλίδης (Βοιωτίας)
Βοηθοί: Κωνσταντόπουλος, Σεφέρης
(Κορινθίας)



Την βασιλόπιτα έκοψε ο Γυµναστικός Σύλλογος
Μεγάρων παρουσία πολλών µελών και φίλων του.

Η εθιµοτυπική εκδήλωση συνοδεύτηκε από δύο
ενδιαφέρουσες οµιλίες σχετικές µε την υγεία, σε
συνδυασµό µε την σωµατική άσκηση.

Ο ιατρός, πνευµονολόγος Λευτέρης Παπαλευθέρης
µίλησε µε θέµα «Βρογχικό άσθµα και άσκηση» ενώ ο
διαιτολόγος Νίκος Θυµιανίδης µίλησε µε θέµα
«∆ιαχείριση βάρους».

Και οι δύο οµιλίες ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και
εντυπωσίασαν τις παριστάµενες και τους παρισταµέ-
νους και οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν
καλή σχέση µε την σωµατική άσκηση.

Την βασιλόπιτα ευλόγησε ο πρωτοπρεσβύτερος π.
Ιωάννης εφηµέριος του ιερού ναού Αγίου Ιωάννη
Θεολόγου Μεγάρων ενώ εκ µέρους του Γυµναστικού
Συλλόγου χαιρετισµό και ευχές έδωσε η κ. Ειρήνη
∆ηµοπούλου, καθηγήτρια φυσικής αγωγής.

Τις ευχές του επίσης εξέφρασε, κόβοντας κοµµάτι
από την βασιλόπιτα, ο δήµαρχος Μεγαρέων Γιάννης
Μαρινάκης

Παραβρέθηκαν ακόµα οι: Θωµάς Κεφαλόπουλος,
Γιάννης Μαρινάκης, Ζωή Παπαλευθέρη, Λευτέρης
Παπαλευθέρης, Κατερίνα Πιπιλή

Ο αντιδήµαρχος Γιώργος Κουµπέτσις (δ), ο πρόεδρ-

ος του Τοπικού Συµβουλίου Μεγάρων ∆ηµήτρης
Φυλακτός και η δηµοτική σύµβουλος Ντιάνα Κοροβέ-
ση

Ο επικεφαλής της Ένωσης Πολιτών Μεγάρων Γρη-
γόρης Σταµούλης, η σύζυγός του Κατερίνα, η Τοπική
Σύµβουλος Ελένη Ρήγα και ο ∆ιοµήδης Σάλτας

***Τιµητικές πλακέτες δόθηκαν στον Λευτέρη
Παπαλευθέρη από την Μαριαλένα Κάλλου και στον
Νίκο Θυµιανίδη από την Μαριαλένα Κάλλου (φωτό).
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Ο Αχαρνα�κός  χωρίς  
Λιαπάκη και  Αθανασόπουλο

στο µατς µε τη Γλυφάδα

Συνεχίζει την προετοιµασία του ο Αχαρναικός για τον
εκτός έδρας αγώνα µε τη Γλυφάδα την προσεχή ∆ευ-
τέρα στο γήπεδου της Καισαριανής µε προπόνηση στο
πλαστικό γήπεδο της Αγίας Άννας. Από αυτόν θα
απουσιάσουν οι Μανώλης Λιαπάκης, ∆ιονύσης Αθα-
νασόπουλος, οι οποίοι έχουν δηλωθεί να εκτίσουν την
τιµωρία τους. Απεναντίας, επιστρέφουν οι Μωυσιάδης,
Ντάλλας, Φελίπε Ντε Πάουλα που εξέτισαν.
Ατοµικό πρόγραµµα ακολουθεί ο Γιώργος Ιορδανίδης,
ο οποίος υποβλήθηκε σε µαγνητική τοµογραφία και
αναµένονται τα αποτελέσµατα αυτής για να διαπι-
στωθεί το πρόβληµα του τραυµατισµού του. Υπενθ-
υµίζεται ότι έχει ένα σφίξιµο στον τετρακέφαλο. ΜΜΥΥΚΚΟΟΝΝΟΟΣΣ--ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣ

  ΟΟ  ΜΜΑΑΛΛΑΑΜΜΑΑΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑ  
ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑΙΙΚΚΟΟΣΣ--ΝΝΑΑΞΞΟΟΣΣ  ΟΟ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΑΑΝΝΤΤΩΩΝΝΑΑΤΤΟΟΣΣ

ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΗΗΛΛΕΕΙΙΑΑ

Ανακοινώθηκαν από την ΕΠΟ οι διαιτητές των αγώνων
της 17ης αγωνιστικής του 5ου οµίλου.
Το παιχνίδι της Μυκόνου µε τον Πανελευσινιακό θα
ξεκινήσει στις 10:45, ενώ όλα τα υπόλοιπα στις 15:00. 

5ος ΟΜΙΛΟΣ

(Γηπ. Κόρφου, 10:45) Μύκονος-Πανελευσινιακός
Μάλαµας, Ρούντος, ∆ουλγεράκης (Ανατ. Αττικής),
∆έτσης (Αθηνών)

(Γηπ. Καισαριανής, 15:00) Εθνικός Αστέρας-Προοδευ-

τική
Κακριδής, Πυργάκης, Σπηλιώτης (Κορινθίας), Παπα-
γεωργίου (Βοιωτίας)
(Γηπ. Κισσάµου, 15:00) Κισσαµικός-Νέα Ιωνία
Βισκαδούρος, Τρουλινός, ∆ασκαλάκης (Ηρακλείου),
Χριστοδουλάκης (Ρεθύµνου)
(Γηπ. Αλίµου, 15:00) Τράχωνες-∆όξα Βύρωνα
Νικολόπουλος, Κυριακόπουλος, Αδαµόπουλος (Μεσ-
σηνίας), Παπαµίχος (Φθιώτιδας)
(Γηπ. Γέργερης, 15:00) Ρούβας-Ιωνικός
Σωτηριάδης, Πάγκαλος, Φινοκαλιώτης (Λασιθίου),
Αγγελάκης (Χανίων)
(Γηπ. Πεύκης, 15:00) Πεύκη-Ατσαλένιος
Λάµπρου (Εύβοιας), Φλώτσιος (Βοιωτίας), Περιβολάρ-
ης (Εύβοιας), ∆αµιανάκης (Πειραιά)
Ολυµπιακός Λαυρίου-Γιούχτας µατ.
Ρεπό: Ατρόµητος Πειραιά

ΕΠΣ∆Α: ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ 

Ανακοινώθηκα απο την γραµµατεία της ΕΠΣ∆Α οι
αγώνες η ώρα έναρξης και τα γήπεδα στη ∆υτική Αττι-
κή στην Α' και Β' κατηγορία.Αναλυτικά:

Α Κατηγορία(18η αγωνιστική).
Σάββατο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ(15:00) ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ: ΖΩΦΡΙΑ- ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-∆ΟΞΑ - ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ
Γ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ(15:30) ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ

Κυριακή
ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ(15:00) Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

2004
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ(15:00 ΕΘΝΙΚΟΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ(15:30) ΑΣΑ ΑΤΤΑΛΟΣ - ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΑΕ 

Β Κατηγορία(18η αγωνιστική)
Κυριακή

Γ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ(11:00) ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ(11:30)ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΒΙΛΙΩΝ(15:00) ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ
ΕΝΩΣΗ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ: ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ -
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ 

ΚΚΟΟΣΣΜΜΟΟΣΣΥΥΡΡΡΡΟΟΗΗ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΤΤΟΟ  
ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΟΟΥΥΒΒΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΥΠΟ∆ΕΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΙΚΑΡΟ
ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ

Ολοι οι δρόµοι οδηγούν σήµερα στο κλειστο γήπεδο
µπάσκετ στην γούβα όπου ο Πανελευσινιακός υποδέχεται
στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Α1 ανδρών στις
18:00  τον Ίκαρο Χαλκίδας.
Ο Πανελευσινιακός θέλει τη νίκη κόντρα στον ουραγό

Ίκαρο, προκειµένου να µην µπει σε βαθµολογικές
περιπέτειες, αφού ο πρώτος «στόχος» στην προσπάθειά
του αυτή, το µατς µε τον Ηλυσιακό χάθηκε.
Πλέον, οι «σταχυοφόροι» θέλουν τη νίκη κόντρα στην

οµάδα της Χαλκίδας αλλά και στον επίσης σηµαντικό
(βαθµολογικά) εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον Κολοσσό.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΑΡΑΦΙΓΚΑΣ: ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕ ΙΚΑΡΟ

Το χαρακτήρα του τελικού προσέδωσε στον εντός έδρας
αγώνα του Πανελευσινιακού µε τον Ίκαρο Χαλκίδας ο
Γιώργος Σκαραφίγκας.
Οι δύο οµάδες θα τεθούν σήµερα αντιµέτωπες στο κλειστό

της Γούβας, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Basket
League ΟΠΑΠ. ∆εν βλέπουν άλλο αποτέλεσµα πέραν του
νικηφόρου οι γηπεδούχοι, προκειµένου να µην µπλέξουν
σε… περιπέτειες αναφορικά µε την παραµονή τους στη
µεγάλη κατηγορία, όπως παραδέχθηκε ο προπονητής τους.
Αναλυτικά τα όσα είπε: «Παίζουµε έναν τελικό για εµάς

απέναντι στον Ίκαρο Χαλκίδας που δεν έχει καµία σχέση µε
την οµάδα που αντιµετωπίσαµε στον πρώτο γύρο. Εµείς θα
πρέπει να κερδίσουµε το παιχνίδι για να µην µπλέξουµε σε
περιπέτειες και αυτό θα συµβεί αν είµαστε συγκεντρωµένοι
και στα σαράντα λεπτά του παιχνιδιού. Πιστεύω πως µε
τον έλεγχο του ρυθµού και µε τη βοήθεια της έδρας
θα πάρουµε το θετικό αποτέλεσµα».
Από την πλευρά των παικτών ο Μανώλης

Παπαµακάριος τόνισε: «Μπροστά µας έχουµε ένα
πολύ δύσκολο παιχνίδι και θέλουµε τη νίκη. Σίγουρα,
ο Ίκαρος είναι οµάδα που δείχνει πολύ καλό
πρόσωπο στα τελευταία παιχνίδια και θέλει ιδιαίτερη
προσοχή, αλλά θεωρώ ότι µε τη στήριξη του κόσµου
και µε τη δικιά µας αγωνιστική βελτίωση θα
καταφέρουµε να πάρουµε τους δύο βαθµούς της
νίκης που θα µας δώσουν ώθηση για τη συνέχεια».
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ΥΥΥΥΓΓΓΓΕΕΕΕΙΙΙΙΑΑΑΑ    ----     ΕΕΕΕΠΠΠΠΙΙΙΙΣΣΣΣΤΤΤΤΗΗΗΗΜΜΜΜΗΗΗΗ

ΚΚΚΚΟΟΟΟΣΣΣΣΜΜΜΜΟΟΟΟΣΣΣΣ    ----     ΚΚΚΚΟΟΟΟΣΣΣΣΜΜΜΜΟΟΟΟΣΣΣΣ

Ηαντοχή στον πόνο καθορίζεται από την ενερ-
γοποίηση και απενεργοποίηση
συγκεκριµένων γονιδίων. 

Αυτή η on - off διαδικασία επηρεάζεται από τον
τρόπο ζωής και το περιβάλλον, υποστηρίζει διεθνής
ερευνητική οµάδα σύµφωνα µε στοιχεία που
δηµοσιεύθηκαν στο επιστηµονικό έντυπο Nature
Communications. 

Πρόκειται για την πρώτη µελέτη που ανατρέπει την
ισχύουσα θεωρία περί πόνου, δηλαδή ότι το όριο του
πόνου για τον κάθε άνθρωπο είναι λίγο-πολύ σταθερό
και αµετάβλητο. 

Εξάλλου έχει επιβεβαιωθεί ότι οι άνθρωποι που είναι
πιο ευαίσθητοι στον πόνο, τον αντέχουν λιγότερο,
άρα είναι πιθανότερο κάποια στιγµή να εκδηλώσουν
χρόνιο πόνο. 

Οι ερευνητές, µε επικεφαλής τον ∆ρ Τιµ Σπέκτορ
από το Τµήµα Γενετικής Επιδηµιολογίας του
Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, υπέβαλλαν σε τεστ
πόνου (πόσο δηλαδή άντεχαν µια θερµή ακτίνα λέιζερ
στο δέρµα τους) 25 ζεύγη οµοζυγωτικών διδύµων και
παράλληλα πραγµατοποίησαν ανάλυση του DNA του. 

Από την επεξεργασία των δεδοµένων διαπιστώθηκε
ότι η αντοχή στον πόνο µπορεί να µεταβληθεί, ως
συνέπεια της ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης ορι-
σµένων γονιδίων από περιβαλλοντικούς 

παράγοντες και τον τρόπο ζωής (διατροφή, κάπνι-
σµα, αλκοόλ, έκθεση σε ρύπανση κ.α.) 

Η διαδικασία αυτή, που ονοµάζεται «επιγενετική»
στη βιολογία, σηµαίνει ότι οι εξωτερικοί παράγοντες
µεταβάλλουν µε χηµικό τρόπο τον τρόπο έκφρασης
των γονιδίων, στη συγκεκριµένη περίπτωση αλλάζον-
τας -προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο- το
«όριο» του πόνου ενός ανθρώπου.

Όπως είναι γνωστό, οι οµοζυγωτικοί δίδυµοι έχουν

κοινό το 100% των γονιδίων τους, ενώ οι ετεροζυγω-
τικοί µόνο το 50%, κατά µέσο όρο. 

Συνεπώς, οι ερευνητές αποδίδουν την οποιαδήποτε
διαφορά µεταξύ των οµοζυγωτικών διδύµων σε ότι
αφορά την αντοχή στον πόνο στο περιβάλλον και στις
επιγενετικές αλλαγές που αυτό προκαλεί στη λειτο-
υργία των γονιδίων.

Εξάλλου, η έρευνα εντόπισε σηµαντικές χηµικές-επι-
γενετιικές µεταβολές σε εννέα γονίδια των διδύµων
που εµπλέκονται στη ρύθµιση του πόνου. 

Κάθε µία από αυτές τις γονιδιακές τροποποιήσεις
υπήρχε στον ένα δίδυµο, αλλά όχι στον άλλο (καθώς
είχαν ζήσει µε διαφορετικό τρόπο). 

Η σηµαντικότερη µεταβολή εντοπίστηκε στο γονίδιο
TRPA1, που αποτελεί κατ' εξοχήν στόχο για την ανά-
πτυξη νέου τύπου αναλγητικών φαρµάκων.

Να σηµειωθεί ότι στην ερευνητική οµάδα έλαβαν
µέρος και οι έλληνες ερευνητές, Πάνος ∆ελούκας
(καθηγητής του Wellcome Trust Sanger Institute και
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου «Queen
Mary» του Λονδίνου), Λουκία Τσαπρούνη (Wellcome
Trust Sanger Institute), Χρυσάνθη ΑÁναλή και Σοφία
Τσόκα (King's College Λονδίνου - Τµήµα Πληροφορι-
κής), Εµµανουήλ ∆ερµιτζάκης, Αντιγόνη ∆ήµα και
Αλεξάνδρα Νίκα (Ιατρική Σχολή πανεπιστηµίου
Γενεύης).

∆ιαρκώς µεταβάλλεται το όριο αντοχής του κάθε ανθρώπου στον πόνο 

Λιγότερη γραφειοκρατία 
για επιχειρήσεις - πολίτες στην ΕΕ

Λιγότερη γραφειοκρατία θα αντιµετωπίζουν οι επιχειρή-
σεις και οι πολίτες που µετακινούνται σε άλλη χώρα της
ΕΕ σύµφωνα µε νοµοσχέδιο που ενέκρινε το ΕυρωπαÁκό
Κοινοβούλιο. Ο νέος αυτός νόµος που απλουστεύει τις
διαδικασίες απόδειξης της γνησιότητας ορισµένων
δηµοσίων εγγράφων, θα τεθεί σε ισχύ όταν λάβει την
έγκριση των κρατών µελών.
Ο νέος νόµος θα καταργήσει ορισµένες διοικητικές δια-
δικασίες όπως αυτές της «νοµιµοποίησης» και της «επι-
σηµείωσης», που απαιτούνται σήµερα για την απόδειξη
της γνησιότητας ορισµένων δηµοσίων εγγράφων σχετι-
κά µε την προσωπική και οικογενειακή κατάσταση, τα
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, κ.ά. Προκειµένου
να µη χρειάζεται η µετάφραση των δηµοσίων εγγράφων
και να διευκολύνεται το έργο των αρµόδιων αρχών, θα
διατίθενται τυποποιηµένα έντυπα (που θα πιστοποιούν
τη γέννηση, το θάνατο, το γάµο ή την καταχωρισµένη
συµβίωση, το νοµικό καθεστώς και την εκπροσώπηση
εταιρείας, κ.ά), σε πολλές γλώσσες. Σε περίπτωση
εύλογης αµφιβολίας ως προς την αυθεντικότητα ενός
εγγράφου, οι εκάστοτε αρχές θα έχουν το δικαίωµα να
έρθουν σε επαφή µε τις αρµόδιες αρχές του κράτους
µέλους στο οποίο έχει εκδοθεί το έγγραφο, χρησιµο-
ποιώντας το υφιστάµενο σύστηµα πληροφόρησης της
εσωτερικής αγοράς. Το νοµοσχέδιο, που περιλαµβάνει
κανόνες για την απόδειξη της γνησιότητας των δηµοσίων
εγγράφων, αλλά δεν απαιτεί από τα κράτη µέλη να αναγ-
νωρίζουν το περιεχόµενό τους, εγκρίθηκε µε 573 υπέρ,
62 κατά και 44 αποχές.

ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΟ ΚΑΝΣΑΣ
ΣΣφφοοδδρρήή  χχιιοοννοοθθύύεελλλλαα  ααππεειιλλεείί  ττιιςς  ΗΗΠΠΑΑ

Μια νέα σφοδρή χιονοθύελλα απειλεί το µεγαλύτερο
µέρος των ΗΠΑ, πλήττοντας τις κεντρικές πολιτείες
και κατευθυνόµενη προς τα ανατολικά.

Οι µετεωρολόγοι προειδοποιούν για τουλάχιστον 30
εκατοστά χιόνι µέσα στις επόµενες ώρες, ενώ σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί το Κάν-
σας, όπου πολλές δηµόσιες υπηρεσίες και σχολεία
έµεινα κλειστά.
Στο Μισούρι, οι Αρχές καλούν τους κατοίκους να
µείνουν στα σπίτια τους, ενώ πληµµύρες απειλούν το
Τενεσί και το Οχάιο.

Eπιχείρηση για τη διάσωση 1.000 
µεταναστών στη Λαµπεντούζα

Περίπου 1.000 πρόσφυγες, που επιβαίνουν σε έξι
πλοιάρια, εντοπίστηκαν χθες το πρωί στα ανοιχτά του
νησιού Λαµπεντούζα, στη νότια Ιταλία, από σκάφη και
ελικόπτερα του ιταλικού Πολεµικού Ναυτικού.
Eπιχείρηση για τη διάσωση 1.000 µεταναστών στη
Λαµπεντούζα 
Έως το απόγευµα ήταν σε εξέλιξη µεγάλη επιχείρηση
των Αρχών για τη διάσωση των παράνοµων µετανα-
στών. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του Πολεµικού
Ναυτικού, έχουν ήδη περισυλλεγεί 228 άνθρωποι, εκ
των οποίων οι 18 είναι ανήλικοι, από δύο από τα πλοι-
άρια που κινδύνευαν να βυθιστούν. Η επιχείρηση, που
εντάσσεται στο πλαίσιο της αποστολής "Μάρε Νόστρ-
ουµ", δεν έχει ολοκληρωθεί.
Ο αριθµός των προσφύγων που αποβιβάζονται στις
ιταλικές ακτές δεκαπλασιάστηκε τον Ιανουάριο, ανα-
κοίνωσε χθες ο υφυπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας
Φιλίπο Μπουµπίτσο. Μέσα στις πρώτες 30 ηµέρες του
έτους έφτασαν στη χώρα 2.156 άνθρωποι ενώ τον
Ιανουάριο του 2013 ήταν µόνο 217.
Το 2013 κατέπλευσαν στην Ιταλία 2.925 σκάφη —
αύξηση 325% σε σύγκριση µε το 2012— που µετέφε-
ραν συνολικά 42.925 ανθρώπους. Από αυτούς, οι
3.818 ήταν παιδιά. Οι περισσότεροι πρόσφυγες
(37.886) αποβιβάστηκαν στη Σικελία και η µεγάλη
πλειοψηφία (14.753) στο νησάκι Λαµπεντούζα, την
κύρια είσοδο για τους µετανάστες από την Αφρική.

"Μάρε Νόστρουµ" είναι η ονοµασία που έχει δοθεί
στην κοινή επιχείρηση της Ιταλίας και της Μάλτας οι
οποίες συνεργάζονται εδώ και µερικούς µήνες για να
διασώσουν τους παράνοµους µετανάστες που επιχει-
ρούν το επικίνδυνο ταξίδι αναζητώντας µια καλύτερη
ζωή στην Ευρώπη.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΗΚΕ ΕΝΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΗΚΕ ΕΝΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ

Γαλλία: Φορτηγό πλοίο κόπηκε Γαλλία: Φορτηγό πλοίο κόπηκε 
στα δύο εν µέσω θαλασσοταραχήςστα δύο εν µέσω θαλασσοταραχής

Ένα ισπανικό φορτηγό πλοίο, το οποίο είχε υποστεί
βλάβη αµέσως µετά τον απόπλου του, προσέκρουσε
σε έναν κυµατοθραύστη στην περιοχή του Ανγκλέ, στη
νοτιοδυτική Γαλλία, µε αποτέλεσµα να κοπεί στα δύο
και να τραυµατιστεί ένας από τους ναυτικούς που επέ-
βαιναν σε αυτό, ενώ παρατηρείται και διαρροή πετρε-
λαίου στη θάλασσα.
∆ύο ελικόπτερα έσπευσαν στην περιοχή για να αποµα-
κρύνουν τον τραυµατία και τα υπόλοιπα δέκα µέλη του
πληρώµατος του πλοίου Luno, ανέφερε ένας εκπρό-
σωπος της πόλης του Ανγκλέ. 
Ωστόσο η επιχείρηση διάσωσης δυσχεραίνεται λόγω
της σφοδρής κακοκαιρίας που επικρατεί στην περιοχή,
µε ισχυρούς ανέµους που φτάνουν τα 100 χιλιόµετρα
την ώρα και θαλασσοταραχή, µε κύµατα ύψους έξι
µέτρων.
Σύµφωνα µε τις τοπικές αρχές, έχει τεθεί σε εφαρµο-
γή το σχέδιο αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών
επειδή παρατηρήθηκε διαρροή πετρελαίου στη θάλασ-
σα. Το Luno µεταφέρει λιπάσµατα, όµως τη στιγµή του
ατυχήµατος ήταν κενό φορτίου. Στις δεξαµενές του
υπήρχαν 123 κυβικά µέτρα καυσίµου.
Το πλοίο, που έχει µήκος 100 µέτρων, υπέστη βλάβη
στις µηχανές του µετά τον απόπλου του από το Μπα-
γιόν και ενώ στην περιοχή επικρατούσε καταιγίδα.
Κόπηκε στα δύο σε απόσταση µερικών δεκάδων µέτρ-
ων από την παραλία του Ανγκλέ.
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ΣΣυυννεελλήήφφθθηη  οο  ΆΆγγγγεελλοοςς  ΦΦιιλλιιππππίίδδηηςς

Σηµαντικές εξελίξεις για την υπόθεση Φιλιππίδη,
καθώς ο πρώην διοικητής του ΤΤ απελάθηκε από την
Τουρκία και επέστρεψε στην Αθήνα το πρωί της
Τετάρτης. Προηγήθηκε συµφωνία µεταξύ του υπουρ-
γείου Εξωτερικών και των τουρκικών Αρχών.

Με δεδοµένο ότι εκκρεµεί ένταλµα σύλληψης εις
βάρος του, ο κ. Φιλιππίδης συνελήφθη και θα µεταφε-
ρθεί στη ΓΑ∆Α. Στη συνέχεια θα οδηγηθεί στον εισαγ-
γελέα.Εις βάρος του κ. Φιλιππίδη είχε εκδοθεί έντα-
λµα σύλληψης για την υπόθεση του ΤΤ -υπόθεση που
προκάλεσε ζηµιά στο ελληνικό ∆ηµόσιο τουλάχιστον
400 εκατ. ευρώ.

Βάση για τα συνολικά επτά εντάλµατα σύλληψης και
την άσκηση ποινικών διώξεων σε βαθµό κακουργήµα-
τος για 25 άτοµα αποτέλεσε το πόρισµα-καταπέλτης
της εισαγγελέως κατά της ∆ιαφθοράς κυρίας Πόπης
Παπανδρέου. Η εισαγγελέας καταλογίζει στους κατ-
ηγορουµένους ότι έδωσαν το πράσινο φως για υπέρ-
ογκα δάνεια σε επιχειρηµατίες χωρίς εγγυήσεις, τα
οποία εκείνοι µε τη σειρά τους χρησιµοποίησαν για τη
δηµιουργία προσωπικού πλουτισµού και όχι για την
ενίσχυση της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας.

Εν τω µεταξύ, έντονη ενόχληση στο περιβάλλον του
Κώστα Καραµανλή, προκάλεσε η υπερασπιστική
γραµµή του Άγγελου Φιλιππίδη και το επιχείρηµά του
ότι διώκεται λόγω των φιλικών του σχέσεων µε τον
πρώην πρωθυπουργό.

«Ο κ. Καραµανλής έχει απόλυτη εµπιστοσύνη στη
δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της. Μακριά από
εκείνον οποιαδήποτε σκέψη για πολιτικά ελατήρια ή
άλλου είδους κίνητρα πίσω από τις έρευνες της δικαι-
οσύνης» έλεγαν στενοί συνεργάτες του κ. Καραµανλή
και σηµείωναν µε έµφαση ότι υπάρχουν σαφείς απο-
στάσεις από τον πρώην επικεφαλής του Ταχυδροµι-
κού Ταµιευτηρίου.

ΣΣττοουυςς  11..440000  ααννέέρρχχοοννττααιι  
οοιι  υυππάάλλλληηλλοοιι  ττηηςς  ΒΒοουυλλήήςς

Μονιµότητα για τους 591

Σχεδόν 1.400 υπαλλήλους απασχολεί η Βουλή, µε
βάση τους επικαιροποιηµένους πίνακες προσωπικού
του Κοινοβουλίου που αναρτήθηκαν στην «κοινοβου-
λευτική διαφάνεια», και αφορούν το πρώτο τρίµηνο
του 2014.

Ειδικότερα, οι 1.393 υπάλληλοι επιµερίζονται σε 591
µόνιµους υπαλλήλους, 605 ιδιωτικού δικαίου, 72 είναι
ειδικοί φρουροί και 125 υπηρετούν ως µετακλητοί
υπάλληλοι.

Στη “φάκα” του Σ∆ΟΕ και µέντιουµ
Στον εισαγγελέα µεγάλες υποθέσεις

φοροδιαφυγής

Στον αρµόδιο Οικονοµικό Εισαγγελέα και τις ∆ΟΥ
απέστειλε το Σ∆ΟΕ σηµαντικές περιπτώσεις φοροδια-
φυγής, αδήλωτων εισοδηµάτων και λαθρεµπορίου
που εντόπισε κατά τους ελέγχους για την πάταξη του
οικονοµικού εγκλήµατος, που έκανε τον Ιανουάριο.

Μεταξύ άλλων πρόκειται για περιπτώσεις φοροδια-
φυγής που αφορούν σε επιχειρήσεις µε εικονικά και
πλαστά φορολογικά στοιχεία, πολιτικό πρόσωπο,
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και γιατρούς, αλλά και αδι-
καιολόγητες καταθέσεις διευθύντριας νοσοκοµείου. 

Στους παραβάτες και γνωστό µέντιουµ, που,
αδυνατώντας προφανώς να προβλέψει τον έλεγχο,
δεν δήλωσε έσοδα 700.000 ευρώ.

Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε το Σ∆ΟΕ πρόκειται για
τις παρακάτω περιπτώσεις: Στην Αττική:

• ∆έκα επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά φορολογι-
κά στοιχεία ύψους 10.865.000 ευρώ.

• Εννέα επιχειρήσεις εξέδωσαν πλαστά και
εικονικά στοιχεία ύψους 6.470.000 ευρώ.

• Επιχείρηση µε αντικείµενο αγοραπωλησία
χρυσών λιρών, δεν εξέδωσε για το 2013 φορολογικά
στοιχεία ύψους 9.528.000 ευρώ και δεν καταχώρησε
για τα έτη 2011 και 2012 φορολογικά στοιχεία αγορών
11.489.000 ευρώ.

• Ιατρός χειρουργός οφθαλµίατρος δεν εξέδω-
σε αποδείξεις προς ασθενείς ύψους 1.561.000 ευρώ.

• ∆ηµοτική Επιχείρηση δήµου της Αττικής δεν
εξέδωσε σε 932 πελάτες φορολογικά στοιχεία ύψους
54.794 ευρώ.

• Κατάστηµα ενδυµάτων στον Ταύρο µε
ενδύµατα προελεύσεως Κίνας, δεν έλαβε παραστατι-
κά για αγορές 353.000 ευρώ.

• Σε δύο επιχειρήσεις, καφετέρια και εστιατόρ-
ιο, διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο από το Σ∆ΟΕ ότι
χρησιµοποιούσαν παραποιηµένο σύστηµα- µηχανισµό
Η/Υ ώστε να µην εµφανίζονται τα έσοδα σε 7420
συναλλαγές.

Η Επιχειρησιακή ∆ιεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθη-
νών (Ε∆ΕΥΑ), στα πλαίσια ερευνών µε παράνοµες
χρηµατοδοτήσεις- επιδοτήσεις, διαπίστωσε και υπέ-
βαλε έξι πορίσµατα για έκδοση και λήψη εικονικών
φορολογικών στοιχείων ύψους 1.270.000 ευρώ.

• Σε πολιτικό πρόσωπο περαιώθηκε φορολο-
γικός έλεγχος για την άσκηση επαγγελµατικής δρα-
στηριότητας και καταλογίσθηκε παράβαση για µη
έκδοση δύο φορολογικών στοιχείων ύψους 55.000
ευρώ για τη χρήση 2007.

• Ασφαλιστική εταιρεία της οποίας η άδεια είχε
ανακληθεί, υπερτιµολόγησε το τίµηµα εξαγοράς ακι-
νήτου κατά 4.000.000 ευρώ µε σκοπό την εξαπάτηση
της εποπτεύουσας Αρχής για την ανανέωση της άδει-
ας λειτουργίας.

• Σε συνεργασία µε τις ολλανδικές Αρχές,
ελέγχθηκαν 68 Έλληνες φορολογούµενοι οι οποίοι
είχαν αποκρύψει εισοδήµατα 1.570.000 ευρώ.

• Φυσικό πρόσωπο, πρώην πιλότος ΟΑ δεν
δήλωσε εισοδήµατα 1.457.000 ευρώ

Μεγαλύτερη θητεία µε κλήρωση 
και µισθό εξετάζει το Πεντάγωνο

Πρόσληψη 1.000 οπλιτών µε επέκταση της στρατιω-
τικής θητείας κληρωτών φέρεται να εξετάζει το υπο-
υργείο Εθνικής Αµυνας.

ΣÂµφωνα µε τον «Βηµατοδότη», οι προσλήψεις
αυτές θα γίνουν µε έναν «επαναστατικό» τρόπο: Θα
επεκταθεί η στρατιωτική θητεία για 1.000 κληρωτούς
για έναν χρόνο, οι οποίοι θα επιλεγούν µε... κλήρωση.
Οσοι κληρωθούν θα λαµβάνουν τον κατώτερο στρα-
τιωτικό µισθό, ήτοι 700 ως και 800 ευρώ.

Με τον τρόπο αυτόν λύνονται, όπως ειπώθηκε σε
ειδική σύσκεψη στο Πεντάγωνο, δύο θέµατα: και η
επέκταση της θητείας για έναν χρόνο, έστω µε αυτόν
τον τρόπο, και η καταπολέµηση της ανεργίας για
1.000 νέους για έναν χρόνο. 

Αλλωστε οι εισηγήσεις των γενικών επιτελείων για
12µηνη θητεία έχουν παγώσει και κανείς δεν τολµά να
τις ξεπαγώσει σε προεκλογική περίοδο.

Στο τραπέζι έχει πέσει πάντως και δεύτερη πρόταση
για την ενίσχυση των στρατιωτικών σχηµατισµών: η
εθελοντική θητεία των γυναικών. Το υπουργείο είναι
έτοιµο να δώσει κίνητρα σε γυναίκες που θέλουν να
καταταγούν εθελοντικά στις Ενοπλες ∆υνάµεις. Η
πρόταση αυτή απλώς ρίχτηκε στο τραπέζι από τους
στρατιωτικούς αφού ώσπου να γίνει (αν γίνει) νόµος
θα χρειαστεί αρκετός χρόνος.

ΠΠοοιιννήή  φφυυλλάάκκιισσηηςς  112233  χχρρόόννωωνν  
σσττοουυςς  γγοοννεείίςς  οοιι  οοπποοίίοοιι  κκααττηηγγοορροούύννττααιι

  όόττιι  εεξξααννάάγγκκααζζαανν  σσεε  όόρργγιιαα  τταα  ππααιιδδιιάά  ττοουυςς

Ποινές κάθειρξης επέβαλε το Μικτό Ορκωτό ∆ικα-
στήριο του Πύργου στους γονείς που κατηγορούντο
για σεξουαλική κακοποίηση των τριών από τα τέσσε-
ρα παιδιά τους.

Σύµφωνα µε την απόφαση του δικαστηρίου, στον
πατέρα επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 123 χρόνων και
στη µητέρα ποινή κάθειρξης 103 χρόνων. Όµως, τόσο
για τον πατέρα, όσο και για την µητέρα, η εκτιτέα
ποινή ορίστηκε στα 25 χρόνια. Επίσης, το δικαστήριο
αποφάσισε την 10ετή στέρηση των πολιτικών τους
δικαιωµάτων.Οι δύο γονείς είχαν συλληφθεί στις
αρχές του περασµένου Μα�ου σε περιοχή της Πάτρ-
ας, έπειτα από καταγγελία που είχε κάνει ένα από τα
παιδιά, καθώς και ένα ακόµη συγγενικό πρόσωπο.

Φορολογικό αλαλούµ για εκατοντάδες χιλιάδες
φορολογουµένους, που εµφανίζονται ως οφειλέτες 

∆εν έχει τέλος το φορολογικό χάος που επικρατεί το
τελευταίο διάστηµα. Εκατοντάδες χιλιάδες φορολο-
γούµενοι οι οποίοι ενώ έχουν πληρώσει κανονικά
εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών τα ποσά των
φόρων που χρωστούσαν εµφανίζονται στο Taxis και
στο Taxisnet να µην έχουν πληρώσει τους φόρους
τους.Έτσι θεωρούνται οφειλέτες ληξιπρόθεσµων
χρεών και δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν φορο-
λογική ενηµερότητα για διάφορες συναλλαγές τους
ενώ παράλληλα κινδυνεύουν ακόµη και µε κατασχέ-
σεις εισοδηµάτων και καταθέσεων.

Τις τελευταίες ηµέρες χιλιάδες φορολογούµενοι
βλέπουν στο «λογαριασµό» τους στο Taxisnet να τους
έχουν καταλογιστεί ως «ληξιπρόθεσµες οφειλές» τα
ποσά των µηνιαίων δόσεων φόρου εισοδήµατος ή
φόρου ακίνητης περιουσίας ή του φόρου πολυτελούς
διαβίωσης που έχουν ήδη εξοφλήσει στις τράπεζες µε
βάση την «Ταυτότητα Οφειλής».

Οι φορολογούµενοι που επισκέφθηκαν την εφορία
τους για να διαµαρτυρηθούν ενηµερώθηκαν από τους
υπαλλήλους των ∆.Ο.Υ. ότι το σύστηµα µε το οποίο
ενηµερώνεται οι υπηρεσίες για τις εξοφλήσεις φόρων
που γίνονται πλέον στο σύνολό τους στις τράπεζες
λειτουργεί µε... ρυθµούς χελώνας.

    ΕΕΕΕΛΛΛΛΛΛΛΛΑΑΑΑ∆∆∆∆ΑΑΑΑ    ----     ΕΕΕΕΛΛΛΛΛΛΛΛΑΑΑΑ∆∆∆∆ΑΑΑΑ
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Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο ,
διαµέρισµα 85 τµ µε ηλιακό, αιρ κον-
τίσιον, αυτόνοµη θέρµανση, θέση
πάρκινγκ. 2 κρεβατοκάµαρες, 2wc.
Τηλ: 6937050218 (6.2.14)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα
α΄ορόφου κατάλληλο και για επαγ-
γελµατική χρήση 58 τµ καινούριο
(αυτόνοµη θέρµανση, ανελ-
κυστήρας) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (οδός Αγίου ∆ηµητρίου)
τηλ.  6978447807  (23.1.2014)

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)

Μαθηµατικός Πανεπιστηµίου
Πατρών παραδίδει  ιδιαίτερα
µαθ΄΄ηµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού
-Γυµνασίου -Λυκείου και φοιτητές
στην περιοχή Θριασίου . Ειδικές
Τιµές σε ολιγοµελή γκρουπ. Τηλ.
6944132114 (30.1.14)

Φιλόλογος καθηγήτρια, µε πολυετή
εµπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµα-
τα σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου στις
περιοχές Ελευσίνας, Μάνδρας,
Μαγούλας. Τηλέφωνο: 6944298595
(27.11.13)
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια,
κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου, µε
12ετή εµπειρία µαθηµάτων θεωρη-
τικής κατεύθυνσης, παραδίδει
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 νεαρή δεσποινίς µη καπ-
νίστρια για απασχόληση σε εταιρία.
Τηλ. επικοινωνίας: 6973257213.
(28.1.14)

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@ya-
hoo.gr  (27.9.13)

Τελειόφοιτος Λυκείου οδηγός 5ης
κατηγορίας (χειριστής ανυψωτικού
κλαρκ), αποθηκάριος σε εταιρεί logis-
tics ή ανάλογη επιχείρηση ζητεί ερ-
γασία. Τηλ. 6975564113 (28.1.14)

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 (4.10.13)

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 ÅË ÉÏÓ  ÁËÌÐÁÍÔÇÓ
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

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá

ÁóöÜëåéåò

ÐÙËÇÓÅÉÓ 

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

(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))

ΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ
Ιδιώτης απο τον Ασπρόπυργο ενδιαφέρεται για διάθεση αγχροτεµαχίου 

στην περιοχή του Ασπροπύργου κατα προτίµηση στην θέση "Τρύπα Αλεπούς", 
έκτασης απο 5 εως 15 στρέµµατα. Απαραίτητη η παροχή νερού και ρεύµατος. 

Πληροφορίες: 6983191324 (5.2.14)

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. 

ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ
ÌÌÉÉÊÊÑÑÏÏÂÂÉÉÏÏËËÏÏÃÃÉÉÊÊÏÏ  --  ÁÁÊÊÔÔÉÉÍÍÏÏËËÏÏÃÃÉÉÊÊÏÏ  --

ÕÕÐÐÅÅÑÑÇÇ××ÏÏÃÃÑÑÁÁÖÖÇÇÌÌÁÁÔÔÁÁ

-- ÊÊÁÁÑÑÄÄÉÉÏÏËËÏÏÃÃÉÉÊÊÏÏ  --    ÃÃÕÕÍÍÁÁÉÉÊÊÏÏËËÏÏÃÃÉÉÊÊÏÏ  --  LLAASSEERR

ÁÁÐÐÏÏÔÔÑÑÉÉ××ÙÙÓÓÇÇ
Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò 

Ôçëέφωνα: 210 5578138 - 210 5579997 και 210 5571996
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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  

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 

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  

ΌΌπποοιιοοςς  γγννωωρρίίζζεειι  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ππλληηρροοφφοορρίίαα    

γγιιαα  ττοονν  ΘΘωωµµάά  ((ΜΜάάκκηη))  ΜΜιιχχααλλοολλιιάάκκοο,,  

ααυυττοοκκιιννηηττιισσττήή,,  πποουυ  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιεείίττααιι  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο,,

γγκκρριιζζοοµµάάλλλληη,,  εεύύσσωωµµοο,,  ηηλλιικκίίααςς  4400--5500  εεττώώνν,,  ύύψψοουυςς  11,,7755--11,,8800  µµ..  

ππιιθθααννόόνν  µµεε  γγκκρριι  µµοούύσσιι,,  ππααρραακκααλλώώ  νναα  εεππιικκοοιιννωωννήήσσεειι  

σσττοο  ττηηλλέέφφωωννοο  6699  7744880011004455  ..  ΠΠρροοσσφφέέρρεεττααιι  ααµµοοιιββήή..

ΗΗ  KKlluueehh  HHuummaann  RReessoouurrcceess  AA..EE..ΠΠ..ΑΑ..

για λογαριασµό µεγάλης εταιρείας πελάτη της στον χώρο

των πετρελαιοειδών,  ζητεί  Site Managers

(Υπεύθυνους Πρατηρίου)  για τη λειτουργία 

του ιδιουλειτουργούµενου πρατηρίου καυσίµων  στα Μέγαρα.

Απαραίτητα κάτοικος Μεγάρων, Ελευσίνας, Ασπροπύργου, 

Νέας Περάµου,Μάνδρας,Μαγούλας.

Παρακαλούµε για την αποστολή βιογραφικών στο cv@klueh.gr

ή µέσω fax στον αριθµό 2118008866.
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ΏΏθθηησσηη  σσττηηνν  εελλλληηννιικκήή  ααγγοορράά
δίνουν τα δηµοσιεύµατα 

περί ελάφρυνσης του χρέους 

Με σηµαντική άνοδο έκλεισε το ελληνικό
Χρηµατιστήριο την Τετάρτη µετά το
δηµοσίευµα του Bloomberg ότι

αξιωµατούχοι της ΕΕ εξετάζουν επιµήκυνση των
δανείων της Ελλάδας κατά 50 χρόνια (από περίπου 30
χρόνια σήµερα) και µείωση κατά 0,5% των επιτοκίων
των προηγούµενων δανείων. Η είδηση αυτή σε
συνδυασµό µε τις πληροφορίες για νέο δάνειο 15 δισ.
ευρώ, αλλά και η διαφαινόµενη επιστροφή της τρόικας
στην Αθήνα, τις επόµενες ηµέρες προκάλεσαν το
έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον.

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών κατέγραψε κέρδη έως και
3,7% µετά την είδηση και ολοκλήρωσε την συνεδρίαση
µε άνοδο 2,27% στις 1.240,11 µονάδες. 

H είδηση οδήγησε και σε µείωση της απόδοσης του ελληνικού 10ετούς οµολόγου κατά 29 µονάδες βάσης στο
8,12%.

«Τα σηµερινά νέα είναι θετικά µε βάση το δηµοσίευµα του Bloomberg ότι η ΕΕ εξετάζει να µειώσει τα επιτόκια
στα δάνεια και να προχωρήσει µε το πρόγραµµα», σχολίασε ο Gabriel Sterne, οικονοµολόγος στην χρηµατιστηριακή
Exotix, στο Reuters.

«Υπάρχουν ακόµη πολλές αβεβαιότητες, η επίλυση των οποίων θα φέρει µεγάλη ανακούφιση στις αγορές, ειδικά
σε ένα περιβάλλον όπου οι δηµοσκοπήσεις δεν φαίνονται καλές για την κυβέρνηση», πρόσθεσε.

Αξιωµατούχος µε γνώση των διαπραγµατεύσεων µεταξύ της Ελλάδας και της τρόικας για το χρέος είχε δηλώσει
στο Reuters τον Οκτώβριο ότι η Ελλάδα πιθανόν να ανταλλάξει µεγάλο µέρος των δανείων διάσωσης µε κρατικά
οµόλογα 50ετούς διάρκειας µόλις επιτύχει πρωτογενές πλεόνασµα.

O Γενικός ∆είκτης Τιµών έκλεισε στις 1.240,11 µονάδες σηµειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 2,27%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε ανώτερη τιµή στις 1.257,86 µονάδες, όταν σηµείωνε άνοδο έως και 3,73%.

Ο βασικός χρηµατιστηριακός δείκτης στη διάρκεια των τελευταίων πέντε ανοδικών συνεδριάσεων καταγράφει
συνολικά κέρδη 10,10%. Η αξία των συναλλαγών παρουσίασε µεγάλη αύξηση σε σχέση µε την προηγούµενη
συνεδρίαση και ανήλθε στα 127,73 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σηµείωσε άνοδο σε ποσοστό 2,19%, ενώ ο δείκτης της µεσαίας
κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 2,44%.

Από τις µετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη µεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι µετοχές της ΕΧΑΕ (+5,16%),
του ΟΤΕ (+5,13%), της Ελλάκτωρ (+4,71%), της Σωληνουργεία Κορίνθου (+4,23%), της Folli Follie (+3,63%), της
Εθνικής (+3,56%) και της Ιντραλότ (+3,43%).

Θέµατα που αφορούν τη συνεργασία
µεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και
φορέων της Ελλάδας και της Γερ-

µανίας, µε συµπράξεις και ανταλλαγή τεχνογ-
νωσίας, εξετάσθηκαν κατά την επίσκεψη του
Γερµανού υφυπουργού για την Οικονοµική
Συνεργασία και Ανάπτυξη Χανς Γιόαχιµ
Φούχτελ, στην Κοµοτηνή.
Ερωτηθείς σχετικά µε τις σοβαρές συνέπειες

της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα και ιδιαίτε-
ρα στους πολίτες, ο κ. Φούχτελ ανέφερε: "Η
κατάσταση αυτή, που µας ανησυχεί όλους, επι-
βεβαιώνει την επιτακτική ανάγκη για να δράσο-
υµε. 
Επιβεβαιώνει και το πλαίσιο που προσπαθούµε

να εφαρµόσουµε εδώ, γιατί όπου έχουµε
πετύχει συνεργασίες στο πεδίο της τοπικής
αυτοδιοίκησης, έχουµε δει πως µπαίνουν τα
θεµέλια για µια προοπτική ανάπτυξης".
"Σκεφτείτε", είπε ο Γερµανός υφυπουργός,

"άλλα κράτη όπως την Ιρλανδία, την Ισπανία και
την Πορτογαλία, που είναι µνηµονιακές χώρες,
αλλά εδώ έχουµε επιπρόσθετα αυτό το πλαίσιο
συνεργασίας, των δυνατοτήτων που δηµιουρ-
γούνται στον τοµέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και εκτιµώ πως αυτό δίνει ένα πλεονέκτηµα στην
Ελλάδα να το εκµεταλλευτεί και να πορευτεί µε
προοπτικές ανάπτυξης".
"Με αυτό το πλαίσιο", υπογράµµισε ο κ.

Φούχτελ, "έχουµε δηµιουργήσει κάτι εντελώς
καινούργιο στην Ευρώπη, γιατί οι µέχρι τώρα
σχέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης µεταξύ
δήµων και περιφερειών µε την Ευρώπη, περιο-
ρίζονταν στο ότι ερχόταν µόνο ένα νοµοθετικό
πλαίσιο ευρωπαÁκών προδιαγραφών και κανονι-
σµών από την Ευρώπη και έρεαν κάποια χρήµα-
τα".
"Κανείς", συµπλήρωσε, "δεν έδινε φωνή και

βήµα σε αυτή τη δυνατότητα που έχουµε να
αντλήσουµε προτάσεις και ιδέες από την τοπική
αυτοδιοίκηση και αυτό προσπαθούµε να κάνο-
υµε" συµπλήρωσε.
"Προσπαθούµε να εντρυφήσουµε στην καθηµε-

ρινότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως
δείχνει και το παράδειγµα της διαχείρισης των
απορριµµάτων που εφαρµόζεται στην Ελλάδα. 
Εµείς χρειαστήκαµε 40 χρόνια για να αποκτή-

σουµε αυτή την εµπειρία µε τα απορρίµµατα και
αυτή η τεχνογνωσία µέσω της συνεργασίας
µεταφέρεται εδώ για να µην ξαναγίνουν τα ίδια
λάθη και για προχωρήσουν τα προγράµµατα πιο
γρήγορα" τόνισε ο Γερµανός υφυπουργός.
Σηµείωσε δε, ότι έχει πειστεί πως και άλλες

χώρες κοιτούν αυτό το πλαίσιο της άµεσης επα-
φής, της ευρωπαÁκής δικτύωσης µεταξύ των
περιφερειών και των δήµων και θα έχει εκφάν-
σεις, όπως το βλέπουµε µε προγράµµατα στη
Ρόδο, στην Κρήτη και στην Αττική.

Επίσης ο κ. Φούχτελ έκανε ιδιαίτερη αναφορά
στον παριστάµενο βουλευτή Ροδόπης και πρώην
υπουργό Ευριπίδη Στυλιανίδη, µε τον οποίο,
όπως είπε, συνεργάστηκαν στενά για την επιτ-
υχία αυτού του προγράµµατος των αδελφοποιή-
σεων.
Όπως τόνισε ο κ. Στυλιανίδης, η πρωτοβουλία

των αδελφοποιήσεων ελληνικών και γερµανικών
δήµων και περιφερειών, που έγινε τα τελευταία
χρόνια, στηρίχθηκε στη βάση µιας απόφασης
του πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά και της
Καγκελαρίου Α. Μέρκελ, µε στόχο να δηµιουργ-
ηθούν γέφυρες µεταξύ των τοπικών κοινωνιών
και αγορών, από κάτω προς τα πάνω και όχι
µόνο διακυβερνητικά.
Κατά την επίσκεψή του στην Κοµοτηνή, ο Γερ-

µανός υφυπουργός για την Οικονοµική Συνερ-
γασία και την Ανάπτυξη συναντήθηκε επίσης µε
τον δήµαρχο Γιώργο Πετρίδη, τον πρύτανη του
∆ΠΘ Κωνσταντίνο Ρέµελη και τον πρόεδρο του
Επιµελητηρίου Ροδόπης Γιώργο Πετρίδη. 
Στις συναντήσεις ήταν παρόντες ο δήµαρχος

του Erlangen, Siegfried Balleis και ο Γερµανός
πρόξενος Dr. Ingo von Voss. 
Όπως υπογραµµίσθηκε, η αδελφοποίηση

βασίζεται στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη
συνεργασία µεταξύ των δήµων, του πανεπι-
στηµίων και των επιµελητηρίων των δύο περ-
ιοχών.

ΑΑΕΕΡΡΑΑΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΟΟ∆∆ΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΟΟΠΠΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΥΥΤΤΟΟ∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗ  
 Συµπράξεις και ανταλλαγή τεχνογνωσίας µεταξύ Ελλάδας και Γερµανίας 

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΟΕ
ΤΤρρίίωωρρηη  σσττάάσσηη

εερργγαασσίίααςς  
ττηηνν  ΠΠααρραασσκκεευυήή  σστταα
δδηηµµοοττιικκάά  σσχχοολλεείίαα

Τρίωρη στάση εργασίας για αύριο Παρασκευή
7 Φεβρουαρίου κήρυξε, το ∆Σ της ∆ιδασκαλι-
κής Οµοσπονδίας Ελλάδας (∆ΟΕ).
Η τρίωρη στάση εργασίας τις τρεις τελευταίες
ώρες του πρωινού και τις τρεις πρώτες ώρες
του απογευµατινού διδακτικού ωραρίου, προκ-
ηρύχθηκε προκειµένου οι εκπαιδευτικοί να
διευκολυνθούν για τη συµµετοχή τους στο
συλλαλητήριο που διοργανώνεται από κοινού
µε την ΟΛΜΕ και την ΠΟΕ - ΟΤΑ για τις 11 το
πρωί της ίδιας µέρας.


