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-  Στη σηµερινή συνεδρίαση
του ∆.Σ. ∆ηµοτικής 
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ΘΘΡΡΙΙΑΑΣΣΙΙΟΟ  ΣΣΠΠΟΟΡΡ

Με επιστολή του Προέδρου του
ΕΟΠΥΥ, ∆. Κόντου, ανακοινώθηκαν οι
συµβεβληµένοι γιατροί της Ελευσίνας

ΤΤαα  ππρροοββλλήήµµαατταα  πποουυ
αανναακκύύππττοουυνν  ααππόό  ττοο

κκλλεείίσσιιµµοο  ττωωνν  ιιααττρρεείίωωνν
ΕΕΟΟΠΠΥΥΥΥ  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  
ττέέθθηηκκαανν  σσττηη  σσυυννάάννττηησσηη  ττοουυ

∆∆ηηµµάάρρχχοουυ  ΓΓ..  ΤΤσσοουυκκααλλάά  
µµεε  ααννττιιππρροοσσωωππεείίαα  ττηηςς  ττοοππιικκήήςς

υυππηηρρεεσσίίααςς  υυγγεείίααςς  

ΠΠρροοσσααγγωωγγήή  οοκκττώώ  ααττόόµµωωνν  
κκααιι  ττοουυ  δδηηµµάάρρχχοουυ  ΜΜεεγγααρρέέωωνν  

λόγω διατάραξης
της ασφάλειας στα
διόδια της Πάχης

Μεγάρων

Στα 313 εκατ. ευρώ το
αποθεµατικό σε έργα
 και λειτουργίες της 
Περιφέρειας Αττικής

Óåë.  3

ΑΠΟΨΕ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ

∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΙααττρριικκήή  
δδιιάάλλεεξξηη  
µµεε  θθέέµµαα::  

««ΠΠρρόόλληηψψηη
ττοουυ  κκααρρκκίίννοουυ
ττοουυ  µµαασσττοούύ»»

Óåë. 2-4

Yπό την επίβλεψη της
∆/νσης Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής 

ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ
ΣΣΥΥΝΝΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ

ΕΕΡΡΓΓΩΩΝΝ  ΟΟ∆∆ΟΟΠΠΟΟΙΙ44ΑΑΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

Σåë. 3

ÓÓÓÓååååëëëë....     11110000----11111111

Σåë.  5

Σåë. 7

Σåë. 5Σåë. 6 Σåë. 2

ΤΤηη  µµεείίωωσσηη  ττωωνν  εερργγοοδδοοττιικκώώνν
εειισσφφοορρώώνν  µµεελλεεττάά  ηη  κκυυββέέρρννηησσηη  
.. Στόχος είναι η περαιτέρωΣτόχος είναι η περαιτέρω
ελάφρυνση των επιχειρήσεωνελάφρυνση των επιχειρήσεων

Σåë. 16



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
∆∆εευυττέέρραα  2244..22..22001144

Καιρός :  Αραιές νεφώσεις και βροχές   
'Ανεµοι: βορειοδυτικοί 5 -6 µποφόρ.
Θερµοκρασία: από 10 έως 17 βαθµούς κελσίου. 

∆∆εευυττέέρραα  2244  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  22001144

ΕΕλλεευυσσίίνναα

ΒΒιιλλλλιιώώττηηςς  ΝΝιικκόόλλααοοςς
ΠΠααγγκκάάλλοουυ  8811,,  

ΕΕφφηηµµεερρίίαα::  0088::0000  --  0088::0000  ((ΕΕπποοµµέέννηηςς))
ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  22110055554477660022

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς

ΒΒλλααζζάάκκηη  ΣΣµµααρρααγγδδήή      
∆∆ιιαασσττααύύρρωωσσηη  ΕΕθθνν..  ΟΟδδοούύ    
ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  221100  55557755991111

ΦΦυυλλήή  --  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα  

∆∆εελληησσττάάθθηη  ΜΜααρρίίαα  ΣΣ..
2288ηηςς  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  2211,,  ΖΖεεφφύύρριι

ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  22110022332222114411

ΑΑχχααρρννέέςς    

ΠΠααγγώώνναα  ΑΑρργγυυρρώώ  ΧΧ..
ΘΘρραακκοοµµαακκεεδδόόννωωνν  1100,,  

ΏΏρρεεςς  ΕΕφφηηµµεερρίίααςς::  0088::0000  --  2233::0000
ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  22110022444433443377

ΜΜάάννδδρραα

ΚΚλληηρροοννόόµµωωνν  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ                    
ΣΣττρρ..  ΡΡόόκκκκαα  6677      

ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  55555555223366

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ
Εύρεσις κεφαλής του ενδόξου Ιωάννου Προδρόµου

ÔÔÔÔïïïïðððð ééééêêêêÝÝÝÝòòòò     ÅÅÅÅéééé ääääÞÞÞÞóóóóåååå éééé òòòò

ΘΘΡΡΙΙΑΑΣΣΙΙΟΟ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  

Ξεκίνησαν την Πέµπτη, 20/02/2014, εργασίες
συντηρήσεως της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας και
καθαρισµού φρεατίων υδροσυλλογής του δήµου
Ασπροπύργου, στο πλαίσιο του έργου «συντήρη-
ση και αποκατάσταση φθορών επαρχιακού και
λοιπού οδικού δικτυού ∆υτικής Αττικής». Οι σχε-
τικές εργασίες αναµένεται να διαρκέσουν µέχρι
το τέλος του µήνα και στη

συνέχεια θα ακολουθήσει η συντήρηση της
οδού Μεγαρίδος. 

Σηµειώνεται ότι οι εν λόγω τεχνικές εργασίες
συντήρησης του επαρχιακού και λοιπού οδικού
δικτυού ∆υτικής Αττικής, επαναλαµβάνονται σε
ετήσια βάση και ανήκουν στην αρµοδιότητα της
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότ-
ητας ∆υτικής Αττικής. 

Yπό την επίβλεψη της  ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής 

ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΩΩΝΝ
ΟΟ∆∆ΟΟΠΠΟΟΙΙ44ΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

Συνάντηση µε αντιπροσω-
πεία των γιατρών του
ΕΟΠΥΥ Ελευσίνας, απο-

τελούµενη από τον διευθυντή
των ιατρείων Θέµη Γιαννικάκη
και τον Χαράλαµπο Τσαφαρά,
είχε πριν λίγες µέρες ο ∆ήµα-
ρχος Ελευσίνας Γιώργος
Τσουκαλάς, οι Αντιδήµαρχοι
Παναγιώτης Λινάρδος και
Γαβριήλ Καµπάνης και ο
Πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΑ
Θανάσης Κριεκούκης. 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν
τα προβλήµατα που
ανακύπτουν από το κλείσιµο
των ιατρείων του ΕΟΠΥΥ στην Ελευσίνα και το
αντίκτυπο που θα έχει αυτό σε εκατοντάδες ασφαλι-
σµένους της Ελευσίνας. 

Ο ∆ήµαρχος εξέφρασε την συµπαράστασή του στις
κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στα ιατρεία και την
από κοινού προβολή των αιτηµάτων τους σε όλους
τους αρµόδιους φορείς. 

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, ∆. Κόν-
τος ενηµέρωσε µε επιστολή του τον ∆ήµο Ελευσίνας
για τον αριθµό των συµβεβληµένων ιατρών στην πόλη
της Ελευσίνας, επισηµαίνοντας ταυτόχρονα ότι θεωρ-
είται αναγκαία η άµεση ενηµέρωση των πολιτών της
περιοχής ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήµατα
πρόσβασης αυτών στις ιατρικές υπηρεσίες . 

Ακολουθούν η επιστολή του προέδρου του ΕΟΠΥΥ και
ο κατάλογος των συµβεβληµένων µε τον Οργανισµό .

“ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 20-02-2014
Αρ. πρ. οικ.7576

Προς: τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Γραφεία ∆ηµάρχων
Τηλ.: 210 6871706 -708 Fax:210 6871769
Ταχ. ∆/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 
E-mail: president@eopyy.gov.gr

Με επιστολή του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, ∆. Κόντου
ανακοινώθηκαν οι συµβεβληµένοι γιατροί της Ελευσίνας
ΤΤαα  ππρροοββλλήήµµαατταα  πποουυ  αανναακκύύππττοουυνν  ααππόό  ττοο  κκλλεείίσσιιµµοο  

ττωωνν  ιιααττρρεείίωωνν  ττοουυ  ΕΕΟΟΠΠΥΥΥΥ  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  
ττέέθθηηκκαανν  σσττηη  σσυυννάάννττηησσηη  ττοουυ  ∆∆ηηµµάάρρχχοουυ  ΓΓ..  ΤΤσσοουυκκααλλάά  
µµεε  ααννττιιππρροοσσωωππεείίαα  ττηηςς  ττοοππιικκήήςς  υυππηηρρεεσσεείίααςς  υυγγεείίααςς  

Συνέχεια στη σελ. 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 - Προºστάµενος)
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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Ολοκληρώθηκαν τα έργα στην Λεωφόρο ΝΑΤΟ
και ένα χρόνιο πρόβληµα βρίσκει τη λύση του. Την
∆ευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 11.30, µπρ-
οστά από την 1η ΕΜΑΚ στην Γκορυτσά Ασπροπύρ-
γου,  ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός
και η Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής, Σταυρ-
ούλα ∆ήµου θα τελέσουν τα εγκαίνια του έργου.

Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για
ένα έργο το οποίο εγγυάται την ασφάλεια και την
άνεση στη µετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών της
∆υτικής Αττικής, δηµιουργώντας προ»ποθέσεις 

τόνωσης της τοπικής απασχόλησης. Στις σχετικές
δηλώσεις της η Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττι-
κής, κ. Σταυρούλα ∆ήµου, τόνισε: «Ένας στενός
δρόµος πλάτους περίπου 8 µέτρων που κατά το
παρελθόν είχε τον τίτλο “Λεωφόρος Θανάτου”,
σήµερα έχει µετατραπεί σε µια σύγχρονη λεωφόρο
πλάτους 24 µέτρων µε ηλεκτροφωτισµό, σήµανση
και φανάρια σε καίρια σηµεία. 

Η παράδοση του δρόµου αναβαθµίζει το βιοτικό
επίπεδο όσων διαµένουν στη ∆υτική Αττική και
ειδικότερα στο Θριάσιο Πεδίο.»

ΕΕΠΠΙΙΤΤΕΕΛΛΟΟΥΥΣΣ  ΛΛΥΥΣΣΗΗ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΗΗΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΙΙΝΝ∆∆ΥΥΝΝΗΗΣΣ

ΛΛΕΕΩΩΦΦΟΟΡΡΟΟΥΥ  ΝΝΑΑΤΤΟΟ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ

Εγκαινιάζεται σήµερα η σύγχρονη Εγκαινιάζεται σήµερα η σύγχρονη 
και ασφαλής πλέον οδική αρτηρίακαι ασφαλής πλέον οδική αρτηρία

Οκτώ άτοµα προσήχθησαν από την περ-
ιοχή των διοδίων στην Πάχη Μεγάρων
εχθες το µεσηµέρι  κατόπιν έντασης

που δηµιουργήθηκε στο σηµείο . Οι εν λόγω
συµµετείχαν σε µια οµάδα περίπου 200 ανθ-
ρώπων οι οποίοι αντιδρούν στην λειτουργία των
διοδίων που βρίσκονται στο σηµείο.

Οπως έγινε γνωστό λίγο πριν τις 12.00 το
µεσηµέρι οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην
περιοχή και στη συνέχεια άνοιξαν τις µπάρες
των διοδίων, αφήνοντας τα οχήµατα να διέρχον-
ται ελεύθερα χωρίς να πληρώνουν το αντίτιµο. 

Λίγο πριν την 1.00 το µεσηµέρι όµως δηµιο-
υργήθηκε αναστάτωση καθώς οι διαδηλωτές
διέκοψαν την κυκλοφορία των οχηµάτων στην
ΕΟ Αθηνών-Κορίνθου στο ρεύµα προς Αθήνα για
15-20 λεπτά περίπου. 

Οι αστυνοµικοί που κλήθηκαν να επέµβουν
προχώρησαν σε οκτώ προσαγωγές και µεταξύ
των αυτών ήταν και ο δήµαρχος Μεγαρέων, Ι.
Μαρινάκης.  Πάντως όπως γνωστοποιήθηκε
αργά το απόγευµα θα συνεδρίαζε εκτάκτως το
δηµοτικό συµβούλιο για να διαµαρτυρηθεί για
τις προσαγωγές.

ΠΠρροοσσααγγωωγγήή  οοκκττώώ  ααττόόµµωωνν  
κκααιι  ττοουυ  δδηηµµάάρρχχοουυ  ΜΜεεγγααρρέέωωνν  

λόγω διατάραξης της ασφάλειας 
στα διόδια της Πάχης Μεγάρων
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Στις 21 Φεβρουαρίου 2014, στη ∆ιεθνή Συνάντηση
των µελών του ∆ικτύου των Γιατρών του Κόσµου, που
έλαβε χώρο στο Ιωνικό Κέντρο (Λυσίου 11,Πλάκα)
στις 12.15µµ, πραγµατοποιήθηκε συνέντευξη τύπου,
µε κύριους οµιλητές την Πρόεδρο των Γιατρών του
Κόσµου Ελλάδας (∆ρ. Άννα ΜαNλλη), τον Πρόεδρο
της Ισπανίας (∆ρ. Alvaro Gonzalez),  τον Πρόεδρο της
Γαλλίας (∆ρ. Thierry Brigaud) και τον Πρόεδρο της
Γερµανίας (Καθηγητή Jochen Zenker).

Οι Πρόεδροι των αντιπροσωπειών του ∆ιεθνούς ∆ικ-
τύου των Γιατρών του Κόσµου µίλησαν στη συνέντε-
υξη τύπου για τα ανησυχητικά αποτελέσµατα της
οικονοµικής κρίσης και των µέτρων λιτότητας στην ΕΕ
καθώς και για τον αντίκτυπο που έχουν αυτά στην
πρόσβαση στα συστήµατα υγείας. Στις 2:00µµ, τα
µέλη των Γιατρών του Κόσµου από την Ελλάδα, τη
Γερµανία, το Βέλγιο, τον Καναδά, την Ισπανία, τη Γαλ

λία, την Ιαπωνία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, το
Ηνωµένο Βασίλειο, τη Σουηδία, την Ελβετία και τις
Ηνωµένες Πολιτείες παρουσίασαν ένα δρώµενο(flash-
mob) στην Πλατεία Μοναστηρακίου, προσπαθώντας
να δείξουν την αλληλεγγύη τους στις ευπαθείς οµά-
δες που ζουν στην Ελλάδα. Σε µια συµβολική κίνηση,
30 έγκυες  γυναίκες και 30 γιατροί, στάθηκαν απέ-
ναντι και ανάµεσά τους υπήρχε µια  “αλυσίδα” από
χαρτονοµίσµατα. 

Τα µέτρα λιτότητας έχουν βαθειά επίδραση σε όλα
τα δίκτυα κοινωνικής προστασίας, και στην πρόσβα-
ση στην υγεία σε όλη την Ευρώπη. Στην Ισπανία, οι
µετανάστες χωρίς νοµιµοποιητικά έγγραφα και οι
άποροι χρόνια ασθενείς δεν µπορούν πλέον να
καλύψουν το κόστος της υγειονοµικής περίθαλψης.
Στην Ελλάδα, το σύνολο του δηµοσίου συστήµατος
υγείας βρίσκεται υπό τεράστια πίεση. 

Και πολλές  άλλες Χώρες Μέλη έχουν αυξήσει το
ποσοστό συµµετοχής στα ιατρικά έξοδα που πρέπει 

να καταβληθεί από τους ασθενείς. Οι ευπαθείς οµά-
δες είναι τα πρώτα θύµατα αυτών των πολιτικών.

Ως επαγγελµατίες υγείας και σε συµφωνία µε την
ιατρική ηθική, αρνούµαστε να αποκλείσουµε οποιον-
δήποτε, για λόγους διοικητικού καθεστώτος ή έλλειψ-
ης οικονοµικών πόρων. Ζητούµε τη λειτουργία
δηµοσίων συστηµάτων υγείας που βασίζονται στην 

αλληλεγγύη, την ισότητα και τη δικαιοσύνη,
ανοιχτών σε όλους όσοι ζουν στην ΕΕ, ειδικά στις
ευπαθείς οµάδες.  Απαιτούµε ίση πρόσβαση για
όλους στα εθνικά προγράµµατα εµβολιασµών και
στην παιδιατρική φροντίδα. Απαιτούµε όλες οι έγκυες
γυναίκες να έχουν ίση πρόσβαση στην προγεννητική
και µεταγεννητική φροντίδα.

Συνάντηση ∆ιεθνούς ∆ικτύου των Γιατρών του Κόσµου
““  ∆∆ωωρρεεάάνν  ΥΥγγεείίαα  γγιιαα  ττοουυςς  ΑΑνναασσφφάάλλιισσττοουυςς””

ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση πολιτών αναφορικά
µε τους συµβεβληµένους µε τον ΕΟΠΥΥ
ιατρούς 

Αξιότιµε κ. ∆ήµαρχε,

Σας αποστέλλουµε σχετικό κατάλογο
µε τους συµβεβληµένους µε τον ΕΟΠΥΥ
ιατρούς της περιοχής ευθύνης σας και
παρακαλούµε όπως προβείτε στην
ενηµέρωση των πολιτών µε οιονδήποτε
τρόπο θεωρείτε πρόσφορο (πχ ανάρτ-
ηση σε πίνακα ανακοινώσεων δηµό-
σιων υπηρεσιών, δηµαρχείο, νοσοκο-

µείο, ΚΕΠ κλπ). 
Η ανωτέρω διαδικασία απαιτείται 

ούτως ώστε να µην δηµιουργηθούν
κενά ενηµέρωσης και πληροφόρησης
των ασφαλισµένων και προβλήµατα
πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες,
εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας
των Μονάδων υγείας για περίπου ένα
µήνα.               
Ευχαριστώ θερµά εκ των προτέρων για
την ανταπόκρισή σας. Παραµένω στη
διάθεσή σας.                                                                        

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
∆. ΚΟΝΤΟΣ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής

(πρώην Κοινωνική Υπηρεσία) του ∆ήµου Ελευσίνας σας

προσκαλεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που θα

πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014

και ώρα 6:00 µ.µ. στο κτήριο  του Τµήµατος Κοινωνικής

Πολιτικής (Ελ. Βενιζέλου & Εθνικής Αντιστάσεως). 
Η παρουσία σας θα µας τιµήσει ιδιαίτερα. 

Οι υπεύθυνοι του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής 
Γρηγόρης Κοροπούλης – Ευάγγελος Μανώλακας  

ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΥΜΒΛΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ   Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

1) Οφθαλµίατρος / Τσικριτέα Ιωάννα / Κουγιουµτζόγλου 35 / 2105549143
– 6977503070 / tsikriteaeye@hotmail.com 

2) Παθολόγος / Κουρούνης Γεώργιος / Κουταλιέρη 12 / 
2105542734 – 6973906496 / giokourounis@yahoo.gr 

3) Παθολόγος / Ταµπούρης Νικόλαος / Αδελφών Μουρίκη 115 & Κοντούλη
/ 2105560703 – 6944947758 /  tampourisnikolaos@gmail.com

4) Ρευµατολόγος / Αντωνίου Αντώνιος / Ασκληπιού 11 / 2105548550 
- 6977574730 / melant@in.gr 
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ΜΜεε  ΚΚοοιιννήή  ΥΥπποουυρργγιικκήή  ΑΑππόόφφαασσηη
∆ιευρύνονται οι παρεχόµενες
υπηρεσίες στα ΚΕΠ για τη
 διευκόλυνση των πολιτών

Βεβαιώσεις, των οποίων τα στοιχεία έχουν
αποδεικτική δύναµη ίση µε εκείνη των
στοιχείων που παρέχονται στο ∆ηµοτολό-

γιο του οικείου Ο.Τ.Α., Οικογενειακής Κατάστασης,
Γέννησης, Οικογενειακής Κατάστασης για ΟΓΑ και
Ιθαγένειας, θα παρέχουν πλέον τα ΚΕΠ προς τους
πολίτες.

Οι βεβαιώσεις θα παρέχονται µέσω ηλεκτρονικής
πρόσβασης στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό
Σύστηµα (ΟΠΣΕ∆) που τηρείται στο Υπουργείο Εσω-
τερικών, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του
ΥΠΕΣ.

Αυτό ορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση, µε την
οποία διευρύνονται οι παρεχόµενες υπηρεσίες από
τα ΚΕΠ προς τους πολίτες, την οποία υπέγραψε ο
υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου, τα
ΚΕΠ παύουν πλέον να είναι απλά Κέντρα ∆ιεκπερ-
αίωσης των αιτήσεων πολιτών προς τους δήµους για
τα εν λόγω πιστοποιητικά αλλά, µέσω απευθείας
πρόσβασης στην Κεντρική Βάση ∆εδοµένων του
ΥΠΕΣ (ΟΠΣΕ∆), θα εκτυπώνουν άµεσα τα έντυπα
βεβαιώσεων – πιστοποιητικών.

H Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου
Αχαρνών, Κυριακή Σαββίδη  σε συνεργασία µε τον
Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα, σας  προσ-
καλούν να συµµετάσχετε στην 3ηµερη εκδήλωση για
τη Σκελετική Υγεία που διοργανώνουν  από ∆ευτέρα 17
Μαρτίου έως Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014, στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου. 

Κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι η ενηµέρωση
του κόσµου από εξειδικευµένους επιστήµονες σχετικά
µε την κύφωση-σκολίωση, την πρόληψη, τη διατροφή
και πολλά άλλα.

Η εκδήλωση θα περιλαµβάνει την πραγµατοποίηση
δωρεάν µετρήσεων κύφωσης-σκολίωσης, από εξειδι-
κευµένους επιστήµονες.

Η εξέταση της σπονδυλικής στήλης γίνεται µε το νέο
σύστηµα FORMΕTRIC, έναν νέο τρόπο ελέγχου της
σπονδυλικής στήλης ΧΩΡΙΣ ακτινοβολία. Η µέθοδος
αυτή είναι ένας συνδυασµός της πιο εξελιγµένης µορ-
φής βίντεο και της ψηφιακής επεξεργασίας δεδοµέ-
νων. Το αποτέλεσµα της εξέτασης είναι µια ακριβής
απεικόνιση που χρησιµοποιείται ήδη από πολλούς για-
τρούς και πανεπιστηµιακές κλινικές της Ευρώπης και
των Η.Π.Α.

Οι εξετάσεις για κύφωση-σκολίωση, θα πραγµατο-
ποιηθούν 17-19 Μαρτίου, ώρες 10:30-17:30 στην Αίθ-
ουσα Εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου. 

Οι µετρήσεις θα πραγµατοποιούνται µόνο κατόπιν
ραντεβού. Οι µαθητές θα πρέπει να συνοδεύονται από
γονέα ή κηδεµόνα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
2132072328 κα Φανή Κουµπούρη.ΑΠΟΨΕ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΙΙααττρριικκήή  δδιιάάλλεεξξηη  µµεε  θθέέµµαα::  
««ΠΠρρόόλληηψψηη  ττοουυ  κκααρρκκίίννοουυ  ττοουυ  µµαασσττοούύ»»

Οµιλητές: Ο ∆ρ. Ιωάννης Πούγγουρας, Χειρουργός, ∆ιευθυντής της Χειρουργικής
Κλινικής  του Θριάσιου Νοσοκοµείου, και η ∆ρ. Αγγελική Παπαευαγγέλου, 

∆ιευθύντρια Ακτινοδιαγνωστικής, στο Θριάσιο Νοσοκοµείο. 

Οκαρκίνος του µαστού, µια
νόσος που θεραπεύεται, σε
σηµαντικό βαθµό, αν

διαγνωστεί εγκαίρως, είναι το θέµα
της διάλεξης του Ανοιχτού
Πανεπιστηµίου του ∆ήµου
Ασπροπύργου, τη ∆ευτέρα, 24
Φεβρουαρίου 2014, στις 19:30, στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων του
Πνευµατικού Κέντρου («∆ηµήτριος
Καλλιέρης»), στην πλατεία Αγίου
∆ηµητρίου.
Ο καρκίνος του µαστού, είναι η
ασθένεια κατά την οποία κακοήθη
κύτταρα αναπτύσσονται στους ιστούς
του µαστού και δηµιουργούν όγκους. Είναι ο πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες, και στην Ελλάδα,
κάθε χρόνο εµφανίζονται περίπου 4.000 νέα περιστατικά. Η συγκεκριµένη µορφή καρκίνου
αποτελεί το 24% των καρκίνων στις γυναίκες.  
Τους παράγοντες κινδύνου, την πρόληψη, στη διάγνωση και στη θεραπευτική αντιµετώπιση της
νόσου, θα αναλύσουν δύο Επιστήµονες – ∆ιευθυντές του Θριάσιου Νοσοκοµείου κ.κ Πούγγουρας
και Παπαευαγγέλου. 
-Ο ∆ρ. Ι. Πούγγουρας, που είναι Χειρουργός ∆ιευθυντής Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ), στη
Γενική Χειρουργική Κλινική  του Θριασίου Νοσοκοµείου -Υπεύθυνος Ιατρείου Μαστού. Ο κ.
Πούγγουρας, µετεκπαιδεύτηκε στο Torbay της Αγγλίας  στη Χειρουργική Παθολογία του µαστού.
-Η ∆ρ. Αγγελική Παπαευαγγέλου, που είναι ∆ιευθύντρια Ακτινοδιαγνωστικής του ΕΣΥ στο "Θριάσιο"
Νοσοκοµείο, Υπεύθυνη Ακτινολόγος Ιατρείου Μαστού. Η κ. Παπαευαγγέλου είναι ∆ιδάκτωρ του
Πανεπιστηµίου Αθηνών και µετεκπαιδεύτηκε στο Hammersmith Hospital του Λονδίνου στις "Νέες
Απεικονιστικές τεχνικές όγκων". Επιστηµονικά συγγράµµατα, δηµοσιεύσεις σε ελληνικά και
ξενόγλωσσα περιοδικά, εισηγήσεις- διαλέξεις σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια, συµπληρώνουν τη
δραστηριότητά της, στο γνωστικό αντικείµενο της Ιατρικής, µε το οποίο ασχολείται.

∆ωρεάν προληπτικοί έλεγχοι ∆ωρεάν προληπτικοί έλεγχοι 
για Κύφωση-Σκολίωσηγια Κύφωση-Σκολίωση

στο δήµο Αχαρνών στο δήµο Αχαρνών 

-  Στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆.Σ. ∆ηµοτικής
Ενότητας Άνω Λιοσίων

ΗΗ    δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ννέέωωνν  κκοοιιννόόχχρρηησσττωωνν  χχώώρρωωνν    
σσττηη  σσυυννοοιικκίίαα  ΠΠααννοορράάµµααττοοςς  

Με ελάχιστα θέµατα στην ηµερήσια διάταξη θα συνεδριάσει σήµερα ∆ευτέρα το ∆.Σ.  ∆ηµο-
τικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, στην αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» και ώρα 17:00. Το ∆.Σ.
καλείται να αποφασίσει για τα  παρακάτω θέµατα:

1. Προέγκριση ή µη ίδρυσης καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-
ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» του ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, επί της οδού ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΑΡ.179 στη ∆ηµοτική Ενότητα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ. (αριθ. πρωτ. αίτησης 3269/22-01-
2014).

2. Προέγκριση ή µη ίδρυσης καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ & ΛΙΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ)» της εταιρείας «ΑΒ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» µε υγειονοµικό εκπρόσωπο τον ΣΓΑΡ∆ΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του
ΚΥΡΙΑΚΟΥ, επί της οδού ΠΙΝ∆ΟΥ ΑΡ.50 & ΠΗΝΕΙΟΥ στη ∆ηµοτική Ενότητα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ.
(αριθ. πρωτ. αίτησης 7167/ 11-02-2014).

3. Εισήγηση για κατάργηση χηρεύουσας θέσης περιπτέρου της αποβιώσας Κολιού Ισιδώρας
επί της οδού Μητροπόλεως (Πλατεία Μητροπόλεως) στη ∆ηµοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων.

4. Μεµονωµένη τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ1551-Γ1550-Κ1546 της Π.Ε.
Πανοράµατος Άνω Λιοσίων µε ταυτόχρονη τροποποίηση στα Ο.Τ. Γ 1603 και Γ 1655 της ίδιας
Πολεοδοµικής Ενότητας µε τη δηµιουργία νέων Κ.Χ. προκειµένου να υπάρχει διατήρηση ισο-
ζυγίου κοινοχρήστου χώρου.
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Σε απάντηση της ερώτησης που κατέθεσε στη
Βουλή ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
∆ηµοκρατικής Αριστεράς, Βουλευτής Αττι-

κής, Βασίλης Οικονόµου, αναφορικά την στελέχωση
και ενίσχυση των υπηρεσιών πρόνοιας των ∆ήµων
της Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ. 3601/07.11.13),
ο Υπουργός Εσωτερικών, Ιωάννης Μιχελάκης, µας
απάντησε ότι:”Έχει προβεί σε αναζήτηση
στοιχείων από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Αττικής, µόλις δε έχει κάτι νεότερο θα επανέλθ-
ει µε συγκεκριµένες απαντήσεις. Το Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
απάντησε ότι αρµόδιο να απαντήσει είναι το Υπο-
υργείο Εσωτερικών, ενώ το Υπουργείο ∆ιοικητι-
κής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής διακ-
υβέρνησης, απάντησε ότι αρµόδια να απαντή-
σουν είναι τα Υπουργεία Εσωτερικών και
Εργασίας. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η κυβέρνηση
ουσιαστικά δεν γνωρίζει το τι ακριβώς συµβαίνει
στις υπηρεσίες Πρόνοιας που συστήθηκαν στους
∆ήµους µε τον «Καλλικράτη», δεν γνωρίζει που
λειτουργούν οι υπηρεσίες, τι προβλήµατα στε-
λέχωσης έχουν και βέβαια δεν γνωρίζει πώς ακρ-
ιβώς εξυπηρετούνται (όπου εξυπηρετούνται) οι
ευάλωτες κοινωνικές οµάδες που αιτούνται προ-
νοιακών ενισχύσεων. 

Εύλογα λοιπόν προκύπτει το συµπέρασµα ότι
δεν υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο αντιµετώπισης
των προβληµάτων που προκύπτουν εξαιτίας της
υποστελέχωσης των υπηρεσιών πρόνοιας στην
Ανατολική Αττική και εξαιτίας της ραγδαίας
αύξησης των αιτηµάτων για προνοιακές
ενισχύσεις που προκαλεί η ύφεση, η λιτότητα, η
ανεργία και γενικότερα η εφαρµοζόµενη σήµερα
οικονοµική πολιτική. ∆υστυχώς οι απαντήσεις
της κυβέρνησης δεν αφήνουν ίχνος αισιοδοξίας

στο συγκεκριµένο
ζήτηµα αφού παρά
το ότι παραθέσα-
µε αναλυτικά τα
στοιχεία για τον
όγκο εργασιών
που καλούνται να
διεκπεραιώσουν οι
πραγµατικά ελάχι-
στοι υπάλληλοι
του ∆ήµου Παλ-
λήνης για το σύνο-
λο της Ανατολικής
Αττικής δεν αποτ-
υπώνεται ούτε
πρόθεση παρέµ-
βασης. Μόνη
ελπίδα είναι το
Υπουργείο Εσωτε-
ρικών, εφόσον
βέβαια η Αποκεν-
τρωµένη ∆ιοίκηση
απαντήσει στα
σχετικά ερωτήµατα! Το Υπουργείο ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης που έχει την ευθύνη για την
ορθολογική κατανοµή των υπαλλήλων ώστε να
εξυπηρετείται κατάλληλα ο πολίτης δηλώνει ανα-
ρµόδιο, όπως δηλώνει και το κατ’ εξοχήν επιφο-
ρτισµένο µε τα ζητήµατα πρόνοιας Υπουργείο
Εργασίας και Πρόνοιας. 

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ∆ηµοκρ-
ατικής Αριστεράς, Βουλευτής Αττικής, Βασίλης
Οικονόµου, εκφράζει την απογοήτευσή του για
το σύµπλεγµα αρµοδιοτήτων και αναρµοδιοτή-
των που αναπτύσσεται γύρω από το ευαίσθητο
ζήτηµα της πρόνοιας και δεσµεύεται ότι θα επα-
νέλθει απαιτώντας και πάλι λύσεις αντί ενηµέρω-
σης κατανοµής αρµοδιοτήτων”.  

Είναι, αν µη τι άλλο, προκ-
λητικό σε µια περίοδο που ο
ελληνικός λαός στενάζει από τη
φτώχεια, την ανεργία, την
εξαθλίωση των µέτρων που
έφερε η λυκοσυµαχία της ΕΕ
για να πλουτίζουν παραπάνω οι

καπιταλιστές, να συνεδριάζει στην Ελλάδα η άτυπη
Σύνοδος των Υπουργών Άµυνας της ΕΕ, υπό την
παρουσία µάλιστα και του Γενικού Γραµµατέα του
ΝΑΤΟ Α. Ράσµουσεν.

Αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι στον καπιταλισµό, ο
πόλεµος είναι η συνέχιση της πολιτικής, µε άλλα
βίαια µέσα. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται από τις
ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις στη Κεντροαφρικανική
∆ηµοκρατία σήµερα, από τις ιµπεριαλιστικές επεµ-
βάσεις σε Βοσνία, Γιουγκοσλαβία (που φέτος
συµπληρώνονται  15 χρόνια), Ιράκ, Αφγανιστάν,
Λιβύη, από τις εξελίξεις στην Ουκρανία, αλλά και
από τους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς στην
ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Γι’ άλλη µια φορά ξεκαθαρίζουµε ότι είναι ανε-
πιθύµητοι στη χώρα µας όλοι αυτοί οι µακελλάρ-
ηδες των λαών.

Μοναδική λύση είναι η πάλη για την ανατροπή του
καπιταλισµού που γεννά τις κρίσεις κι εκείνες µε τη
σειρά τους, τους πολέµους, η πάλη για να πάρει στα
χέρια του ο λαός την εξουσία και την οικονοµία.

Καλούµε κάθε εργαζόµενο, άνεργο, συνταξιούχο,
νέο και νέα να βγάλει συµπεράσµατα από τη συµµε-
τοχή και την ολοένα βαθύτερη εµπλοκή της χώρας
µας στους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς και στους
σχεδιασµούς τους, να απαιτήσει µαζί µε το αντιιµ-
περιαλιστικό – αντιπολεµικό κίνηµα και γενικότερα
µε το ταξικό, εργατικό, λαºκό κίνηµα:

• Αποδέσµευση από κάθε ιµπεριαλιστικό
οργανισµό

• Να κλείσουν τώρα οι ΝΑΤΟºκές Βάσεις του
θανάτου

• Να επιστρέψουν όλοι οι  Έλληνες που
συµµετέχουν σε στρατιωτικές και αστυνοµικές  απο-
στολές στο εξωτερικό”

“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡ“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡOOΠΗ ΓΙΑ ΤΗΠΗ ΓΙΑ ΤΗ
∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ (ΕΕ∆ΥΕ)∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ (ΕΕ∆ΥΕ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ανακοίνωση για την άτυπη ΣύνοδοΑνακοίνωση για την άτυπη Σύνοδο
των Υπουργών Άµυνας της ΕΕτων Υπουργών Άµυνας της ΕΕ

Ανεπαρκής η απάντηση του Υπουργείου  Ανεπαρκής η απάντηση του Υπουργείου  
Εσωτερικών για τις υπηρεσίες Πρόνοιας Εσωτερικών για τις υπηρεσίες Πρόνοιας 
των ∆ήµων της Ανατολικής Αττικής  των ∆ήµων της Ανατολικής Αττικής  
- Υποστηρίζει ο βουλευτής Περιφέρειας 
ττικής  Βασίλης Οικονόµου

Ηµέρες Καριέρας και Στρογγυλά Τραπέζια
σχετικά µε την Επιχειρηµατικότητα διορ-
γανώνει η Περιφέρεια Αττικής και ο Εµπορικός
Σύλλογος Αθηνών στο πλαίσιο της πράξης
«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευά-
λωτες οµάδες στο ∆ήµο Αθηναίων». 

Η παραπάνω πράξη υλοποιείται από την Ανα-
πτυξιακή Σύµπραξη «Αθηνα�ς», στην οποία η
Περιφέρεια Αττικής συµµετέχει ως εταίρος. 

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία αυτή επι-
διώκεται η δικτύωση των επιχειρηµατιών της
ευρύτερης περιοχής µε την οµάδα στόχο της
Πράξης. Υπενθυµίζεται πως η πράξη στοχεύει
στην ανάπτυξη µιας ενεργητικής πολιτικής
υποστήριξης και κοινωνικής επανένταξης 80
ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες του
∆ήµου Αθηναίων.

Στα στρογγυλά τραπέζια, θα προβληθεί η

διαδικτυακή πύλη που έχει δηµιουργηθεί για
την ηλεκτρονική δικτύωση όλων των εµπλεκο-
µένων ενώ παράλληλα θα υπάρξουν οµιλίες
για την καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα,
τον κοινωνικό και επαγγελµατικό αποκλεισµό
των ευπαθών οµάδων και το ρόλο της διαφήµι-
σης στην ανάπτυξη µιας επιχείρησης. Τέλος,
Θα παρουσιαστεί και το πρόγραµµα επιχορήγ-
ησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000
ανέργων-ωφελούµενων των δράσεων «Τοπικές
δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµά-
δες - ΤοπΕΚΟ» που εξήγγειλε πρόσφατα ο
Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας. 

Η παραπάνω πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο
της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής
ένταξης για ευάλωτες οµάδες» της Κατηγο-
ρίας Παρέµβασης 1: «Πρόληψη και αντιµετώπι-

ση του
κοινωνικού
αποκλει-
σµού
ευπαθών
οµάδων
του πληθυ-
σµού» του
Θεµατικού
Άξονα
Προτεραι-
ότητας 4:
«Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθ-
ρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαι-
ριών», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013»
που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαºκό
Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ).

∆∆ιιοορργγάάννωωσσηη  ΗΗµµεερρώώνν  ΚΚααρριιέέρρααςς  
κκααιι  ΣΣττρροογγγγυυλλώώνν  ΤΤρρααππεεζζιιώώνν

Στις 24, 26 και 27 Φεβρουαρίου 2014, Royal Olympic Hotel
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Η περιβαλλοντική οµάδα του 2ου ΕΠΑ.Λ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
καλεί όλους τους µαθητές  (Νηπιαγωγείων, ∆ηµοτικών,
Γυµνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Σ.∆.Ε., Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) να
συµµετάσχουν στον

«17ο Πανελλήνιο Μαθητικό ∆ιαγωνισµό Κατασκευής
Ξύλινης Φωλιάς για Πουλιά»

και να δείξουν έµπρακτα την αγάπη τους για τα
πουλιά.

Οι φωλιές πρέπει να σταλούν µέχρι την Τρίτη  27
ΜαNου 2014  στο 2ο ΕΠΑ.Λ  Γαλατσίου  (Τα�γέτου  60
&  Πασσώβ 8,  τ.κ 111 41,   Γαλάτσι,  τηλ.:  210
2288340   &   210 2288341

Fax: 210 2288340, e-mail: mail@2epal-
galats.att.sch.gr).

Οι φωλιές µετά το τέλος του διαγωνισµού δεν θα
επιστραφούν στους διαγωνιζόµενους, αλλά θα
αναρτηθούν σε δέντρα του Άλσους ΒεNκου του ∆ήµου
Γαλατσίου, του Πάρκου Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης «Αντώνη Τρίτση» 

του ∆ήµου Ιλίου και σε άλλα πάρκα του νοµού
Αττικής.

Σε  όλους τους συµµετέχοντες θα απονεµηθούν
τιµητικοί έπαινοι.

ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• Οι φωλιές πρέπει να είναι ξύλινες, γερές

κατασκευές, να αντέχουν σε κακές καιρικές συνθήκες
και να έχουν την δυνατότητα να αναρτηθούν σε
δένδρα. 

• Στο εξωτερικό κάτω µέρος της φωλιάς και στο
σφραγισµένο φάκελο µε τα στοιχεία του
κατασκευαστή που θα συνοδεύει αυτή, πρέπει να είναι
γραµµένα τα αρχικά γράµµατα του ονοµατεπώνυµου
του κατασκευαστή και  η  ηµεροµηνία  κατασκευής
της.

«17ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ
ΦΩΛΙΑΣ  ΓΙΑ  ΠΟΥΛΙΑ» 

ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

«ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ» 

Μετά από την υποχρεωτική αναστο-
λή της δραστηριότητας της ιµατιοθήκ-
ης µας – λόγω ανακαίνισης – βρισκό-
µαστε στην ευχάριστη θέση να σας
ενηµερώσουµε ότι από την ∆ευτέρα
24 Φεβρουαρίου 2014, είµαστε έτοιµοι
να δεχθούµε τις όποιες προσφορές σε
είδη ιµατισµού και υπόδησης. 

Θα θέλαµε να παρακαλέσουµε, τα
προσφερόµενα είδη να είναι σε καλή
κατάσταση ως προς την εµφάνιση και
την καθαριότητα. 

Η Υπηρεσία µας µε τον ίδιο σεβα-
σµό, προς τους χορηγούς και τους
εξυπηρετούµενους, θα συνεχίσει να
προσφέρει τις υπηρεσίες της επι-
διώκοντας το καλύτερο δυνατό αποτέ-
λεσµα. 
Για περισσότερες πληροφορίες µπορ-
είτε να καλέσετε στα τηλέφωνα:
210 55 48 398 (κ. Λυδία Αγγελο-
πούλου)
210 55 60 612 (κ. Βασιλική Πολυµενο-
πούλου)   

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Η ανακαινισµένη ιµατιοθήκη 
περιµένει τις προσφορές των δηµοτών 

Στα 313 εκατ. ευρώ το αποθεµατικό σε έργα
 και λειτουργίες της Περιφέρειας Αττικής

Μια πρώτη εικόνα από τον Απολογισµό της Περιφέρειας Αττικής σε οικονοµικό επίπεδο
πήραν τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του
Σώµατος στις 20 Φεβρουαρίου. Υπενθυµίζεται ότι ο συνολικός Απολογισµός των Πεπρ-

αγµένων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2013 θα πραγµατοποιηθεί σε ειδική δηµόσια συνε-
δρίαση, την Πέµπτη 27 Φεβρουαρίου.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός τόνισε: «Την επόµενη εβδοµάδα θα παρουσιάσο-

υµε τον αναλυτικό Απολογισµό των έργων και των δράσεων της Περιφέρειας Αττικής για το 2013. 
Η Περιφέρεια Αττικής είναι ο µόνος δηµόσιος φορέας που έχει να παρουσιάσει αποθεµατικό που
φτάνει τα 313 εκατοµµύρια Ευρώ. Πραγµατικός άθλος, αν αναλογιστεί κανείς ότι έχουµε υποστεί
περικοπές στους πόρους µας της τάξης του 67%.

Το αποθεµατικό αυτό δεν προέκυψε τυχαία, αλλά είναι το αποτέλεσµα της χρηστής διαχείρι-
σης, της απόλυτης διαφάνειας, της σκληρής και συλλογικής δουλειάς. Το αποθεµατικό αυτό
δείχνει την επιτυχία του Περιφερειακού Συµβουλίου και δεν αποτελεί επιτυχία του ενός. Τα χρή-
µατα αυτά είναι όλα κωδικοποιηµένα σε έργα και λειτουργίες της Περιφέρειας Αττικής».

Στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, η κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων
στην περιοχή τριγώνου Φραγκοπούλου στο ∆ήµο Κηφισιάς, οι οποίες περιλαµβάνουν γήπεδα
ποδοσφαίρου και κολυµβητήριο. 
Το έργο µε προ»πολογισµό 10 εκατοµµύρια Ευρώ αναµένεται να αποτελέσει ένα σηµαντικό αθλ-
ητικό κέντρο σε µια ιδιαίτερα υποβαθµισµένη περιοχή του ∆ήµου.

ΛΑeΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

“ ΟΟΛΛΟΟΙΙ    σσττηη
ΣΣΥΥΓΓΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗ

ττηηςς  ΛΛααxxκκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς
ΤΤΕΕΤΤΑΑΡΡΤΤΗΗ  2266  ΦΦΛΛΕΕΒΒΑΑΡΡΗΗ  

σσττιιςς  1111..0000  ππ..µµ..
σσττηη  ΚΚεεννττρριικκήή  ΠΠλλααττεείίαα

ΜΜεεννιιδδίίοουυ
και πορεία στο ∆ηµαρχείο 

“  Για να απαιτήσουµε  την υλοποίηση  της
οµόφωνης  απόφασης  του  ∆ηµοτικού
Συµβουλίου από την 1η Αυγούστου του
2013, για µέτρα προστασίας και στήριξης
των ανέργων και των οικογενειών τους.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε µετά από κιν-
ητοποίηση της Λαºκής Επιτροπής, της επι-
τροπής ανέργων  και σωµατείων της περ-
ιοχής µας, µε ουσιαστική στήριξη και επιµο-
νή των ∆ηµοτικών Συµβούλων της Λαºκής
Συσπείρωσης και προβλέπει: 
1) Την απαλλαγή των ανέργων από τα
∆ηµοτικά Τέλη, για όσο διάστηµα αυτοί
είναι     άνεργοι.
2) Την απαλλαγή τους από τα τροφεία σε
παιδικούς σταθµούς και σε όλες τις δρα-
στηριότητες του ∆ήµου
3)  Να χορηγηθεί στα σχολεία σε όλα τα
παιδιά, ένα πλήρες γεύµα.

4) Να σταλεί διάβηµα στην ∆.Ο.Υ. Αχαρνών
ώστε να µην προβεί σε κατασχέσεις µισθών,
συντάξεων και περιουσιακών στοιχείων
ανέργων , χαµηλόµισθων και αυτοαπασχο-
λούµενων κατοίκων του ∆ήµου µας οι
οποίοι δεν έχουν να πληρώσουν.
5) Να σταλεί έγγραφο προς την ∆ΕΗ να µην
προχωρήσει στη διακοπή ηλεκτροδότησης
σε καµία λαºκή οικογένεια.
6) Να µειωθούν τα τιµολόγια της ∆ΕΗ, του
ΟΤΕ και της ΕΥ∆ΑΠ για τους άνεργους
συνδηµότες µας.
7) Η Πολυκλινική του Ολυµπιακού Χωριού
να παρέχει δωρεάν   υπηρεσίες   υγείας σε
εργαζόµενους, άνεργους και αυτοαπασχο-
λούµενους και να ενταχτεί  στο ∆ηµόσιο
σύστηµα υγείας.

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι.
Η φτώχεια και η ανεργία δεν είναι ντρο-

πή, δεν δηµιουργείται µε δική µας ευθύνη.
Αυτοί που ευθύνονται είναι η  πολιτική

της Ε.Ε, οι κυβερνήσεις  που υπηρετούν τα
συµφέροντα των µεγαλοεπιχειρηµατιών,
µεγαλοεργολάβων, τραπεζιτών, εφοπλι-
στών. Ντροπή είναι να σκύβουµε το κεφάλι,
να µην αγωνιζόµαστε ενάντια στις πολιτικές
που δηµιουργούν τα προβλήµατα, για το
δίκιο µας.
Αντιστεκόµαστε, οργανώνουµε την πάλη
µας,
∆υναµώνουµε τον αγώνα µας, µέσα από τα
σωµατεία µας, 
την Επιτροπή Ανέργων,  τη Λαºκή Επιτροπή.
17-2-2013”
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Εύκολη νίκη απέναντι στο Σ.Ο. Καλλιθέα µε 8-1,5
πέτυχε ο Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας για τον 6ο γύρο του πρω-
ταθλήµατος του προκριµατικού οµίλου της Α’ Εθνι-
κής κατηγορίας. Μάλιστα το σκορ θα µπορούσε να
είναι ακόµα πιο ευρύ µιας και η οµάδα της Καλλιθέας
εµφανίστηκε µε πολλές ελλείψεις. Ο αρχηγός FM
Στάθης Γαζής άφησε ισοπαλία στον Σταµάτη Κούρ-
κουλο-Αρδίτη ενώ ο Παναγιώτης Χριστοδούλου
έστησε µατ σε κερδισµένη θέση και γνώρισε την
πρώτη του ήττα από τον Γιώργο Πούλο. Ο Κωνσταν-
τίνος Σούκος έφερε ισοπαλία µε τον Σάββα Χρηστίδη
ενώ ο Σπύρος Λούρης νίκησε τον Πολυζώη Ντελή .
Στις υπόλοιπες σκακιέρες κέρδισαν και οι έξι σκακι-
στές µας που προέρχονται από τις ακαδηµίες του
συλλόγου µας. Η Αλεξάνδρα Τερζιδάκη νίκησε την
Μαρία Τσούµπα, η Άννα Γαλάτη την Ειρήνη Περα-
κάκη και η Χριστίνα Τσαβαρή άνευ αγώνος. Ο Κων-
σταντίνος Ράγιος νίκησε τον Περικλή Τσατσούλη, ο
Αλέξανδρος Κουσκούτης τον Θωµά Σπυρόπουλο και
ο Άγγελος Μαξιλάρης τον Μανώλη Φωτόπουλο. 

Ο Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας µε 9 βαθµούς είναι στην
πρώτη θέση της βαθµολογίας µαζί µε τον Ζήνωνα
Γλυφάδας που πέρασε µε νίκη 5,5-4,5 από τη Νέα
Φιλαδέλφεια αλλά έχει και ένα παιχνίδι περισσότερο.
Ένα βαθµό πίσω είναι ο Πειραºκός που κέρδισε εύκο-
λα την Ε.Ε.Σ. Κορυδαλλού µε 7,5-2,5 και ο Σ.Ο. Κορυ-
δαλλού που επέστρεψε στις νίκες επί του Σ.Ο. Παγ-
κρατίου µε 6,5-3,5. Αυτές οι τέσσερις νικήτριες οµά-
δες θα διεκδικήσουν µέχρι το τέλος τις τρεις

θέσεις που οδηγούν απευθείας στην τελική φάση
του πανελλήνιου πρωταθλήµατος.

Στην επόµενη αγωνιστική ξεχωρίζει το ντέρµπυ
στον Πειραιά µεταξύ Πειραºκού και Σ.Μ.Σ. Ελευ-
σίνας, σε ένα κρίσιµο παιχνίδι για την τελική κατά-
ταξη των οµάδων. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι Σ.Ο.
Καλλιθέα- Σ.Ο. Νέας Φιλαδέλφειας, Σ.Ο Κορυδαλ-
λού-Ε.Ε.Σ. Κορυδαλλού και Πανελλήνιος-Σ.Ο. Παγ-
κρατίου ενώ ο Ζήνων Γλυφάδας έχει ρεπό. 

Στο πρώτο γκρουπ του κυπέλλου Αττικής Φιλίας
η πρώτη οµάδα του Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας µε πολλές
αλλαγές κέρδισε εκτός έδρας την δεύτερη οµάδα
της Π.Σ. Περιστερίου µε 4-2.  Νίκησαν οι Σπύρος Σβε-
ρκούνος, Γιώργος Γκαµηλιάρης, Γιάννης Μακράκης,
έφεραν ισοπαλίες οι  Νικόλας Πρεβεζάνος και Στα-
µάτης Πέππας ενώ έχασε ο Άρης Πολίτης. Στον επό-
µενο γύρο η οµάδα θα υποδεχτεί σε ένα δύσκολο
παιχνίδι την πρώτη οµάδα της Π.Σ. Περιστερίου. 

Στο Β’ γκρουπ ο Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας Β’ γνώρισε
βαριά ήττα από την  δεύτερη οµάδα του Σ.Ο. Περι-
στερίου µε 6-0. Αγωνίστηκαν οι Κωνσταντίνος Γεω-
ργίου, Κωνσταντίνος Κοντούλης, Παναγιώτης Σιφω-
νιός, Λευτέρης Χατζησταύρου, Χρήστος Ορφανέας
και Μιχάλης Γεωργίου. 

Στον επόµενο γύρο η οµάδα θα ταξιδέψει στο
Χαλάνδρι για να αντιµετωπίσει το Σ.Ο. Χαλανδρίου
Γ’. Ο Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας Γ’ έχασε 4-2 από τη δεύτερη
οµάδα της Ευβοºκής Ε.Σ.. µε τους Βασίλη Μαξιλάρη,
Κωνσταντίνο Ντιός, Νεοκλή Τζινιέρη, Γιώργο Γκίκα,
Μαρίνα Γκίκα και Γιάννη Καπράνα. Στον επόµενο
γύρο η οµάδα θα υποδεχτεί τη δεύτερη οµάδα του
Σ.Κ. Ιλίου. 

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΕΕύύκκοολληη  ννίίκκηη  µµεε  ΚΚααλλλλιιθθέέαα ΑΑννααδδιιάάρρθθρρωωσσηη
∆∆αασσιικκώώνν  

ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  

Πραγµατοποιήθηκε η πρώτη σύσκεψη της
Οµάδας Εργασίας για την αξιολόγηση των
δοµών και την αναδιάρθρωση των ∆ασικών

Υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων. 
Συµµετείχαν:  Ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρω-

µένης ∆ιοίκησης Αττικής κ.Μανώλης Αγγελάκας ως
πρόεδρος , ο κ. Θανάσης Αγγελόπουλος ( αντικαθι-
στώντας τον Ειδικό Γραµµατέα ∆ασών ΥΠΕΚΑ κ.
Γεώργιο Αµοργιανιώτη), ο προºστάµενος της Γενι-
κής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών
της Ε.Γ.∆ του ΥΠΕΚΑ κ. Κωνσταντίνος ∆ηµόπουλος,
ο προºστάµενος της Γενικής ∆/νσης ∆ιοικητικής
Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών κ.Θεό-
δωρος Οικονόµου και ο προºστάµενος της Γενικής
∆/νσης ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Απο-
κεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
κ.Νικήτας Φραγκισκάκης  .

Στη σύσκεψη ετέθη χρονοδιάγραµµα ενεργειών ,
έγινε συζήτηση για την υφιστάµενη κατάσταση , ενώ
αποφασίστηκε να αποσταλεί ερώτηµα στις 7 Γενικές
∆ιευθύνσεις ∆ασών των Αποκεντρωµένων ∆ιοική-
σεων για να δοθούν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία
για τη λειτουργία των ∆ασικών Υπηρεσιών. 

Επίσης, συµφωνήθηκε οι όποιες αποφάσεις ληφθ-
ούν για την αναδιάρθρωση των ∆ασικών Υπηρεσιών
να είναι αποτέλεσµα ευρείας διαβούλευσης και για
το λόγο αυτό στην επόµενη συνεδρίαση θα κληθούν
να καταθέσουν τις απόψεις τους στην επιτροπή
πανεπιστηµιακοί, συνδικαλιστικοί, επαγγελµατικοί
και περιβαλλοντικοί φορείς και οργανώσεις. 

Μετά το πέρας της συνεδρίασης, ο Γενικός Γραµ-
µατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής
κ.Μανώλης Αγγελάκας προέβη στην ακόλουθη
δήλωση: “ Η Επιτροπή, συναισθανόµενη τη σοβαρ-
ότητα της αποστολής της, µε σεβασµό στο ρόλο
της ∆ασικής Υπηρεσίας, την προστασία του περι-
βάλλοντος και την ανάγκη για παροχή καλύτερων
υπηρεσιών προς τους πολίτες και την κοινωνία, θα
εργαστεί σκληρά ώστε µέχρι το τέλος Μαρτίου να
έχει καταλήξει σε πόρισµα το οποίο θα είναι αποτέ-
λεσµα ευρείας διαβούλευσης. 

Στόχος µας είναι η δίκαιη αξιολόγηση των ∆ασικών
Υπηρεσιών και η αναδιάρθρωσή τους, ώστε να γίνει
αποτελεσµατικότερη η λειτουργία τους”. 
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Έναρξη υποβολής 
αιτήσεων συµµετοχής στο
Τοπικό Σχέδιο ∆ράσης

«∆ίκτυο για την Κοινωνική
Οικονοµία και την Προώθηση
στην Απασχόληση Γυναικών
Επιστηµόνων στο Θριάσιο

Πεδίο»

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβο-
λής αιτήσεων ενδιαφεροµένων
για συµµετοχή στο Τοπικό Σχέ-
διο ∆ράσης «∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
ΠΕ∆ΙΟ» της Αναπτυξιακής
Σύµπραξης «ΘΡΙΑΣΙΑ – Νέες
Γυναίκες της Επιστήµης 

στην Απασχόληση».
Στόχος του Τοπικού Σχεδίου

∆ράσης είναι η ένταξη στην
απασχόληση 78 ωφελουµένων
ανέργων γυναικών από τους
∆ήµους Ελευσίνας, Μεγάρων
και Ασπροπύργου, πτυχιούχων
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,
µέσα από ένα πλέγµα αλληλο-
συµπληρούµενων δράσεων
(συµβουλευτική, κατάρτιση, δικ-
τύωση, υπηρεσίες σύζευξης µε
αγορά εργασίας κ.λπ.), οι οποίες
καλύπτουν τις ανάγκες των ωφε-
λούµενων σε συνδυασµό µε την
τοπική ανάπτυξη.

Η υποβολή των αιτήσεων
συµµετοχής γίνεται αποκλειστι-
κά ηλεκτρονικά από ∆ευτέρα, 

17/02/2014 έως ∆ευτέρα, 
03/03/2014 µέσω της ιστο-

σελίδας της Α.Σ. «ΘΡΙΑΣΙΑ»
www.topsa-thriasia.gr και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά απο-
στέλλονται ταχυδροµικά από
τους δυνητικά ωφελούµενους
εντός τριών ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή της
αίτησης.

Για τυχόν διευκρινήσεις και
πληροφορίες:

Info desk
Ωράριο: 10:00-14:00
Αγαθουπόλεως 5, 11257,

Αθήνα
Τηλ. 2108668365
Web: www.topsa-thriasia.gr 
Email. info@topsa-thriasia.gr

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
ΑΧΑΡΝΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΣΥΜΒΟΛΗ

ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη
ΑΧΑΡΝΕΙΣ προσκαλεί τους
ενδιαφεροµένους/ες που πληρ-
ούν τις παρακάτω προ�ποθέ-
σεις να  δηλώσουν συµµετοχή
στο Σχέδιο ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

α) είναι άνεργοι, εγγεγραµµέ-
νοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του
ΟΑΕ∆ και µε κάρτα ανεργίας σε
ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του
ΟΑΕ∆,  εκτός Μητρώου ανε-
ργίας.

β) είναι µόνιµοι κάτοικοι
∆ήµου Αχαρνών και ∆ήµου Αθη-
ναίων

Στόχος του σχεδίου δράσης
είναι η υποστήριξη εβδοµήντα
(70) ατόµων για να δηµιουργή-

σουν ατοµικές ή κοινωνικές
επιχειρήσεις  στους τοµείς:

α) Συντηρητές Τεχνικών Εγκα-
ταστάσεων

β) Φροντιστές Αδέσποτων και
µη, µικρών Ζώων

γ) Επεξεργασία Υπολειµµάτων
Φυτικής Προέλευσης

δ) Φύλαξη Κοινόχρηστων
Χώρων και Εγκαταστάσεων

∆ιευκρίνιση: Οι µόνιµοι κάτοικοι
του ∆ήµου Αθηναίων µπορούν να
υποβάλουν αίτηση συµµετοχής
µόνο για τον τοµέα β (Φροντιστές
Αδέσποτων και µη, µικρών Ζώων)

Οι προσφερόµενες υπηρεσίες
υποστήριξης των ενδιαφεροµέ-
νων είναι:
�� Συµβουλευτική υποστήριξη
� Κατάρτιση στα εξής αντι-

κείµενα:
 Επεξεργασία υπολειµµάτων

φυτικής προέλευσης
 Υπεύθυνος υπηρεσιών ασφά-

λειας και προστασίας (µε πιστο-
ποίηση)
 Συντηρητές κτηριακών εγκα-

ταστάσεων
 Φροντιστές αδέσποτων και

µη, µικρών ζώων
� Εκπόνηση επιχειρηµατικών

σχεδίων για τη σύσταση νέων
επιχειρήσεων και συµβουλευτική
υποστήριξη των ιδρυθεισών

επιχειρήσεων κατά τα πρώτα
στάδια της λειτουργίας τους
� ∆ικτύωση των ωφελούµενων

µε επιχειρήσεις της περιοχής
Συµβουλευτική υποστήριξη των
νέο-ιδρυθέντων επιχειρήσεων

Πληροφορίες/αιτήσεις:
Αναπτυξιακή Σύµπραξη :

«Αχαρνείς»
∆ιεύθυνση : ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 60,

ΑΧΑΡΝΕΣ, ΤΚ 13671
Τηλ: 210.2406732 (9.00-15.00)
Καταληκτική ηµεροµηνία υπο-

βολής αιτήσεων συµµετοχής
έως και τις 28 Φεβρουαρίου
2014

∆ράση 7: «Τοπικά Σχέδια για
την Απασχόληση Προσαρµοσµέ-
να στις Ανάγκες των Τοπικών
Αγορών Εργασίας», της Κατηγο-
ρίας Παρέµβασης 1:«Ενεργητι-
κές

πολιτικές Απασχόλησης», του
Θεµατικού Άξονα Προτεραιότ-
ητας 8: «∆ιευκόλυνση της πρό-
σβασης στην Απασχόληση στις 3
περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»
του

Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµι-
κού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, που
συγχρηµατοδοτείται από την
Ευρωπαºκή Ένωση (Ευρωπαºκό

Κοινωνικό Ταµείο)

Πενήντα πέντε είναι µέχρι σήµερα τα θύµατα από τη
γρίπη στη χώρα µας και µόνο την τελευταία εβδοµάδα
έχουν χάσει τη ζωή τους από επιπλοκές της νόσου 21
άνθρωποι.
Tην Παρασκευή έγιναν έξι νέες εισαγωγές ασθενών
σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, όπου συνολικά
έχουν νοσηλευθεί 181 άτοµα. Την Παρασκευή το πρωί
νοσηλεύονταν σε ΜΕΘ 64 ασθενείς. 
Οι εκπρόσωποι του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) κρούουν τον κώδωνα του κιν-
δύνου, καθώς τα θύµατα στην πλειοψηφία τους δεν
είχαν εµβολιαστεί, παρ' ότι ανήκαν σε οµάδα υψηλού
κινδύνου (υπερήλικες, χρονίως πάσχοντες, παχύσαρ-
κοι κ.ά.).
Οι ειδικοί επιστήµονες συµβουλεύουν όλους όσους
ανήκουν σε οµάδα υψηλού κινδύνου να εµβολιαστούν,
ακόµη και τώρα, και να λάβουν αντι-ιική αγωγή µε την
εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων.

Ανεπάρκεια εµβολίων για τη γρίπη καταγγέλλει ο Ιατρ-
ικός Σύλλογος Αθηνών

Με τους θανάτους από τη γρίπη να έχουν φθάσει τους
58, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατήγγειλε ότι φέτος
έµεινε εκτεθειµένο το 40% του πληθυσµού υψηλού
κινδύνου, που δεν κατάφερε να εµβολιαστεί. «Είναι
τραγικό να πεθαίνουν άνθρωποι για ένα εµβόλιο των 6
ευρώ» τονίζουν οι γιατροί.
Σύµφωνα µε τον ΙΣΑ, εκτεθειµένο έµεινε φέτος το 40%
του πληθυσµού υψηλού κινδύνου που δεν κατάφερε
να εµβολιαστεί, για τη φετινή εποχιακή γρίπη, καθώς,
αρκετοί φαρµακοποιοί δήλωναν ότι οι ποσότητες των
εµβολίων που έφτασαν στα χέρια τους ήταν πολύ
µικρότερες από τις παραγγελίες τους και παράλληλα
δεν εστάλησαν εµβόλια στις Μονάδες του ΕΟΠΥΥ. 

«Το φαινόµενο έφτασε στο απροχώρητο αρχές Ιανο-
υαρίου, όταν ξεκίνησε το κύµα επιδηµίας στη χώρα
µας και εµβόλια δεν υπήρχαν για να καλύψουν ούτε τα
άτοµα υψηλού κινδύνου», αναφέρει ο ΙΣΑ σηµειώνον-

τας, ότι η διάρκεια κάλυψης του εµβολίου φτάνει τους
τρεις µήνες, γεγονός που αύξησε κατακόρυφα τις
ανάγκες της χώρας αρχές Ιανουαρίου, αφού ακόµη
και αυτοί που είχαν εµβολιαστεί αρχές Οκτωβρίου,
ήταν ακάλυπτοι.
Ο ΙΣΑ χαρακτηρίζει «εγκληµατική» την έλλειψη εµβο-
λιαστικής πολιτικής στην Ελλάδα, σχετικά µε τη σοβα-
ρότητα της πρόληψης από την εποχιακή γρίπη, µε
αποτέλεσµα το χαµηλό εµβολιαστικό status του
πληθυσµού, και παράλληλα αναφέρεται και στη
στρέβλωση των επιστηµονικών δεδοµένων από τους
µη ειδικούς, που τροµοκράτησε τα προηγούµενα χρό-
νια τον πληθυσµό, µε επιστηµονικά αβάσιµες
ανησυχίες «πιθανών επιπλοκών» του εµβολίου, αφή-
νοντας χιλιάδες πολίτες έκθετους στην πανδηµία της
γρίπης.
Παροτρύνει όλους τους γιατρούς- µέλη του να
βρίσκονται σε διαδικασία επαγρύπνησης και να καθ-
οδηγούν τους ασθενείς τους για τα µέτρα προφύλαξ-
ης και την κατάλληλη αντιική θεραπεία, ώστε να περ-
ιορίσουν όσο µπορούν τη µετάδοση του ιού στην
κοινότητα.
Σε ανακοίνωσή του ο ΙΣΑ επισηµαίνει ότι η προφύλαξη
και η προστασία τόσο των ασθενών όσο και των υγιών
πολιτών της χώρας πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο µέσα
από µία Εθνική Στρατηγική Πρόληψης στοχευµένη και
χωρίς αποκλίσεις, προσθέτοντας ότι ο αποτελεσµα-
τικότερος και ο οικονοµικότερος τρόπος να κρατήσει
το κράτος υγιείς τους πολίτες και να αποφύγει θανατ-
ηφόρες ασθένειες, είναι ο εµβολιασµός

∆ωρεάν αντιικά φάρµακα για τη γρίπη στα φαρµακεία
των νοσοκοµείων

Λόγω έξαρσης των περιστατικών γρίπης των χοίρων
H1N1, τα φαρµακεία των νοσοκοµείων θα χορηγούν
δωρεάν αντιικά φάρµακα. 
Η φετινή επιδηµία συνοδεύεται από σηµαντικό αριθµό
σοβαρών περιστατικών που νοσηλεύονται στην εντατι-
κή (59 µέχρι σήµερα) και θανάτων (55 άνθρωποι έχουν 

χάσει τη ζωή τους), ιδιαίτερα σε άτοµα υψηλού κιν-
δύνου και µε  χρόνια νοσήµατα. 
Για τα άτοµα αυτά, επισηµαίνει το ΚΕΕΛΠΝΟ, η έγκαι-
ρη έναρξη αντιικής θεραπείας µειώνει τις επιπλοκές.
«Η άµεση πρόσβαση ασθενών στα αντιικά φάρµακα
από τα φαρµακεία των νοσοκοµείων της χώρας, θεω-
ρήθηκε ουσιαστικής σηµασίας και ως ένα σηµαντικό-
τατο όπλο δηµόσιας υγείας» καταλήγει η ανακοίνωση
του ΚΕΕΛΠΝΟ.

ΚΕΕΛΠΝΟ: Ελλιπής ενηµέρωση

Σύµφωνα µε την πρόεδρο του ΚΕΕΛΠΝΟ κυρία Τζένη
Κουρέα-Κρεµαστινού, ένας από τους λόγους για τους
οποίους υπάρχει έξαρση της γρίπης είναι το γεγονός
ότι ο πληθυσµός δεν ενηµερώθηκε εφέτος επαρκώς.
«Υπήρχε υποχρηµατοδότηση για τα θέµατα δηµόσιας
υγείας και ασφαλώς δεν µπόρεσε το ΚΕΕΛΠΝΟ να
κάνει εκστρατεία ενηµέρωσης»αναφέρει. 
«Η επένδυση πόρων στην πρόληψη και ενηµέρωση
του γενικού πληθυσµού αλλά και της ιατρονοσηλευτι-
κής κοινότητας είναι άκρως απαραίτητη για τη δια-
φύλαξη της ατοµικής και δηµόσιας υγείας. Αλλά
ακόµα και υπό στενά δηµοσιονοµικά κριτήρια πολλαπ-
λάσια επωφελής, αφού το κράτος “γλιτώνει” εκθετικά
πολλαπλάσιες δαπάνες αποφεύγοντας ενδονοσοκο-
µειακές νοσηλείες, εργατοώρες απασχόλησης ιατρο-
νοσηλευτικού προσωπικού, καταναλώσεις φαρµάκων
και υγειονοµικού υλικού, απώλειες ανθρωποωρών και
παραγωγικότητας λόγω απουσίας από την εργασία»
τονίζει. Όπως σηµειώνει, «αυτή την παγκόσµια αρχή
προσπαθεί εντόνως να υποστηρίξει ο υπουργός
Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης επιζητώντας την οικονο-
µική στήριξη του ΚΕΕΛΠΝΟ, προκειµένου να επιτελέ-
σει προσηκόντως τον ρόλο του ενάντια στη στενή
αλλά και επιστηµονικά αστήρικτη λογική του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους». 

ΕΕιικκοοσσιιέέννααςς  ννεεκκρροοίί  ααππόό  ττηη  γγρρίίππηη
ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  εεββδδοοµµάάδδαα  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα
Ανεπάρκεια εµβολίων για τη γρίπη καταγγέλλει
ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών



Η Αργώ Μεγάρων έκοψε την
βασιλόπιτα παρουσία φίλων
και µελών του Συλλόγου
Σε χαρούµενο, γιορταστικό και αισιόδοξο κλίµα η Αργώ
Μεγάρων έκοψε την βασιλόπιτα για το νέο έτος στις
εγκαταστάσεις του Dreamsport Club το βράδυ της
Παρασκευής 21/2
Τον τόνο έδωσαν οι ποδοσφαιριστές της πρώτης οµάδας
αλλά και οι µικροί ποδοσφαιριστές της ακαδηµίας του
συλλόγου.
Παρόντες, και διακεκριµένοι προσκεκληµένοι, στη γιορτή
ήταν ο πρόεδρος της ΕΠΣ∆Α και µέλος του ∆Σ της ΕΠΟ
Μιχάλης Τζανόπουλος, ο αντιπρόεδρος της ΕΠΣ∆Α
Κώστας ∆ιολέτης, ο πρόεδρος των µικτών οµάδων της
ΕΠΣ∆Α Μάκης Πάνος, οι δηµοτικοί σύµβουλοι Μεγάρων
Γιώργος Σακελλαρίου και Σωτήρης Πιλίλης, ο βετεράνος
ποδοσφαιριστής του εθνικού µας συγκροτήµατος και
κυπελλούχος Ευρώπης Μιχάλης Καψής.
Επίσης παρούσα,  εκπροσωπώντας τον Σύλλογο
Επιστηµόνων Μεγάρων ήταν η κοινωνιολόγος Καλλιόπη
Στεντούµη-Πανταζή.
Παρόντες ακόµα ήταν οι δύο προπονητές της Αργώ,
Σταύρος Τσιανάκας και Γιώργος Βαρδάλας.
Τους προσκεκληµένους καλωσόρισε ο Τάσος ∆ροµούσης
εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ενώ χαιρετισµό
έκανε και η ιδιοκτήτρια της οµάδας Χαρούλα Γκίνη.
Ο πρόεδρος της ΕΠΣ∆Α Μιχάλης Τζανόπουλος, κόβοντας
την βασιλόπιτα, µεταξύ άλλων τόνισε την αγάπη την οποία

έχει για τα µικρά παιδιά τα οποία είναι το µέλλον της
χώρας και του αθλητισµού, προσθέτοντας ότι αποτελεί
τιµή για τον ίδιο ότι υπηρετεί το ποδόσφαιρο
Εντύπωση έκανε η τοποθέτηση του Μάκη Πάνου ο οποίος
επιτέθηκε σφοδρά εναντίον της ΠΑΕ Βύζας η οποία, όπως
είπε, χρησιµοποιώντας τα δύο µοναδικά γήπεδα των
Μεγάρων, αναγκάζει τα ερασιτεχνικά σωµατεία να
µεταβαίνουν στην Νέα Πέραµο.
Την δεδοµένη συµπαράσταση του ∆ήµου Μεγαρέων και
τις ευχές του ∆ηµάρχου µετέφεραν στα µέλη και στους
φίλους της Αργώ οι δηµοτικοί σύµβουλοι Πιλίλης και
Σακελλαρίου.
Ο Τάσος ∆ροµούσης ευχαρίστησε τους χορηγούς
Μουστάκα, Βασιλόπουλο, Σταµούλη, ∆άλλα,
Γιαγκούλοβιτς
Η Χαρούλα Γκίνη ανακοίνωσε την φιλανθρωπική
πρωτοβουλία του συλλόγου να βοηθήσει το χαµόγελο του
παιδιού και µια αναξιοπαθούσα οικογένεια.
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Επιστροφή στις νίκες για την οµάδα του ΟΚ Ελευ-
σίνας που επικράτησε στο κλειστό της Γούβας της
Γλυφάδας 62-57(ηµίχρονο 36-27) στα πλαίσια της
20ης αγωνιστικής της Β'κατηγορίας ΕΣΚΑΝΑ.

Πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Μαρούγκας που
σηµείωσε 14 πόντους και τον ακολούθησε ο Καρράς
µε 12(2), Αγγλόπουλος 10, χωρίς να υστερήσουν οι
υπόλοιποι.  ∆ιαιτητές : Χρηστίδης Π., Ξοχάκης

ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Τσαουσίδης) : Αντωνάρας 9, Πατά-
λας 8, Ντακούλιας 5, Καρράς 12(2) , Αγγλόπουλος 10
, ∆ασκαλάκης 2, Αρβανίτης2, Μαρούγκας 14, Λιώρης

ΓΛΥΦΑ∆Α (Καψιµάλης, Παλτζόγλου Γ.): Μακρυγιάν-
νης 9(2), Κατσιέρης 11, Παριανός 5, Τερτίκας , Γκο-
νουλλού , Γρίβας 8(2), Γουλανδρής 8, Λίππας 10(1),
∆ηµητρακόπουλος 6,.

***Επόµενη αγωνιστική στις 27/2  ο ΟΚΕ αγωνίζεται
στο κλειστό του ΣΕΦ στις 20:00 µε το Παλαιό Φάληρο. 

ΚΟΣΜΟΣΥΡΡΟΗ ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΕ ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ 

Σε µιά κατάµεστη
αίθουσα στoν grand
cavalari στο 19ο χιλι-
όµ. Λ.Πάρνηθας
πραγµατοποιήθηκε η
εκδήλωση της ΠΑΕ
ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ και η
κοπή της βασιλόπι-
τας. Παραβρέθηκαν
σύσσωµο το ∆.Σ µε
επικεφαλής τον
πρόεδρο Γιώργο
Μωυσιάδη (φωτό). 
Οι ακαδηµίες της
οµάδος µε τους προ-
πονητές Παπαδόπου-
λο Κ:19 Γιώργο Αδάκ-
τυλο παίδες-
τζούν ιορ -έφηβο ι .
Ακόµα η δηµοτική

αρχή µε τον δήµαρχο Αχαρνών Σωτήρη Ντούρο και τα
µέλη του δηµοτικού συµβουλίου. 
Εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης του Σύριζα(Μητρό-
πουλος-Πάντζας) ο παλιός βουλευτής κ.Βρεττός, απο
την ΕΠΣΑΝΑ ο Γιώργος Φλαµπούρης, απο τον Ενωση
Παλαιµάχων Ποδοσφαιριστών Πειραιά Νίκος Σιδηρό-
πουλος.
Επίσης ο προπονητής Γιώργος Βαζάκας κ.α.
Την παράσταση έκλεψε ο παλαίµαχος ποδοσφαιρι-
στής Βασίλης Χατζηπαναγής ο οποίος ήρθε απο την
Θεσσαλονίκη καλεσµένος ύστερα απο πρόταση που
του έκανε ο πρόεδρος της οµάδος ο οποίος του πρόε-
σφερε την Φανέλα µε το 10 και την εικόνα της
Παναγίας.
Την παρουσίαση έκανε η εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΕ
Κατερίνα Φάνη Παπασταµατίου.

ΟΟ  ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑ]]ΚΚΟΟΣΣ  44--22  
ΤΤΟΟΝΝ  ΙΙΩΩΝΝΙΙΚΚΟΟ

Στο δεύτερο τεστ προετοιµασίας που έδωσε ο
Μανδραικός επικράτησε στην έδρα του του Ιωνι-
κού µε 4-2.

Τα γκόλ της οµάδος του Σταύρου Ψιµουλάκη
σηµείωσαν οι: Λελούδας, Παναγιωτόπουλος, Και-
µακαµούδης, Σερέπας, ενώ για τον Ιωνικό ο
Μαρουκάκης και Κουτσουµβρίας.

Καραδαής (46'Ντούσης), Κουσουρής (46'Χου-
στουλάκης),  Ιατρού (85'Αναστ. Παπακωνσταν-
τίνου), Κολτσίδας (80'Κανάκης),  Μεσσίνι,  Αγκό-
λι,  Μπούγιας (46'Μπιλίτσης), Λελούδας (46'Και-
µακαµούδης), Ζαχαράτος (56' Τεπετόβ), Πανα-
γιωτόπουλος (70' Ανδρέας Παπακωνσταντίνου),
Σερέπας (82'Γερόλυµος).

ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ 
Συνεχίζεται σήµερα µε την 14η αγωνιστική το τουρνουά

βετεράνων ποδοσφαιριστών µε τις εξής συναντήσεις.

Γ. Ασπροπύργου 18:00 Πανασπροπυργιακός – Κερατσίνι
Νέας Περάµου 19:30 Ν. Πέραµος - Πανελευσινιακός
ΕΑ Κορυδαλλού 18:00 Ερµής  - Αστέρας Μαγούλας
Νικαίας 19:30 Προοδευτική – Ατρόµητος Αθηνών

Μοσχάτου 19:30 Μοσχάτο- Περαµαικός
Ρέντη 20:15 Ηρακλής Νικαίας - Ν. Ευγενείας
∆ραπετσώνας 18:00 Αργοναύτης- ∆όξα Πειραιά
Μπαρουτάδικο 18:00 Αιγάλεω- ∆ραπετσώνα
ΑΙΑΣ ΣΑΛ. - ΒΥΖΑΣ(αναβλήθηκε)
ΑΟΑ∆ - ΙΩΝΙΚΟΣ(αναθλήθηκε)
ΡΕΠΟ : ΕΛΛΑ∆Α ΠΟΝΤ.

Β'ΕΣΚΑΝΑ: Ο ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 62-57 ΤΗΝ ΓΛΥΦΑ∆ΑΒ'ΕΣΚΑΝΑ: Ο ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 62-57 ΤΗΝ ΓΛΥΦΑ∆Α
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ΧΧΑΑΛΛΚΚΙΙΝΝΟΟ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΛΛΙΙΟΟ  ΗΗ  ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑ
ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ

Η 19 χρονη  αθλήτρια του Ταε Κβοντό Μεγάρων Kick
Boxing Μαρία Οικονοµοπούλου στο πανελλήνιο πρω-
τάθληµα Ανδρών-Γυναικών που έγινε στην Χαλκίδα
κατέκτησε το χάλκινο µετάλλιο.

Προπονητές : Στρατούρ-
ης Χρήστος (5ο dan),
Κούρσος Μελέτης (7ο
dan).

Βαθµός : 1ο dan.
Ηλικία : 19 χρονών.
∆ιακρίσεις : 
02-03/07/2011: 16ο ∆ια-

συλλογικό πρωτάθληµα
Ταεκβοντο. 

3η θέση (Χαλκίδα).
09-11/12/2011: Ά Πανελ-

λήνιο Κύπελλο Ταεκβοντο. 
2η θέση (Θρακοµακεδό-

νες).
12/2/2012: Βράβευση της

Οικονοµοπούλου Μαρίας στην εκδήλωση της Ένωση
Ταεκβοντο Νοτίου Ελλάδος για την κοπή της πίτας και
βράβευσης διακεκριµένων αθλητών-αθλητριών για το
2011.

23-24/02/2013: ∆ιασυλλογικό Πρωτάθληµα Ταεκβον-
το. 

3η θέση (Χαλκίδα).
30-31/03/2013: Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Ταεκβοντο

Νέων.        3η θέση (Αγία Βαρβάρα). 
21-23/2/2014: Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Ταεκβοντο

Ανδρών-Γυναικών, Εφήβων-Νεανίδων. 3η θέση (Χαλ-
κίδα).

Αντάµωσαν και ξεφάντωσαν τα µέλη και οι φίλοι των
Ποντίων στην εκδήλωση που πραγµατοποίησε η οµάδα
του Πυρρίχιου Ασπροπύργου στην αίθουσα ''ΕΙΡΗΝΗ''.  

Με αποκριάτικα και ποντιακά τραγούδια και χορούς
όπου µέλη και φίλοι του συλλόγου απολαύσαν  µια
βραδιά που θα µείνει αξέχαστη. 

Τραγούδησαν οι: ∆ηµήτρης Καρασσαβίδης, Γιώργος
Τσαµπάς. Στην κιθάρα και στο µπουζούκι ήταν ο
Βασίλης Κούτσης. Ακόµα οι Απόγονοι του Πόντου σκο-
ρπώντας ξεχωριστό κέφι µέχρι πρωίας.

Την παρουσίαση έκανε η Σοφία Σαµψωνίδου. Χαιρετι-
σµό απήυθηνε ο πρόεδρος Χρήστος Αποστολόπουλος
ο οποίος ευχαρίστησε όλους όσους παραβρέθηκαν και
ευχήθηκε τα καλύτερα στην συνέχεια για την οµάδα. Ο
ίδιος παρουσίασε και τον ύµνο της οµάδος. Ακόµα
παίχτηκε βίντεο γοουόλ µε παιχνίδια της οµάδος απο
το πρωτάθληµα και παρουσία όλων των παικτών απο τα  

πέντε χρόνια  απο την ίδρυσή του µέχρι σήµερα.
Στην όµορφη αυτή εκδήλωση παραβρέθηκαν: Σύσσω-

µο το ∆.Σ του Πυρρίχιου. Ο προπονητής Αποστόλης
Λινάρδος και όλοι οι ποδοσφαιριστές. Ο δήµαρχος
Ασπροπύργου Νίκος Μελετίου. Τα µέλη του διοικητικού
συµβουλίου Γιώργος Τσόκας, Κώστας Τσίγκος, Κώστας
Τσοελερίδης, ∆ηµήτρης Καγιάς, Αντώνης Κονταξής,
Μελέτης Μπουραντάς, Παπαδόπουλος, ο Γιώργος
Φίλης, 

Απο την ΕΠΣ∆Α ο πρόεδρος Μιχάλης Τζανόπουλος ο
παρατηρητής Μπάµπης Ασλανίδης. Απο τον Ικαρο
Νεοκτίστων η πρόεδρος Μαρία Γκούµα και ο Αντώνης
Πατέλας. Ακόµα µέλη απο τους Ακρίτες Ποντίων Σωτ-
ηριάδου-Πεχλιβανίδου.

Εγιναν βραβεύσεις σε µαθητές και ποδοσφαιριστές:
Τιµήθηκαν: Σωκράτης Κεσανίδης, Γιώργος Χαριτίδης
Μαυροδόντης, Τιρεκίδης, Τακίδης.

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΖΑΚΑ

Ο τεχνικός του Αχαρναºκού παραδέχθηκε την
ανωτερότητα της Καλλιθέας και τόνισε ότι το
τρίποντο ισοδυναµεί µε σωτηρία. 
Γιώργος Βαζάκας (προπονητής Αχαρναºκού):

«Ήταν η πιο ουσιαστική νίκη που έχουµε κάνει
µέχρι στιγµής. Παίζαµε µε τη δεύτερη καλύτε-
ρη οµάδα µετά τον Ολυµπιακό Βόλου. Οµάδα
µε ποιότητα, µε καλή τεχνική και µε ταλέντο. Οι
παίκτες µου έδειξαν χαρακτήρα και τσαµπου-
κά. Είχαµε την τύχη µε το µέρος µας και έναν
τερµατοφύλακα σε πολύ καλή µέρα. Αυτή η
νίκη ισοδυναµεί µε την παραµονή στην κατηγο-
ρία, που ήταν και ο βασικός µας στόχος από
τότε που ήρθα.
Ευχαριστώ τους παίκτες για την ψυχή και τη

διάθεση που έδειξαν, αλλά και τον κόσµο που
µας στήριξε µε ενθουσιασµό. Η Καλλιθέα δεν
έχασε κάτι ακόµα. Ήταν απλά µια ήττα και της
εύχοµαι να πετύχει τους στόχους της. Η Καλ-
λιθέα ήταν καλύτερη, αλλά εκµεταλλευτήκαµε
την ευκαιρία που µας παρουσιάστηκε».

ΓΚΡΑΝ ΓΚΙΝΙΟΛ ΣΤΗΝ ΜΑΓΟΥΛΑ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ 3-2 ΤΟΝ
ΒΥΖΑΝΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ
Υστερα απο ένα δραµατικό µάτς στο γήπεδο της
Μαγούλας ο Αστέρας επικράτησε 3-2 του Βύζαντα στο
ντέρµπι των ουραγών. 
Οι γηπεδούχοι είχαν µπει δυνατά και στο 10' προη-
γούνταν ήδη 2-0 χάρη στα γκολ των ∆ηµητριάδη (7')
και Ασλανίδη (10'), ενώ ο Βύζας είχε µειώσει στο 27' µε
κεφαλιά του Τσκιράκη.
Ο Μαζιώτης στο 88' µε σουτ από τα 35 µέτρα ισοφάρι-
σε για τους φιλοξενούµενους σε 2-2, όµως στο 90' ο
Αστέρας πήρε τη νίκη χάρη στην εύστοχη κεφαλιά του
∆ηµητριάδη.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Μπαλασάκης, Κοτίτσας, Τριάν-
τος, Στρατοµήτρος, Παπαευθυµίου, Πέλερµαν (54'
Κανελλόπουλος), Ασλανίδης, Αντωνόπουλος, Ντιέγκο,
∆ωµατάς (60' Καραγιάννης), ∆ηµητριάδης (91' Ιβιτς)
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: ∆ιαµαντάρας, ∆ελάρδας, Ταµπάκης, Τσακιράκης, Παπαδηµητρίου, Λέκκας, Μαζιώτης Ιερ.,
Νικολέτος (68' Μεντί), Μιχαλόπουλος, Ζάρκος, Μπελέρης.

ΞΞΕΕΦΦΑΑΝΝΤΤΩΩΜΜΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΚΚ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΞΞΕΕΦΦΑΑΝΝΤΤΩΩΜΜΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΚΚ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  
ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΥΥΡΡΡΡΙΙΧΧΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΥΥΡΡΡΡΙΙΧΧΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

ΤΤΟΟ  ∆∆ΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΟΟΣΣ ΣΣΟΟΦΦΙΙΑΑ  ΣΣΑΑΜΜΨΨΩΩΝΝΙΙ∆∆ΟΟΥΥ ΤΤΣΣΟΟΚΚΑΑΣΣ--ΤΤΖΖΑΑΝΝΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ
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Ο Πανελευσινιακός θα είναι ο αντίπαλος της
Λάρισας στον τελικό Κυπέλλου της Γ’ Εθνικής.   
Η οµάδα της Ελευσίνας στο πρώτο µατς είχε

κερδίσει τον Ατρόµητο Αχα�ας µε σκορ 3-0, ενώ
στο σηµερινό µατς έµεινε στο 0-0 στο γήπεδο
της Παναχαºκής και έτσι πήρε και τυπικά την
πρόκριση.

Το φίλµ του αγώνα:Το φίλµ του αγώνα:
3′ ∆ιαγώνιο σουτ του Παπαδόπουλου, ο Παλλιγ-
γίνης έδιωξε εντυπωσιακά…
19’Ο Βαβάτσικος βγήκε στην κόντρα έστρωσε
στον Θωνιάτη που έκανε το σουτ ωστόσο µπλό-
καρε δύσκολα ο Παλιγγίνης…
22’ Σουτ του Γραµµατικόπουλου, η µπάλα
άουτ…
26′ Ο Κωνσταντινίδης στην κόντρα για τον Πανε-
λευσινιακό, ο Μυλωνόπουλος απέκρουσε, ο
Κωνσταντινίδης έκανε νέο σουτ η µπάλα
χτύπησε στον Ζέλιο και αποµακρύνθηκε…
27’ Γυριστή κεφαλιά του Παπαδόπουλου η
µπάλα πάνω από τα δοκάρια…
43’ Μακρινό σουτ του Βαβάτσικου η µπάλα
άουτ…
51’ Σουτ του Κοκκίνη σε κόρνερ ο Μυλωνόπου-
λος…
59’ ∆υνατό σουτ του Ουέλινκτον έδιωξε εντυπω-
σιακά σε κόρνερ ο Μυλωνόπουλος…

69’ ∆υνατό σουτ του Ουέλινκτον έδιωξε σε κόρ-
νερ ο Μυλωνόπουλος
81΄∆υνατό φάουλ από τον Ουέλινγκτον, εντυπω-
σιακά σε κόρνερ ο Μυλωνόπουλος
∆ιαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΧΑΙΑΣ (Γ. Τόγιας): Μυλωνόπου-
λος, Λιβάνης, Α. Τρίγκας, Ζέλιος, Παπαδόπου-
λος, Θωνιάτης, Πουλάκος, Ν. Τρίγκας, Νικολό-
πουλος (63′ Νιφόρας), Ν. Γραµµατικόπουλος 

(66′ Σαµπανέº), Βαβάτσικος (82΄ Α.Βέρρας).
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (∆. Σπανός): Παλλιγγίνης,
Κωνστανταντινίδης, Κοκκίνης, Κουµπαρούλης,
Κολοβός, Στουρνάρας, Μιχελής (64′ Γουελιν-
γκτον), Μαρής, Κουσκουνάς (74΄ Κρολ),
Μακρίδης (55′ Ριζογιάννης), Σουλελές.
***Το παρών στο γήπεδο έδωσε και ο προπον-
ητής της Λάρισας, Γιώργος Στράντζαλης ώστε
να κατασκοπεύσει τους σταχυοφόρους.

ΟΟ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΤΤΕΕΛΛΙΙΚΚΟΟ
ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΥΥΠΠΕΕΛΛΛΛΟΟΥΥ  ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ  ΛΛΑΑΡΡΙΙΣΣΑΑ

ΟΟ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΑΑ44ΚΚΟΟΣΣ  11--00  
ΣΣΤΤΗΗ  ΝΝΕΕΑΑ  ΣΣΜΜΥΥΡΡΝΝΗΗ  

ΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΑΑΛΛΛΛΙΙΘΘΕΕΑΑ

Σπουδαία νίκη σηµείωσε εκτός έδρας ο Αχαρ-
ναικός στη Νέα Σµύρνη επι της Καλλιθέας πέρ-
νωντας εκδίκηση απο την ήττα του α' γύρου.

Το χρυσό γκόλ που έδωσε το τρίποντο στην
οµάδα του Γιώργου Βαζάκα σηµείωσε στο 89' ο
24χρονος επιθετικός Κώστας Νεόφυτος(φωτό)
µε πλασέ έπειτα από πάσα του Ντε Πάουλα.

Ευκαιρίες για τους γηπεδούχους: Στο 18' µε
τον Ρόχας, Πούλγκα 19' , Γκαλάν 23, Φαγιέ 38',
55' Γκαλάν 78' Μαουαγιέ 69' 

∆ιαιτητής: Συµεωνίδης (Πιερίας)Βοηθοί: Λαφ-
αντζής, Καραµπούλας (Πιερίας).Κίτρινες:
Γουέλκαµ 31' Ρόχας 38' Μπριλάκης 45' Μιχαλό-
πουλος 58' Λιαπάκης 72' Παραράς 82'  Ντε
Πάουλα Φελίπε 89' Αθανασόπουλος  91'.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ (Σίνισα Γκόγκιτς): Λυµπερόπουλος,
Μουσταφίδης, Πίκολο, Μπριλάκης, Παγώνης,
Ρουσάκης, Φαγιέ(67'Κατσικογιάννης),
Πούλγκα, Μιχαλόπουλος(67' Μουαγιέ),  Γκαλάν,
Ρόχας(84' Καραλής).

ΑΧΑΡΝΑ�ΚΟΣ (Γιώργος Βαζάκας): Παγούδης,
Μωυσιάδης, Ιορδανίδης(74' Ντε Πάουλα), Νιάρ-
ος, Αθανασίου(55' Ντάλλας), Χριστόπουλος,
Ντος Σάντος(81' Αθανασόπουλος), Νεόφυτος,
Παραράς, Λιαπάκης, Γουέλκαµ.

ΚΟΥΣ-ΚΟΥΣ

***Είχαµε ένταση στην ανάπαυλα του αγώνα
µε τους οπαδούς του Αχαρναºκού, µε αποτέλε-
σµα δύο διµοιρίες των ΜΑΤ να επέµβουν. Μπή-
καν στην κερκίδα που φιλοξενούνται οι υπο-
στηρικτές της οµάδας του Μενιδίου, µε αποτέ-
λεσµα να επικρατήσει ένταση, η οποία έπειτα
από 10 λεπτά κόπασε. Πάντως οι αστυνοµικές
δυνάµεις έµειναν εκεί για παν ενδεχόµενο και
αποχώρησαν στο τέλος του αγώνα 

***Οι φίλαθλοι του Αχαρναικού βρέθηκαν
στην θύρα 7 του γηπέδου Νέας Σµύρνης

***Εκτός πλάνων του Γιώργου Βαζάκα ήταν ο
τιµωρηµένος Προβατίδης.

ΟΟ  ΣΣΚΚΟΟΡΡΕΕΡΡ  ΚΚΩΩΣΣΤΤΑΑΣΣ  ΝΝΕΕΟΟΦΦΥΥΤΤΟΟΣΣ
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Έγκριση προσφορών για την
προώθηση φρούτων στα σχολεία

Εγκρίθηκαν οι οικονοµικές προσφορές του διαγωνι-
σµού για την ανάδειξη του φορέα που θα αναλάβει την
προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία
για το τρέχον σχολικό έτος. Το έργο που συγχρηµα-
τοδοτείται από την Ευρωπαºκή Ένωση, έχει προ»πο-
λογισµό 3,1εκ. ευρώ και θα εφαρµοστεί σε Αττική και
Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε απόφαση του υπουργού Αγρ-
οτικής Ανάπτυξης, κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη, εγκρίθηκε
η οικονοµική προσφορά της εταιρείας ΕΟΥΡΙΚΟΜ
ΕΛΛΑΣ Α.Ε , σε συνεργασία µε τις εταιρείες «Αγροτική
Εταιρική Σύµπραξη – ΑΛ.Μ.ΜΕ ΑΕ.», «ΦΡΟΥΤΑ
ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣΗΣ ΑΕ» και την TEU ΑΕ, έναντι του
συνολικού αντισταθµίσµατος για τη Αττική, ύψους
2.363.477,86 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και για τη Θεσσα-
λονίκη, ύψους 751.267,90 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
Υπενθυµίζεται ότι, ότι ο διαγωνισµός πραγµατοποι-
ήθηκε για την υλοποίηση του ευρωπαºκού προγράµ-
µατος προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα
σχολεία το οποίο φέτος θα εφαρµοστεί στη χώρα µας
µε τη διανοµή φρούτων, όπως µήλο, πορτοκάλι και
φρουτοσαλάτα σε φυσικό χυµό (ροδάκινο, αχλάδι,
βερίκοκο). Τα φρούτα θα µοιραστούν στα δηµοτικά
σχολεία της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερεια-
κής Ενότητας Θεσσαλονίκης.Το έργο συγχρηµατοδο-
τείται από την Ευρωπαºκή Ένωση και την Ελλάδα και
έχει συνολικό προ»πολογισµό ύψους 3.114.745,76
ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Πρόγραµµα προληπτικής ιατρικήςΠρόγραµµα προληπτικής ιατρικής
για τα παιδιά στο Αιγάλεωγια τα παιδιά στο Αιγάλεω

Ο ∆ήµος Αιγάλεω σε συνεργασία µε το Σύλλογο Κρη-
τών Αιγάλεω και το «Χαµόγελο του Παιδιού» πραγµα-
τοποιεί το πρόγραµµα προληπτικής Ιατρικής /Οδον-
τιατρικής «ΙΠΠΟΚΡΆΤΗΣ».
Το Κινητό Πολυºατρείο θα βρίσκεται έξω από τις εγκα-
ταστάσεις του συλλόγου Κρητών Αιγάλεω (Θεσσα-
λονίκης 18 & Γρ. Κυδωνιών ) από την Τρίτη 4 Μαρτίου
έως το Σάββατο 8 Μαρτίου, 8:30 έως 16:30
Παιδιά ηλικίας µέχρι 14 ετών ανεξαρτήτου ασφάλισης
έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν κατόπιν ραντε-
βού σε µία επίσκεψη προληπτικού οδοντιατρικού, παι-
διατρικού, οφθαλµολογικού και ωτορινολαρυγγολογι-
κού ελέγχου. Κατά την εξέταση θα πρέπει να συνο-
δεύονται από γονείς, κηδεµόνες ή εκπαιδευτικούς και
να έχουν µαζί τους υπογεγραµµένη υπεύθυνη δήλωση
των γονέων τους.
Μετά το τέλος της εξέτασης θα παραλαµβάνουν ατο-
µικό δελτίο προληπτικού ελέγχου.
Πληροφορίες και ραντεβού στο Σύλλογο Κρητών στο
τηλέφωνο 2105697566 09:00 - 13:00.

Απειλή για απεργία διαρκείας 
από τους φορτηγατζήδες

Μεγάλος αριθµός φορτηγών συγκεντρώθηκε σήµερα
στην είσοδο της Λαµίας στον χώρο της Πανελλήνιας
Έκθεσης Λαµίας και στην συνέχεια σε κοµβόι κινήθη-
καν στην εθνική οδό Αθηνών Λαµίας πραγµατο-
ποιώντας πορεία διαµαρτυρίας.
Όπως έγραψε το LamiaStar, την ίδια ώρα περίπου 100
ιδιοκτήτες φορτηγών από την Βοιωτία και την Εύβοια
διαµαρτυρήθηκαν επίσης στην εθνική οδό σηκώνον-

τας τις µπάρες στα µετωπικά διόδια της Θήβας.
Μάλιστα προειδοποιούν πως αν δεν δοθεί λύση στα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στις 7 Μαρτίου
κλειδώνουν τα αυτοκίνητά τους και κατεβαίνουν σε
απεργία διαρκείας.

ΣΣττάάσσηη  εερργγαασσίίααςς  σσεε  όόλλαα  τταα
λλιιµµάάννιιαα  ττηηςς  χχώώρρααςς  

Οι εργαζόµενοι ζητούν από την κυβέρνηση
να σταµατήσει το «ξεπούληµα»

Στάση εργασίας σε όλα τα λιµάνια της χώρας έχουν
κηρύξει την ερχόµενη ∆ευτέρα από την έναρξη της
πρωινής βάρδιας έως τις 11 το πρωί οι υπάλληλοι των
λιµανιών και οι λιµενεργάτες, οι οποίοι θα προχωρή-
σουν παράλληλα σε
συγκεντρώσεις και παρα-
στάσεις στα διοικητικά κέν-
τρα των λιµανιών. Στον
ΟΛΠ έχει προγραµµατιστεί
συγκέντρωση έξω από το
κτίριο της διοίκησης στις 8
το πρωί. 
Η Οµοσπονδία Υπαλλήλων
Λιµανιών Ελλάδας
(ΟΜΥΛΕ), η Ένωση Λιµενεργατών και ο Σύνδεσµος
Εποπτών και Αρχιεργατών του ΟΛΠ απευθύνουν
έκκληση στην κυβέρνηση «να σταµατήσει κάθε προ-
σπάθεια ξεπουλήµατος των λιµανιών» και προαναγ-
γέλλουν κινητοποιήσεις µε αφορµή την πρόσκληση
ενδιαφέροντος για την παραχώρηση του πλειοψηφι-
κού πακέτου µετοχών του ΟΛΠ από το ΤΑΙΠΕ∆ στην
Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου της Βουλής την
Τετάρτη.
Συγκεκριµένα, για εκείνη την ηµέρα προγραµµατίζουν
µαζική διαδήλωση έξω από το Κοινοβούλιο.
«Με µια πρόσκληση προς τους βουλευτές της Επιτρο-
πής Οικονοµικών, στην οποία προσπαθούν να
κρύψουν το έγκληµα που επιχειρούν, θέλουν να πάρ-
ουν το πράσινο φως για να ξεκινήσουν τη διαδικασία
παράδοσης στους ξένους µονοπωλιακούς οµίλους και
στα ιδιωτικά Funds της ναυαρχίδας των Λιµανιών, τον
ΟΛΠ» αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους η Οµοσπονδία
Υπαλλήλων Λιµανιών Ελλάδας και η Ένωση Λιµενερ-
γατών. 
Προσθέτουν επίσης ότι η «κυβέρνηση και τα κόµµατα
που την απαρτίζουν θα έχουν ακέραιη την ευθύνη,
καθώς επίσης και εκείνοι οι βουλευτές ξεχωριστά που
δεν θα εµποδίσουν το επιχειρούµενο ξεπούληµα».

ΕΣΕΕ: Τρεις προτάσεις για
αδειοδότηση επιχειρήσεων

Η απλοποίηση κάθε µορφής αδειοδότησης µε τη ψηφ-
ιοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης, εγκατάστασης και
λειτουργίας µίας επιχείρησης είναι σηµαντική, αφού
µειώνει τις πολλές «χειραψίες» µεταξύ δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα, εξοικονοµώντας στον επιχειρηµατικό
κόσµο χρόνο και χρήµα, τονίζει σε ανακοίνωσή της η
ΕΣΕΕ. 
Βασική προ»πόθεση της συνολικής απλοποίησης των
διαδικασιών, έτσι όπως παρουσιάζεται στο σχέδιο,
είναι η ανάπτυξη «Υπηρεσίας Μίας Στάσης» (one-stop
shop), µία λειτουργία που µπορούν να εκπληρώσουν
τα επιµελητήρια της χώρας.
Με το νέο πλαίσιο, επίσης, θα διευκολυνθεί πολύ η λει

τουργία των επιχειρήσεων µε την εφαρµογή της ψηφ-
ιακής υπογραφής, η διαδικασία της οποίας, ωστόσο,
δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί. Τέλος, στα θετικά του
σχεδίου νόµου περιλαµβάνονται και πρόνοιες περί
ευρείας διαβούλευσης για τους όρους λειτουργίας
οικονοµικής δραστηριότητας, τα πρότυπα, τα κριτήρ-
ια και τις προ»ποθέσεις της επιχειρηµατικής δρα-
στηριοποίησης.
Η ΕΣΕΕ, µελετώντας το
σχέδιο που παρουσιά-
στηκε, προβαίνει σε τρείς
συγκεκριµένες επισηµάν-
σεις οι οποίες, κατά τη
γνώµη µας, µπορούν να
βοηθήσουν προς την
κατεύθυνση της βελτίωσης της συγκεκριµένης πολύ
σηµαντικής νοµοθετικής παρέµβασης.
Πρώτον, κάποιες έννοιες που χρησιµοποιεί ο νόµος
πρέπει να είναι δεκτικές ασφαλούς περιεχόµενου.
Συγκεκριµένα, έννοιες όπως «στάθµιση έννοµων
αγαθών», «εξασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος
από την άσκηση της οικονοµικής δραστηριότητας»,
«βιώσιµη ανάπτυξη στο πλαίσιο της αρχής της αειφο-
ρίας» κλπ. δεν συνιστούν σταθερές νοµικές έννοιες
και ίςως αφήνουν περιθώριο αυθαίρετων ερµηνειών
και ενεργειών.
∆εύτερον, οι ελεγκτικές εξουσίες µας προβληµατίζουν
καθώς οι εντεταλµένοι υπάλληλοι θα έχουν ρητά
αρµοδιότητες φορολογικού ελεγκτή και θα µπορούν
να κλείνουν τον επαγγελµατικό χώρο, να σφραγίζουν
βιβλία ή έγγραφα και να ενεργούν έρευνες ακόµη και
στα σπίτια των επιχειρηµατιών. Σε όλες αυτές τις
ελεγκτικές διαδικασίες, οι δικαστικές εγγυήσεις
δείχνουν να µένουν στις παρυφές, ενώ µας προβ-
ληµατίζει επίσης η δυνατότητα για εκτεταµένη χρήση
ιδιωτών στην άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων.
Τρίτον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του σχεδίου, σε ειδι-
κές περιπτώσεις µπορεί να προβλέπεται η χορήγηση
άδειας λειτουργίας (άρθρο 7) και εν συνεχεία, σύµφ-
ωνα µε το άρθρο 25, αρµόδιες αρχές για την χορήγ-
ηση άδειας λειτουργίας είναι οι κατά τόπο αρµόδιες
περιφέρειες. Θεωρούµε ότι χωρίς τον καθορισµό
"χρήσεων γής" και τη χρήση της "Γεωβάσης" παρακιν-
δυνευµένη τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων αδειοδότ-
ησης υπερκαταστηµάτων από τα δηµοτικά στα περιφ-
ερειακά συµβούλια. 
Η συγκεκριµένη εξέλιξη διαταράσσει τις ισορροπίες
στο περιφερειακό εµπόριο και τις τοπικές κοινωνίες, οι
οποίες δεν θα αντέξουν στον διαρκώς εντεινόµενο
ανταγωνισµό των µεγάλων επιχειρήσεων λιανικής, µε
αποτέλεσµα την διάρρηξη του τοπικού κοινωνικού
ιστού. Πρέπει να αποσαφηνισθεί η συγκεκριµένη διά-
ταξη και να διατηρηθεί η δυνατότητα των ∆ήµων στις
τοπικές αγορές να αποφασίζουν για τα του οίκου
τους.
Η ΕΣΕΕ, σε κάθε περίπτωση, δηλώνει τη διαθεσιµότ-
ητά της να βοηθήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης σε
τυχόν εξειδικεύσεις που µπορούν να βελτιώσουν την
αποτελεσµατικότητα του προτεινόµενου νέου
πλαισίου. 
Η απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης µιας επιχείρη-
σης είναι απαραίτητη για την ανασυγκρότηση της
οικονοµίας και την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής
διαδικασίας που τόσο έχει ανάγκη η χώρα. Εάν απαλ-
λαγούµε από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις δεκαετιών,
αυτό θα είναι µια καλή αφετηρία για να κατορθώσει ο
ιδιωτικός τοµέας να λειτουργήσει αποδοτικά προς την
κατεύθυνση της εξόδου της χώρας από την κρίση.

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 φα-
ρµακείου. Bιογραφικά
vlazaki.pyrogiannis@gmail.com
THΛ. - ΦΑΞ 2105575911(έπειτα απο
τηλεφωνική συννενοηση)

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)

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 Ασπρόπ-

υργο ενδιαφέρεται για

διάθεση αγχροτεµαχίου 

στην περιοχή του Ασπρ-

οπύργου 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

ΦΦΟΟΡΡΕΕΑΑΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ

ΠΠΑΑΡΡΚΚΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ
ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙ..ΠΠΑΑ  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ

ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΙΙ∆∆ΙΙΟΟΚΚΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ
ΓΓΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΗΗ  ΒΒΑΑΜΜΒΒΑΑΚΚΙΙΑΑ

ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ
2277--22--22001144  ,,  ΩΩΡΡΑΑ  1144::0000

ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  
ΧΧΡΡΩΩΤΤΕΕΧΧ  ΑΑ..ΕΕ..  

1199οο  ΧΧΛΛΜΜ  ΕΕΟΟΑΑΚΚ  ,,
ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ

ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣΗΗ
ΕΕΠΠΕΕΝΝ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ  

ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΣΣΤΤΟΟ
ΦΦΟΟΡΡΕΕΑΑ  ΥΥΛΛΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗΣΣ

ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ
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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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ΗΗΗΗ
εκρηκτική αύξηση της ανεργίας, η ανασφά-
λιστη εργασία, η µειωµένη χρηµατοδότηση
του προ»πολογισµού προς τα ασφαλιστικά

ταµεία και το «κύµα φυγής» των ασφαλισµένων προς
τη συνταξιοδότηση οδηγούν µε µαθηµατική ακρίβεια
το ασφαλιστικό σύστηµα στο πλήρες οικονοµικό αδιέ-
ξοδο.

Από την έναρξη της οικονοµικής κρίσης το ασφαλι-
στικό σύστηµα περνάει «δύσκολες ηµέρες» και χρειά-
στηκαν επανειληµµένες νοµοθετικές παρεµβάσεις και
σκληρά µέτρα περικοπών των παροχών για να µην
καταρρεύσει ως σήµερα.

Το 2014 προδιαγράφεται «δύσκολη χρονιά» για το
ασφαλιστικό σύστηµα, παρότι η κυβέρνηση και το
υπουργείο Εργασίας εκτιµούν ότι «τα έσοδα των
Ταµείων - κυρίως του ΙΚΑ - θα αυξηθούν, έπειτα από
τέσσερα έτη πτώσης, λόγω των αυστηρών µέτρων-
προστίµων για την καταπολέµηση της παραβατικότ-
ητας στην αγορά εργασίας».

Αντιθέτως, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ εκτιµά
απώλειες εσόδων που θα φθάσουν τα 8 δισ. ευρώ το
2014 µόνο από την εκρηκτική αύξηση της ανεργίας. Η
επίσηµη πρόβλεψη του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για το τρέχον έτος
αναφέρει ότι η πραγµατική ανεργία θα αγγίξει το
31,5% και οι άνεργοι τα 1.575.000 άτοµα.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ινστιτούτου, η αύξηση
της ανεργίας και η µείωση των µισθών στέρησαν από
την κοινωνική ασφάλιση πόρους της τάξεως των 10,5

δισ. ευρώ µέσα σε ένα έτος, ενώ η εισφοροδιαφυγή
από την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία, καθώς
και από τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης, 8,5 δισ.
ευρώ.

Το ΙΚΑ στο «κόκκινο»

Μόνο το ΙΚΑ, κατά την οµοσπονδία εργαζοµένων στα
ασφαλιστικά ταµεία, παρουσιάζει σηµαντική µείωση
εσόδων, καθώς ένας στους τρεις εργαζοµένους παρ-
αµένει ανασφάλιστος (εισφοροδιαφυγή ύψους 6 δισ.
ετησίως). Απώλεια εσόδων λόγω υψηλής ανεργίας
(450 εκατ. ευρώ για κάθε ποσοστιαία µονάδα),
αδυναµία είσπραξης 6,7 δισ. βεβαιωµένων εισφορών
και συσσώρευση οφειλών προς τρίτους 7,5 δισ. ευρώ.
Την ίδια ώρα τα έξοδα του ΙΚΑ παρουσιάζουν αύξηση
από 10,8 δισ. σε 11,08 δισ. από το 2011 στο 2012
λόγω αυξηµένης συνταξιοδότησης.

«Το σύστηµα αντιµετωπίζει πρόβληµα πόρων και όχι
παροχών» επιµένει ο επιστηµονικός διευθυντής του
Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ κ. Σ. Ροµπόλης και
σηµειώνει πως, «εφόσον δεν βρεθούν νέοι πόροι
στήριξης των Ταµείων, θα είναι αναπόφευκτες οι περ-
ικοπές των παροχών τους».

«Είναι κρίσιµο για το σύστηµα να βρεθούν άλλοι
πόροι ώστε να καλυφθεί το έλλειµµα εσόδων που
δηµιουργούν στα Ταµεία η ύφεση της οικονοµίας, η 

ανεργία και η µείωση των αµοιβών» επισηµαίνει ο
επιστηµονικός διευθυντής του ΙΝΕ.

Μάλιστα ο κ. Ροµπόλης σε πρόσφατη µελέτη για το
Ασφαλιστικό διατύπωσε την εκτίµηση ότι το «έτος
µηδέν» (οριακό έτος) για τη βιωσιµότητα του συστή-
µατος µετατοπίστηκε κατά δέκα χρόνια νωρίτερα, από
το 2025 στο 2015, λόγω της παρατεταµένης ύφεσης,
της εκρηκτικής ανεργίας και του έντονου δηµογραφι-
κού προβλήµατος της χώρας. «Απαιτείται ανεύρεση
νέων πόρων εκτός των ασφαλιστικών εισφορών και
του κρατικού προ»πολογισµού, όπως κρατικές προ-
µήθειες, δηµόσια έργα, χρηµατιστηριακές και τραπε-
ζικο-πιστωτικές συναλλαγές, επιχειρήσεις τυχερών
παιχνιδιών κτλ.» σηµειώνει ο κ. Ροµπόλης.

Τα στοιχεία του κρατικού προ»πολογισµού του 2014
προβλέπουν σηµαντικά µειωµένες χρηµατοδοτήσεις
των ασφαλιστικών ταµείων, ενώ η εξισορρόπησή τους
επαφίεται στην εκτίµηση του προ»πολογισµού ότι «θα
υπάρξει βελτίωση στην είσπραξη εισφορών, καταπο-
λέµηση της  ανασφάλιστης εργασίας και είσπραξη
καθυστερούµενων οφειλών».

Σύµφωνα µε τον προ»πολογισµό, οι επιχορηγήσεις
προς τα ασφαλιστικά ταµεία είναι µειωµένες κατά
1,723 δισ. ευρώ, από 10,487 δισ. το 2013 σε 8,764 δισ.
ευρώ το 2014. Αντιστοίχως, η επιχορήγηση προς τον
ΕΟΠΥΥ εµφανίζεται µειωµένη κατά 334 εκατ. ευρώ,
από 1,108 δισ.  το 2013 σε 774 εκατ. ευρώ το 2014.

““ΒΒρρααδδυυφφλλεεγγήήςς  ββόόµµββαα””  
κκααιι  γγιιαα  τταα  αασσφφααλλιισσττιικκάά  ττααµµεείίαα

ηη  εεκκρρηηκκττιικκήή  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  ααννεερργγίίααςς  

Ηµείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφ-
ορών, κατά 3,9 µονάδες, είναι το επόµενο
µέτρο στο οποίο εστιάζει η κυβέρνηση για την

ενίσχυση της βιοµηχανίας και των επιχειρήσεων, εκ
παραλλήλου µε τη µείωση του ενεργειακού κόστους,
τη διευκόλυνση των αδειοδοτήσεων και την ενίσχυσή
τους από το νέο ΕΣΠΑ. 

Ο αντίκτυπος των µέτρων αυτών στην απασχόληση
επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των εταιρειών,
αφού η κυβέρνηση δεν τα συνδέει µε «ανταλλάγµατα»
για παύση απολύσεων ή νέες προσλήψεις. Αρκείται
σε εκκλήσεις, κυρίως προς τη βιοµηχανία, για λήψη
αποφάσεων ώστε να αυξηθεί η απασχόληση και να
µειωθεί η ανεργία.

Η διαµόρφωση του «οδικού χάρτη» για τη βιοµηχα-
νική πολιτική αποτέλεσε αντικείµενο της ∆ι»πουργι-
κής Επιτροπής για τη βιοµηχανική πολιτική, που συνε-
δρίασε υπό τον υπουργό Ανάπτυξης Κ.Χατζηδάκη, για
πρώτη φορά την Παρασκευή.

Συµµετείχαν οι υπουργοί Οικονοµικών, Γιάννης Στο-
υρνάρα, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτη, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννης Βρούτσης, οι υφυ-
πουργοί Θανάσης Σκορδάς, Ασηµάκης Παπαγεω-
ργίου και ο πρόεδρος του ΣΕΒ ∆ηµήτρης ∆ασκαλό-
πουλος.

∆ύο σενάρια για τη µείωση των εισφορών

Η µείωση του µη µισθολογικού κόστους κατά 3,9
µονάδες εκκρεµεί και είναι ένα από τα ζητήµατα που
βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων µε την
τρόικα, δήλωσε µετά τη συνεδρίαση ο υπουργός
Εργασίας Ι.Βρούτσης.

Ενόψει δε της επανεκκίνησης των συζητήσεων µε
την τρόικα, πηγές του υπουργείου Εργασίας ανέφερ-
αν ότι το κόστος για την εφαρµογή του µέτρου υπο

λογίζεται σε τουλάχιστον 700 εκατ. ευρώ και αναζ-
ητουνται ισοδύναµα µέτρα για την κάλυψή του (όπως
συνέβη µε την προηγούµενη µείωση των εισφορών
κατά 1,1%, που έγινε χωρίς µείωση συντάξεων). 

Ωστόσο, τόνισαν ότι το τελικό κόστος του µέτρου θα
είναι µικρότερα, καθως από αυτά τα 700 εκατ. ευρώ
θα πρέπει να αφαιρεθεί το όφελος που θα προκύψει
από τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας εξαιτίας
της µείωσης του κόστους της µισθοδοσίας (υπο-
λογίζεται ότι θα δηµιουργηθούν περισσότερες από
30.000 νέες θέσεις εργασίας), καθώς και το πρόσθε-
το όφελος από την αύξηση της κερδοφορίας των
επιχειρήσεων, άρα και των φορολογικών εσόδων.

Σε ότι αφορά τη διαδικασία οι ίδιες πηγές ανέφεραν
ότι εξετάζεται αν η µείωση των εργοδοτικών εισφο-
ρών θα γίνει εφάπαξ ή σε τρεις ετήσιες δόσεις. 

Εξετάζονται δηλαδή δύο σενάρια: Το πρώτο είναι η
εφάπαξ µείωσή του µέχρι το τέλος του 2014 και το 

δεύτερο η σταδιακή µείωσή του κατά 1,3% ετησίως
µέχρι το 2016. 

∆ροµολογούνται τα µέτρα για το ενεργειακό κόστος

Στη ∆ι»πουργική συζητήθηκε και η υλοποίηση των
µέτρων για τη µείωση του ενεργειακού κόστους των
επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ, που
ανακοινώθηκαν χθες, Πέµπτη. 

Όπως ειπώθηκε, ένα µέρος από το όφελος θα περά-
σει άµεσα και στα νοικοκυριά που καταναλώνουν
φυσικό αέριο, µε τη µείωση της τιµής του καυσίµου. 

Ακόµη, την ερχόµενη εβδοµάδα θα τεθούν σε δια-
βούλευση δύο υπουργικές αποφάσεις που αφορούν
τη λεγόµενη διακοψιµότητα (µείωση των τιµολογίων
του ηλεκτρικού µε αντάλλαγµα τον περιορισµό της
παροχής σε περιόδους αιχµής) και την αντιστάθµιση
του κόστους αγοράς δικαιωµάτων εκποµπής διο-
ξειδίου του άνθρακα.

ΤΤηη  µµεείίωωσσηη  ττωωνν  εερργγοοδδοοττιικκώώνν  εειισσφφοορρώώνν  µµεελλεεττάά  ηη  κκυυββέέρρννηησσηη  
.. Στόχος είναι η περαιτέρω ελάφρυνση των επιχειρήσεωνΣτόχος είναι η περαιτέρω ελάφρυνση των επιχειρήσεων


