
««ΣΣωωσσίίββιιοο»»  115500  εεκκααττ..  εευυρρώώ
γγιιαα  ττοουυςς  εεννεερργγοοββόόρροουυςς  

κκλλάάδδοουυςς  ττηηςς  ββιιοοµµηηχχααννίίααςς
ΠΠαακκέέττοο  µµέέττρρωωνν

  γγιιαα  ττηηνν  
ββιιωωσσιιµµόόττηητταα  ττωωνν

εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν
υυψψηηλλήήςς  ττάάσσηηςς  

αανναακκοοίίννωωσσεε
  ττοο  ΥΥΠΠΕΕΚΚΑΑ

ΜΜΕΕΘΘΟΟ∆∆ΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΣΣΗΗ  
ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΦΦΗΗΒΒΩΩΝΝ  

ΤΤΗΗΣΣ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΣΣΕΕΞΞΟΟΥΥΑΑΛΛΙΙΚΚΩΩΣΣ

ΜΜΕΕΤΤΑΑ∆∆ΙΙ∆∆ΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  

Συνεχίζεται το πρόγραµµα προαγωγής
υγείας στα σχολεία της περιοχής από

ιατρικό προσωπικό της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής 

ΟΟ  ΑΑΣΣΤΤΕΕΡΡΑΑΣΣ  ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΑΑΣΣ  
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕ∆∆ΡΡΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟΝΝ

ΒΒΥΥΖΖΑΑΝΝΤΤΑΑ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΩΩΝΝ

ΟΟ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΑΑFFΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΗΗ  ΝΝΕΕΑΑ
ΣΣΜΜΥΥΡΡΝΝΗΗ  ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΑΑΛΛΛΛΙΙΘΘΕΕΑΑ

ΕΕΠΠΣΣ∆∆ΑΑ::
ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ 

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΝΤΕΡΜΠΙ 
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ΑΤΤΑΛΟΣ-ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 
ΚΑΙ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ-ΖΩΦΡΙΑ

ΚΑΙ ΣΤΗΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΛΠΙ∆Α-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΚΟΣ
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ÈÑÉÁÓÉÏÈÑÉÁÓÉÏ

ΘΘΡΡΙΙΑΑΣΣΙΙΟΟ  ΣΣΠΠΟΟΡΡ

Ευρεία σύσκεψη φορέων στο δήµο
Ελευσίνας για την αντιµετώπιση

των επιπτώσεων της κρίσης

ΣΣυυλλλλοογγιικκήή  δδρράάσσηη  
--  σσυυννττοοννιισσµµόόςς  --  
εεππααγγρρύύππννηησσηη    

τα “κλειδιά” για την 
ουσιαστική στήριξη των 

ευάλωτων κοινωνικά οµάδων 

ΕΕππττάά  ννέέοοιι  υυπποοψψήήφφιιοοιι  σσττοο  σσυυννδδυυαασσµµόό
««ΠΠρρώώττηη  ΠΠόόλληη»»  ΕΕλλεευυσσίίννααςς--ΜΜααγγοούύλλααςς

«Συνδιαµορφώνουµε τις εξελίξεις
 για το µέλλον της πόλης µας
µε νέους, άξιους και έντιµους

συµπολίτες µας»  το µήνυµα του 
επικεφαλής Βασίλη Τόλη 

ΈΈρργγαα  σσττοουυςς  δδήήµµοουυςς  
  µµεε  εεγγγγύύηησσηη  

τταα  έέσσοοδδαα  ααππόό    
ααννττααπποοδδοοττιικκάά  ττέέλληη

Óåë.  7

ΕΕππττάά  χχρρόόννιιαα  ααππόό  ττηηνν  
ααπποοκκάάλλυυψψηη  ττοουυ  ΑΑρρχχααίίοουυ

ΘΘεεάάττρροουυ  ΑΑχχααρρννώώνν
Βραβεύσεις και µελωδικές
στιγµές στην εορταστική 

εκδήλωση του ∆ήµου 

Óåë. 2-4

«Αποκριάτικες
εκδηλώσεις 
στο ∆ήµο
Μάνδρας

-Ειδυλλίας»

Σåë. 3-8

ÓÓÓÓååååëëëë....     11110000----11111111

ΥΥππεερρέέββηησσαανν
τταα  1100  εεκκααττ..

εευυρρώώ  
τταα  ππρρόόσσττιιµµαα  
γγιιαα  ααδδήήλλωωττηη

εερργγαασσίίαα

Σåë. 3-12

Σåë. 6

Σåë. 7Σåë. 16 Σåë. 6

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 300ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 300
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ 
  Προσφορά από το ∆ηµοτικό 

Λαχανόκηπο Αγ.Αναργύρων-Καµατερού
&  Φυλής  στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

της δοµής “ΝΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
∆ΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Σåë. 5



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
ΠΠααρραασσκκεευυήή  2211..22..22001144

Καιρός :  Αίθριος   
'Ανεµοι: νοτιοανατολικοί 4 -5 µποφόρ.
Θερµοκρασία: από 11 έως 19 βαθµούς κελσίου. 

ΠΠααρραασσκκεευυήή  2211  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  22001144

ΕΕλλεευυσσίίνναα

ΠΠέέππππαα  ΙΙωωάάνννναα
ΗΗρρ..  ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοουυ  6633

ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  221100  5555  4466  225500

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς

ΚΚοολλλλιιόόςς  ΑΑννττώώννιιοοςς    
2288ηηςς  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  &&  ΘΘρραασσυυββοούύλλοουυ  

ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  221100  55555577774444

ΦΦυυλλήή  --  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα  

ΑΑεερράάκκηηςς  ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΛΛ..
ΑΑιιγγααίίοουυ  ΠΠεελλάάγγοουυςς  3322,,  

ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  22110022447700118899

ΑΑχχααρρννέέςς    

ΓΓκκιιόόκκααςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΣΣ..
∆∆ήήµµαα  ΠΠύύρρρροουυ  ((0011))  33,,  ΓΓ  ΕΕίίσσοοδδοοςς,,

ΑΑχχααρρννέέςς  --  ΟΟλλυυµµππιιαακκόό  ΧΧωωρριιόό,,
ΕΕφφηηµµεερρίίαα::  0088::0000  --  2233::0000
ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  22110022447766227799

ΜΜάάννδδρραα

ΓΓιιάάννννοουυ  ΓΓεεώώρργγιιοοςς                  
∆∆ήήµµηηττρροοςς  88      

ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  55555555884444  

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ
ΖΖααχχααρρίίοουυ,,  ΑΑµµάάσσττρριιοοςς,,  ΤΤιιµµοοθθέέοουυ

ÔÔÔÔïïïïðððð ééééêêêêÝÝÝÝòòòò     ÅÅÅÅéééé ääääÞÞÞÞóóóóåååå éééé òòòò

ΘΘΡΡΙΙΑΑΣΣΙΙΟΟ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράµµατος
Προαγωγής της Υγείας από επιστηµονικό προ-
σωπικό της Περιφέρειας Αττικής στα σχολεία

Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης Αττικής, η Αντιπερ-
ιφερειάρχης ∆υτικής Αττικής, Σταυρούλα ∆ήµου, ανα-
κοινώνει ότι το ιατρικό προσωπικό της ∆/νσης ∆ηµό-
σιας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερει-
ακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής, θα πραγµατο

ποιήσει οµιλία µε θέµα «Σεξουαλικώς Μεταδιδόµε-
να Νοσήµατα» σε Λύκεια των Άνω Λιοσίων και της
Ελευσίνας, τις ακόλουθες ηµεροµηνίες:

1. ∆ευτέρα, 24/02/2014 – 1ο Λύκειο Άνω
Λιοσίων.

2. Τετάρτη, 05/03/2014 – 2ο Λύκειο Άνω
Λιοσίων.

3. ∆ευτέρα, 10/03/2014 – 2ο Λύκειο Ελευσίνας. 

ΜΜΕΕΘΘΟΟ∆∆ΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΣΣΗΗ  
ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΦΦΗΗΒΒΩΩΝΝ  ΤΤΗΗΣΣ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΣΣΕΕΞΞΟΟΥΥΑΑΛΛΙΙΚΚΩΩΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑ∆∆ΙΙ∆∆ΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  

- Συνεχίζεται το πρόγραµµα προαγωγής υγείας 
στα σχολεία της περιοχής από ιατρικό προσωπικό

της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής 

Σε µια στοχευµένη και παραγωγική από άποψη
ενηµέρωσης  πρωτοβουλία για την καταπολέµ-
ηση της ανεργίας στην πόλη, προέβη ο ∆ήµος

Ελευσίνας σε συνεργασία µε το Τµήµα Πολιτικής Επι-
στήµης & ∆ιεθνών Σχέσεων του Πανεπιστηµίου Πελο-
ποννήσου .
Ειδικότερα,  την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου πραγµατο-

ποιήθηκε σύσκεψη µε τους φορείς και τους δηµότες
της Ελευσίνας µε θέµα:    "Οι επιπτώσεις της κρίσης σε
ευπαθείς κοινωνικές οµάδες της πόλης µας και οι πρω-
τοβουλίες αλληλεγγύης για την αντιµετώπισή τους"
Προσκεκληµένη ήταν η κ. Ευγενία Βαθάκου – επι-

στηµονική συνεργάτης του Πανεπιστηµίου Πελοποννή

σου – η οποία στην οµιλία της αναφέρθηκε στην πρω
τοβουλία του Πανεπιστηµίου να συνοµιλήσει µε το
∆ήµο Ελευσίνας και τους φορείς της πόλης για την
κρίση και τις επιπτώσεις της και για τη δυνατότητα ενε-
ργοποίησης των φορέων και των δηµοτών στην ανά-
πτυξη ενός δικτύου συνεργασίας ώστε να αντιµετωπι-
στούν κατά το δυνατόν αυτές οι επιπτώσεις. 

Μίλησε ακόµη ο κ. ∆ιονύσης Μπαλούρδος – εκ µέρο-
υς του Ελληνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών – παρ-
ουσιάζοντας ένα µεγάλο φάσµα των επιπτώσεων της
κρίσης στην κοινωνική και την προσωπική ζωή των
Ελλήνων και τις πιθανές δυνατότητες αντιµετώπισής
τους. 

Ευρεία σύσκεψη φορέων στο δήµο Ελευσίνας για την
αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης

Συλλογική δράση - συντονισµός - επαγρύπνηση
τα “κλειδιά” για την ουσιαστική στήριξη 

των  ευπαθών κοινωνικών οµάδων 

Συνέχεια στη σελίδα 12

Συνέχεια στη σελίδα 4



×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 - Προµστάµενος)
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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Πακέτο µέτρων 150 εκατ. ευρώ για τη µείω-
ση του ενεργειακού κόστους στη βιοµ-
ηχανία προωθεί η κυβέρνηση, εγκαινιάζον-

τας νέο γύρο επιδοτήσεων προς τις επιχειρήσεις,
µετά και την τεράστια αντίδραση που δηµιουργήθη-
κε από τις διαθεσιµότητες και απολύσεις στις µονά-
δες παραγωγής χάλυβα σε Ελευσίνα και Ασπρόπυρ-
γο. 

Στο πακέτο περιλαµβάνονται τα µέτρα τόσο για
τη µείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας,
όσο και του φυσικού αερίου, καθώς σε τελικό στά-
διο βρίσκονται και οι διαπραγµατεύσεις µε την
Gazprom για τη µείωση της τιµής φυσικού αερίου

που προµηθεύεται η χώρα µας από τους ρώσους.
Όπως δήλωσε σε συνάντησή του µε τους δηµο-

σιογράφους ο υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης, παρου-
σιάζοντας τις βασικές αρχές των µέτρων - τα οποία
θα συζητηθούν και σήµερα φυσικά στη ∆ιυπουργική
Επιτροπή για τη Βιοµηχανία - η θεσµοθέτησή τους
θα ολοκληρωθεί έως την επόµενη Τετάρτη.

"Η κυβέρνηση εξαντλεί όλες τις δυνατότητες της
οικονοµίας µε ένα σύνολο δράσεων που θα απαντή-
σει στο ζητούµενο της στήριξης της βιωσιµότητας
της Ελληνικής βιοµηχανίας" σηµείωσε.

««ΣΣωωσσίίββιιοο»»  115500  εεκκααττ..  εευυρρώώ
γγιιαα  ττοουυςς  εεννεερργγοοββόόρροουυςς  

κκλλάάδδοουυςς  ττηηςς  ββιιοοµµηηχχααννιιααςς

Η συνέχεια του κειµένου στη σελ. 8

ΈΈρρεευυννεεςς  γγιιαα  ττοονν  εεννττοοππιισσµµόό  
33  λληησσττώώνν  σσττηηνν    ΕΕλλεευυσσίίνναα

 Οι δράστες διέρρηξαν κατοικία και αφαίρεσαν
κοσµήµατα και χρήµατα 

Στα χέρια της αστυνοµίας έπεσε ένας εκ των τεσσάρων δραστών, οι οποίοι  το βράδυ της
Τετάρτης µπήκαν σε διαµέρισµα στην Ελευσίνα και αφαίρεσαν κοσµήµατα και χρήµατα. 
Οι αστυνοµικοί, στο πλαίσιο της έρευνας, κατάσχεσαν ένα αυτοκίνητο που χρησιµοποιήθηκε για

τη διαφυγή τους αλλά και για τη ληστεία. 
Μέσα στο αυτοκίνητο οι αστυνοµικοί εντόπισαν µέρος των κλοπιµαίων. Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις

έρευνες στην περιοχή για τη σύλληψη των άλλων τριών.
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Να δηµοσιευτούν
άµεσα τα ονό-
µατα των αιρ-

ετών που περιλαµβά-
νονται στη «λίστα Νικο-
λούδη», αλλά και το
είδος της παράβασης
για την οποία ο κάθε
αιρετός έχει συµπεριλ-
ηφεί σ΄αυτή ζητά η
ΚΕ∆Ε µε ανακοίνωσή
της.

Ειδικότερα µε αφορµή
τη δηµοσίευση της έκθ-
εσης της Αρχής Κατα-
πολέµησης Νοµιµο-
ποίησης Εσόδων από
Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες για το έτος 2013 η
ΚΕ∆Ε παρατηρεί τα εξής:

Πάγια θέση µας είναι η απόλυτη διαφάνεια στηΠάγια θέση µας είναι η απόλυτη διαφάνεια στη
λειτουργία  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά καιλειτουργία  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και
των ανθρώπων που υπηρετούν τον θεσµό.των ανθρώπων που υπηρετούν τον θεσµό.

Ο τρόπος όµως µε τον οποίο δηµοσιεύονται ταΟ τρόπος όµως µε τον οποίο δηµοσιεύονται τα
στοιχεία, αλλά και ο χρόνος – σε µια κρίσιµηστοιχεία, αλλά και ο χρόνος – σε µια κρίσιµη
περίοδο για τη χώρα και λίγους µήνες πριν τιςπερίοδο για τη χώρα και λίγους µήνες πριν τις
δηµοτικές εκλογές – θίγουν βάναυσα και συλλήδηµοτικές εκλογές – θίγουν βάναυσα και συλλή--
βδην όλους τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοβδην όλους τους αιρετούς της Τοπικής Αυτο--
διοίκησης.διοίκησης.

Για το λόγο αυτόν η ΚΕ∆Ε ζητάει πρώτον, ναΓια το λόγο αυτόν η ΚΕ∆Ε ζητάει πρώτον, να
δηµοσιευτούν άµεσα  όλα τα ονόµατα των αιρδηµοσιευτούν άµεσα  όλα τα ονόµατα των αιρ--
ετών που περιλαµβάνονται στη «λίστα Νικοετών που περιλαµβάνονται στη «λίστα Νικο--
λούδη» και δεύτερον,  το είδος της παράβασηςλούδη» και δεύτερον,  το είδος της παράβασης

για την οποία κάθε αιρετός έχει  συµπεριληφθείγια την οποία κάθε αιρετός έχει  συµπεριληφθεί
στην εν λόγω έκθεση.στην εν λόγω έκθεση.

Ανακοίνωση ΠΕ∆Α

Σχετική ανακοίνωση έχει εκδώσει και η ΠΕ∆Α, η
οποία ζητά την άµεση δηµοσιοποίηση των ονοµάτων
των αιρετών που περιλαµβάνονται στη «λίστα», του
περιεχόµενου του «πόθεν έσχες» καθώς και των
σηµείων που αµφισβητείται η ακρίβειά του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Με αφορµή τα δηµοσιεύµατα για την λεγόµενη

«λίστα Νικολούδη», η ΠΕ∆ Αττικής τονίζει τα εξής:
Από τον  Οκτώβριο του 2012 µε οµόφωνη απόφαση

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της η ΠΕ∆Α έχει ζητήσει

από την Εισαγγελία την
εξέταση των περιου-
σιακών στοιχείων όλων
των ∆ηµάρχων, ώστε να
µην υπάρχει καµία σκιά
και να προστατευθεί η
αξιοπρέπεια της Αυτο-
διοίκησης.

Αυτές τις µέρες έχει
ξεκινήσει και πάλι σε
κάποια ΜΜΕ µια εκστρα-
τεία συκοφάντησης της
Αυτοδιοίκησης, χωρίς να
έχουν δηµοσιευτεί καθό-
λου συγκεκριµένα
στοιχεία, ούτε για το ποι-

ους αφορά ούτε για το περιεχόµενο των επίµαχων
δηλώσεων «πόθεν έσχες».

Το σκηνικό αυτό απόπειρας διασυρµού των θεσµών
της Αυτοδιοίκησης επαναλαµβάνεται κάθε φορά που
επίκειται επίσκεψη της «τρόικας» και ασκούνται πιέ-
σεις για νέες περικοπές στους ∆ήµους.

Ζητάµε την άµεση δηµοσιοποίηση των ονοµάτων
των αιρετών της Αυτοδιοίκησης που περιλαµβάνονται
στην «λίστα» αυτή, του περιεχοµένου του «πόθεν
έσχες» τους και των σηµείων που  αµφισβητείται η
ακρίβεια του.

Ώστε να µην καλλιεργούνται συνολικά αρνητικές
εντυπώσεις για τους αιρετούς της Αυτοδιοίκησης
αλλά αντίθετα, µε την υπεύθυνη στάση όλων, να περ-
ιφρουρηθεί  το κύρος των θεσµών.

Άδικο να καλλιεργούνται αρνητικές εντυπώσεις για το
σὐνολο των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΚΚΕΕ∆∆ΕΕ::  ΝΝαα  δδηηµµοοσσιιεευυττοούύνν  οοννόόµµαατταα  κκααιι  ττοο  εείίδδοοςς  ππααρράάββαασσηηςς  κκάάθθεε  ααιιρρεεττοούύ
= Στο ίδιο µήκος κύµατος και η ΠΕ∆Α 

Τις προσπάθειες και τις ενέργειες του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής
του ∆ήµου Ελευσίνας παρουσίασαν οι Γρηγόρης Κοροπούλης και Βαγ-
γέλης Μανώλακας – υπεύθυνοι του ∆ήµου σ’ αυτόν τον τοµέα – οι οποίοι
τόνισαν πως γίνονται καθηµερινά και πιο πολλοί αυτοί που απευθύνονται
στην Κοινωνική Υπηρεσία ζητώντας την υποστήριξή της τόσο για τις καθ-
ηµερινές ανάγκες όσο και για την δυνατότητα εξεύρεσης εργασίας. 

Σηµαντικό έργο της Φιλικής Φωλιάς Ελευσίνας 

Το σηµαντικό έργο της Φιλικής Φωλιάς Ελευσίνας, στην πολύχρονη
διαδροµή του, ανέφερε στην τοποθέτησή του ο Μπάµπης Πυρουνάκης,
τονίζοντας ιδιαίτερα την ακάµατη προσφορά των εθελοντών και των
ιδιωτών που έχουν αγκαλιάσει την προσπάθεια του Κέντρου Αγάπης να 

σταθεί στο πλάι των κοινωνικά δοκι-
µαζόµενων συµπολιτών µας. 

Στην σύσκεψη τοποθετήθηκε ο κ.
Θόδωρος Τζαρτζούλης – εκ µέρους του
Συλλόγου Λάκκας Σουλίου – ο οποίος
αναφέρθηκε στην ανταπόκριση του
συλλόγου σε κάθε κάλεσµα για βοήθεια
και στην δυνατότητα που έχουν και πρέ-
πει να αξιοποιήσουν όλοι οι εθνικοτοπι-
κοί και πολιτιστικοί σύλλογοι στην
κατεύθυνση της αντιµετώπισης των
συνεπειών της κρίσης και ιδιαίτερα της
πολιτιστικής κρίσης. 

Στα ύψη η ανεργία 
στην περιοχή του Θριάσιου 

Σηµαντική ήταν η παρουσία και η τοποθέτηση της κ. Ελένης ∆εδούση
– εκ µέρους της Επιτροπής ανέργων και επισφαλώς εργαζοµένων – η
οποία αναφέρθηκε στην ανεργία και τις αιτίες που αυτή έχει εκτιναχτεί
σε µεγάλα ύψη στην περιοχή του Θριάσιου. 
Ανέφερε επίσης ότι υπάρχει κοινή βάση για τον συντονισµό και την

κοινή προσπάθεια µε τους διοργανωτές της σύσκεψης. 
Κοινός παρονοµαστής των τοποθετήσεων ήταν πως υπάρχει η ανάγ-

κη της συνέχισης των προσπαθειών µε στόχο την µεγαλύτερη ενεργο-
ποίηση των φορέων και των δηµοτών, ώστε να αναπτυχθεί η αλληλεγγύη
και η κοινή δράση για την αντιµετώπιση των συνεπειών και την εύρεση
δρόµων για το ξεπέρασµά τους. Η κρίση και οι επιπτώσεις της µας αφο-
ρούν όλους. Η αντιµετώπισή τους απαιτεί συλλογική δράση, µε γνώση
και αποφασιστικότητα. 
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Εορτάστηκε η συµπλήρωση επτά χρόνων από
την αποκάλυψή του Αρχαίου Θεάτρου Αχα-
ρνών. Πέρασαν  επτά χρόνια από τη στιγµή

που η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως έναν
ανεκτίµητο αρχαιολογικό θησαυρό ο οποίος παραµέ-
νει "θαµµένος", καθώς οι διαδικασίες καθυστερούν.
Στο χαιρετισµό του ο ∆ήµαρχος κ.Σωτήριος Ντούρος
ανέφερε: «Θα µπορούσαµε να έχουµε κάνει περισ-
σότερα για το Αρχαίο Θέατρο, αλλά δυστυχώς είναι
η δυσκολότερη περίοδος που θα µπορούσαµε να
είµαστε στη διοίκηση του ∆ήµου. 

Κάνουµε προσπάθειες να το αναδείξουµε, να γίνει
γνωστό όσο το δυνατόν περισσότερο στον κόσµο,
ενώ κατά τη διάρκεια του καλοκαιρινού φεστιβάλ το
κάναµε ενθύµιο σ' όσους καλλιτέχνες  παρευρέθη-
σαν.

Το αρχαίο θέατρο είναι πολύ µεγάλο έµβληµα όχι
µόνο για το δήµο Αχαρνών, αλλά και για όλη την
Ελλάδα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην κα.Μίχα
γιατί  ήταν εκείνη που πίεζε προκειµένου να γίνουν
κάποιες κινήσεις προς όφελος όχι µόνο του δήµου,
αλλά και προς όφελος της πόλης και της Ελλάδας» .

Από την πλευρά της η πρόεδρος κα.Μαρία Μίχα
του Μη Κερδοσκοπικού Σωµατείου "Επισκήνιον", που
ασχολείται εµφατικά µε την πλήρη αποκάλυψη του
Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών,τόνισε µεταξύ άλλων:
«Ένα πολύ σηµαντικό µνηµείο αποκαλύφθηκε το 2007
στον τόπο µας,το οποίο αποτελεί ένα από τα σηµαν-
τικότερα µνηµεία της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.
Ένα µνηµείο που σε αυτό διαδραµατιζόταν η πολιτική,
θρησκευτική και πολιτιστική ζωή του µεγαλύτερου
δήµου της Αττικής.Η µνήµη είναι το βασικότερο
στοιχείο ενός τόπου και το συγκεκριµένο µνηµείο µας
θυµίζει ότι η πόλη µας έχει µία συνέχεια χιλιάδων

ετών, αφού το κέντρο της παραµένει σταθερά εδώ και
χιλιάδες χρόνια στον ίδιο χώρο».

Στην εκδήλωση παρέστη, όπως πράττει αδια-
λείπτως στις εκδηλώσεις για το αρχαίο θέατρο, ο
Μητροπολίτης κ. Αθηναγόρας, ο οποίος ανέφερε:
«Θα ήθελα να πω ότι µπορούµε να αγωνιστούµε όλοι

µαζί προκειµένου αυτό το θέατρο κάποια στιγµή να
ανέβει στην επιφάνεια. Το θέατρο αυτό είναι η από-
δειξη για το πόσο παλιά και πόσο λαµπρή είναι η ιστο-
ρία των Αχαρνών».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε η αρχαιολόγος κα
Μαρία Πλάτωνος-Γιώτα, που ανακάλυψε το αρχαίο
θέατρο.

Παρούσα στην εκδήλωση ήταν, επίσης, η  ηθοποιός
κα.Ράνια Παπαδάκου, η οποία αναφέρθηκε εκτενώς
σ' όλες τις δράσεις του "Επισκήνιον", παροτρύνοντας
τον κόσµο να επικοινωνήσει το µήνυµα της ανάδειξης
του θεάτρου των Αχαρνών. 

Στη συνέχεια η  κα.Κατερίνα Καφή, καθηγήτρια
Μουσικής Ωδείου Αθηνών,  έπαιξε στο πιάνο  το έργο
που συνέθεσε για το Αρχαίο θέατρο. Ακολούθησε η
κοπή της πίτας και η εκτέλεση µουσικών συνθέσεων 

από τους καθηγητές του ∆ηµοτικού Ωδείου Αχα-
ρνών.Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε την προβολή της
ταινίας "Ιφιγένεια εν Αυλίδι", του Μιχάλη Κακογιάννη,
που έγινε σε συνεργασία µε το φωτογραφικό τµήµα
της ∆ΗΚΕΑ

Την εκδήλωση τίµησαν πολλά µέλη της ∆ηµοτικής
Αρχής, οι Αντιδήµαρχοι  Παναγιώτης Γκίκας ,Τάκης
Ντούρος, Κώστας Σαββίδης, ο Πρόεδρος της Β’ βάθ-
µιας Επιτροπής Παιδείας  Γιάννης Κατσανδρής, η
Αντιπρόεδρος της ∆ΗΚΕΑ Νίτσα  Ελευθεράκου, ο
∆ηµοτικός Σύµβουλος Χρήστος Γκίκας, η Στέλλα
∆ούκα, µέλος Τοπικού Συµβουλίου και οι Υποψήφιοι
∆ήµαρχοι Γιάννης Κασσαβός, Θανάσης Κατσιγιάννης
και Οδυσσέας Καµπόλης.

Επίσης ο  Στάθης Γιώτας, πρώην Υπουργός ,ο
∆ηµήτρης Γιώτας Ιστορικός – Συγγραφέας, ο Γιώργος
Φυτάς, Πρόεδρος ΙΛΕΑ, ο Χρήστος Τσεβάς ζωγράφ-
ος, η Ρένα Κουµπούρη Πρόεδρος του Οµίλου Φίλων
της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης «Χρήστος Τσεβάς»,ο Λαµ-
πρινός Πλατυπόδης Αντιπρόεδρος Πνευµατικού Κέν-
τρου Θρακοµακεδόνων, ο Βασίλης Νίκας Πρόεδρος
Ορειβατικού,η Τασούλα Παµουκτσόγλου Γ.ΓΡ. ΕΓΕ  &
πρώην Πρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η Μαρ-
ούγκα Αννα, έφορος Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού
και ο ∆έφνερ Όθων ποιητής, έχει τιµηθεί µε το βρα-
βείο Ακαδηµίας Αθηνών .
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ΦΦΦΦ
ρέσκα λαχανικά που
προέρχονται από την
πρώτη χειµωνιάτικη σοδειά

του δηµοτικού λαχανόκηπου, που λει-
τουργεί στους ∆ήµους Αγίων Αναργύρ-
ων-Καµατερού και Φυλής, θα προµηθ-
εύονται κάθε εβδοµάδα,µέσω του Κοι-
νωνικού Παντοπωλείου, οι 300 οικογέ-
νειες που καλύπτουν τις άµεσες ανάγ-
κες τους από αυτό.

Ο δηµοτικός λαχανόκηπος,  που
είναι µια από τις δοµές που δηµιο-
υργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράµ-
µατος «Κοινωνικές δοµές αντιµετώπι-
σης της φτώχειας στους ∆ήµους Αγ.
Αναργύρων – Καµατερού και Φυλής – 

ΝΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», άρχισε πλέον να
ενισχύει µε το 10% της χειµωνιάτικης
παραγωγής του το Κοινωνικό Παντο-
πωλείο του ίδιου προγράµµατος.

Το πρόγραµµα εντάσσεται  στο Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»
στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013
και περιλαµβάνει τη λειτουργία Κοινω-
νικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού Φαρ-
µακείου, ∆ηµοτικού Λαχανόκηπου,
Συσσιτίου, Τράπεζας Χρόνου και Γρα-
φείου ∆ιαµεσολάβησης που εξυπηρε-
τούν άπορους πολίτες.

Οι δράσεις υλοποιούνται από την
Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο «ΝΟΣΤΟΣ» σε συνερ-
γασία µε την ΕΡΓΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ, η
οποία έχει και την ευθύνη για τη λειτο-
υργία του ∆ηµοτικού Λαχανόκηπου.

Μέσω του δικτύου συνεχίζεται
επίσης, η συγκέντρωση τροφίµων και
άλλων ειδών πρώτης ανάγκης  κάθε
∆ευτέρα ως Παρασκευή 09:00-17:00
στα εξής σηµεία:

1. ∆οµή Αγ. Αναργύρων, Λ. Κωνσταν-
τινουπόλεως 160 & Κλεισούρας, Αγ.
Ανάργυροι (Κοινωνικό Παντοπωλείο,
Γραφείο ∆ιαµεσολάβησης, Τράπεζα
Χρόνου)

2. ∆οµή Φυλής, Ν. Καµπόλη 31, Άνω
Λιόσια (Κοινωνικό Φαρµακείο, ∆οµή
παροχής συσσιτίου)

3. ∆ηµοτικός Λαχανόκηπος, Λ. ∆ηµο-
κρατίας 61, Άγιοι Ανάργυροι.

ΕΕππττάά  χχρρόόννιιαα  ααππόό  ττηηνν  ααπποοκκάάλλυυψψηη
ττοουυ  ΑΑρρχχααίίοουυ  ΘΘεεάάττρροουυ  ΑΑχχααρρννώώνν

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 300 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 300 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ 
  Προσφορά από το ∆ηµοτικό Λαχανόκηπο Αγ.Αναργύρων-Καµατερού & Φυλής 

  στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της δοµής “ΝΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ”

«ΗΗ  µµννήήµµηη  εείίννααιι  ττοο  ββαασσιικκόόττεερροο
σσττοοιιχχεείίοο  εεννόόςς  ττόόπποουυ  κκααιι  ττοο  ααρρχχααίίοο
µµννηηµµεείίοο  ττοουυ  θθεεάάττρροουυ  θθυυµµίίζζεειι  όόττιι  ηη

ππόόλληη  ααυυττήή  έέχχεειι  µµίίαα  σσυυννέέχχεειιαα
χχιιλλιιάάδδωωνν  εεττώώνν,,  ααφφοούύ  ττοο  κκέέννττρροο

ττηηςς  ππααρρααµµέέννεειι  σσττααθθεερράά  εεδδώώ  κκααιι
χχιιλλιιάάδδεεςς  χχρρόόννιιαα  σσττοονν  ίίδδιιοο  χχώώρροο»»..
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ΜΜ
ια ενδιαφέρουσα παρουσίαση έγινε προχθές
στην Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών, στο
περιθώριο της ανάδειξης της πολιτιστικής

κληρονοµιάς και της τοπικής ιστορίας των Αχαρνών .  
Το τµήµα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας της

∆ιεύθυνσης Παιδείας Πολιτισµού και Αθλητισµού του
∆ήµου Αχαρνών είχε αναλάβει να παρουσιάσει -όπως
και έκανε επιτυχώς - το εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε
τίτλο: «Μύθοι και λατρεία στις Αχαρνές», που  απόλαυ-
σαν 38 µαθητές της  Γ΄τάξης του 8ου και 15ου δηµοτικού
σχολείου Ζωγράφου. 

Βασιζόµενοι στα αντικείµενα της Συλλογής, τις επιγρα-
φικές και φιλολογικές µαρτυρίες  και τα αρχαιολογικά
ευρήµατα που µαρτυρούν λατρεία, καθώς και συµπληρ-
ωµατικό εποπτικό υλικό οι µαθητές διδάχτηκαν για τους
θεούς που λατρεύονταν στις Αχαρνές όπως την Αθηνά
ως Αρεία, Ιππία και Υγεία, τον ∆ιόνυσο ως Μελπόµενο
και Κισσό, τον Αρη, τον Απόλλωνα ως Αγυιέα και
Αλεξίκακο, τον Όµβριο ∆ία κ.ά.  

Με αφορµή τη λατρεία του Ηρακλή στις Αχαρνές και τη 
µύηση του ήρωα στα Ελευσίνια µυστήρια ακολούθησε

το βιωµατικό θεατρικό δρώµενο µε τίτλο:  «Η αρπαγή
της Περσεφόνης». 

Στη θεατρική αυτή µουσική αναπαράσταση πρωταγω-
νιστικό ρόλο διαδραµάτισαν τα ίδια τα παιδιά, που µετα-
µφιεσµένα αναπαράστησαν την αρπαγή και τις συνέπει-
ές της στη φύση, καθοδηγούµενα από την κούκλα-γιαγιά
αφηγήτρια. 

Πηγή έµπνευσης του θεατρικού ο γνωστός αρχαιοελ-
ληνικός µύθος της αρπαγής της Κόρης από τον Πλούτω-
να. Το κείµενο που ακούστηκε  στηρίχτηκε στην προε-
παναστατική νεοελληνική ποίηση, τα δηµοτικά τρα-
γούδια, το Κρητικό θέατρο του Κορνάρου και του Χορτά-
τση, το θανατικό της Ρόδου, την ποίηση του Σολωµού,
του Παλαµά, του Μαβίλη. 

Χωρίς διδακτισµό µέσα από το µελωδικό άκουσµα των
στίχων σε ιαµβικό δεκαπεντασύλλαβο οι συντελεστές
του προγράµµατος ευελπιστούν οι µαθητές να αγα-
πήσουν τη νεοελληνική ποίηση  που έχει την καταγω-
γή της στην αρχαιοελληνική και να αναλογιστούν την
ερµηνεία του µύθου επίκαιρου όσο ποτέ µε την οικο-
λογική καταστροφή της γης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης

Πολιτών του ∆ήµου Φυλής 

προσκαλεί  όλους τους

 συνδηµότες µας  στην  «Ετήσια

Κοπή της  Πρωτοχρονιάτικης Πίτας»  που θα 

πραγµατοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2014 στις

19:οοµ.µ. στο 2ο Γυµνάσιο Άνω Λιοσίων (Ζαλόγγου &

Αράχθου ∆ροσούπολη.)

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη και θα µας

δώσει χαρά και δύναµη να συνεχίσουµε  την

 συλλογική προσπάθεια µας να βοηθήσουµε

 ανθρώπους που πραγµατικά το έχουνε ανάγκη!!!!

Με τιµή, η συντονίστρια της εθελοντικής οµάδας

Γούλα Γεωργία

ΠΠΠΠΡΡΡΡΩΩΩΩΤΤΤΤΟΟΟΟΒΒΒΒΟΟΟΟΥΥΥΥΛΛΛΛΙΙΙΙΑΑΑΑ
ΑΑΑΑΛΛΛΛΛΛΛΛΗΗΗΗΛΛΛΛΗΗΗΗΓΓΓΓΓΓΓΓΥΥΥΥΗΗΗΗΣΣΣΣ

ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΩΩΝΝ  
∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ

«Μύθοι και«Μύθοι και
λατρείαλατρεία
στις στις 
Αχαρνές»Αχαρνές»

Οι δήµοι εφεξής, αντί  της σύναψης δανείων για τη
χρηµατοδότηση έργων και υπηρεσιών αποκτούν
τη δυνατότητα να συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις

µε τρίτους  µε εγγύηση τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη.
Ειδικότερα όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση

(άρθρο 44)  του σχεδίου νόµου του υπουργείου Εσωτερικών
«Επείγουσες Ρυθµίσεις Αρµοδιότητας ΥΠ.ΕΣ. », το οποίο
αναµένεται να δοθεί το επόµενο διάστηµα σε δηµόσια δια-
βούλευση, οι δήµοι θα µπορούν «να αναβαθµίσουν τις παρ-

εχόµενες στους δηµότες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, όπως είναι ο φωτισµός και η
καθαριότητα χωρίς να επιβαρυνθούν µε πρόσθετο δανεισµό, όπως σήµερα επιτρέπε-
ται δυνάµει των παρ. 1 και 5 του άρθρου 176 Κ∆Κ. 

Ειδικότερα παρέχεται η εναλλακτική δυνατότητα στους δήµους αντί δανείων για τη
χρηµατοδότηση των σχετικών έργων να συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις (έργων, υπηρ-
εσιών κ.λπ.) µε ασφάλεια την εκχώρηση ή την ενεχυρίαση των συναφών ανταποδο-
τικών τελών, αλλά υπό τον όρο ότι η σύµβαση εξυπηρετεί την αντίστοιχη υπηρεσία,
χάριν της οποίας επιβάλλονται τα ανταποδοτικά τέλη, κατ΄ αναλογία των όσων σήµερα
ισχύουν για τη σύναψη των δανείων. Με τη διάταξη αυτή, διευκολύνεται επίσης η αξιο-
ποίηση κοινοτικών πόρων και χρηµατοδοτικών εργαλείων, όπως η «Jessica» προς όφε-
λος των δήµων της χώρας και των δηµοτών τους».

Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι ένας δήµος που θα θέλει να υλοποιήσει ένα έργο αντα-
ποδοτικού χαρακτήρα και δεν διαθέτει τους ανάλογους πόρους θα µπορεί εναλλακτι-
κά να εκχωρεί σε τρίτους ένα ποσοστό των εισπράξεων από τα ανταποδοτικά δηµοτι-
κά τέλη για την αποπληρωµή του έργου.

Σύµφωνα λοιπόν µε το άρθρο 44 του νοµοσχεδίου θα µπορούν να εκχωρούνται και
να ενεχυριάζονται έσοδα από ανταποδοτικά τέλη «για την εξασφάλιση κάθε είδους
δηµόσιων συµβάσεων ιδίως έργου, προµήθειας, υπηρεσίας, παραχώρησης και σύµπρ-
αξης δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα κατά το Ν/ 3389/2005 και σύµβασης ενεργειακής
απόδοσης κατά το Ν. 3855/2010, οι οποίες συνάπτονται από τους δήµους µε σκοπό
την εξυπηρέτηση της αντίστοιχης υπηρεσίας χάριν της οποίας επιβάλλονται τα αντα-
ποδοτικά τέλη».

«Αποκριάτικες εκδηλώσεις 
στο ∆ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας»

Ο ∆ήµος Μάνδρας- Ειδυλλίας όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος
θα πραγµατοποιήσει αποκριάτικες εορταστικές εκδηλώσεις
την Κυριακή 2 Μαρτίου 2014.
Ειδικότερα θα πραγµατοποιηθεί παρέλαση καρναβαλιστών η
οποία θα ξεκινήσει στις 10.15 π.µ. από την πλατεία Ζερβονικό-
λα (συµβολή των οδών Στρ. Νικ. Ρόκα και Αγίας Αικατερίνης)
και θα τερµατίσει στην Κεντρική Πλατεία Μάνδρας (διασχίζον-
τας την Στρ. Νικ. Ρόκα).
Στην κεντρική πλατεία Μάνδρας θα πραγµατοποιηθούν αποκρ-
ιάτικα δρώµενα και εορταστικές εκδηλώσεις, µε τη συµµετοχή
του κόσµου.
Για το λόγο αυτό, είστε όλοι προσκεκληµένοι στην µεγάλη γιο-
ρτή που οργανώνει ο ∆ήµος Μάνδρας-Ειδυλλίας µε γλέντι,
χορό,  παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις.
Καλές απόκριες σε όλους!!! 

ΈΈρργγαα  σσττοουυςς  δδήήµµοουυςς
  µµεε  εεγγγγύύηησσηη  τταα  έέσσοοδδαα  ααππόό  
  ααννττααπποοδδοοττιικκάά  ττέέλληη
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ΓΡΑΦΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

Π
οιος δεν ξέρει την ιστορία του πατέρα που
θέλησε να δώσει ένα µάθηµα και παράδειγ-
µα ενότητας στα παιδιά του µε τις βέργες.

Ας την θυµίσω όµως σε όσους δεν την γνωρίζουν.
Ένας πατέρας λοιπόν που είχε πολλούς γιους, είπε
στον έναν να πάρει µια βέργα από ένα δέντρο και να
προσπαθήσει να την σπάσει. 

Ο γιος έκοψε µια βέργα και µε µεγάλη ευκολία την λύγισε
και την έσπασε στα δυο. Τότε ο πατέρας, του είπε να πάρει
περισσότερες βέργες και να προσπαθήσει να τις λυγίσει και
να της σπάσει. Ο γιος πήρε ένα µάτσο βέργες και παρά τις
προσπάθειες του δεν κατάφερε ούτε να τις λυγίσει και ασφ-
αλώς δεν κατάφερε να τις σπάσει. Ο πατέρας λοιπόν, είπε
στους γιους του, αν είναι ο καθ’ ένας µονός, όπως το παρά-
δειγµα µε την µια βέργα, θα είναι αδύναµος, όταν όµως θα
είναι όλα τα αδέλφια ενωµένα, θα είναι δυνατά γιατί θα
αλληλοgποστηρίζονται και θα κερδίζουν στην ζωή, θα προο-
δευόσουν καταφέρνοντας να πραγµατοποιήσου κάθε
επιδίωξη τους. 

Θυµήθηκα αυτή την ιστορία παραλληλίζοντας την µε την
πραγµατικότητα που επικρατεί στα Νεόκτιστα. Στα Νεόκτιστα
λοιπόν, είναι αρκετοί κάτοικοι που ενδιαφέρονται για την περ-
ιοχή, που ασχολούνται µε τα κοινά, που θέλουν ένα καλύτε-
ρο αύριο για τον τόπο που ζουν. Υπάρχει αναµφισβήτητα µια
δυναµική, υπάρχει µια δύναµη, µε θέληση, µε ενδιαφέρον και
όρεξη. ∆υστυχώς όµως αυτή η δύναµη δεν είναι επικεντρω-
µένη και συµπαγής και µια δύναµη κατακερµατισµένη, δεν
µπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό και δυναµικό παράγοντα
ανατροπών. Απλά θα κινείται κάτι διάσπαρτο, αποδυναµωµέ-
νο, που θα εκφράζετε µέσα από άτοµα η οµαδούλες ατόµων,
µε διαφορετικές επιδιώξεις, κίνητρα, σχέδια, επιδιώξεις,
συµφέροντα, φιλοδοξίες. 

Έτσι η συµπαγής δύναµη που θα ήταν άτρωτη και θα κατά-
φερνε να αλλάξει πράγµατα και καταστάσεις, είναι κατακερ-
µατισµένη η διαµοιρασµένη δύναµη και η σκόρπια σε χίλια
κοµµάτια, είναι απλά ανύπαρκτη δύναµη. 

Σήµερα στα Νεόκτιστα δεν φαίνεται να επικρατεί πνεύµα
ενότητας, συνεργασίας και κοινής δράσης. Το λέω αυτό γιατί
δεν γίνονται µαζικές γενικές συνελεύσεις για να παρθούν κοι-
νές αποφάσεις. ∆εν µπορούν να γίνουν συνεννοήσεις µε
όλους τους κατοίκους η τουλάχιστον µε όλους αυτούς που
ασχολούνται µε τα θέµατα της περιοχής. Έτσι επικρατεί,
αυτό που λέµε, τρεις λαλούν και δυο χορεύουν και ο καθένας
στον κόσµο του. Πέραν των άλλων, τώρα που γίνονται προ-
εκλογικές ζυµώσεις για της δηµοτικές εκλογές θα µπορούσε
ας πούµε, να γίνει µια γενική συνέλευση των κατοίκων.

Να βγει µια απόφαση για το τι γραµµή θα ακολουθηθεί για
το καλό της περιοχής. Ο σκοπός και ο στόχος θα ήταν, να
γίνει κατορθωτό να εκλεγεί ένας δηµοτικός σύµβουλος από
τα Νεόκτιστα ενισχυµένος µε µεγάλο αριθµό ψήφων, ώστε να
υπάρχει εκπρόσωπος στο δηµοτικό συµβούλιο, για να υπερ

ασπίζετε εκ τον έσο του δήµου τα συµφέροντα
της περιοχής και να κάνει αγώνα για την επίλυση
των τεράστιων προβληµάτων που ταλανίζουν τα
Νεόκτιστα.

Οι υποψήφιοι από ότι µαθαίνω, δεν είναι ένας
από τα Νεόκτιστα, αλλά περισσότεροι του ενός.
Μάλιστα δυο είναι µε τον ίδιο υποψήφιο δήµαρχο.
Μακάρι να εκλεγούν όλοι. Ποιος δεν θα το ήθελε;
Η ιστορία των δηµοτικών εκλογών όµως, έχει

δείξει, ότι όταν βάζουν υποψηφιότητα δηµοτικού συµβούλου,
περισσότερα του ενός άτοµα, το αποτέλεσµα είναι αρνητικό,
γιατί οι ψήφοι µοιράζονται στους πολλούς και δεν συγκεν-
τρώνονται σε έναν, ώστε ο µεγάλος αριθµός ψήφων να δίνει
ελπίδα εκλογής. 

Συνωστισµός λοιπόν υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων
στα Νεόκτιστα και για να µην φανώ αρνητικός θα ευχηθώ ειλι-
κρινά και ολόψυχα σε όλους καλή επιτυχία. 

Όσον αφορά τώρα όλους που νοιάζονται για την περιοχή,
πέραν των υποψηφίων είναι µεµονωµένα άτοµα και µικρό
οµαδούλες που είναι εδώ και κει και όχι σε µια ενιαία συσπει-
ρωµένη και συµπαγή οµάδα που έτσι θα ήταν δυνατή και
αποτελεσµατική στην διεκδίκηση και στον αγώνα για το
καλύτερο αύριο και την καλή τύχη της περιοχής. Ο καθ ένας

την παντιέρα του, τις προσωπικές του διαφορές, τα προσω-
πικά του συµφέροντα, τον εγωκεντρισµό του και την κοµπο-
ρρηµοσύνη του ότι είναι ο καλύτερος και µοναδικός και όλοι
οι άλλοι είναι έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Είµαι οπαδός της
συσπείρωσης, είµαι οπαδός της οµαδικής λειτουργίας. 

Είµαι οπαδός της συµφιλίωσης, είµαι οπαδός της ενότ-
ητας, είµαι οπαδός του όλοι µαζί µπορούµε. Σκέπτοµαι πως
τα πράγµατα όσο µένουν έτσι όπως λέµε, τρεις λαλούν και
δυο χορεύουν και ο καθ’ ένας για την πάρτι του και τα προ-
σωπικά του ο κοινός στόχος που ειναι ο αγώνας να φτιάξο-
υµε όλοι µαζί ενωµένοι την περιοχή µας χάνεται.

Χάνεται σε αντιπαραθέσεις, σε αντιδικίες, σε εγωισµούς
και ίντριγκες που δηµιουργούν χάσµατα αγεφύρωτα µεταξύ
αυτών, που ενωµένοι θα µπορούσαν να προσφέρουν πολλά
και χρήσιµα για όλους και για την περιοχή. 

Μια καλή περίοδο που οι κάτοικοι των Νεοκτίστων ήταν
συσπειρωµένοι και αγωνίστηκαν όλοι µαζί, ήταν τότε επί
δηµαρχίας του µακαρίτη πλέον, δήµαρχου Παπαπολυχρ-
ονίου.

Τότε που υδροδοτήθηκε η περιοχή, που έγιναν δρόµοι,
που έγινε το σχολείο. 

Τότε που ήταν ενωµένοι, µε αίσθηµα φιλικό και αλληλέγ-
γυο, ενωτικό και πλαισίωναν τον τότε Εξωραfστικό Σύλλογο
∆ηµιουργία που κάποιοι κάτοικοι χωρείς καµιά προσωπική
ιδιοτέλεια και συµφέρον, έτρεχαν και αγωνίζονταν. Όπως ο
Θωµάς Μοσχόπουλος.

Όπως το ζεύγος Ρούλα και Μάκης ∆ηµητρίου, όπως ο
∆ηµήτρης Πετράκης, ∆ήµητρα Αδαµοπούλου, Κρυσταλλία
Μαυροµάτη και άλλοι. Εδώ και καιρό, είχα την πρωτοβουλία
να έρθουν κοντά όλοι που έχουν δείξει στο παρελθόν και που
δείχνουν, ενδιαφέρον για τα κοινά της περιοχής. 

Μοναδική µου επιδίωξη να γίνει προσπάθεια να ξεπεραστεί
ότι προσωπικό η άλλο θέµα η πρόβληµα εµποδίζει την συµφ-
ιλίωση και την οµαδική λειτουργία όλων στον κοινό σκοπό και
όραµα, να δούµε τα Νεόκτιστα να αλλάζουν θετικά. Κάθε
παραίνεση µου για µια συνάντηση έπεσε στο κενό. Ενώ όλοι
δείχνουν αρχικά θετικοί σε κάτι τέτοιο, αναδεικνύουν στην
συνέχεια διάφορα θέµατα που µπαίνουν εµπόδια η αδιαφορ-
ούν και στην πράξη κανείς δεν µπήκε ουσιαστικά στην διαδι-
κασία να υλοποιηθεί µια τέτοια πρόταση. 

Η ιδέα µου αυτή, στην πράξη, µάλλον φαντάζει ουτοπική
γιατί η πραγµατικότητα µου σπάει τα µούτρα σε τοίχους αλα-
ζονείας, εγωισµού, προσωπικών φιλοδοξιών, ανυπέρβλητο-
υς. Μου υποδεικνύει έτσι, την συνέχιση της µονήρης πορείας
µου που είχα µέχρι τώρα, να συνεχίσω να ακολουθώ αυτή και

ας ξέρω πολύ καλά, πώς ένας κούκος δεν φέρνει την Άνοιξη.
Τουλάχιστον θα έχω ήσυχη συνείδηση, ότι προσπάθησα και
προσπαθώ να επετεύχθη κάτι καλό.

Παρ όλα αυτά, κάποια στιγµή ελπίζω να καταλάβουν όλοι
πώς η δύναµη είναι αποτελεσµατική, όταν υπάρχει η ενότητα
όλων.

Μην ξεχνάµε την ρύση «η ισχύς εν τη ενώσει» Κάποια στιγ-
µή ελπίζω να καταλάβουν όλοι, πως πρέπει να ξεπεραστεί
κάθε αγκύλωση που εµποδίζει το να υπάρξει καλή θέληση για
κοινή συνεννόηση, συνεργασία και κοινός αγώνας, µε πρό-
γραµµα, µε οργάνωση, µε πειθαρχεία, µε συνέπια, υπευθυ-
νότητα και ενιαία γραµµή δράσεων.  Μόνο έτσι νοµίζω η
δύναµη θα είναι περισσότερο υπολογίσιµη και αποτελεσµα-
τικότερη σε κάθε επιδίωξη, από ότι όταν είναι κατακερµατι-
σµένη. 

Μόνο τότε θα επιτευχθούν σηµαντικοί στόχοι που θα δια-
µορφώσουν το καλύτερο αύριο για τα Νεόκτιστα και έτσι θα
πνεύσει άνεµος δηµιουργίας όπως τότε, την εποχή που έγινε
το σχολείο,  δρόµοι, υδροδοτήθηκε η περιοχή κ.λπ. 

Η ∆ΥΝΑΜΗ ΣΤΑ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ 

Επτά νέοι υποψήφιοι εντάσσονται στο
δυναµικό του Συνδυασµού «Πρώτη
Πόλη» Ελευσίνας-Μαγούλας µε επικεφ-
αλής τον υποψήφιο δήµαρχο, Βασίλη
Τόλη. 
Ο κ.  Τόλης, µε αφορµή την ανακοίνω-
ση των νέων ονοµάτων δήλωσε : «Με
ενωτικό πνεύµα συνεχίζουµε τον
αγώνα µας για την αλλαγή πορείας του
Τόπου µας !!! Συνδιαµορφώνουµε µαζί
µε νέους, άξιους και έντιµους
συµπολίτες µας,  τις εξελίξεις για το

µέλλον της Πόλης µας. Χωρίς αποκλεισµούς και προκαταλήψεις. Βάζοντας το
Εµείς πάνω από το εγώ».

Τα πρόσωπα που ανακοινώθηκαν είναι:

- Βαπορίδης ∆ηµήτρης – Πολιτικός Επιστήµο-
νας, Υπάλληλος ΕΛΠΕ
-  Ηλιάκη Ελένη – Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, Υπάλληλος ∆ηµόσιας
Τηλεόρασης
- Λίγγος Χρίστος – πρώην καλαθοσφαιριστής, Ιδιωτικός Υπάλληλος
- Μπεκιάρης Μιχάλης – Συνταξιούχος Α.Μ.Ε.Α
- Ρόκκας Βαγγέλης – Οικονοµολόγος
- Στάµου Σοφία – Ελεύθερη Επαγγελµατίας
- Χατζηαντωνίου Νίκος – Συνταξιούχος, Ταµίας Συλλόγου Μικρασιατών Ελευ-
σίνας.

ΝΝέέοοιι  υυπποοψψήήφφιιοοιι  σσττοο  σσυυννδδυυαασσµµόό  ««ΠΠρρώώττηη  ΠΠόόλληη»»  ΕΕλλεευυσσίίννααςς--ΜΜααγγοούύλλααςς

«Συνδιαµορφώνουµε τις εξελίξεις για το µέλλον της πόλης µας
µε νέους, άξιους και έντιµους συµπολίτες µας,»,   

το µήνυµα του επικεφαλής Βασίλη Τόλη .
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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

Ελευσίνα 18/02/2014
Αρ.πρωτ. 89/Φ.8 – 7

Ταχ. ∆/νση : Ηρώων Πολ-
υτεχνείου 78,

Ταχ. Κώδικας : 19200, Ελευ-
σίνα.

Τηλέφωνο : 213 -2047115
Πληροφορίες : ∆. ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ.
Email : dpotamitis@patt.gov.gr

Θ Ε Μ Α : Χορήγηση άδειας
διανοµής εµφιαλωµένου υγραε-

ρίου στην εταιρεία
«ΟΙΝΟΙ – ΠΟΤΑ –

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ – ΚΑΥΣΙΜΑ Γ.
ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ.
ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ), στην οδό
Οδυσσέα Ελύτη

15, του ∆.∆. Άνω Λιοσίων του
∆ήµου Φυλής Αττικής.

Α.Φ.Μ. : 094352042, ∆.Ο.Υ. :
ΦΑΕ Αθηνών

Α Π Ο Φ Α Σ Η

‘Εχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852 /

2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87 Α΄/ 7 – 6 – 2010).

2. Την Υ.Α. 44403/20-10-2011
(ΦΕΚ 2494/Β΄/4-11-2011) «Έγκρι-
ση τροποποίησης του

Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρ-
εσίας της Περιφέρειας Αττικής» .

3. Την υπ΄ αριθµ. οικ 61 / 11 – 1
- 2011 (ΦΕΚ 18Β) Απόφαση του
Περιφερειάρχη Αττικής µε θέµα
«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων
στους Αντιπεριφερειάρχες».

4. Τον Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄
/ 17-6-2011) «Απλοποίηση της

αδειοδότησης τεχνικών επαγγε-
λµατικών και µεταποιητικών δρα-
στηριοτήτων και επιχειρηµατικών

πάρκων και άλλες διατάξεις».
5. Το Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ

68/Α/11-3-2005) ‘’Ίδρυση και λει-
τουργία βιοµηχανικών –

βιοτεχνικών εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανά-
πτυξης και άλλες διατάξεις’’,

όπως αυτός ισχύει.
6. Το Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230Α)

«Οργάνωση της αγοράς πετρε-
λαιοειδών και άλλες

διατάξεις» όπως αυτός τροπο-
ποιήθηκε µε τον Ν. 3335/2005
(ΦΕΚ 95Α) «Έλεγχος της

διακίνησης και αποθήκευσης
πετρελαιοειδών προµόντων. –
Ρύθµιση θεµάτων

Υπουργείου Ανάπτυξης».
7. Την Υ.Α. ∆19 / Φ11 / οικ.

13098 / 1156 / 25-6-2010/ ΦΕΚ
1039Β΄), «Κατηγορίες

παραβάσεων του Ν. 3054/02
(ΦΕΚ 230Α΄) , όρια προστίµου ανά
κατηγορία και άλλα σχετικά ζητή-
µατα – σφράγιση εγκαταστά-
σεων.

8. Την Υ.Α. ∆2/16570 (ΦΕΚ
1306/Β/16-9-05) «Κανονισµός
αδειών».

9. 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».

10. Την Α.Π. ∆2/Α/Φ.5/6378/27-
4-05 ερµηνευτική εγκύκλιο της
Κ.Υ.Α

∆2/Α/Φ.5/οικ2490/10.2.05 του
Υπουργείου Ανάπτυξης.

11. Τις υπ. αρ. πρωτ. 89/9-1-
2014, 8997/6-12-2013, 7481/7-10-
2013 αιτήσεις της ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ
περί χορηγήσεως άδειας διανο-
µής εµφιαλωµένου υγραερίου.

12. Το γεγονός ότι ο αιτών
πληροί όλες τις προ¶ποθέσεις
του άρθρου 7 του Ν.3054/2002
(ΦΕΚ 230Α) και υπέβαλλε στην
Υπηρεσία όλα τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται από την Υ.Α.
∆2/16570 (ΦΕΚ 1306/Β/16-9-05),
για την χορήγηση άδειας

διανοµής εµφιαλωµένου υγραε-
ρίου.

13. Την από 19-11-2013
Υπεύθυνη δήλωση του
Ν.1599/1986 του νόµιµου εκπρ-

οσώπου της αιτούσας εταιρείας
ότι όλα τα δικαιολογητικά που
κατέθεσε είναι αληθή και την από
9-1-2014 Υπεύθυνη δήλωση του
Ν.1599/1986 του ιδίου ότι η

εταιρεία δεν διαθέτει αποθη-
κευτικό χώρο.

14. Την από 11-2-2014 εισήγ-
ηση υπαλλήλου της Υπηρεσίας
µας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Χορηγούµε άδεια διανοµής
εµφιαλωµένου υγραερίου, χρο-
νικής διάρκειαςτεσσάρων (4)
ετών, όπως αυτή προσδιορίζε-
ται στο άρθρο 7 του Ν.3054 /
2002 (ΦΕΚ 230 Α΄) , µε τα παρα-
κάτω στοιχεία :

α) Κάτοχος αδείας : «ΟΙΝΟΙ –
ΠΟΤΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ –
ΚΑΥΣΙΜΑ Γ. ΖΑΧΑΡΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ)

β) ∆ιεύθυνση άσκησης της
δραστηριότητας (έδρα) : οδός
Οδυσσέα Ελύτη 15,

∆.∆. Άνω Λιοσίων του ∆ήµου
Φυλής Αττικής.
γ) Αποθηκευτικοί χώροι : ∆εν

διαθέτει
δ) Μεταφορικά µέσα : ∆ιαθέτει

5 φορτηγά Ι.Χ. µε Αρ. Κυκλοφο-
ρίας

ΥΟΙ 3496, ΥΡΧ 6320, ΥΒΟ
5854, ΥΚΖ 1283, ΥΡΟ 2303.

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

2. Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :
1. Υποχρέωση σεβασµού

κανονιστικού πλαισίου.
Καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της

άδειας , ο κάτοχός της οφείλει :
i. Να τηρεί τις διατάξεις του N.

3054 / 2002 όπως τροποποιήθηκε
και συµπληρώθηκε µε τον Ν 3335
/ 2005 (ΦΕΚ 95 Α΄) , και των κανο-
νιστικών πράξεων που εκδίδονται
κατ΄ εξουσιοδότηση του νόµου
αυτού.

ii. Να τηρεί τους όρους της
αδείας που του χορηγείται και
κάθε περαιτέρω κανόνα δικαίου
που διέπει την δραστηριότητά
του και ιδίως τους κανόνες ασφα-
λείας και προστασίας περιβάλ-
λοντος και να διαθέτει διαρκώς
τις άδειες που απαιτούνται για
την άσκηση της δραστηριότητάς
του.

iii. Να ασκεί την δραστηριότητα
του κατά τρόπο σύµφωνο µε τις
εκάστοτε ισχύουσες

διατάξεις περί ανταγωνισµού.
iv. Να τηρεί τις αποφάσεις του

Υπουργού Ανάπτυξης που
εκδίδονται σύµφωνα µε την

διάταξη της παραγράφου 2 του
άρθρου 14 του Ν. 3054 / 2002.

2. Yποχρέωση καταβολής
τελών.

Ο κάτοχος της αδείας οφείλει
να καταβάλει εµπροθέσµως και
σύµφωνα µε τον νόµο τα τέλη
που του αναλογούν σύµφωνα µε
τον 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 στην συνέχεια να υπο-
βάλει στην Υπηρεσία µας φωτο-
αντίγραφο του σχετικού ∆ιπ-
λοτύπου Είσπραξης της ∆.Ο.Υ.

Η µη καταβολή έως 31 ∆εκεµ-
βρίου, εκάστου ηµερολογιακού
έτους ισχύος της παρούσας

άδειας, του ανταποδοτικού
τέλους των 40 €, αποτελεί λόγο
επιβολής των προβλεπόµενων

κυρώσεων.

3. Τήρηση λογαριασµών .
Ο κάτοχος της αδείας οφείλει

να τηρεί τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται κατά τις

διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.
3054 / 2002, σχετικά µε την τήρη-
ση λογαριασµών .

4. Υποχρέωση παροχής και
γνωστοποίησης στοιχείων.

Ο κάτοχος της αδείας οφείλει :
i. Nα παρέχει στο Υπουργείο

Ανάπτυξης και στην κατά
περίπτωση Αδειοδοτούσα Αρχή

τα έγγραφα και τα στοιχεία που
του ζητούν στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων τους.

ii. Nα παρέχει στο Υπουργείο
Ανάπτυξης στοιχεία σχετικά µε
την άσκηση της

δραστηριότητάς του σύµφωνα
µε την διάταξη της παραγράφου
3 του άρθρου 11 του Ν. 3054 /
2002.

iii. Να παρέχει αµέσως τα οικο-
νοµικά, λογιστικά, τεχνικά, εµπορ-
ικά 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.

5. ∆ιεξαγωγή ελέγχων.
Ανά πάσα στιγµή ο κάτοχος της

αδείας οφείλει να επιτρέπει στα
αρµόδια όργανα να

διεξάγουν ελέγχους και ιδίως
επιτόπιους ελέγχους των εγκατα-
στάσεων και ελέγχους των

βιβλίων, στοιχείων και λογαρια-
σµών του κατόχου Αδείας.

2. Β) ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Καθ΄ όλο το χρόνο άσκησης της
δραστηριότητας για την οποία
χορηγείται η άδεια , ο κάτοχος
της άδειας οφείλει :

α. Να διαθέτει αποκλειστικά
υγραέριο εµφιαλωµένο σε φιάλες
εταιρειών κατόχων άδειας εµπο-
ρίας κατηγορίας Γ, σε:

i. Τελικούς Καταναλωτές και
ii. Kαταστήµατα λιανικής

πώλησης τα οποία στο πλαίσιο
της σχετικής άδειας που

κατέχουν µπορούν να διαθέ-
τουν εµφιαλωµένο υγραέριο σε
Τελικούς Καταναλωτές.

β. Να προµηθεύεται εµφιαλω-
µένο υγραέριο µόνο από κατόχο-
υς Άδειας

Εµπορίας κατηγορίας Γ΄ του
Ν.3054/02 (ΦΕΚ 230Α) καταθέ-
τοντας για τον σκοπό

αυτό αντίγραφο της άδειας του
στην προµηθεύτρια εταιρεία
εµπορίας .

γ. Να αναγράφει στα σχετικά
παραστατικά πώλησης που θα
εκδίδει τον αριθµό της άδειας
του.

δ. Να µην διαθέτει εµφιαλωµέ-
νο υγραέριο σε άλλους κατόχους
άδειας του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ
230Α΄).

ε. Να πληροί τις προ¶ποθέσεις
της Υ.Α. ∆3 / 14858 / 1993 και του
Ν. 3325 / 2005 (ΦΕΚ 68Α΄).

στ. Να γνωστοποιεί στην Υπηρ-
εσία µας κάθε µεταβολή σχετικά
µε την διαθεσιµότητα

ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων
για την άσκηση της δραστηριότ-
ητας διανοµής εµφιαλωµένου
υγραερίου.

3. Η άδεια διανοµής εµφιαλω-
µένου υγραερίου δεν απαλλάσσει
τον κάτοχό της από την υποχρέω-
ση να εφοδιαστεί µε άλλη άδεια

για την οποία προκύπτει
αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες
διατάξεις.

4. Η παρούσα άδεια ανανεώνε-
ται σύµφωνα µε το Άρθρο 13 του
Κανονισµού Αδειών.

5. Σε περίπτωση παράβασης
των όρων και των προ¶ποθέσεων
της παρούσας άδειας επιβάλλον-
ται οι κυρώσεις που προβλέπον-
ται 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 / 25-6-2010 (ΦΕΚ
1039/Β).

6. Κατά της απόφασης αυτής
µπορεί να ασκηθεί προσφυγή
από οποιονδήποτε έχει έννοµο
συµφέρον ενώπιον του Υπουργού
Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλι-
µατικής Αλλαγής, εντός προθε-
σµίας τριάντα (30) ηµερών από
την δηµοσίευσή αυτής, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Άρθρου 10
του Κανονισµού Αδειών.

Με εντολή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ∆ΗΜΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
(1) ΥΠΕΚΑ
Γενική Γραµµατεία Ενέργειας,
Γενική ∆/νση Ενέργειας
∆/νση Εποπτείας της ∆ιαχείρι-

σης Πετρελαιοειδών
Μεσογείων 119,
11526 Αθήνα

( 2) Υπουργείο Οικονοµίας &
Οικονοµικών

Γεν. Γραµµ. Εθνικής Στατιστι-
κής Υπηρεσίας Ελλάδος,

∆/νση Στατιστικών ∆ευτερογε-
νούς Τοµέα,

Τµήµα Στατιστικών Μετα-
ποίησης, Έρευνας & Τεχνο-
λογίας,

Πειραιώς 46 & Επονιτών,
18510 Πειραιάς.

(3) ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ
οδός Οδυσσέα Ελύτη 15,
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Εσωτερική ∆ιανοµή
Χρον.αρχείο
Παράβολα
∆ιπλότυπο είσπραξης Α/Α

14813/20-11-2013 , ∆.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, 200 €.

Για το θέµα της Χαλυβουργίας, ο υφυπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μάκης Παπαγεω-
ργίου. δήλωσε ότι συναντήθηκε µε στελέχη της εται-
ρίας, που «είναι διατεθειµένοι να προχωρήσουν στη
λειτουργία της εταιρείας, µε βάση τα όσα θα
γίνουν». 

∆εν αντιδρούν µόνο στον κλάδο του Μετάλλου. Σε
διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας του
µεγαλύτερου µέρους του κλάδου κλωστο¶φαντο-
υργίας θα οδηγήσει το υψηλό ενεργειακό κόστος,
τονίζει ο πρόεδρος του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµ-
ηχάνων Κλωστο¶φαντουργών (ΣΕΒΚ) Ελευθέριος
Κούρταλης σε επιστολή που απέστειλε στο υπουργό
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστή Χατ-
ζηδάκη και τον υφυπουργό Ενέργειας Ασηµάκη
Παπαγεωργίου.Στην επιστολή ο κ. Κούρταλης αναφ-
έρεται στο πολύ σοβαρό θέµα του υψηλού ενεργει-
ακού κόστους για τον ενεργοβόρο βιοµηχανικό

κλάδο της κλωστο¶φαντουργίας,
γεγονός που ο Σύνδεσµος έχει επισηµάνει
σε προηγούµενες επιστολές µε εκτενείς
αναφορές στα τεράστια προβλήµατα που
έχουν προκαλέσει στον µεγάλο αυτό εξα-
γωγικό και εργατοβόρο κλάδο της ελληνι-
κής βιοµηχανίας η µεγάλη αύξηση του
κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, κατά την
τελευταία πενταετία.

Παράλληλα, στην χθεσινή  σύσκεψη για
τη βιοµηχανία, η πολιτική ηγεσία του υπο-
υργείου ΠΕΚΑ θα εισηγηθεί την υιοθέτηση
φορολογικών κινήτρων για την ενίσχυση
του προγράµµατος Εξοικονοµώ κατ'
Οίκον, το οποίο επιδιώκεται να συνεχιστεί,
χωρίς καµία διακοπή και στην επόµενη
προγραµµατική περίοδο, δηλαδή µέχρι
και το 2020.

ΠΠααρρεεµµββάάσσεειιςς  ΥΥΠΠΕΕΚΚΑΑ
ΟΟ  υυφφυυπποουυρργγόόςς  ΜΜάάκκηηςς  ΠΠααππααγγεεωωρργγίίοουυ  ππααρροουυ  σσίίαασσεε

ττιιςς  ππααρρεεµµββάάσσεειιςς  ττοουυ  υυπποουυρργγεείίοουυ  γγιιαα  ττηη  µµεείίωωσσηη  ττοουυ
εεννεερργγεειιαακκοούύ  κκόόσσττοουυςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  εείίννααιι::

--  εεξξίίσσωωσσηη  ττοουυ  ττέέλλοουυςς  υυππέέρρ  ΑΑΠΠΕΕ  ((ΕΕΤΤΜΜΕΕΑΑΡΡ))  ττωωνν  ββιιοοµµ--
ηηχχααννιιώώνν  µµέέσσηηςς  ττάάσσηηςς  µµεε  ααυυττόό  ττηηςς  υυψψηηλλήήςς  ττάάσσηηςς..  ΗΗ
σσχχεεττιικκήή  υυπποουυρργγιικκήή  ααππόόφφαασσηη  θθαα  υυπποογγρρααφφεείί  ττηηνν  εερρχχόό--
µµεεννηη  εεββδδοοµµάάδδαα..

--  ΈΈννααρρξξηη  εεφφααρρµµοογγήήςς  ττοουυ  σσυυσσττήήµµααττοοςς  ττηηςς  ""δδιιαακκοο--
ψψιιµµόόττηηττααςς""  γγιιαα  ττιιςς  ββιιοοµµηηχχααννίίεεςς  υυψψηηλλήήςς  ττάάσσηηςς..

--  ΈΈκκππττωωσσηη  ττηηςς  ττιιµµήήςς  ττοουυ  φφυυσσιικκοούύ  ααεερρίίοουυ  µµέέσσωω  ττηηςς
δδιιάάθθεεσσηηςς  µµέέρροουυςς  ττωωνν  κκεερρδδώώνν  ττηηςς  ∆∆ΕΕΠΠΑΑ  γγιιαα  ττοο  22001133  σσεε
όόλλοουυςς  ττοουυςς  ππεελλάάττεεςς  ττηηςς..

--  ∆∆ιιααττήήρρηησσηη  ττωωνν  εεκκππττώώσσεεωωνν  ττηηςς  ττιιµµήήςς  φφυυσσιικκοούύ
ααεερρίίοουυ  σσττοουυςς  µµεεγγάάλλοουυςς  κκααττααννααλλωωττέέςς  έέωωςς  κκααιι  ττοο  22001155,,
αακκόόµµηη  κκααιι  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  δδεενν  δδιιααττηηρρήήσσοουυνν  ττιιςς
υυψψηηλλέέςς  κκααττααννααλλώώσσεειιςς  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  σσττιιςς  σσυυµµββάά--
σσεειιςς  ττοουυςς..

--  ΜΜεετταακκύύλλιισσηη  σσττοουυςς  ττεελλιικκοούύςς  κκααττααννααλλωωττέέςς  ττηηςς  µµεείίωω--
σσηηςς  ττηηςς  ττιιµµήήςς  πποουυ  θθαα  ππρροοκκύύψψεειι  ααππόό  ττιιςς  δδιιααππρρααγγµµαα--
ττεεύύσσεειιςς  ττηηςς  ∆∆ΕΕΠΠΑΑ  µµεε  ττηηνν  GGaazzpprroomm  ηη  οοπποοίίαα  φφααίίννεεττααιι
όόττιι  οολλοοκκλληηρρώώννεεττααιι  κκααιι  σσυυννεεππώώςς,,  ααπποοµµαακκρρύύννεεττααιι  ττοο
εεννδδεεχχόόµµεεννοο  ππρροοσσφφυυγγήήςς  σσττηη  δδιιααιιττηησσίίαα..
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ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΣΣ  22001111

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.∆.∆. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ασπρόπυργος 11/2/2014
Αρ. Πρωτ. : 23

«Προµήθεια γραφικής ύλης των
σχολικών µονάδων της Σχολι-
κής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επι-

τροπής Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου διακηρύσσει Πρόχει-
ρο ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµέ-
νες προσφορές για την Προ-
µήθεια γραφικής ύλης των σχο-
λείων της πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης, προ�πολογισµού
54.406,52€ για την κάλυψη των
αναγκών τους µε κριτήριο
κατακύρωσης την χαµηλότερη
τιµή.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
παραλάβουν τα τεύχη της µελέτ-
ης από το γραφείο της Σχολικής
Επιτροπής, Αγ. Μαρίνης 2, 3ος
όροφος στον Ασπρόπυργο. 
Οι προσφορές θα παραδίδονται
στην επιτροπή αξιολόγησης των
διαγωνισµών την Τετάρτη 26
Φεβρουαρίου 2014, από τις
10.00 π. µ. έως 11.30 π. µ.
Η εγγύηση συµµετοχής στο δια-
γωνισµό θα είναι 5% επί του
προ¶πολογισµού και ορίζεται

στο ποσό των 2.720,32 ευρώ
(δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι
ευρώ και τριάντα δύο λεπτών).  
Σε περίπτωση που κατατεθεί
προσφορά για µέρος της προ-
µήθειας,  το ποσοστό εγγύησης
συµµετοχής στο διαγωνισµό θα
είναι 5% επί του προ¶πολογι-
σµού της οµάδας ή των οµάδων
των ειδών για τα οποία θα κατα-
τεθεί η προσφορά.
Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
απευθύνονται κατά τις εργάσι-
µες ηµέρες και ώρες στο γραφ-
είο της Σχολικής Επιτροπής του
∆ήµου Ασπροπύργου, επί της
οδού Αγ. Μαρίνης 2 στον 3ο
όροφο. Τηλέφωνο: 213 200
6471.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Λ. ΑΒΡΑΑΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ  17-02-2014
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 5541

Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Η
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Λαµβάνοντας υπόψη του:

Τις δ/ξεις του Π.∆/τος 28/80
«Περί εκτελέσεως έργων και
προµηθειών των ΟΤΑ»  σε
συνδυασµό µε τις δ/ξεις του
ΕΚΠΟΤΑ (11389/93) .
Τις δ/ξεις του ∆ηµοτικού & Κοι-
νοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) και
ιδιαίτερα την παρ. 4 του άρθρου
209 του Ν. 3463/06, όπως ανα-
διατυπώθηκε µε την παρ.3 του
άρθρου 22 του Ν.3536/07  
Τις δ/ξεις του  Ν. 3852/2010
«Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Τις δ/ξεις του  άρθρου 55 παρ. 1
του Ν.2238/94.
Τον τρέχοντα προ¶πολογισµό
του ∆ήµου

Προκηρύσσει  Ανοικτό Επα-
ναληπτικό ∆ιαγωνισµό για  την
: 
« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»
προ�πολογισµού δαπάνης
300.000.00 € µε Φ.Π.Α. 23%, µε
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµ-
ηλότερη προσφορά µε

συµπλήρωση τιµολογίου για τις
εργασίες που περιγράφονται
στην υπ’ αριθµ. 10/2013 µελέτη
του ∆ήµου και µόνο για τα
άρθρα : (Νο 3,  Νο 4, Νο 6, Νο
7  συνολικού ποσού  68.000,00
€ µε Φ.Π.Α. 23%,  ) που έχουν
υποχρέωση να συντάσσουν οι
συµµετέχοντες και µε έκπτωση
επί τοις εκατό ( %) επί της αξίας
των ανταλλακτικών (επί τιµο-
λογίου).   
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα Ασπρ-
οπύργου , Λεωφ. ∆ηµοκρατίας
18 , 1ος όροφος , στις  13
Μαρτίου  2014  ηµέρα Πέµπτη
και ώρα έναρξης του διαγωνι-
σµού ορίζεται στις 10:00 π.µ.
και ώρα λήξης προθεσµίας
παραλαβής των προσφορών
στις 10:30 π.µ.
Για την συµµετοχή στο διαγωνι-
σµό υποβάλλεται εγγυητική
συµµετοχής για το ποσό που
αντιστοιχεί στο 5% της προ¶πο-
λογισθείσης δαπάνης µε το
Φ.Π.Α. , της εργασίας στο
σύνολό της ή για τις επιµέρους
εργασίες για τις οποίες θα
καταθέσουν προσφορά οι υπο-
ψήφιοι ανάδοχοι , όπως αναγρά-
φονται στη υπ’ αριθµ. 10/2013
µελέτη του ∆ήµου.
Για πληροφορίες ως προς τα
δικαιολογητικά συµµετοχής και
τους όρους της διακήρυξης , οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν καθ-
ηµερινά να απευθύνονται στο
∆ήµο, τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες , (στο τηλ.:2132006430
–ΜΑΛΙΑΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΓΡΑΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ ) από το  αρµόδιο Τµήµα
Προµηθειών.  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ
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Σε δράση το πρωτάθληµα
Νέων της φουτµπόλ λίγκ µε
αγώνες για την 16ης αγωνιστι-
κή στο πρωτάθληµα Νέων της
Β' Εθνικής. Τα παιχνίδια θα
διεξαχθούν το Σαββατοκύρια-
κο (22-23/2).Αναλυτικά:
Σάββατο (22/2)
12.30: Επισκοπή – Αχαρνα]-

κός (∆ηµοτικό Γήπεδο Θ.
Βαρδινογιάννης)
12.30: Φωστήρας – Βύζας

Μεγάρων (Γήπεδο Χάρης
Παυλίδης)
13.00: Φωκικός – Ηρακλής

Ψαχνών (∆ηµοτικό Γήπεδο Χρισσού
Φωκίδας)
13.00: Παναιγιάλειος – Γλυφάδα (Γήπεδο

Ροδιας)
13.00: Χανιά – Παναχα]κή 

(Γήπεδο Αγίων Αποστόλων)
15.00: Καλλιθέα – Ολυµπιακός Βόλου

(Γήπεδο πρώην Ολυµπ. Εγκαταστάσεων)
15.00: Αστέρας Μαγούλας – Πανηλειακός

(Γήπεδο Γ. Ρουµελιώτης)

Ο Α.Ο Μεγάρων  βράβευσε
Αθλητές και στελέχη

του αθλητισµού 

Παρουσία της Γενικής Γραµµατέως
 Αθλητισµού Κυριακής Γιαννακίδου

Μεγάλη γιορτή για
τον κλασσικό αθλητι-
σµό η εκδήλωση την
οποία διοργάνωσε
στο Στρατουδάκειο ο
Αθλητικός Όµιλος
Μεγάρων.
Ο σύλλογος ο οποίος
σύντοµα κλείνει
σαράντα χρόνια ζωής
τίµησε αθλητές του

οι οποίοι διακρίθηκαν στην προηγούµενη αγωνιστική
περίοδο, την Γενική Γραµµατέα Αθλητισµού Κυριακή
Γιαννακίδου, εκπροσώπους των κριτών, εκπροσώπους
γονέων, ιδρυτικά µέλη του και τους εκπροσώπους του
τοπικού τύπου.
Άψογος οικοδεσπότης ο πρόεδρος Σπύρος Καλοζούµης
έκανε µια σύντοµη αναδροµή στο ιστορικό του συλλόγου
έως σήµερα και όπως το συνηθίζει έκανε µια πρόταση η
οποία θα συζητηθεί!
Πρότεινε στην Γενική Γραµµατέα Αθλητισµού να νοµοθε-
τήσει µέτρο όπου οι αθλητές της εθνικής οµάδας στίβου
να µπορούν να εξαγοράσουν χρόνια ασφάλισης καθ’
όσον χρόνο είναι µέλη της εθνικής οµάδας.
Με επαινετικά λόγια και λόγια θαυµασµού γι το έργο το
οποίο επιτελείται στον ΑΟΜ εκφράστηκε ο ∆ήµαρχος
Γιάννης Μαρινάκης, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου Θωµάς Κεφαλόπουλος, οι βουλευτές Θανάσης
Μπούρας και Γιώργος Πάντζας, ο επικεφαλής της Ένω-
σης Πολιτών Γρηγόρης Σταµούλης και ο επικεφαλής της
Λαbκής Συσπείρωσης Αντώνης Χοροζάνης.

ΚΚΥΥΠΠΕΕΛΛΛΛΟΟ  ΓΓ''ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ
((ΗΗΜΜΙΙΤΤΕΕΛΛΚΚΟΟΙΙ))

ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΦΦΙΙΛΛΑΑΘΘΛΛΟΟΥΥΣΣ
ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑ

ΟΟ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣ
Ο Πανελευσινιακός µε στόχο την πρόκριση στον

τελικό της διοργάνωσης και µε τον κόσµο στο πλε-
υρό του αγωνίζεται την Κυριακή στην Αχαία µε τον
Ατρόµητο στα πλαίσια  της ηµιτελικής φάσης του
Κυπέλλου της Γ Εθνικής. Στο πρώτο µάτς οι σταχυο-
φόροι είχαν επικρατήσει µε 3-0. Το άλλο παιχνίδι θα
γίνει το Σάββατο στον Εύσµο όπου ο Αγροτικός
Αστέρας υποδέχεται την Λάρισα(πρώτο µάτς 1-
1).Αναλυτικά :

ΣΑΒΒΑΤΟ
Αγροτικός Αστέρας – ΑΕΛ (14:45)
Παναγιωτόπουλος, Χουλιάρας, Πυλαρινός (Αιτωλιο-

ακαρνανίας), Φίτσας (Πρέβεζας)

ΚΥΡΙΑΚΗ(14:45)
Ατρόµητος Αχαµας – Πανελευσινιακός 
Κατσικογιάννης, Γεωργάκης, Σιαµέτης (Ηπείρου),

Ντούλης (Κορινθίας)

Συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο το πρωτά-
θληµα στην Α'και Β'κατηγορία ∆υτικής Αττι-
κής.Τα βλέµµατα στρέφονται στα τοπικά
ντέρµπι του Ατταλλου και της Νέας Περάµου
και του Ακράτητου µε την Ζωφριά. Στην Β'κατ-
ηγορία ξεχωρίζει η αναµέτρηση της Ελπίδας
Ασπροπύργου µε τον Ειδυλλιακό και της Λαµ-
περής µε τον Μεγαρικό. Αναλυτικά:

Α Κατηγορία(20η αγωνιστική)

Σάββατο(16:00)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-∆ΟΞΑ -

ΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2004
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΦΥΛΗΣ:  ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ - ΑΠΣ

Ο ΛΕΩΝ

Κυριακή(16:00)
ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ -

∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: ΑΤΤΑΛΟΣ - ΝΕΑ

ΠΕΡΑΜΟΣ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: ΕΘΝΙΚΟΣ - ΑΙΑΣ

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Γ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ: ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -

ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ: ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΑΟ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ

Β Κατηγορία(20η αγωνιστική)

Σάββατο(16:00)
ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ: ΕΛΠΙ∆Α ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ -

ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ -

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Κυριακή
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ (11:00) ΑΡΓΩ

ΜΕΓΑΡΩΝ - ΑΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  
Γ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ(11:30) ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ(16:00): ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ -

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΗΗ  ΓΓΕΕΝΝ..  ΓΓΡΡΑΑΜΜ..ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  

ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟ
Ο ΒΥΖΑΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ ΜΕ ΤΟΝ ΦΩΣΤΗΡΑ Ο ΒΥΖΑΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ ΜΕ ΤΟΝ ΦΩΣΤΗΡΑ 
ΚΙ Ο ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟΚΙ Ο ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΕΕΠΠΣΣ∆∆ΑΑ::  ΞΞΕΕΧΧΩΩΡΡΙΙΖΖΟΟΥΥΝΝ  ΤΤΑΑ  ΤΤΟΟΠΠΙΙΚΚΑΑ  ΝΝΤΤΕΕΡΡΜΜΠΠΙΙ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΑΑ''  ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑ

ΑΤΤΑΛΟΣ-ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ-ΖΩΦΡΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΠΙ∆Α-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΚΟΣ
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ΕΕΣΣΚΚΑΑΝΝΑΑ::  ΟΟΙΙ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΕΕΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ
ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ

ΣΣεε  δδρράάσσηη  ττοο  ππρρωωττάάθθλληηµµαα  ΕΕΣΣΚΚΑΑΝΝΑΑ  σσττηηνν  ∆∆υυττιικκήή
ΑΑττττιικκήή  µµεε  ααγγώώννεεςς  σσττοουυςς  ΠΠααµµππααίίδδεεςς--ΚΚοορραασσίίδδεεςς--
ΕΕφφηηββοοιι--ΓΓυυννααίίκκεεςς--ΜΜίίννιι  ΑΑγγόόρριιαα--ΠΠααγγκκοορραασσίίδδεεςς--
ΠΠααίίδδεεςς..  ΑΑννααλλυυττιικκάά::

ΣΑΒΒΑΤΟ 22-02-14
ΠΑΜΠΑΙ∆ΕΣ 
ΚΛ.ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΛ ΣΑΛ 12.30 ΜΕΓΑΡΑ-ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ

ΠΕΠΠΑΣ ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ

ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ 
ΚΛ.ΜΕΓΑΡΩΝ 09.00 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΥ-ΜΕΓΑΡΩΝ-Ν.ΕΣΤΙΑ

ΜΕΓΑΡΙ∆ΑΣ ΠΕΠΠΑΣ ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ
ΚΛ.ΜΕΓΑΡΩΝ 10.30 ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

ΠΕΠΠΑΣ ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ
ΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ 
ΚΛ. ΑΛ. ΣΑΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ 18.00 ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

ΣΠΕΙΡ. ΠΕΠΠΑΣ ΜΟΣΚΟΒΗΣ -ΧΑΤΖΗΣ
ΠΑΙ∆ΕΣ Β ΦΑΣΗ 
ΚΛ. ΑΛ. ΣΑΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ 19.30 ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ ΒΑΡΗ

ΣΙΑΜΙ∆ΗΣ ΜΟΣΚΟΒΗΣ-ΧΑΤΖΗΣ
ΚΛ.Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 10.00 ΙΚΑΡΟΣ-EN. N. ΠΕΡΑΜΟΥ

ΜΕΓΑΡΩΝ Π ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΥ -
ΝΙΚΟΛΑ�∆ΗΣ

ΚΛ.ΜΑΝ∆ΡΑΣ 15.30 ΜΑΝ∆ΡΑ�ΚΟΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦ
ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΜΠΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ -
ΑΥΓΟΥΛΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23-03-14
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ 
1Ο ΚΓ∆ ΝΙΚΑΙΑΣ 09.00 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ

ΝΤΖΑΜΑΡΑΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ
2Ο ΜΑΝ∆ΡΑΣ 11.00 ΜΑΝ∆ΡΑ�ΚΟΣ -ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡ.

ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ ΠΟΡΦΥΡΑ 14.00 ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

Α�ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΛΕΚΟΥ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ Β
∆ΑΚ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ 14.30 ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΜΑΝ∆ΡΑ�ΚΟΣ

ΚΑΖΟΣ - ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ- ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΛΕΣ
ΠΑΙ∆ΕΣ Β΄ ΚΑΤΗΓ 
ΝΈΟ ΚΛ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 13.45 ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ -

ΠΑΝΕΛΕΥΣΝΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΟΓΑΝΗ -ΖΟΥ∆ΙΑΡΗ
ΕΦΗΒΟΙ Β΄ ΦΑΣΗ 
∆ΑΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 11.00 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡ. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ Κ. ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΜΠΑΙ∆ΕΣ 
ΚΛ. ΙΚΟΝΙΟΥ 09.30 ΠΕΡΑΜΑ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ

ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ

ΟΟ  ΑΑΣΣΤΤΕΕΡΡΑΑΣΣ  ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕ∆∆ΡΡΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟΝΝ
ΒΒΥΥΖΖΑΑΝΝΤΤΑΑ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΩΩΝΝ
ΟΟ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΑΑΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΗΗ  ΝΝΕΕΑΑ  ΣΣΜΜΥΥΡΡΝΝΗΗ  ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΑΑΛΛΛΛΙΙΘΘΕΕΑΑ

Ντέρµπι ουραγών την Κυριακή στην
∆υτική Αττική στο ∆ηµοτικό Γήπεδο
Μαγούλας µεταξύ του Αστέρα  και του
Βύζαντα Μεγάρων στα πλαίσια της 21ης
αγωνιστικής της Football League µε
τους γηπεδούχους να θέλουν οπωσδή-
ποτε τη νίκη για να µπορούν να ελπίζουν
την παραµονή τους στην κατγορία. 
Το άλλο µάτς θα γίνει στη Νέα Σµύρνη
όπου ο Αχαρναικός χρειάζεται βαθµούς
κόντρα στην Καλλιθέα. Αναλυτικά:

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου
Αστέρας Μαγούλας - Βύζας Μεγάρων
(15:00)
∆ιαιτητής: Σφακιανάκης (Αθηνών)Βοηθοί: Μπαµπάς, Νάρης (Αθηνών)

Καλλιθέα - Αχαρναfκός (15:00)
∆ιαιτητής: Συµεωνίδης (Πιερίας)Βοηθοί: Λαφαντζής, Καραµπούλας (Πιερίας)
∆ιαιτητής: Αντωνίου (Αθηνών)Βοηθοί: Μεfντανάς, Φωτόπουλος (Αθηνών)

ΟΟ  ΠΠΗΗΓΓΑΑΣΣΟΟΣΣ  ΘΘΡΡΙΙΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΟΟ
ΣΣΤΤΑΑ∆∆ΙΙΟΟ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ

ΜΜΕΕ  ΤΤΙΙΣΣ  ΑΑΒΒΑΑΝΝΤΤΙΙ∆∆ΕΕΣΣ  ΧΧΑΑΛΛΚΚΙΙ∆∆ΑΑΣΣ
ΣΣΤΤΙΙΣΣ  1122::0000

Την Κυριακή  ωρα 12:00 στο Εθνικό Στά-
διο Ελευσίνας  η γυναικεία οµάδα του
Πήγασου Θριασίου  δίνει ένα πολύ δύσκο-
λο εντός έδρας αγώνα µε αντίπαλο τις
Αβαντίδες Χαλκίδας στα πλαίσια της 9''
αγωνιστικής του πρωταθλήµατος της Β'
εθνικής κατηγορίας.
Επιτακτική ανάγκη η ΝΙΚΗ πλέον καθώς

τα περιθώρια παραµονής στενεύουν µετά
και από την απόφαση της Ε.Π.Ο να υποβι-
βαστούν οι µισές οµάδες από κάθε όµιλο.
βοηθήστε την  προσπάθεια που κάνει για
παραµονή στην κατηγορία.
Πήγασος Θριασίου-Άβαντες Χαλκίδας 
∆ιαιτητής Ντουµιτρέσκου Ρ., 
Βοηθοί: Κουτσούµπου Π., Βέκρης Ν.
(Πειραιά)

ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΣΤΑΘΗ ΠΡΟΒΑΤΙ∆Η
Ο ΑΧΑΡΝΑ~ΚΟΣ

Η οµάδα του Μενιδίου επέστρεψε χθές στο ∆ηµοτικό Στά-
διο, έπειτα από δύο ηµέρες προπονήσεων στο πλαστικό
της Αγίας Άννας. Ο Γιώργος Βαζάκας δίνει έµφαση στην
τακτική και ιδιαίτερα στο αµυντικό κοµµάτι, εκεί που πρέ-

πει να προσέξουν οι παίκτες του συλλόγου στο προσεχές
παιχνίδι µε την Καλλιθέα. Άλλωστε, η αµυντική λειτουργία
του Αχαρνα�κού αποτελεί το «κλειδί» στις τελευταίες
πέντε αναµετρήσεις, στις οποίες δεν έχει δεχθεί γκολ! Ο
Γρεβενιώτης τεχνικός δεν θα έχει στην διάθεσή του για
το µάτς µε την οµάδα του Ελ Πάσο στη Νέα Σµύρνη τον
Στάθη Προβατίδη που αποβλήθηκε στο µάτς µε τον
Αστέρα Μαγούλας την περασµένη αγωνιστική.

Με απουσίες ο
Αστέρας Μαγούλας 

Σοκ µε Κασµερίδη

Συνεχίζεται η προετοιµασία του
Αστέρα Μαγούλας για την
εντός έδρας αναµέτρηση µε
τον Βύζαντα Μεγάρων. Ο
∆ηµήτρης Μαγκαφίνης είδε
στην χθεσινή προπόνηση τους
Γιώργο Αντωνόπουλο, Ευθύµη
Κοτίτσα να προπονούνται κανο-
νικά, όπως και ο ∆ηµήτρης
Ασλανίδης, που ξεπέρασε την
ίωση που τον ταλαιπώρησε.
Από την άλλη, δεν προπονήθη-
κε και πάλι ο Σπύρος Έβερετ, ο
οποίος έχει πρόβληµα στους
κοιλιακούς και δεν βρίσκεται
στα πλάνα του τεχνικού της
οµάδας της ∆υτικής Αττικής.
∆εδοµένες είναι και οι απουσίες
των τιµωρηµένων Κορνελάτου,
Σαµαρόπουλου.

***Ο βασικόςτερµατοφύλακας
του Αστέρα Μαγούλας για την
επόµενη εβδοµάδα θα βρίσκεται
εκτός δράσης. 
Στον Αλέξη Κασµερίδη η αναφο-
ρά, ο οποίος υπέστη θλάση και
τουλάχιστον για το επόµενο
επταήµερο δεν θα είναι σε θέση
να βοηθήσει την οµάδα της
∆υτικής Αττικής.

Τρείς αγωνιστικές ο ποδοσφαιριστής του Βύζαντα,
Αλέξανδρος Μαζιώτης

Ο 18χρονος αµυντικός του Βύζαντα Μεγάρων, Αλέξανδρος Μαζιώτης ήταν
από τους πρωταγωνιστές στα επεισόδια µεταξύ των ποδοσφαιριστών στην
αναµέτρηση µε τη Γλυφάδα. 
Έτσι, ο αθλητικός δικαστής τον τιµώρησε µε τρεις αγωνιστικές αποκλεισµό,
µε αποτέλεσµα ο νεαρός να απουσιάσει από τα µατς που ακολουθούν απέ-
ναντι σε Αστέρα Μαγούλας (εκτός), Καλλιθέα (εντός) και ΑΟ Χανιά (εκτός).

ΝΕΑ ΣΧΟΛΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΝΕΑ ΣΧΟΛΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Την προσεχή ∆ευτέρα 24 Φλεβάρη ξεκινούν τα µαθήµατα στη νέα
σχολή διαιτητών της ΕΠΣ∆Α. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόµε-
νοι που δήλωσαν ότι επιθυµούν να φοιτήσουν στη νέα σχολή καθώς
και κάποιος άλλος θέλει να φοιτήσει απο την σχολή θα πρέπει να
βρίσκεται την συγκεκριµένη ηµέρα στις 18:00 στα γραφεία της
Ενωσης. Ηρώων Πολυτεχνείου 69.
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Στις 730.000 
τα ανασφάλιστα 

οχήµατα στην Ελλάδα
Σε 730.000 ανέρχονται τα ανασφάλιστα οχήµατα

που κυκλοφορούν στους δρόµους της χώρας,
όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Επικουρικού
Κεφαλαίου και επικεφαλής του τοµέα για τα οχή-
µατα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλά-
δος ∆. Ζορµπάς.

Η διασταύρωση των στοιχείων έγινε από τη βάση
δεδοµένων του κέντρου πληροφοριών των ασφαλι-
στικών εταιρειών, όπου είναι καταχωρηµένα όλα
τα ασφαλισµένα οχήµατα, από το ΚΕΠΥΟ (τέλη
κυκλοφορίας) και από το υπουργείο Μεταφορών
(έκδοση αδειών κυκλοφορίας).

Τώρα, είπε ο κ. Ζορµπάς σε ραδιοφωνική
εκµποµπή, περιµένουµε το επόµενο βήµα, δηλαδή
το ΚΕΠΥΟ να ενηµερώσει µε επιστολές στους ανα-
σφάλιστους.

«Σε καµιά περίπτωση ο ανασφάλιστος οδηγός,
δεν πρέπει να δει σαν νέο "χαράτσι" την ασφάλεια
του Ι.Χ. του. Είναι η προστασία του, ειδικά σήµερα
που τα ασφάλιστρα έχουν µειωθεί σηµαντικά»,
σχολίασε.

Επίσης, ο κ. Ζορµπάς δήλωσε ότι υπάρχει µεγά-
λος ανταγωνισµός µεταξύ των εταιρειών του κλά-
δου για τα ασφάλιστρα των οχηµάτων, πως πέρυ-
σι µειώθηκαν κατά 15% και φέτος αναµένεται νέα
µείωση της τάξης του 8%.

Η Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής, Στ.
∆ήµου, δήλωσε σχετικά: «Κατόπιν µεθοδικής
προσπάθειας της Αντιπεριφέρειας ∆υτικής Αττι-
κής, και έχοντας λάβει τη σχετική έγκριση του
Υπουργείου Παιδείας, πραγµατοποιούµε τακτι-
κές οµιλίες στα Λύκεια της ∆υτικής Αττικής για
την ενηµέρωση και την παροχή ιατρικών
συµβουλών σχετικά µε τα σεξουαλικώς µετα-
διδόµενα νοσήµατα. 

Κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό της
∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφερειακής
Ενότητας ∆υτικής Αττικής, αναλαµβάνει να
ενηµερώσει τους νέους µας τόσο για τους κιν

δύνους που διατρέχουν από τα σεξουαλικώς
µεταδιδόµενα νοσήµατα, όσο και για τους ενδε-
δειγµένους τρόπους προφύλαξης. 

Η Αντιπεριφέρεια  ∆υτ. Αττικής, µέσα από
στοχευµένες και καλά οργανωµένες δράσεις
δείχνει για άλλη µια φορά έµπρακτα την ευαι-
σθησία της για τις νεότερες ηλικίες και το µεγά-
λο ενδιαφέρον της για θέµατα Υγείας». 

Το πρόγραµµα είναι προαιρετικό και δωρεάν
για τους µαθητές και πραγµατοποιείται µετά
από συνεννόηση µε τους ∆ιευθυντές των σχο-
λικών µονάδων, ώστε να µην παρακωλύεται η
οµαλή λειτουργία των σχολείων. 

ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΙΙΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗ  ΣΣΕΕΛΛ..  33

ΝΝέέεεςς  ααιιµµααττηηρρέέςς  
σσυυγγκκρροούύσσεειιςς  σσττοο  ΚΚίίεεββοο

- Στους 60 οι νεκροί 

Χάος επικρατεί στο Κίεβο, σύµφωνα µε πηγές
της ουκρανικής αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο
για 60 νεκρούς διαδηλωτες µόνον την Πέµπτη. 
Αλληλοκατηγορίες κυβέρνησης και αντιπολίτευ-

σης για πυρά ελεύθερων σκοπευτών, ουσιαστική
κατάλυση των αρχών σε περιοχές της δυτικής
Ουκρανίας, εξοπλισµός της αστυνοµίας στην
πρωτεύουσα, τραυµατισµοί, εµπρησµοί, συνθέ-
τουν το εκρηκτικό κλίµα στο οποίο έχει περιέλθει
η πόλη. 

Πολύνεκρη έκρηξη στη µεθόριο
Τουρκίας - Συρίας

Ιδιαίτερα ισχυρή έκρηξη σηµειώθηκε σε µεθοριακό
φυλάκιο, πάνω στα σύνορα της Συρίας µε την Τουρκία,
µε αποτέλεσµα να υπάρχουν τουλάχιστον 20 θύµατα.
Ασθενοφόρα έσπεύσαν στην περιοχή για να µεταφέρ

ουν τους τραυµατίες στο Κιλίς, στη νότια Τουρκία,
όπως ανέφεραν αξιωµατούχοι και τοπικές πηγές.

Η έκρηξη προκλήθηκε κατά πάσα πιθανότητα από
παγιδευµένο αυτοκίνητο το οποίο εξερράγη κοντά σε
καταυλισµό σύρων προσφύγων.
Τούρκος αξιωµατούχος είπε ότι η έκρηξη, κοντά στο
µεθοριακό φυλάκιο του Οντζουπινάρ, το οποίο βρίσκε-
ται απέναντι από τη µεθοριακή διάβαση Μπαµπ Αλ
Σαλάµεχ της Συρίας, έγινε αισθητή σε απόσταση πολ-
λών χιλιοµέτρων.
Ακτιβιστές και τουρκικά µέσα ενηµέρωσης ανέφεραν
ότι υπάρχουν και «πολλοί νεκροί», πληροφορία η οποία
δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσηµες πηγές.
Από το νοσοκοµείο του Κιλίς ανακοινώθηκε ότι µέχρι
στιγµής έχουν µεταφερθεί και νοσηλεύονται εκεί
περίπου 40 άνθρωποι.
Η Τουρκία φιλοξενεί στο έδαφός της περισσότερους
από 600.000 σύρους πρόσφυγες και έχει κρατήσει
ανοιχτά τα σύνορά της µε τη Συρία καθ' όλη τη διάρ-
κεια της κρίσης στη γειτονική χώρα.
Τις τελευταίες εβδοµάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν
εγκαταλείψει το Χαλέπι, που απέχει περίπου 60 χλµ.
από το Κιλίς, µετά τους σφοδρούς βοµβαρδισµούς της
πόλης από τις δυνάµεις του καθεστώτος του προέδρου
της Συρίας Μπασάρ Αλ Άσαντ.

ΒΙΕΝΝΗ: Η ΤΟΒΙΕΝΝΗ: Η ΤΟP P ΠΟΛΗ ΝΑ ΖΕΙΣΠΟΛΗ ΝΑ ΖΕΙΣ

Μεγάλη αύξηση σηµείωσε το 2013 ο αριθµός µετανα-
στών στην Αυστρία από χώρες του ευρωπαfκού νότου
που έχουν πληγεί από την κρίση, µεταξύ των οποίων
και η Ελλάδα.
Σύµφωνα µε την Αυστριακή Στατιστική Υπηρεσία, µε
ηµεροµηνία αναφοράς την 1η Ιανουαρίου 2014, κατα-
γράφηκε η µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση (20%), σε
σύγκριση µε την αντίστοιχη ηµεροµηνία πριν έναν 
χρόνο, στον αριθµό των Ελλήνων, Ισπανών και Πορτο-
γάλων που έφθασαν στην Αυστρία σε αναζήτηση
εργασίας.
Όπως αναφέρεται σχετικά, ενώ πριν από 10 χρόνια
ζούσαν στην Αυστρία 2.000 Έλληνες, κάπως λιγότεροι

Ισπανοί και περίπου 1.000 Πορτογάλοι, ο συνολικός
αριθµός των προσώπων από τις τρεις αυτές χώρες που
ζουν σήµερα στην Αυστρία ανέρχεται σε 12.500.
Βέβαια, τη µεγαλύτερη οµάδα πολιτών από την Ευρω-
παfκή Ένωση που βρίσκονται σήµερα στην Αυστρία
αποτελούν οι Γερµανοί, µε τον αριθµό τους να ανέρχε-
ται σε 165.000.
Σύµφωνα µε αναλυτές στη Βιέννη, οι εξελίξεις των
τελευταίων χρόνων επηρεάζουν ολοένα και περισσότε-
ρο την εσωτερική αγορά εργασίας στην ΕΕ, µε την
Αυστρία να συγκαταλέγεται στις «κερδισµένες» χώρες,
καθώς εκείνοι που έρχονται προς αναζήτηση εργασίας
διαθέτουν στην πλειονότητά τους εξειδίκευση, καλή
εκπαίδευση, που είναι υψηλότερη από τον αυστριακό
µέσο όρο.Βάσει των νέων στοιχείων της Αυστριακής
Στατιστικής Υπηρεσίας, την 1η Ιανουαρίου 2014 ο
συνολικός πληθυσµός της Αυστρίας ανερχόταν σε
8.504.850 κατοίκους και από αυτούς τα 7.440.283 ήταν
Αυστριακοί υπήκοοι, 517.190 ήταν υπήκοοι από τις
υπόλοιπες 27 χώρες-µέλη της ΕΕ και 547.386 υπήκοοι
τρίτων χωρών.

Νιγηρία: Τουλάχιστον 60 νεκροί 
από επίθεση των ισλαµιστών

Τουλάχιστον 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν, µε ταυτόχρο-
νες σοβαρές υλικές ζηµιές σε κρατικά κτήρια όταν
µαχητές της ισλαµιστικής οργάνωσης Μπόκο Χαράµ
επιτέθηκαν στην πόλη Μπάµα, στη βορειοανατολική
Νιγηρία, ανακοίνωσε η νιγηριανή αστυνοµία.
«Καταµετρήσαµε τους νεκρούς και ο αριθµός των
θυµάτων ανέρχεται σε 60 νεκρούς, όµως ο απολογι-
σµός µπορεί να είναι ακόµη µεγαλύτερος», δήλωσε ο
Λάουαλ Τάνκο, ο διοικητής της αστυνοµίας της πολι-
τείας µετά την επίθεση της Τετάρτης.
Οι βοµβαρδισµοί στους οποίους προχώρησε ο νιγηρ-
ιανός στρατός σε αντίποινα προκάλεσαν «τεράστιες»
απώλειες στις τάξεις των ανταρτών, πρόσθεσε.
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ΣΣάάββββααττοο,,  ΚΚυυρριιαακκήή  κκααιι  ∆∆εευυττέέρραα  
οοιι  ααπποολλοογγίίεεςς  ττωωνν  κκααττηηγγοορροουυµµέέννωωνν

γγιιαα  λλααθθρρεεµµππόόρριιοο  ππεεττρρεελλααίίοουυ

ΠΠροθεσµία για να απολογηθούν κατά οµάδες, το
Σάββατο 22/02, την Κυριακή 23/02 και τη ∆ευ-

τέρα 24/ 02, πήραν από τον ανακριτή Πειραιά, οι 15
συλληφθέντες για την υπόθεση του µεγάλου κυκλώµα-
τος λαθρεµπορίας καυσίµων στο οποίο εµπλέκονται
συνολικά 24 άτοµα.

Όλοι τους αναµένεται να οδηγηθούν εκ νέου στα
κρατητήρια στη ΓΑ∆Α . Οι κατηγορίες που βαρύνουν
τους συλληφθέντες είναι πως είχαν διακινήσει στην
αγορά 4,5 εκατ. λαθραίο πετρέλαιο, η σύσταση και
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση λαθρεµπορία
καυσίµων σε βαθµό κακουργήµατος, ξέπλυµα βρώµι-
κου χρήµατος ενεργητική και παθητική δωροδοκία
κατ΄έξακολούθηση και κατάχρηση εξουσίας.

Τα µέλη του κυκλώµατος παρακρατούσαν το ναυτι-
λιακό πετρέλαιο µετά από ανεφοδιασµό πλοίων ναυτι-
λιακών εταιρειών και στη συνέχεια µετά από πρόσµιξη
µε πετρέλαιο κίνησης το διοχέτευαν στα πρατήρια.
Ανάµεσα στους συλληφθέντες είναι και ο πρόεδρος
της ΕΤΕΚΑ και της ΠΑΕ Ατρόµητος, Γιώργος Σπανός. 

Παράταση 1 µήνα για τον φόρο
µισθωτών υπηρεσιών

Την παράταση κατά ένα µήνα της
προθεσµίας για την υποβολή ορι-
στικής δήλωσης απόδοσης Φόρου
Μισθωτών Υπηρεσιών προβλέπει
απόφαση του γενικού γραµµατέα
∆ηµοσίων Εσόδων, Χάρη
Θεοχάρη.

Η προθεσµία υποβολής των ορι-
στικών δηλώσεων απόδοσης

φόρου µισθωτών υπηρεσιών που λήγει την 31η
Μαρτίου 2014 παρατείνεται µέχρι και την 30ή Απριλίου
2014, των οριστικών δηλώσεων από ελευθέρια επαγ-
γέλµατα λήγει την 30ή Απριλίου 2014 και των ορι-
στικών δηλώσεων εισοδηµάτων από εµπορικές επιχει-
ρήσεις εκπνέει την 30ή Μα6ου 2014.

Οι αρχικές οριστικές εµπρόθεσµες και εκπρόθεσµες
δηλώσεις απόδοσης φόρου µισθωτών υπηρεσιών
(ΦΜΥ Έντυπο Ε7-Φ-01.015) οικονοµικού έτους 2014
και ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι ποσό φόρου για
απόδοση υποβάλλονται και ο τυχόν φόρος αποδίδεται
αποκλειστικά και µόνο µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθ-
όδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου, στον δικτυακό
τόπο www.gsis.gr, ανεξάρτητα αν ο υπόχρεος είναι
επιτηδευµατίας ή όχι και ανεξάρτητα από την κατηγο-
ρία βιβλίων του ΚΦΑΣ που τηρούνται και από τον
τρόπο ενηµέρωσής τους (µηχανογραφικά ή χειρόγρα-
φα). Με τη δήλωση αυτή υποχρεωτικά υποβάλλεται
και το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περ-
ιλαµβάνονται στις εκδιδόµενες βεβαιώσεις αποδοχών
ή συντάξεων.

Οι τροποποιητικές οριστικές δηλώσεις ΦΜΥ υποβάλ-
λονται αποκλειστικά στις αρµόδιες ∆ΟΥ, σε δύο
αντίτυπα, συνοδευόµενα υποχρεωτικά µε µαγνητικό
µέσο, το οποίο περιέχει το σύνολο των στοιχείων που
προβλέπεται να περιλαµβάνονται στις εκδιδόµενες
βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, καθώς και το
σύνολο των λοιπών στοιχείων του Εντύπου Ε7.

Taxisnet: 
Οn line πληρωµές µέσω τραπεζών

Τη δυνατότητα «on line» παρακολούθησης της πορ-
είας εκκαθάρισης πληρωµών µέσω του τραπεζικού
συστήµατος, παρέχει πλέον το Taxisnet στους φορο-
λογουµένους.Σχετική ανάρτηση έκανε  σε σελίδες
κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter) ο γενικός
γραµµατεάς ∆ηµοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης.

Ειδικότερα, στην κατηγορία "προσωποποιηµένη
πληροφόρηση" και στην υποκατηγορία "στοιχεία
πληρωµών", οι φορολογούµενοι µπορούν να παρακο-
λουθούν την πορεία πληρωµών που έχουν κάνει σε
τράπεζες, για την πληρωµή φορολογικών οφειλών
τους, πριν ακόµη αυτές φθάσουν στην τελική εκκαθ-
άριση και στην αντίστοιχη µείωση των στοιχείων
οφειλών τους στο Taxisnet.Στη σελίδα αυτή εµφ-
ανίζονται τα στοιχεία πληρωµών όπως έχουν αποστα-
λεί από τις συνεργαζόµενες µε το Υπουργείο Οικονο-
µικών Τράπεζες και τα ΕΛ.ΤΑ. σύµφωνα µε τα εµφα-
νιζόµενα κριτήρια.

Περιλαµβάνονται πληρωµές που έχουν πραγµατο-
ποιηθεί µε χρήση ταυτότητας:

Βεβαιωµένης Οφειλής (Τ.Ο.)
Βεβαιωµένης Οφειλής ∆ηλώσεων TAXISNET

(Τ.Ο.Τ.)
Ρυθµισµένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.)
Οφειλής Κατασχετηρίου Εις Χείρας Τρίτων (Τ.Ο.Κ.)
Παρακράτησης Ποσού σε Αποδεικτικό Φορολογικής

Ενηµερότητας (Τ.Ο.Π.)
Παρακράτησης Ποσού σε Βεβαίωση Οφειλής

(Τ.Β.Ο.)
∆εν περιλαµβάνονται πληρωµές που πραγµατοποι-

ήθηκαν µε χρήση της Ταυτότητας Πληρωµής
∆ηλώσεων ΤΑΧΙSNET η οποία είχε εκδοθεί πριν την
01/01/2014, όπως επίσης και πληρωµές σε στάδιο
επεξεργασίας που δεν έχουν ενηµερώσει/µειώσει τις
οφειλές φορολογουµένων.

Η παροχή της δυνατότητας παρακολούθησης της
πορείας πληρωµών αίρει αµφιβολίες και ταλαιπωρία
που συνεπαγόταν για τους φορολογούµενους το χρο-
νικό διάστηµα που µεσολαβούσε µεταξύ της πληρω-
µής βεβαιωµένων οφειλών σε τράπεζες και της τελι-
κής ενηµέρωσης - µείωσης των συνολικών οφειλών
τους στο Taxisnet, το οποίο παραµένει υπέρτερο του
συνήθους τριηµέρου που απαιτείται για την εκκαθάρ-
ιση τραπεζικών συναλλαγών.  

Κοσµοσυρροή στη Βαρβάκειο
για λίγο κρέας

Πλήθος κόσµου συγκεντρώθηκε χθες στη Βαρβά-
κειο Αγορά όπου έχουν στηθεί ψησταριές µε δωρεάν
κρέας για τον κόσµο λόγω της Τσικνοπέµπτης. Οι
κρεοπώλες της αγοράς προσέφέραν δύο τόνους
κρέατος ενώ ο δήµος Αθηναίων µοίρασε το κρασί.

Παράλληλα το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του
∆ήµου Αθηναίων ήταν υπεύθυνο για την ψυχαγωγία
των παρευρισκόµενων, µε τους Γιάννη Καραλή, Άννα
–Μαρία Κάλφα και Μανώλη Σκουλά.

Σύµφωνα µε δηλώσεις τού προέδρου της Βαρβα-
κείου, Κλεάνθη Τσιρώνη, ο κόσµος έχει αυξηθεί σε
σύγκριση µε τα προηγούµενα χρόνια.

Το ξεφάντωµα  κορυφώθηκε µετά τις 8 το βράδυ
στα στενά της Πλάκας που  γεµίσαν καρναβαλιστές
από τις Μορφές Έκφρασης µε µουσικά όργανα, χορό
και αποκριάτικα τραγούδια. 

- Πρόστιµο 20.000 ευρώ στη- Πρόστιµο 20.000 ευρώ στη
∆ΕΗ για ρύπανση στο Κερατσίνι∆ΕΗ για ρύπανση στο Κερατσίνι
Πρόστιµο ύψους 20.000 ευρώ επιβλήθηκε σε βάρος

της ∆ΕΗ από την Περιφέρεια Αττικής, µετά τη
διαπίστωση εκτεταµένης ρύπανσης από το Τµήµα
Ελέγχου Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότ-
ητας Πειραιά, στο λιµανάκι του Αγίου Νικολάου, στο
Κερατσίνι. Η ρύπανση προέρχε-
ται από ποσότητες µαζούτ που
χρησιµοποιείται για τη λειτο-
υργία της µονάδας ηλεκτροπαρ-
αγωγής της ∆ΕΗ.

Για το θέµα έχει, ήδη, ενηµερ-
ωθεί η εισαγγελία Πρωτοδικών
Πειραιά, ενώ η ∆ΕΗ ΑΕ καλείται
να υλοποιήσει άµεσα την υποχρέωσή της για εκπόν-
ηση µελέτης, σχετικά µε τη ρύπανση του υπεδάφους
και να υλοποιήσει όλα τα αναγκαία µέτρα και έργα για
την εξυγίανσή του, σύµφωνα µε τους όρους της εγκε-
κριµένης µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

ΤΤρροοπποολλοογγίίαα  ττοουυ  υυπποουυρργγεείίοουυ  ∆∆ιικκααιιοοσσύύννηηςς  

Την πόρτα της εξόδου θα δουν µητέρες
και κρατούµενοι που  ασθενούν σοβαρά 

Την πόρτα της εξόδου των φυλακών θα περάσουν
κρατούµενοι µε σοβαρά προβλήµατα υγείας αλλά και
µητέρες που έχουν µαζί τους τα ανήλικα παιδιά τους.
Τροπολογία του υπουργείου ∆ικαιοσύνης που κατα-
τέθηκε στη Βουλή προβλέπει την απόλυση καταδίκων
που εκτίουν ποινές πρόσκαιρης κάθειρξης µέχρι 10
χρόνια και πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας,
ηµιπληγία, παραπληγία, ή έχουν υποβληθεί σε επέµ-
βαση µεταµόσχευσης καρδιάς ή νεφρού, ή έχουν
καρκίνο ή είναι οροθετικοί. Απαραίτητη προ¶πόθεση
για να πάρουν το πολυπόθητο εξιτήριο είναι να έχουν
εκτίσει τα 2/5 της ποινής τους .

Η νέα νοµοθετική ρύθµιση ορίζει ότι τα νοσήµατα θα
πρέπει να προκύπτουν από έγγραφα δηµόσιου θερα-
πευτικού ιδρύµατος, ενώ από το ευεργετικό µέτρο
εξαιρούνται καταδικασµένοι για τροµοκρατία, παιδε-
ραστία, οργανωµένο έγκληµα, αλλά και οι καταχρα-
στές του ∆ηµοσίου.Σύµφωνα µε την έκθεση η ρύθµι-
ση θεσπίζεται για λόγους υγείας των κρατουµένων,
αλλά και για λόγους ανθρωπιστικούς απέναντι σε
ευπαθείς οµάδες του σωφρονιστικού πληθυσµού.

Στις 4 Απριλίου το ΣτΕ για τηΣτις 4 Απριλίου το ΣτΕ για τη
χρηµατοδότηση της Χρυσής Αυγήςχρηµατοδότηση της Χρυσής Αυγής

Στις 4 Απριλίου θα συζητηθεί ενώπιον της Ολοµέλει-
ας του Συµβουλίου της Επικρατείας η προσφυγή της
Χρυσής Αυγής µε την οποία στρέφεται κατά της υπο-
υργικής απόφασης µε την οποία ανεστάλη η κρατική
της χρηµατοδότηση.

ΣΣττόόχχοοςς  εεµµππρρηησσττώώνν  66  οοχχήήµµαατταα  ττοουυ  ΟΟΤΤΕΕ

Στο στόχαστρο αγνώστων έπεσαν τα ξηµερώµατα
της Πέµπτης, έξι οχήµατα του ΟΤΕ, που ήταν σταθ-
µευµένα σε χώρο στάθµευσης, στην οδό Αθανασίου
∆ιάκου 147 στην Πετρούπολη. Για τις πυρκαγιές διε-
νεργείται προανάκριση απο το ανακριτικό τµήµα της
Πυροσβεστικής.

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)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Mε προυπηρεσία και συστάσεις, για
πλήρη απασχόληση σε φαρµακείο
στον Ασπρόπυργο Αττικής.
Απαραίτητες γνώσεις Η/Υ, αγγλικών
και πιστοποιηµένο πτυχίο βοηθού
φαρµακείου. Bιογραφικά
vlazaki.pyrogiannis@gmail.com
THΛ. - ΦΑΞ 2105575911(έπειτα απο
τηλεφωνική συννενοηση)

Ζητείται νεαρή δεσποινίς µη
καπνίστρια για απασχόληση σε
εταιρία. Τηλ. επικοινωνίας:
6973257213. (28.1.14)

Ζητείται κοπέλα ή κυρία για
ψητοπωλείο στη Νέα Ζωή

Ασπροπύργου. Θα προτιµηθεί άτοµο
από τις γύρω συνοικίες του
Ασπροπύργου. Τηλ. 210 5573304,
6932864021 κ. Μανὠλης  (17.12)

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

Αναλαµβάνω ελαιοχρωµατισµούς,

µερεµέτια, φρεσκαρίσµατα,

στοκαρίσµατα, καθαρισµούς χώρων

και οικοπέδων . Α.

ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Τηλ. 6946002167 (9.12)

Κυρία, ζητά εργασία για λίγες ώρες,
ως εξωτερική για την φροντίδα
ηλικιωµένων ή την φύλαξη παιδιών
στην περιοχή Ελευσίνας. Τηλέφωνο:
6999551174 (27.11)

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει

καθαρισµούς σπιτιών στην περιοχή

της ∆υτικής (Ελευσίνα, Μάνδρα,

Ασπρόπυργο). Κυρία  Αθηνά τηλ.

Επικοινωνίας 697 5776801. (15.11.13)

Κυρία ζητά εργασία για φύλαξη

ηλικιωµένων στις περιοχές του

Θριασίου. 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  Áóðñüð-
õñãïò 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 -Êéí-
çôü: 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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ΠΠΠΠ
ρόστιµα συνολικού ύψους
10.839.987 ευρώ επιβλήθηκαν σε
επιχειρήσεις στη διάρκεια ελέγχων
για αδήλωτη εργασία, οι οποίοι

πραγµατοποιήθηκαν από τις 15 Σεπτεµβρίου
2013 έως 31 Ιανουαρίου 2013.
Σύµφωνα µε το υπουργείο Εργασίας και στο

πλαίσιο της εφαρµογής του ειδικού Επιχειρησια-
κού Σχεδίου «Άρτεµις» για τον έλεγχο της αδή-
λωτης εργασίας, ελέγχθηκαν 7.878 επιχειρήσεις
στο σύνολο των κλάδων της οικονοµίας και σε
σύνολο 49.126 εργαζοµένων βρέθηκαν αδήλω-
τοι οι 1.063. 
Με αφορµή τα αποτελέσµατα ο υπουργός

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Γιάννης Βρούτσης τόνισε ότι «η οργανωµένη και
συστηµατική προσπάθεια του υπουργείου µας
για την καταπολέµηση της αδήλωτης και ανασφ-
άλιστης εργασίας συνεχίζεται µε αµείωτη έντα-
ση». 
Όπως πρόσθεσε, από την άλλη, οι στοχευµένοι

έλεγχοι της ανασφάλιστης εργασίας που διεξά-
γονται από µικτά κλιµάκια της Επιθεώρησης
Εργασίας και της ΕΥΠΕΑ του ΙΚΑ κατά βάση σε
κλάδους και δραστηριότητες υψηλής παραβα

τικότητας, επιβεβαιώνουν την τάση αποκλιµά-
κωσης της καταγεγραµµένης ανασφάλιστης
εργασίας µετά την εφαρµογή του Σχεδίου
«Άρτεµις» και την επιβολή των νέων, υψηλών
προστίµων.
Οι θετικές αυτές εξελίξεις αντανακλώνται και

στην πορεία εσόδων των ασφαλιστικών ταµείων.
Για τέταρτο συνεχόµενο µήνα, τον Ιανουάριο του
2014, τα έσοδα του ΙΚΑ παρουσίασαν αύξηση,
για πρώτη φορά από το 2009 µέχρι σήµερα.
Αυτό είναι αποτέλεσµα, µεταξύ άλλων, της επιτ-
υχούς εφαρµογής του Σχεδίου «Άρτεµις», αλλά
και των πρόσφατων µέτρων ενίσχυσης της
εισπρακτικής ικανότητας του ασφαλιστικού
συστήµατος.
«Θα ήθελα να υπογραµµίσω, τέλος, ότι η απο-

τελεσµατικότητα του σχεδίου Άρτεµις οφείλεται
στο γεγονός ότι τα νέα θεσµικά και ηλεκτρονικά
εργαλεία, αλλά και οι νέοι τρόποι σχεδιασµού
και οργάνωσης των ελέγχων, συναρµόζουν και
αναδεικνύουν µε τον καλύτερο τρόπο την υπηρ-
εσιακή ικανότητα των έµπειρων στελεχών της
Επιθεώρησης Εργασίας και της Ειδικής Υπηρ-
εσίας Ελέγχων Ασφάλισης του ΙΚΑ» σχολίασε ο
κ. Βρούτσης.

ΥΥππεερρέέββηησσαανν  τταα  1100  εεκκααττ..  εευυρρώώ  
τταα  ππρρόόσσττιιµµαα  γγιιαα  ααδδήήλλωωττηη  εερργγαασσίίαα


