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ΘΘΡΡΙΙΑΑΣΣΙΙΟΟ  ΣΣΠΠΟΟΡΡ

ΠΠοοιιννιικκήή  δδίίωωξξηη
σσεε  ββααθθµµόό
ππλληηµµµµεελλήήµµααττοοςς

ΆΆσσκκηησσεε  οο  
ααρρµµόόδδιιοοςς  
ΕΕιισσααγγγγεελλέέααςς  
σσεε  ββάάρροοςς  ττωωνν  88
σσυυλλλληηφφθθέέννττωωνν
σστταα  δδιιόόδδιιαα  ττηηςς
ΠΠάάχχηηςς  ΜΜεεγγάάρρωωνν  

48ωρη προθεσµία 
έλαβαν ο ∆ήµαρχος 
Ι.  Μαρινάκης και οι 
συγκατηγορούµενοι 
για να απολογηθούν
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του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου
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ΘΘΡΡΙΙΑΑΣΣΙΙΟΟ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  

Σήµερα και ώρα   8:30 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίνας  για
τη λήψη απόφασης σχετικά µε την αναµόρφωση του
προ�πολογισµού έτους 2014 του Ν.Π.∆.∆. Πολιτισµού
– Αθλητισµού – Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής
Αγωγής Ελευσίνας.Ειδικότερα, το ∆.Σ. καλείται να απο-
φασίσει για τα παρακάτω θέµατα  :

1. Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί της
ψηφισθείσης αναµόρφωσης προ�πολογισµού έτους
2014 του Ν.Π.∆.∆. Πολιτισµού – Αθλητισµού – Κοινωνι-
κής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Ελευσίνας.

2. Ορισµός εκπροσώπου µετά του αναπληρωτού
του στο Πρωτοβάθµιο Συµβούλιο Επιθεώρησης
Θεάτρων – Κινηµατογράφων για το έτος 2014. 

3. Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων
χρηµάτων (σύµφωνα µε το ά. 26 παρ 13 Β.∆. 17/5-
15.6.59)

4. Επί αιτήµατος εταιρείας ΝIKOLIDAKIS GROUP
ΑΕ για την αύξηση αριθµού δόσεων τµηµατικής κατα-
βολής οφειλών (Ν. 2648/98).

5. ∆ιάθεση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάν-
ης εορτασµού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου
.

ΗΗ  ααννααµµόόρρφφωωσσηη  ττοουυ  ππρροοSSπποολλοογγιισσµµοούύ  22001144  
ττοουυ  ΝΝ..ΠΠ..∆∆..∆∆..  ΠΠοολλιιττιισσµµοούύ  ––  ΑΑθθλληηττιισσµµοούύ  κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς
ΠΠοολλιιττιικκήήςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Θα απασχολήσει τη σηµερινή συνεδρίαση του ∆.Σ.

Άκρως ενδιαφέρουσα ήταν η συζήτηση που
έγινε την περασµένη Τετάρτη στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Μάνδρας –Ειδυλλίας όπου µε

αίτηµα της αντιπολίτευσης τέθηκε το θέµα του Ρυµο-
τοµικού Σχεδίου των Βιλίων. 

Την επόµενη ακριβώς ηµέρα ήταν προγραµµατι-
σµενη η συζήτηση και λήψη απόφασης για το ίδιο
θέµα στο ΠΕΣΥ .

Άρα η συζήτηση και οι αποφάσεις που θα λαµβά-
νονταν µια ηµέρα πριν στην αίθουσα του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου θα έπρεπε να είναι υποστηρικτές για την
εποµένη, δυστυχώς όµως η ενηµέρωση που έγινε στο 

∆.Σ. ήταν σε πολύ έντονο κλίµα και στο τέλος παρό

τι έγιναν δύο προτάσεις από τον ∆ήµο στο
Συµβούλιο, που στη συνέχεια αποσύρθηκαν , η λήξη
της συνεδρίασης έγινε µε την παρότρυνση προς
όλους να παρευρεθούν στην κρίσιµη συζήτηση του
Περιφερειακού Συµβουλίου την επόµενη ηµέρα. 

Όπως µας ανέφερε ο δήµαρχος Μάνδρας –Ειδ-
υλλίας, Γ. ∆ρίκος, παρευρέθη ο δήµος αλλά µε απόφ-
αση του προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου κ.
Καράµπελα το θέµα αναβλήθηκε για τις 11 Μαρτίου.

Σε επικοινωνία που είχαµε µε τους δηµοτικούς
συµβούλους, Ι. Κριεκούκη και Θ. Πανολιάσκο, µας
ανέφεραν ότι ο δήµαρχος Γ. ∆ρίκος δεν παρευρέθη
στη συνεδρίαση του ΠΕΣΥ γι’αυτό και αναβλήθηκε το
θέµα. 

ΜΜΕΕΤΤΕΕΩΩΡΡΟΟ
ΤΤοο  ρρυυµµοοττοοµµιικκόό  σσχχέέδδιιοο  ττωωνν  ΒΒιιλλίίωωνν  

- Αναβλήθηκε η συζήτησή του στο   Περιφερειακό
Συµβούλιο Αττικής

Σε εκρηκτικό κλίµα η συνεδρίαση του ∆.Σ. Μάνδρας–Ειδυλλίας
ς 

Συνέχεια στη σελ. 9

Ελευσίνα

Θεοφυλακτίδου Άννα 
Ερµού 82 &

Πετράκη, 
Ώρες Εφηµερίας:

08:00 - 08:00
(Εποµένης)
Τηλέφωνο:

2105561723

Ασπρόπυργος

Γαβαθά Αργυρώ   
Αχαρνών 17  

Τηλέφωνο: 210
5576029

Φυλή - Άνω Λιόσια 

∆εληστάθη 
Μαρία Σ.

28ης Οκτωβρίου 21,
Ζεφύρι

Τηλέφωνο:
2102322141

Αχαρνές  

Βανδώρου ∆ήµητρα 
Εθνικής Αντιστάσεως

117, 
Ώρες Εφηµερίας:

08:00 - 14:00 &
17:00 - 08:00 
(Εποµένης)
Τηλέφωνο:

2102442311

ΒΑΡ∆Α ΕΙΡΗΝΗ
∆εκελείας 51,

Τηλέφωνο:
2102448377

Μάνδρα

Αθανασοπούλου
Χρυσάνθη

Εργατικές Κατοικίες
Τηλέφωνο: 5541721

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Τρίτη 25.2.2014

Καιρός :  Αυξηµένες  
νεφώσεις και βροχές   
'Ανεµοι: βορειοδυτικοί

5 -6 µποφόρ.
Θερµοκρασία: από 09

έως 15 βαθµούς κελσίου. 

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ
Ρηγίνος, Ρηγίνη, Ρηγίνα, Ρεγίνα, 

Ρεγγίνα, Ρήγας, Ρήγισσα, Ρηγούλα, 



Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 ÈÑÉÁÓÉÏ-3ÔÔÔÔïïïïðððð ééééêêêêÝÝÝÝòòòò     ÅÅÅÅéééé ääääÞÞÞÞóóóóåååå éééé òòòò

Η συνέχεια στη σελίδα 8

Με αφορµή τις τελευταίες δυσάρεστες εξελίξεις
σχετικά µε τη σύλληψη του δηµάρχου Μεγα-
ρέων, κου Ιωάννη Μαρινάκη, τριών µελών του

∆ηµοτικού Συµβουλίου και τεσσάρων ακόµη ατόµων,
µετά την ένταση που επικράτησε  στα διόδια της Πάχης,
όπου, µετά από κάλεσµα του ∆ήµου περίπου 200 άτοµα
απέκλεισαν την Εθνική Οδό, ο Περιφερειάρχης Αττικής,
Γιάννης Σγουρός και η Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττι-
κής, Σταυρούλα ∆ήµου, ανέβαλαν τα προγραµµατισµένα
για τη ∆ευτέρα, 24/02/2014, εγκαίνια του β’ τµήµατος της
Λεωφ. ΝΑΤΟ. 

Στα δικαστήρια ως ένδειξη συµπαράστασης
και οι δήµαρχοι Φυλής, Ελευσίνας, 
Ασπροπύργου και Μάνδρας -Ειδυλλίας

HΑντιπεριφερειάρχης ∆υτ. Αττικής, Στ. ∆ήµου,
από κοινού µε τον περιφερειακό Σύµβουλο Άγγε-
λο Λιόση, τον ∆ήµαρχο Ελευσίνας, Γιώργο Τσου-

καλά, τον ∆ήµαρχο  Μάνδρας – Ειδυλλίας, Γιώργο ∆ρίκο,
τον ∆ήµαρχο Ασπροπύργου, Νίκο Μελετίου και τον ∆ήµα-
ρχο Φυλής, ∆ηµήτρη Μπουρα�µη παρευρέθηκαν εις
ένδειξη συµπαράστασης στα δικαστήρια της πρώην σχο-
λής Ευελπίδων, όπου οδηγήθηκαν το πρωί της ∆ευτέρας,
24/02/2014, οι συλληφθέντες. 

Σε βάρος των οκτώ συλληφθέντων, οι οποίοι  µεταφέρ-
θηκαν την Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου, στην Αστυνοµική
∆ιεύθυνση ∆υτικής Αττικής στο Αιγάλεω, σχηµατίστηκε
δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών. 

Η Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής, Στ. ∆ήµου,
δήλωσε σχετικά: «Με συλλήψεις και δικογραφίες εις
βάρος ανθρώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν αντιµε-
τωπίζεται η αυτονόητη ανάγκη των κατοίκων µιας περ-
ιοχής και συγκεκριµένα του ∆ήµου Μεγαρέων για οικονο-
µική και ασφαλή διέλευση στον ίδιο τους τον τόπο. Τα
δίκαια αιτήµατά τους δεν αντιµετωπίζονται µε αστυνοµικά
µέτρα, παρά µόνο µε ουσιαστικό διάλογο. 

Ως Αντιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής, µαζί µε την Περιφ-
έρεια Αττικής, καλούµε:

- την πολιτική ηγεσία να αναλάβει πρωτοβουλίες εκτό-
νωσης της έντασης και να κατανοήσει ότι στο χαµηλό βιο-
τικό επίπεδο των κατοίκων της πολύπαθης ∆υτικής Αττι-
κής είναι απαράδεκτο να προστίθενται νέα προβλήµατα.

- την φιλήσυχη και φιλόξενη τοπική κοινωνία των
Μεγάρων να επιδείξει πνεύµα νηφαλιότητας και ψυχρ-
αιµίας, ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα σενάρια της
κοινωνικής αγανάκτησης. Θέλω να εκφράσω δηµόσια τις
ευχαριστίες µου προς τον Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη
Σγουρό, για το ενδιαφέρον που έδειξε από την πρώτη
στιγµή και την αµέριστη συµπαράστασή στον αγώνα που
καταβάλουν οι άνθρωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για
να υπερασπιστούν το δίκαιο και το καλό του τόπου τους».   

∆ήλωση του Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρού 
για τις συλλήψεις αιρετών 

Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Σγουρός,
σχολιάζοντας τη σύλληψη του ∆ηµάρχου Μεγαρέων Γιάννη
Μαρινάκη, δήλωσε : «Οι συλλήψεις των ανθρώπων της
Αυτοδιοίκησης που διαµαρτύρονται για την αύξηση των
διοδίων, δεν αποτελεί τη λύση ενός υπαρκτού προβλήµα-
τος. Μόνο η αναγνώρισή του, ειδικά για τους πολίτες που
έχουν διόδια µέσα στα όρια του ∆ήµου τους και ο ειλικρι-
νής διάλογος όλων των πλευρών, θα δώσουν την καλύτερη
λύση.Είµαι βέβαιος, ότι η ∆ικαιοσύνη µε την ψύχραιµη και
αδέκαστη κρίση της, θα αφήσει ελεύθερο το ∆ήµαρχο
Μεγαρέων Γιάννη Μαρινάκη και τους συνεργάτες του.
Οι ∆ήµαρχοι και οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
πρέπει να κρίνονται από το έργο που προσφέρουν και να
τους δίνεται η δυνατότητα να διεκδικούν ελεύθερα αυτό
που είναι δίκαιο και καλό για τους πολίτες. Σήµερα επρό-
κειτο να εγκαινιάσουµε µε το ∆ήµαρχο Μεγαρέων ένα
σηµαντικό έργο για τους πολίτες της ∆υτικής Αττικής, τη
Λεωφόρο ΝΑΤΟ και το αναβάλαµε λόγω των γεγονότων».

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ   
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ ΚΙ Η

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ∆ΗΜΟΥ 

Αναβλήθηκε η χθεσινή τελετή εγκαινίων στη Λ. ΝΑΤΟ 

Π
οινική δίωξη σε βαθµό πληµµε-
λήµατος άσκησε ο εισαγγελέας
σε βάρος των οκτώ συλληφθέν-

των την κατά τη διάρκεια συγκέντρω-
σης-διµαρτυρίας την Κυριακή  στα διό-
δια της Πάχης Μεγάρων για το
αδίκηµα παρακώλυσης συγκοινωνιών. 
Σε έναν εξ αυτών απαγγέλθηκε επιπ-
λέον κατηγορία και για επικίνδυνη
σωµατική βλάβη. 
Οι κατηγορούµενοι παραπέµφθηκαν
να δικαστούν στο Αυτόφωρο πλην
ενός που λόγω της ιδιότητας του ως
δικηγόρου η υπόθεση διαχωρίστηκε.

48ωρη προθεσµία έλαβαν 
ο ∆ήµαρχος Ι.  Μαρινάκης 
και οι συγκατηγορούµενοι για να
απολογηθούν

Για την Πέµπτη 27 Φεβρουαρίου
ορίστηκε η δικάσιµος της υπόθεσης
του δηµάρχου Μεγαρέων Γιάννη Μαρ-
ινάκη και τον ετέρων επτά συγκατηγο-
ρουµένων του οι οποίοι κατηγορ-
ούνται για παρακώλυση συγκοινωνιών
και πρόκληση σωµατικών βλαβών.
Οι κατηγορούµενοι έλαβαν σαραντα-
οκτάωρη προθεσµία προκειµένου να
προετοιµάσουν τις απολογίες τους.
Υπενθυµίζεται ότι οι κατηγορούµενοι
συνελήφθησαν προχθες σε συγκέντρ-
ωση διαµαρτυρίας στα διόδια της
Πάχης Μεγάρων για τη λειτουργία
πλευρικών διοδίων στην περιοχή τους. 
Στα δικαστήρια βρίσκονταν όλη το
πρωί προς συµπαράσταση των κατ-
ηγορουµένων πολλοί κάτοικοι της
περιοχής.

ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΕΕ  ΟΟ  ΑΑΡΡΜΜΟΟ∆∆ΙΙΟΟΣΣ
ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΕΕΑΑΣΣ

ΠΠοοιιννιικκήή  δδίίωωξξηη  σσεε  
ββααθθµµόό  ππλληηµµµµεελλήήµµααττοοςς
σσεε  ββάάρροοςς  ττωωνν  88  
σσυυλλλληηφφθθέέννττωωνν  σστταα  
δδιιόόδδιιαα  ττηηςς  ΠΠάάχχηηςς
ΜΜεεγγάάρρωωνν  

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας
∆υτικής Αττικής σε συνεργασία µε την Υπο-
διεύθυνση Ασφάλειας Καλαµάτας εγκληµατική

οµάδα, τα µέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες σε οικίες
στις περιοχές Αττικής και Μεσσηνίας.

Συγκεκριµένα, συνελήφθησαν πρωινές στις 21-2-2014
στη Νέα Πέραµο Αττικής, από αστυνοµικούς της Υπο

διεύθυνσης Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής δύο (2) αλλο-
δαποί υπήκοοι Πακιστάν, ηλικίας 17 και 20 ετών, µέλη της
σπείρας και αναζητούνται τρείς (3) επιπλέον οµοεθνείς
τους.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των Υποδιευθύνσεων
Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής και Καλαµάτας η παραπάνω
σπείρα διέπραξε τις παρακάτω ληστείες:

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. σπείρα διαρρηκτών
Σε Νέα Πέραµο και Ελευσίνα το πεδίο δράσης τους 
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Νέος θεσµός πολιτισµού 
στο ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας

ΤΤοο  11οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο
ΦΦεεσσττιιββάάλλ  
ΕΕ ρρ αα σσ ιι ττ εε χχ νν ιι κκ οο ύύ
ΘΘεεάάττρροουυ  
““ΈΈλλλληη  ΛΛααµµππέέττηη””

Η
τέχνη και ο πολιτισµός αποτε-
λούν, στα πλαίσια των δύσκο-
λων συγκυριών, µοναδικές

ευκαιρίες δηµιουργικής παρέµβασης
στις τοπικές κοινωνίες και έκφρασης
των προσωπικών αναγκών και προβ-
ληµατισµών. 
Ο χώρος του πολιτισµού και ιδιαίτερα

του θεάτρου είναι ένας χώρος επικοι-
νωνίας και συνδιαλλαγής που προάγει
την καλλιέργεια και τη συνεργασία. 
Ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας  διορ-

γανώνει το 1ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ
Ερασιτεχνικού Θεάτρου “Έλλη Λαµ-
πέτη” θέλοντας να προωθήσει όλους
αυτούς του υψηλούς στόχους.

Το Φεστιβάλ απευθύνεται σε όλους
όσους έχουν να καταθέσουν την δική
τους θεατρική πρόταση η οποία θα
φιλοξενηθεί στα πλαίσιά του. 
Ο νέος πολιτιστικός θεσµός πρόκειται

να πραγµατοποιηθεί από 18-27 Ιουλίου
2014 στα Βίλια του ∆ήµου Μάνδρας-
Ειδυλλίας, πατρίδα της µεγάλης, ταλαν-
τούχας και δηµοφιλούς ηθοποιού
Έλλης Λαµπέτη. 
Το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου

έχει πάρει το όνοµά της τιµώντας έστω
και µε αυτό το συµβολικό τρόπο την
µεγάλη προσφορά της.

Πληµµύρισε, ο χώρος του 1ου-3ου ∆ηµοτικού Σχο-
λείου Μαγούλας, µε παιδικές φωνές, χαρούµενα
πρόσωπα, µουσική, χορό, τραγούδι, θέατρο το

πρώτο Σαββατοκύριακο των αποκριάτικων εκδηλώσεων,
που οργανώνει η Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου. 

Μεγάλη η συµµετοχή των παιδιών 
στα αποκριάτικα δρώµενα 

Το Σάββατο 22/2 το πρωί τα παιδιά έφτιαξαν µάσκες,
χαρταετούς, έπλασαν νηστίσιµες λαγάνες µε τη βοήθεια
του προσωπικού των παιδικών σταθµών της πόλης µας,
απόλαυσαν τα φουσκωτά παιχνίδια και το τραµπολίνο,
που ήταν στηµένα στην αυλή του σχολείου.    

Το βράδυ ο χώρος γέµισε από µικρούς και µεγάλους,
που χόρεψαν και τραγούδησαν µαζί µε τον νεαρό καλλι-
τέχνη Stan.    

Το πρωί της Κυριακής 23/2 στο αποκριάτικο πάρτυ ξεφ-
άντωσαν µικροί και µεγάλοι επιδεικνύοντας τις χορευτι-
κές τους ικανότητες, παρέα µε κλόουν και πολλές εκπλή-
ξεις. 

Η συµµετοχή των παιδιών στα αποκριάτικα δρώµενα
συνεχίστηκε την Κυριακή το βράδυ στην παρουσίαση της
θεατρικής παράστασης για παιδιά "Ένας κλόουν στη
µαγεία του παραµυθιού". Οι παιδικοί ήρωες ζωντάνεψαν
στην παράσταση µε τη βοήθεια και την συµµετοχή των
παιδιών, που έγιναν µέρος του έργου.  

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται το επόµενο τετραήµερο
(Παρασκευή 28/2 µε το πάρτυ των παιδικών σταθµών στο
2ο κλειστό Γυµναστήριο [Γούβα],  Σάββατο 1/3 µε την
αποκριάτικη παρέλαση στη Μαγούλα, Κυριακή 2/3 µε το
χορό των γυναικών [βάλε βά¾ζε]- και τη ∆ευτέρα µε τα
κούλουµα στον Προφήτη Ηλία.)    

Ένα µεγάλο ευχαριστώ στο προσωπικό 
των παιδικών σταθµών

Ένα µεγάλο ευχαριστώ σε όλο το προσωπικό των παι-
δικών σταθµών, που βρέθηκε ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ στο χώρο
των αποκριάτικων εκδηλώσεων του ∆ήµου Ελευσίνας
στην Μαγούλα, το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου, και βοήθη-
σε τα παιδιά στις διάφορες κατασκευές και τα παιχνίδια
των παιδιών, εκφράζει µε επιστολή του ο ∆ήµαρχος
Ελευσίνας Γιώργος Τσουκαλάς. 

Τις ευχαριστίες της προς το προσωπικό των παιδικών
σταθµών εκφράζει επίσης µε επιστολή της η Πρόεδρος
της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆έσποινα Οικονόµου. 

ΘΘέέααττρροο,,  κκααρρννααββααλλιισσττέέςς  
κκααιι  πποολλλλάά  ππααιιδδιικκάά  χχααµµόόγγεελλαα  
- ΣΣττοο  11οο  δδιιήήµµεερροο  ττηηςς  ΑΑπποοκκρριιάάςς  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίννααΣΣττοο  11οο  δδιιήήµµεερροο  ττηηςς  ΑΑπποοκκρριιάάςς  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα
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ΟΜΟΦΩΝΟ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ:
«Να µην
κλείσουν τα
ιατρεία του ΙΚΑ
στην Ελευσίνα»

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας που
συνήλθε την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014
µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, παρόντος
του ∆ηµάρχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑ, συζήτ-
ησε το 3ο έκτακτο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιά-
ταξης << Εκδοση Ψηφίσµατος – ∆ιαµαρτ-
υρίας για το κλείσιµο των Ιατρείων ΙΚΑ –
ΕΟΠΥΥ στην Ελευσίνα »  και µετά από εµπε-
ριστατωµένη συζήτηση µεταξύ των µελών
του

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έκδοση του παρακάτω ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ-
∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ:

• Ο ξαφνικός «θάνατος» του ΕΟΠΥΥ, απλώς
επιβεβαίωσε την ολισθηρή πολιτική, ιδιωτι-
κοποίησης – υποβάθµισης του συστήµατος
υγείας. Οι ασφαλισµένοι, οι συνταξιούχοι,
οι άποροι , βιώνουν µε οδυνηρό τρόπο
αυτήν την πορεία χωρίς τέλος.

• ∆οµές και συστήµατα δηµιουργούνται για
να καταστραφούν (ΕΟΠΥΥ), ενώ η εισπρακ-
τική λογική κυριαρχεί.

• Το πάλαι ποτέ όραµα για ένα Ε.Σ.Υ., µε
επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του
, εξανεµίζεται µέσα από τις επιταγές των
µνηµονίων.

• Είµαστε σταθερά κατά της αποδιάρθρω-
σης του Ε.Σ.Υ., αντίθετα είµαστε υπέρ της
ποιοτικής του αναβάθµισης.

• Ένα δωρεάν σύστηµα υγείας για όλους
είναι απαραίτητο στην χώρα µας.

• Τα πολυιατρεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. , είναι απα-
ραίτητα για να λειτουργήσει το σύστηµα
πρωτοβάθµιας υγείας. Να είναι πλήρως στε-
λεχωµένο και δωρεάν.

• Απαιτούµε από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να µην
κλείσουν τα ιατρεία του ΙΚΑ στην περιοχή
µας και όλοι οι φορείς να συντονίσουµε τις
ενέργειές µας για να πετύχουµε τον κοινό
µας στόχο.

Οαθλητισµός
για όλους
είναι µια δια-

δικασία που αντικαθι-
στά το παιχνίδι µιας
εποχής που γινόταν
ελεύθερα στις αλά-
νες! 

Σήµερα που
αυτές έχουν
ε ξ α φ α ν ι σ τ ε ί

και δεν υπάρχει πια
χώρος και ασφάλεια
για ελεύθερο παιχνίδι
στις γειτονιές ο “αθλ-
ητισµός για όλους”
λειτουργεί ως η απάν-
τηση στο νέο τρόπο
ζωής µας! 

Η άθληση γενικά
επιδρά θετικά στην
π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ ά ,
αφού διδάσκει την
αυτοπειθαρχία και
την οµαδικότητα.
Αυτές οι ώρες άθλησης αποτελούν στιγµές χαλάρωσης,
χαράς και διασκέδασης.

Στους εφήβους, ο αθλητισµός εµπνέει υγιή πρότυπα
συµπεριφοράς, µε αποτέλεσµα να τους αποµακρύνει από
τις διάφορες καταχρήσεις που µαστίζουν την κοινωνία.

Στην ευαίσθητη Τρίτη Ηλικία συµβάλει στην αξιοποίηση
του ελεύθερου χρόνου, στην ευεξία και στην βελτίωση της
φυσικής και ψυχικής κατάστασης. 

Ειδικότερα, η ∆ηµοτική Φροντίδα (Ν.Π.∆.∆.) του ∆ήµου
Αχαρνών, σε συνεργασία µε την Γενική Γραµµατεία Αθλ-
ητισµού Γ.Γ.Α, υλοποιoύν για την περίοδο 2013-2014
πρoγράµµατα «άθλησης για όλους» Π.Α.γ.Ο.

Σκοπός µας είναι να εντάξουµε στην καθηµερινότητα του
πολίτη ανεξαρτήτου ηλικίας την άθληση, η οποία συµβά-
λει στην καλύτερη ποιότητα ζωής.

ΤΤαα  ααθθλλήήµµαατταα  πποουυ  θθαα  υυλλοοπποοιιηηθθοούύνν  εείίννααιι::

Μπάσκετ -Ποδόσφαιρο -Βόλε¾ -Τένις -Τένις Ενηλίκων
Αεροβική Γυναικών -Αεροβική στην Τρίτη Ηλικία
Tae-kwon-do -Ειδική Φυσική Αγωγή
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 04-03-2014
∆ικαιολογητικά Εγγραφής:
Βεβαίωση Ιατρού.
Φωτογραφία.
Για εγγραφές και πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνή-

σετε στα γραφεία της ∆ηµοτικής Φροντίδας (Ν.Π.∆.∆.)
του ∆ήµου Αχαρνών, στα τηλ: 210-2406630, 210-2477900,
στην οδό Αγ. Τριάδος 39.

Κόστος Συµµετοχής ανά Άθληµα 10€ το µήνα

ΑΑΘΘΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΛΛΟΟΥΥΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ  
.. Ποιοτική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου

µέσω του αθλητισµού για µια καλύτερη ζωή  

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εθελοντής-σύµβουλος  
στη ∆ράση του ΣΕΝ «Εικονική Επιχείρηση»

Το ΣΕΝ (Σωµατείο Επιχειρηµατικότητας Νέων) για
όγδοη συνεχή χρονιά διοργάνωσε µαθητικές εµπορ-
ικές εκθέσεις µε τίτλο “Trade Fairs 2014” σε Αθήνα

και Θεσσαλονίκη. 
Οι Εκθέσεις πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο του ετήσιου

εκπαιδευτικού προγράµµατος «Εικονική Επιχείρηση», το
οποίο υλοποιείται σε πολλά Γυµνάσια και Λύκεια της χώρας,
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων. 

Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ -όπως ανακοίνωσε -
συµµετείχε στην Εµπορική Μαθητική Έκθεση της Αθήνας, η
οποία πραγµατοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2014 στο
εµπορικό κέντρο The Mall Athens, υποστηρίζοντας µε τρεις
εθελοντές-συµβούλους, στελέχη του Οµίλου, ισάριθµες
Μαθητικές Επιχειρήσεις. 

Εκεί, οι µαθητικές οµάδες είχαν την ευκαιρία να παρου-
σιάσουν στο κοινό τις επιχειρηµατικές τους ιδέες, προω-
θώντας παράλληλα µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα

προ¾όντα ή τις υπηρεσίες τους.
Μέσω της συµµετοχής τους αυτής, οι νέοι «επιχειρηµατίες» αποκτούν άµεση εµπειρία των διαδικασιών δηµιουργίας,

οργάνωσης, λειτουργίας και διάλυσης µιας επιχείρησης, καθοδηγούµενοι από τους υπεύθυνους καθηγητές και τους
εθελοντές-συµβούλους.

Για την αξιολόγηση των συµµετοχών, η οποία γίνεται από έµπειρη κριτική επιτροπή βάσει πανευρωπα¾κών κριτηρίων,
λαµβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η καινοτοµία, η ποιότητα, η παρουσίαση και ο αντίκτυπος που έχουν τα προ-
τεινόµενα προ¾όντα και υπηρεσίες στο περιβάλλον και την κοινωνία γενικότερα.

Η οµάδα που θα ξεχωρίσει από τις δύο εκθέσεις θα συµµετάσχει στον πανευρωπα¾κό διαγωνισµό «Junior Achievers-
Young Entrepreneurs European Trade Fair 2014», ο οποίος θα πραγµατοποιηθεί φέτος στη Χάιφα του Ισραήλ από 2 ως
4 Απριλίου. Ευχόµαστε καλή επιτυχία στις οµάδες µας!
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ΕΕκκδδήήλλωωσσηη  µµεε  εειισσηηγγηηττήή  
ττοο  ∆∆ήήµµααρρχχοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  --
ΜΜααγγοούύλλααςς,,  ΓΓιιώώρργγοο  ΤΤσσοουυκκααλλάά

Την Τετάρτη 26 /2 στις 7 µ.µ.Την Τετάρτη 26 /2 στις 7 µ.µ.
στο 8ο ∆ηµοτικό Σχολείοστο 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο

Στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης για το πρόγραµµα
της ερχόµενης πενταετίας, ο Ενωτικός Συνδυασµός και ο
∆ήµαρχος Ελευσίνας – Μαγούλας προσκαλούν τους δηµό-

τες σε µία ακόµη συζήτηση ουσιαστικού και ανοιχτού διαλόγου. 
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου,

στις 7 µ.µ., στο 8ο ∆ηµοτικό (Αισχύλου και Παναγιωτίδη) και
εισηγητής θα είναι ο ∆ήµαρχος και επικεφαλής του Συνδυασµού,
Γιώργος Τσουκαλάς. 

Σας περιµένουµε όλους και όλες για να συνδιαµορφώσουµε το
πρόγραµµα του Ενωτικού Συνδυασµού, για να συνδιαµορφώσουµε
ένα µέλλον ελπίδας και αισιοδοξίας για τον τόπο µας.

ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

ΕΕννηηµµεερρωωττιικκήή  εεσσππεερρίίδδαα  γγιιαα  ττοο  
χχρρηηµµααττοοδδοοττοούύµµεεννοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  
ππεερρίί  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  ΝΝέέωωνν  ΓΓεεωωρργγώώνν

Ε
νηµερωτική εσπερίδα διοργανώνει ο ∆ήµος Μεγαρέων  για το χρηµατοδοτούµενο πρό-
γραµµα περί εγκατάστασης Νέων Γεωργών. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στις
5/3/2014, ώρα 18:00 στο Στρατουδάκειο.

Σε συνεργασία µε την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής (∆ιεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων)
και το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος -  Παράρτηµα Ανατ. Στερεάς Ελλάδας

Μετά την επιτυχηµένη παρόµοια συγκέντρωση της 22/1, ο ∆ήµος Μεγαρέων προβαίνει σε νέα
ώστε όσοι δεν είχαν την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν να έχουν πλέον την δυνατότητα να
ενηµερωθούν.  

Στη συγκέντρωση θα παρουσιασθούν οι απαραίτητες προ¿ποθέσεις ώστε να ενταχθεί κάποι-
ος στο Πρόγραµµα Εγκατάστασης Νέων Γεωργών.

Πλέον αυτών θα παρουσιασθούν δύο εξ ίσου σηµαντικές παραµέτροι οι οποίες πλαισιώνουν
τη δουλειά του σύγχρονου αγρότη όπως : η αδειοδότηση κτηνοτροφικών µονάδων και ο ρόλος
του µελετητή στην ένταξη και σταδιοδροµία του νέου αγρότη

Σχολικός Εκφοβισµός – Προβληµατική
Χρήση ∆ιαδικτύου
Ενηµερωτικές παρουσιάσεις για την ευαισθητοποίηση των µαθητών
στα σχολεία Α/θµιας & Β/θµιας Εκπ/σης του ∆ήµου Αχαρνών

ΗΗΗΗ
επιστηµονική οµάδα της ∆ιεύθυ-
νσης Κοινωνικής Πολιτικής του
∆ήµου Αχαρνών, που αποτελείται

από ψυχολόγους και κοινωνιολόγους, σε
συνεργασία µε  τη ∆ιεύθυνση Α/θµιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, ύστερα
από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων, τη ∆ιεύθυνση Β/θµιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και το
Κέντρο Συµβουλευτικής & Προσανατολι-
σµού Αχαρνών, οργανώνουν ενηµερωτι-
κές παρουσιάσεις για την ευαισθητο-
ποίηση των µαθητών στα σχολεία Α/θµιας
& Β/θµιας Εκπ/σης του ∆ήµου Αχαρνών,
αναφορικά µε ζητήµατα που απασχολούν
τη µαθητική κοινότητα.

Η αρχή έγινε την Πέµπτη 13 Φεβρουα-
ρίου 2014 στο 2ο Γυµνάσιο Αχαρνών,
όπου πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία,

ηµερίδα µε θέµα «Σχολικός Εκφοβισµός – ∆ιαδικτυακός Εκφοβισµός – Προβληµατική Χρήση ∆ια-
δικτύου».
Οι µελλοντικές δράσεις της οµάδας περιλαµβάνουν παρεµβάσεις ευαισθητοποίησης στους
µαθητές, καθώς και στους γονείς, σχετικά µε τα προαναφερθέντα θέµατα.

ΝΕΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 

Τρεις παραβολικοί καθρέπτες ελέγχου της κυκλοφ-
ορίας των οχηµάτων τοποθέτησε η ∆ηµοτική Κοινότ-
ητα Νέας Περάµου. 

Οι καθρέπτες διαµέτρου 40 εκατοστών έκαστος
τοποθετήθηκαν στη συµβολή των οδών Ελευθερίου
Βενιζέλου και Κ. Μόσχου, στη συµβολή των οδών Ελε-
υθερίου Βενιζέλου και Λιολιόπουλου  καθώς και στη
γέφυρα της Βλυχάδας. 

Σκοπός της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Περάµου
είναι η διευκόλυνση των οδηγών των διερχόµενων
οχηµάτων και η µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων
που οφείλονται στην χαµηλή ορατότητα. 
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ΕΕΓΓΚΚΡΡΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  ∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΩΩΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ
ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ    ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΑΑ  

Στη σηµερινή συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής Ελευσίνας

Σήµερα και ώρα 10:00 π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατά-
στηµα Ελευσίνας, θα συνεδριάσει η αρµόδια

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, προκειµένου να
λάβει απόφαση στα παρακάτω θέµατα της ηµερή-
σιας διάταξης:

1. ∆ιεξαγωγή Φανερού Προφορικού Μειοδοτικού
∆ιαγωνισµού για την µίσθωση ακινήτου για την στέγαση
της υπηρεσίας Πολιτισµού, Αθλητισµού, Παιδείας, δια
Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του ∆ήµου Ελευσίνας.

2. Κήρυξη ως άγονου του διαγωνισµού για την
προµήθεια τροφίµων των παιδικών σταθµών του
Ν.Π.∆.∆. Πολιτισµού – Αθλητισµού – Κοινωνικής Πολιτι-
κής & Προσχολικής Αγωγής.

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
4.969,20 € για την συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπ-
λισµού – Αριθµοµηχανών – Μηχανών γραφείου.

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
10.000,00 € για εναλλακτική ∆ιαχείριση αποβλήτων
εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)
(Σ).

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
33.000,00 € για την συντήρηση και επισκευή των οχηµά-
των της υπηρεσίας (Σ).

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
40.000,00 € για την προµήθεια γραφικής ύλης και µικρ-
οαντικειµένων γραφείου (Σ).

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
5.645,00 € για την προσαρµογή µελέτης Η/Μ για την 

κατασκευή του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ηµοτικής
Ενότητας Μαγούλας (Σ).

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
48.492,65 € για την προµήθεια οικοδοµικών υλικών (Σ).

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
16.342,61 € για προµήθειες καταναλωτικών αγαθών
(σακούλες απορριµµάτων) (Σ).

10.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
60.000,00 € για προµήθεια φυτών και δενδρυλλίων (Σ).

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
62.721,36 € για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
για τις ανάγκες της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισµού (Σ).

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
100.000,00 € για την αγορά ύδατος για υδροδότηση κοι-
νοχρήστων χώρων.

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
20.000,00 € για τον ηλεκτροφωτισµό κτιρίου στέγασης
∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης. 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
292.874,40 € για απόδοση σε σχολικές επιτροπές.

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
1.800,00 € για προµήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρε-
σιών.  

ÔÔÔÔïïïïððððééééêêêêÝÝÝÝòòòò    ÅÅÅÅééééääääÞÞÞÞóóóóååååééééòòòò

Ευκαιρία σε 10.000
ανέργους µέσω
νέου project του
ΟΑΕ∆

Νέο πρόγραµµα για την πρό-
σληψη 10.000 ανέργων θα
τεθεί άµεσε σε εφαρµογή από

τον ΟΑΕ∆ µετά και τη σχετική απόφα-
ση.

Από το σύνολο των θέσεων, οι 5.680 προ-
ορίζονται για επιχειρήσεις στις περιφέρ-
ειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βόρειου

Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Ηπείρου, Θεσσαλίας, ∆υτικής Ελλάδας και
Πελοποννήσου, ενώ οι υπόλοιπες 4.320 στις
περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας
και ∆υτικής Μακεδονίας.

Το πρόγραµµα, σύµφωνα µε «Τα Νέα»,
προβλέπει την επιχορήγηση επιχειρήσεων
προκειµένου να προχωρήσουν στην πρό-
σληψη των ανέργων ηλικίας 30 έως 66 ετών. 

Πρόκειται για ένα από τα προγράµµατα που
θα προχωρήσουν το επόµενο διάστηµα.

Ωφελούµενοι µπορούν να είναι άνεργοι µε
την προ¿πόθεση να διαθέτουν δελτίο ανε-
ργίας σε ισχύ, να έχουν συµπληρώσει το τυπο-
ποιηµένο έντυπο εξατοµικευµένης προσέγγι-
σης και να έχουν συµφωνήσει σε ατοµικό σχέ-
διο δράσης καθώς και να είναι ηλικίας 30 έως
66 ετών (δηλαδή να έχουν συµπληρώσει το
30ό και να διανύουν το 31ο έτος και έως το
67ο αντίστοιχα).

Η διάρκεια της απασχόλησής τους ορίζεται
σε 12 µήνες και η επιχορήγηση για κάθε
ηµέρα πλήρους απασχόλησης µισθωτών και
ηµεροµίσθιων ωφελούµενων ανέρχεται στα 18
ευρώ και µέχρι το ανώτατο 25 ηµέρες τον
µήνα. 

Οι συνολικές αποδοχές καθορίζονται από
την κείµενη εργατική και ασφαλιστική νοµοθ-
εσία.

Στο πρόγραµµα δεν µπορούν να υπαχθούν
άτοµα που κατά το τελευταίο 12µηνο πριν από
την υποβολή της αίτησής τους είχαν απασχολ-
ηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο στην ίδια
επιχείρηση ή σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις.

Την Τετάρτη, 26 Φεβ 2014,
στις 09.30, στην αίθουσα
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

του ∆ήµου Αχαρνών (Αττική),
οργανώνεται ηµερίδα µε θέµα:
«Ευκαιρίες απασχόλησης µέσα
από την Κοινωνική Επιχειρηµα-
τικότητα», ανοιχτή σε όλους τους
ενδιαφερόµενους.

Στην ηµερίδα, που θα χαιρετίσει
ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σωτήριος
Ντούρος, θα ακουστούν τα:
Συµβολή στην Απασχόληση (από
τον ∆ρ Νικόλαο Κρηµνιανιώτη, ΓΓ
∆ήµου Αχαρνών), 

Η αναγκαιότητα  φροντίδας αδέ-
σποτων και µη µικρών ζώων-
Συµβολή στη ∆ηµόσια Υγεία (κ.
Ιωάννη Πανόπουλο, Κτηνίατρο), Ο
ρόλος της Κοινωνικής Οικονοµίας 

στην αύξηση της απασχόλησης 
(κ. Κων/νο Μοράρο, Σύµβουλο

ανάπτυξη), Κοινωνικές Συνεταιρι-
στικές Επιχειρήσεις (κ. ∆ηµήτριο
Μιχαηλίδη, ∆ηµοσιογράφο, συνε-
ργάτη ΑγρΟραµα), Θεσµοί & εφα-
ρµογές Κοινωνικής Οικονοµίας (κ.
Βασίλειο Τακτικό, Πανελλήνιο
Παρατηρητήριο ΟΚΠ) και Αξιο-
ποίηση φυτικών υπολειµµάτων
(καθ. ∆ηµήτριο Παπα¾ωάννου,
πολιτικές περιβάλλοντος). 

Την Κυριακή, 9 Μαρ 2014, στις
09.30, στην αίθουσα των Λουτρών
Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης,
οργανώνεται συνάντηση Ανταλλα-
γής Εµπειριών ανάµεσα σε δηµιο-
υργηθείσες ΚοινΣΕπ στην Βόρεια
Ελλάδα (6975718664 &
6976855676).

Φαίνεται ότι ο καινούργιος σχετι-
κά θεσµός των Κοινωνικών Συνε

ταιριστικών Επιχειρήσεων-
ΚοινΣΕπ, οδηγείται να ακολουθή-
σει την τεχνική της έναρξης και
ακολούθως του αυτοπροσδιορι-
σµού, ανάλογα µε την δυναµική
και την χρηστικότητα του εργα-
λείου (ΚοινΣΕπ), στην επίλυση των
σηµερινών προβληµάτων. 

Σε µια τέτοιας µορφής τεχνική, η
Ανταλλαγή Εµπειριών και η συνερ-
γασία οµοειδών δοµών, είναι απα-
ραίτητη για την προώθηση νεο-
φυών θεσµών, όπως οι ΚοινΣΕπ. 

(Για την καταγραφή, ∆ηµήτρης
Μιχαηλίδης, 6998282382)

ΚΚοοιιννωωννιικκήήΚΚοοιιννωωννιικκήή
ΕΕππιιχχεειιρρηηµµααττιικκόόττηηττααΕΕππιιχχεειιρρηηµµααττιικκόόττηητταα
σσσσττττιιιιςςςς    ΑΑΑΑχχχχααααρρρρννννέέέέςςςς
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1. Την 13-01-2014 το απόγευµα εισήλθαν σε εξοχική οικία ζεύγους αλλο-
δαπών υπηκόων στην περιοχή Πυλίας Μεσσηνίας και αφού τους ακινητο-
ποίησαν και τους δέσµευσαν, µε χρήση σωµατικής βίας, αφαίρεσαν χρήµατα,
δύο (2) ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τρείς (3) συσκευές κινητής τηλεφ-
ωνίας. 

Κατά την αποχώρησή τους αφαίρεσαν και το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο του ζεύγους,
το οποίο βρέθηκε εγκαταλελειµµένο στην περιοχή της Ελευσίνας Αττικής και
αποδόθηκε στους παθόντες.

2. Την 21-01-2014 το µεσηµέρι εισήλθαν σε οικία ηµεδαπής σε περιοχή της
Αττικής και αφού την ακινητοποίησαν και την δέσµευσαν, µε χρήση σωµατικής
βίας, αφαίρεσαν χρήµατα και µία συσκευή κινητής τηλεφωνίας. 

Επιπλέον κατά τη διάρκεια της ληστείας ένα από τα αναζητούµενα µέλη της
σπείρας προέβη σε ασελγείς σε βάρος της πράξεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθη-
νών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισµό και τη σύλληψη των συνε-
ργών τους και τη συµµετοχή τους και σε άλλες παρόµοιες αξιόποινες πράξεις.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 3 Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
«ΘΡΙΑΣΙΑ – Νέες Γυναίκες της
Επιστήµης στην Απασχόληση»

Στο πλαίσιο υλοποίησης
της Πράξης :

«∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ

ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
ΠΕ∆ΙΟ»

η οποία εντάσσεται στην δράση
7 : «Τοπικά Σχέδια για την
Απασχόληση Προσαρµοσµένα
στις Ανάγκες των Τοπικών Αγο-
ρών Εργασίας» της κατηγορίας
Παρέµβασης 1: «Ενεργητικές
Πολιτικές Απασχόλησης» του
Θεµατικού Άξονα Προτεραιότ-
ητας 3: «∆ιευκόλυνση της πρό-
σβασης στην Απασχόληση», του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµι-
κού 2007-2013», το οποίο συγχρ-
ηµατοδοτείται από το Ευρωπα¾κό
Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ).

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τις ενδιαφερόµενες:
α) γυναίκες, πτυχιούχους τριτο-

βάθµιας εκπαίδευσης, άνεργες -
εγγεγραµµένες στα Μητρώα Ανε-
ργίας του ΟΑΕ∆ και µε κάρτα
ανεργίας σε ισχύ

β) νέες γυναίκες επιστήµονες
(ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι,
φαρµακοποιοί, δικηγόροι, µηχανι-
κοί που είναι απόφοιτοι Πανεπι-
στηµιακών, Πολυτεχνικών
Σχολών), που πληρούν τις προ¿-
ποθέσεις που αναφέρονται στην
ενότητα 1 της πρόσκλησης αναφ-
οράς (σελ. 2 -3)

γ) γυναίκες, πτυχιούχους τριτο-
βάθµιας εκπαίδευσης, ασφαλι-

σµένες στον Ο.Γ.Α., εφόσον
πληρούν συγκεκριµένες προ¿-
ποθέσεις που αναφέρονται στην
ενότητα 1 της πρόσκλησης αναφ-
οράς (σελ. 3)

δ) κατοίκους των ∆ήµων Ελευ-
σίνας, Μεγάρων και Ασπροπύρ-
γου για την υποβολή αιτήσεων
συµµετοχής στην εν λόγω Πράξη.

Στόχος 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.

Με βάση τη φυσιογνωµία και τις
αναπτυξιακές δυνατότητες του
Θριάσιου Πεδίου, η Πράξη
δοµείται στους ακόλουθους τρείς
βασικούς άξονες στους οποίους
θα κατευθυνθούν οι ωφελούµε-
νες:

•ανάγκες βελτίωσης του αστι-
κού περιβάλλοντος και συµµε-
τοχή σε, µικρής κλίµακας, έργα
πράσινης ανάπτυξης και αναπλά-
σεων µε βιοκλιµατικές µεθόδους

•ανάγκες βελτίωσης της ποιότ-
ητας ζωής του αστικού πληθυ-
σµού, µε έµφαση στην ανάδειξη
πολιτισµικής δηµιουργίας, την
ψυχαγωγία, την εξυπηρέτηση
οµάδων πληθυσµού κλπ

•ανάγκες υποστήριξης της
τοπικής επιχειρηµατικής κοινότ-
ητας και της κοινωνίας, ιδιαίτερα

σε ότι αφορά την ενσωµάτωσης
και αξιοποίηση των νέων τεχνολο-
γιών και την µετάβαση στην κοι-
νωνία της γνώσης

Τα αναµενόµενα αποτελέσµα-
τα της πράξης είναι:

•µέρος των ωφελουµένων θα
αναπτύξει ατοµική η συλλογική
επιχειρηµατική δραστηριότητα

•µέρος των ωφελουµένων θα
τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλ-
ησης

Η υποβολή των αιτήσεων
συµµετοχής γίνεται αποκλειστικά
ηλεκτρονικά από ∆ευτέρα,
17/02/2014 έως ∆ευτέρα,
03/03/2014 µέσω της ιστο-
σελίδας της Α.Σ. «ΘΡΙΑΣΊΑ»
www.topsa-thriasia.gr και τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά αποστέλ-
λονται ταχυδροµικά από τους
δυνητικά ωφελούµενους εντός
τριών ηµερών από την ηλεκτρονι-
κή υποβολή της αίτησης.

Οι ενδιαφερόµενες µπορούν να
ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της
Α.Σ. «ΘΡΙΑΣΊΑ» www.topsa-thria-
sia.gr προκειµένου να κατεβά-
σουν το πλήρες κείµενο της
πρόσκλησης αναφοράς, να
λάβουν πρόσθετες πληροφορίες
σχετικά µε την Πράξη, καθώς και
να ενηµερωθούν για τα σηµεία
παραλαβής του απαραίτητου
πληροφοριακού υλικού για την
υποβολή 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

∆ηλώσεις του υπουργού 
∆ιοικητικήςΜεταρρύθµισης
ΜΜέέχχρριι  ττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  22001144  
θθαα  γγίίννοουυνν  οοιι  1155..000000  ααπποολλύύσσεειιςς  

Μέχρι το τέλος του 2014 θα γίνουν οι 15.000
απολύσεις σύµφωνα µε δηλώσεις του υπουργού
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης . 

Ο κ. Μητσοτάκης έσπευσε να διευκρινίσει πως οι
απολύσεις δεν επιβάλλονται από την τρόικα,  αλλά
στο πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης ώστε να
γίνει το κράτος πιο λειτουργικό. Παράλληλα είπε ότι
«πέραν των 15.000 απολύσεων οι οποίες θα ολοκ-
ληρωθούν µέχρι το τέλος του 2014 δεν πρόκειται η
ελληνική κυβέρνηση να συµφωνήσει σε κανέναν
άλλο δεσµευτικό στόχο που αφορά σε απολύσεις
για το 2015 ή µετά. Αυτή είναι η στάση µας και θα
την επαναλάβω στην τρόικα κατά τη διάρκεια της
επίσκεψής της την επόµενη εβδοµάδα», πρόσθεσε.

Με παλαιότερες δηλώσεις του ο υπουργός είχε πει
ότι στη λίστα των απολύσεων θα καταγραφούν όσοι
διαπιστωθεί ότι είχαν πλαστά πτυχία, οι περίπου
1.650 που πέτυχαν προσωρινές αποφάσεις από
δικαστήρια, αλλά και οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ, οι
οποίοι επιλέγουν το ιατρείο τους από τον νέο Πρω-
τοβάθµιο Φορέα Υγείας.

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Α∆Ε∆Υ  οι 7.000
απολύσεις για το 2014 θα προέλθουν από τους διαθ-
έσιµους του πρώτου κύµατος του 2013.

ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ  ΜΜΑΑΡΡΤΤΙΙΟΟΥΥ  ΗΗ  ΕΕΚΚΚΚΙΙΝΝΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  HHPP  --  CCOOSSCCOO

. Στις ράγες τα πρώτα εµπορευµατικά
δροµολόγια προς την Κεντρική Ευρώπη 

Έντος Μαρτίου προβλέπεται να ξεκινήσει η υλοποίηση της συµφωνίας µεταξύ Hewlett Packard-Cosco και
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς τότε εκτιµάται ότι θα µπουν στις ράγες τα πρώτα εµπορευµατικά δροµολόγια
προς την Κεντρική Ευρώπη µε τελικό προορισµό την Τσεχία, όπου βρίσκεται η γραµµή συναρµολόγησης

της HP. Αυτό ανακοίνωσε την Τετάρτη στη διάρκεια ηµερίδας για το ερευνητικό πρόγραµµα Shift2Rail, ο πρόε-
δρος και διευθύνων σύµβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Θανάσης Ζηλιασκόπουλος.
Τα δροµολόγια για διάστηµα περίπου ενός τριµήνου θα είναι πιλοτικά, ενώ συνολικά θα αναχωρούν δύο τρένα

την εβδοµάδα, τα οποία θα µεταφέρουν 80 containers και θα φτάνουν στην Τσεχία, διασχίζοντας έξι χώρες και
επιτυγχάνοντας ταχύτερη µεταφορά κατά περίπου δέκα ηµέρες συγκριτικά µε τις υφιστάµενες θαλάσσιες δια-
δροµές.
Ο κ. Ζηλιασκόπουλος αναφέρθηκε και στα οφέλη των εµπορευµατικών µεταφορών µε το σιδηρόδροµο, κλά-

δος στον οποίο δίνει ιδιαίτερη σηµασία και το ευρωπα¾κό πρόγραµµα Shift2Rail. Σηµειώνεται, ότι το Shift2Rail 
διαθέτει προ¿πολογισµό, ύψους 920 εκατ. ευρώ, ο οποίος θα προέρχεται τόσο από τον ιδιωτικό τοµέα όσο και
από την Κοµισιόν.
Η έγκριση του προγράµµατος αναµένεται µέσα στον Μάρτιο στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας, ενώ στόχος
του είναι να συµβάλει ερευνητικά στην διαµόρφωση µιας ενιαίας ευρωπα¾κής σιδηροδροµικής αγοράς, η οποία
θα χαρακτηρίζεται από διαλειτουργικότητα και συνδεσιµότητα, στα πρότυπα της αεροπορικής αγοράς.
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Παρακάτω µεταφέρουµε αποσπάσµατα από τις
τοποθετήσεις του δηµάρχου και δηµοτικών συµβούλων
στη συνεδρίαση που έγινε στις 19 Φεβρουαρίου 2014.     

ΓΓ..  ∆∆ΡΡΙΙΚΚΟΟΣΣ  ::  ««ΟΟ  δδήήµµααρρχχοοςς  οούύττεε  ααρργγοοππόόρρηησσεε,,
οούύττεε  εείίδδεε  ααννεεύύθθυυνναα  ττοο  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο  θθέέµµαα..
ΚΚααννεείίςς  δδεενν  εεννδδιιααφφέέρρεεττααιι  ππεερριισσσσόόττεερροο  ααππόό
ττοονν  δδήήµµααρρχχοο  πποουυ  εείίννααιι  κκααιι  ααππόό  τταα  ΒΒίίλλλλιιαα»»..

Στην παρέµβασή του ο δήµαρχος Μάνδρας –Ειδ-
υλλίας Γ. ∆ρίκος στη συνεδρίαση του ∆.Σ. ανέφερε
τα εξής: «Υπενθυµίζω ότι σε προηγούµενο συµβούλιο
είχε γίνει αναφορά για προσφυγή του δήµου σε δικαι-
οσύνη, καθώς κάποιοι συνάδελφοι της αντιπολίτευ-
σης, διοχετεύοντας στον τύπο ειδήσεις που
προκύπτουν από το δικό τους το µυαλό, ήρθαν να
καταλογίσουν ευθύνες στον δήµαρχο ότι για την
καθυστέρηση –όπως υποστηρίζουν –ευθύνεται ο
δήµος.

Όπως ανέφερα και σε προηγούµενο ∆.Σ. θα προ-
σφύγω στη δικαιοσύνη για ηθική βλάβη και πλάνη
κοινής γνώµης, σας γνωρίζω και σας φρεσκάρω τη
µνήµη ότι το ∆.Σ. είχε οµόφωνα αποφασίσει σε συνε-
δρίαση που έγινε στα Βίλλια, την πρόταση για υπο-
γραφή της προγραµµατικής σύµβασης. Γνωρίζετε
πολύ καλά ότι ο δήµαρχος είναι εκτελεστικό όργανο
των αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αλλά και
υπερκείµενων οργάνων όπως η Περιφέρεια Αττικής.
Σας θυµίζω επίσης ότι τη διαδικασία διεκπεραίωσης
του θέµατος την είχε η Περιφέρεια Αττικής. Άρα
λοιπόν τι κάναµε; Η απόφαση που πήραµε ως δήµος,
την κοινοποιήσαµε στην Περιφέρεια, εκείνη µε τη
σειρά της εξέφρασε τις όποιες αντιρρήσεις, συστά-
θηκε µια επιτροπή που υπέβαλε τη δική της πρόταση,
προέκυψαν δύο αποφάσεις του Τµήµατος του Ελεγ-
κτικού Συνεδρίου, αυτές κατόπιν τις κοινοποιήσαµε
στην Περιφέρεια και η Περιφέρεια έδωσε στην Νοµι-
κή Υπηρεσία να γνωµοδοτήσει κατά πόσο πρέπει να
προχωρήσουµε στην υπογραφή της προγραµµατικής
σύµβασης και είµαστε εν αναµονή αυτής της εξέλιξ-
ης, ώστε να έρθει το θέµα στο ΠΕΣΥ για οριστική
λύση του θέµατος.

Σας ενηµέρωσα επίσης, ότι σε επικοινωνία που είχα
µε τον Περιφερειάρχη και τον ∆/ντη της Περιφέρειας,
µου γνωστοποίησε ότι µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου η
Νοµική Υπηρεσία θα είναι έτοιµη να γνωστοποιήσει
την απόφασή της στο ΠΕΣΥ, κι αυτό µε τη σειρά του
να πάρει την τελική του απόφαση. 

Είτε δηλαδή θα πάει στην υπογραφή της προγραµ-
µατικής σύµβασης είτε θα πάει σε οποιαδήποτε άλλη
λύση. Κι αυτό έγινε». 

Με βάση τα παραπάνω  λοιπόν –καθώς αύριο
συζητείται στο Περιφερειακό Συµβούλιο το θέµα , ο
κ. ∆ρίκος πρόσθεσε: «ο δήµαρχος ούτε αργοπόρησε,
ούτε είδε ανεύθυνα το συγκεκριµένο θέµα. 

Κανείς δεν ενδιαφέρεται περισσότερο από τον
δήµαρχο που είναι και από τα Βίλλια. 

Άρα λοιπόν κάθε τοποθέτηση ή στόχευση  λα¾κι-
σµού δεν µας αγγίζει, και θα προσφύγω στη δικαι-
οσύνη για ηθική βλάβη και πλάνη κοινής γνώµης» .

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ∆.Σ., κ.  Σαµπάνης Γ.
διαβάζοντας αναλυτικά τις προτάσεις του δήµου
κατέληξε προτείνοντας στο Σώµα δύο προτάσεις
προς ψήφιση.

Η πρώτη πρόταση που ήταν και η αρχική από την
Περιφέρεια, ύψους 1 εκατ. ευρώ και η δεύτερη ήταν
να εγκρίνει σύµφωνα µε έγγραφο του δηµάρχου, τη
σκοπιµότητα νέας προγραµµατικής σύµβασης ποσού
738.000 ευρώ, όπου φορέας υλοποίησης θα είναι ο
δήµος Μάνδρας –Ειδυλλίας. 

ΣΣΑΑΒΒΒΒΙΙ∆∆ΟΟΥΥ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΙΙΜΜΗΗ::  ««ΟΟιι  σσυυζζηηττήήσσεειιςς  πποουυ
έέγγιινναανν  γγιιαα  ττοο  θθέέµµαα  ττοονν  ππρροοηηγγοούύµµεεννοο  κκααιιρρόό
ήήτταανν  γγιιαα  ττοο  ««θθεεααθθήήννααιι»»  κκααιι  οοιι  ααπποοφφάάσσεειιςς  λλααµµ--
ββάάννοονντταανν  γγιιαα  νναα  µµηηνν  ττηηρροούύννττααιι»»..    

Ακολούθως παίρνοντας το λόγο η κα Σαββίδου, εκ
µέρους του συνδυασµού της Ι. Κριεκούκη, που έφερε
το θέµα προς συζήτηση, επεσήµανε ότι οι συζητήσεις
που έγιναν για το θέµα τον προηγούµενο καιρό ήταν
για το «θεαθήναι» και οι αποφάσεις λαµβάνονταν για
να µην τηρούνται.  

Ανέφερε δε ότι οι «µάσκες έχουν πέσει» και αναφε-
ρόµενη στον κ. ∆ρίκο είπε : «Στόχος σας ήταν να
ακυρωθεί ο διαγωνισµός. Κάνατε το κάθετι για να
καθυστερήσει η διαδικασία τρία χρόνια και να µην
προχωρήσει το έργο. Άλλα λέγαµε κι άλλα κάνατε» . 

Αναφερόµενη δε στην οµόφωνη απόφαση που είχε
λάβει το ∆Σ στα Βίλλια, σηµείωσε ότι : «Σας εξουσιο-
δοτήσαµε κ. ∆ήµαρχε για να την υπογράψετε».

Συνεχίζοντας η ίδια προέβη σε ένα ιστορικό για την
υπόθεση και τόνισε ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο µε την
αριθµ. 254 πράξη ανακάλεσε την προηγούµενη
απόφασή του και γνωστοποίησε στην Περιφέρεια ότι
µπορεί να προχωρήσει άµεσα στην υπογραφή της
σύµβασης δεδοµένου ότι είχε καταστεί αµετάκλητη
και να αρχίσουν τα έργα. 

Κι όλοι περιµέναµε µε χαρά την έναρξη , µάθαµε
ξαφνικά την ύπαρξη επιστολής του ∆ηµάρχου προς
τον Περιφερειάρχη Αττικής, µε την οποία ζητά την
ακύρωση της πίστωσης του έργου.

∆ηλαδή τη χρηµατοδότηση που είχαµε ύψους
περίπου 1.654.000, προκειµένου το έργο να το εκτε-
λέσει η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µόνη της. 

Η επιστολή αυτή εστάλη στον Περιφερειάρχη
26.8.13, τη στιγµή που η απόφαση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου είχε παρθεί 10.7.13. ∆ηλαδή λίγες µέρες
µετά την θετική απόφαση για υλοποίηση του έργου,
µόνος του στέλνει την επιστολή και ζητά την ακύρω-
ση του έργου. Απευθυνόµενη στους συναδέλφους
της η κα Σαββίδου αναρωτήθηκε εάν εκείνοι το ήξερ-
αν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι εµείς είχαµε πάρει
απόφαση να συνεχισθεί το έργο. 

Η κα Σαββίδου αναρωτήθηκε τέλος πως ο δήµα-
ρχος µπορεί να παίρνει τόσο σοβαρές αποφάσεις
χωρίς να ξέρει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο; 

ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΑΑ  ΚΚΡΡΙΙΕΕΚΚΟΟΥΥΚΚΗΗ::  ««ΜΜεε  πποοιιαα  σσκκέέψψηη  ααλλήήθθ--
εειιαα  σσττέέλλννεεττεε  ααυυττόό  ττοο  έέγγγγρρααφφοο  ««ββόόµµββαα»»,,  πποουυ
αανν  κκοοιιννοοπποοιιηηθθεείί  σσττοουυςς  κκααττοοίίκκοουυςς  ττωωνν  ΒΒιιλλίίωωνν
κκααιι  δδοουυνν  όόττιι  εείίννααιι  µµεε  ττηη  δδιικκήή  σσααςς  υυπποογγρρααφφήή,,
ττόόττεε  θθαα  κκααττααννοοήήσσοουυνν  πποοιιοοςς  εείίννααιι    ππρρααγγµµααττιι--
κκάά  οο  ππααττρριιώώττηηςς  πποουυ  εεξξέέλλεεξξαανν»»

Αµέσως µετά, στην τοποθέτησή της η κ. Ιωάννα
Κριεκούκη  σηµείωσε τα εξής:

«Από τη µια µας λέτε  κ. δήµαρχε ότι έχετε εκτελε-
στικό ρόλο στις αποφάσεις του ∆.Σ. κι από την άλλη
ενώ έχετε προκαλέσει σχετικά ∆ηµοτικά Συµβούλια,
όπου οµόφωνα πάρθηκαν αποφάσεις, µε ποια πρόθ-
εση  –δεν µπορώ να το κατανοήσω – παρεµβαίνετε σε
ένα έργο που όλοι οι πολίτες περιµένουν  από το
2009 να ξεκινήσει. 

Με ποια σκέψη αλήθεια στέλνετε αυτό το έγγραφο
«βόµβα», που αν κοινοποιηθεί στους κατοίκους των
Βιλίων και δουν ότι είναι µε τη δική σας υπογραφή,
τότε θα κατανοήσουν ποιος είναι  πραγµατικά ο
πατριώτης που εξέλεξαν. Ενώ τα Ελεγκτικά Συνέδρια
περιµένουν µια αξιόπιστη και τελεσίδική απόφαση,
εσείς λέτε να ακυρώσουν την πίστωση του συγκεκρι-
µένου έργου».

ΘΘΑΑΝΝΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΝΝΟΟΛΛΙΙΑΑΣΣΚΚΟΟΣΣ::  ««ΓΓιιααττίί  ββάάζζεεττεε
ττρριικκλλοοπποοδδιιάά  σσττοονν  ίίδδιιοο  σσααςς  ττοο  δδήήµµοο,,  δδεενν  ττοο
κκααττααλλααββααίίννωω;;»»

Στην παρέµβασή του ο δηµοτικός σύµβουλος, Θ.
Πανολιάσκος έθεσε το ζήτηµα των αποζηµιώσεων
που θα ζητήσει η κοινοπραξία –που έχει αναλάβει το
αρχικό σχέδιο από την Περιφέρεια, και πως αν δεν
υλοποιηθεί η κοινοπραξία θα ζητήσει από τον δήµο
τα ρέστα, όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κ. Πανο-
λιάσκος, αναρωτώµενος ποιος θα αναλάβει τελικά
αυτό το βάρος; 

Ο ίδιος υποστήριξε ακόµα ότι η περιφέρεια δεν
είναι υπερκείµενο όργανο του δήµου αλλά µια άλλη
υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τέλος ο κ.
Πανολιάσκος ρώτησε «Γιατί βάζετε τρικλοποδιά στον
ίδιο σας το δήµο, δεν το καταλαβαίνω;»

Επειδή το θέµα είναι πάρα πολύ σοβαρό, θα σας κρατάµε
ενήµερους για όλες τις εξελίξεις. Περισσότερες λεπτοµέρει-
ες κι όλη τη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβούλιου που έγινε
στις 19.2.2014 στο ∆ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας µπορείτε να
δείτε στο site της εφηµερίδα www.thriassio.gr (webtv). 

Ε. ΛΙΑΚΟΣ

ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  --  ΤΤΟΟΠΠΟΟΘΘΕΕΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ    ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΩΩΝΝ  
ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆..ΣΣ..  ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑΣΣ  --ΕΕΙΙ∆∆ΥΥΛΛΛΛΙΙΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΡΡΥΥΜΜΟΟΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ  ΤΤΩΩΝΝ  ΒΒΙΙΛΛΙΙΩΩΝΝ  

ÔÔÔÔïïïïððððééééêêêêÝÝÝÝòòòò    ÅÅÅÅééééääääÞÞÞÞóóóóååååééééòòòò
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Ο προπονητής του Πανε-
λευσινιακού ∆ηµήτρης
Σπανός τόνισε µετά το
παιχνίδι µε τον Ατρόµητο
Αχαίας:

«Το παιχνίδι κρίθηκε στο
πρώτο µατς στην έδρα
µας και στο µαξιλαράκι
που είχαµε µε το 3-0. 

Ο Ατρόµητος στο πρώτο
ηµίχρονο θα µπορούσε να
έχει πετύχει ένα µε δυο
γκολ και στην συνέχεια
εµείς ισορροπήσαµε.
∆ικός µας στόχος είναι και
οι δυο κούπες, κατ’ αρχήν η κατάκτηση του πρωταθ-
λήµατος και βεβαίως το κύπελλο. Καλή επιτυχία στον
Ατρόµητο είναι από τις καλύτερες οµάδες που έχω
αντιµετωπίσει».

***Στο… ψυγείο µπαίνουν οι πανηγυρισµοί του Πανε-
λευσινιακού για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλ-
λου, καθώς το πρωτάθληµα είναι σε προτεραιότητα
πλέον για τους «σταχυοφόρους».

Οι παίκτες του ∆ηµήτρη Σπανού διαχειρίστηκαν
σωστά το υπέρ τους αποτέλεσµα στο πρώτο παιχνίδι 

µε τον Ατρόµητο ΑχαPας και κατάφεραν να παν-
ηγυρίσουν την πρόκριση τους στον µεγάλο τελικό του
Κυπέλλου, όπου θα αντιµετωπίσουν την Λάρισα. Ωστό-
σο ο τελικός µπορεί να… περιµένει, καθώς σε προτερ-
αιότητα για τους «Σταχυοφόρους είναι το παιχνίδι του
πρωταθλήµατος µε τον Γιούχτα στην Ελευσίνα. Οι
ποδοσφαιριστές του Πανελευσινιακού την ∆ευτέρα
έκαναν αποθεραπεία, ενώ χθές  είχαν το ρεπό τους,
µε την προετοιµασία για το παιχνίδι µε τους Κρητικούς
να ξεκινά από την Τετάρτη.

ΧΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΧΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΟ ΜΕΝΙ∆Ι ΓΙΑ ΤΟΝΣΤΟ ΜΕΝΙ∆Ι ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΧΑΡΝΑ8ΚΟ ΑΧΑΡΝΑ8ΚΟ 

Ο Αχαρνα�κός όχι µόνο σηµείωσε την τέταρτη
σερί του νίκη µετά την εκτός έδρας επικράτηση
επί της Καλλιθέας, αλλά κράτησε για έκτο δια-
δοχικό µατς απαραβίαστη την εστία του. 
Η άµυνα έχει δώσει στην οµάδα του Μενιδίου την
παραµονή στην κατηγορία, ενώ στις τέσσερις
σερί νίκες έχει σηµειώσει έξι γκολ, εκ των οποίων
τα τρία έχουν επιτευχθεί από τον… συνήθη ύπο-
πτο, Κώστα Νεόφυτο.
Το κλίµα στην οµάδα του Μενιδίου, όπως είναι
λογικό, είναι ευχάριστο. Επιστρέφει στην ανα-
µέτρηση µε τον ΑΟΧ, καθώς εξέτισε, ο Προ-
βατίδης.

ΟΟιι  ααγγώώννεεςς  ττηηςς  2222ηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς
σσττηηνν  ΦΦοουυττµµππόόλλ  ΛΛιιγγκκ

Με τέσσερις αγώνες την Καθαρά ∆ευτέρα θα
ολοκληρώθεί το πρόγραµµα της 22ης αγωνιστι-
κής της Football
League. Αναλυτι-
κά το πρόγραµ-
µα:

Παρασκευή 28
Φεβρουαρίου
Γλυφάδα -
Αστέρας
Μαγούλας (18:00
OTE TV)

Σάββατο 1
Μαρτίου
Πανηλειακός -
Ηρακλής Ψαχνών (15:00)
Παναχα¾κή - Φωστήρας (19:00 OTE TV)

Κυριακή 2 Μαρτίου
Ολυµπιακός Βόλου - Παναιγιάλειος (15:00)
Βύζας Μεγάρων - Καλλιθέα (15:00)

Καθαρά ∆ευτέρα 3 Μαρτίου
Επισκοπή - Φωκικός (15:00)
Αχαρνα¾κός - ΑΟ Χανιά (15:00)

ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ: 

Ο ΑΓΡΑΦΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ

Ο άγραφος νόµος επιβεβαιώθηκε για µια ακόµα
φορά για την γυναικεία οµάδα του Πήγασου
Θριασίου που έφερε λευκή ισοπαλία για το πρωτά-
θληµα της Β' Εθνικής απο τις Αβαντίδες Χαλκίδας
στο στάδιο Ελευσίνας.

Η προπονήτρια της οµάδος Αθηνά Ρεντούµη τόνι-
σε :<<Συγχαρη-
τήρια στις αθλήτρ-
ιες. Κατέβαλαν
µεγάλη προσπάθ-
εια άξιζαν τους
τρείς βαθµούς και
όχι τον έναν....

Είµασταν καλύτε-
ρες στην µεγάλη
διάρκεια του
παιχνιδιού απο τον
αντίπαλο, ελέγχον-
τας το µάτς βγά-
ζοντας ενέργειες
και φάσεις χωρίς
όµως να ευτυχίσο-
υµε να κουνήσουµε το πλεκτό για ακόµα ενα
παιχνίδι, δείχνοντας µεγάλο πρόβληµα στην τελική
προσπάθεια. 

Βγάζουµε κατά µέσο όρο 5-6 κλασσικές φάσεις
κάθε φορά, και αντί να βάζουµε εµείς γκολ, στο
τέλος δεχόµαστε. Αγραφος ο νόµος του ποδοσφαίρ-
ου και πολύ σκληρός.

Υστατη προσπάθεια από όλα τα κορίτσια για 90'
µε συνεχόµενο πάθος - τρεξίµατα - συνεργασίες και
σκληρά µαρκαρίσµατα.

Παρά την µέγιστη απογοήτευση των αποτελεσµά-
των που σχεδόν πάντα αδικούν την προσπάθειά

µας... και µε όση δύναµη
έχουµε και δεν έχουµε
συνεχίζουµε την προσπάθ-
εια έως το τέλος.

Πολύ κακή στιγµή στο 85'
ο επικίνδυνος τραυµατισµός
της παίκτριας της Χαλκίδας
ΚΥΡΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ στο
κεφάλι   όπου και έµεινε
αναίσθητη στο χορτάρι για
έξι περίπου λεπτά. Αλλά µε
τις πρώτες βοήθειες του
γιατρού κ. Κώστα Χατζηιωα-

κειµίδη  συνήλθε και
µετέπειτα διεκοµίσθ-
ει στο νοσοκοµείο
Χαλκίδας  όπου και
νοσηλεύεται.

Λεπτά καθυστε-
ρίσεων οπου ο πολύ
µέτριος ρέφερι  της
αναµέτρησης προφ-
ανώς µπερδεύτηκε η
δεν υπολόγισε
σωστά, τα όποια
ποτέ δεν κράτησε
στον αγώνα, ενω η
οµάδα µας στο χρο-
νικό αυτό διάστηµα

έπαιζε ψηλά πιέζοντας στα καρέ του αντιπάλου.
Εµείς όµως επειδή είµαστε άνθρωποι πρώτα απ΄

όλα και κοιτάµε την ζωή και την υγεία της κάθε
αθλήτριας και µετα το αποτέλεσµα, ευχόµαστε ολό-
ψυχα στην αθλήτρια της Χαλκίδας περαστιά και γρή-
γορη ανάρρωση, ελπίζοντας την αποφυγή τέτοιων
άτυχων στιγµών για κάθε κοπέλα>>.

Για την ιστορία η οµάδα του Πήγασου αγωνίστηκε
ως εξής:  Βενέτη, Βαρασά, Μωραίτου, Καρίκκι(84'
Γαβαλά), Ιωάννου, Ρεντίφη, Βλάχου, Αποστολο-
πούλου, Κακοσίµου(76' Τελιάκη)Νικολαίδη, Κου-
λούµαση.

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ

∆ΗΜ.ΣΠΑΝΟΣ: “ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΟΙ ∆ΥΟ ΚΟΥΠΕΣ”

ΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΠΠΟΟΝΝΗΗΤΤΡΡΙΙΑΑ
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ΓΓυυµµνναασσττιικκόόςς  
ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΜΜεεγγάάρρωωνν::  

ΝΝίίκκηη  εεππίί  ττοουυ  ΝΝίίκκηη  εεππίί  ττοουυ  
ππρρωωττοοππόόρροουυ  ππρρωωττοοππόόρροουυ  
ΜΜααννδδρρααRRκκοούύΜΜααννδδρρααRRκκοούύ

Εξαιρετική, ίσως την καλύτερη φετινή, εµφάνιση
έκανε η οµάδα µπάσκετ του Γυµναστικού Συλλόγου
Μεγάρων η οποία  δίκαια κέρδισε τον πρωτοπόρο
στον όµιλο Μανδρα¾κό.

Οι καλές αµυντικές συνεργασίες του Γυµναστικού
οδήγησαν τον Μανδρα¾κό σε δύσκολα και άστοχα
σουτ.

Οι µεγαρείς εκµεταλλεύτηκαµ την αστοχία ελέγχον-
τας τα αµυντικά ριµπάουντ και ανοίγοντας την επίθε-
ση του αιφνιδιασµού καταφέρνοντας έτσι σταθερό
προβάδισµα στο σκορ.

Για άλλη µία φορά φάνηκε η πολύ καλή δουλειά που
γίνεται στον Γυµναστικό υπό την καθοδήγηση της
Καθηγήτριας Φυσικής Αγωγής Ειρήνης ∆ηµοπούλου.

*** Ειρήνη ∆ηµοπούλου: «∆εν µπορώ να µην δώσω
συγχαρητήρια στα παιδιά του Μανδρα¾κού, που πριν
µερικά χρόνια συνέβαλα ως προπονήτρια στα πρώτα
µπασκετικά τους βήµατα, και πραγµατικά χαίροµαι για
την εξέλιξή τους.  

Καλούνται οι κάτωθι αθλητές ποδοσφαιριστές
Παίδες και Νέοι να παραβρεθούν την τρίτη 25/2/2014
στο γήπεδο παραλίας Ασπροπύργου  για προπόνηση ,
ένα όψη της στελέχωσης των µικτών οµάδων για την
νέα αγωνιστική περίοδο 2014-2015 . 

Παίδες ( 2001-2002) ώρα 16:00 , Νέοι ( 1999 -2000)
ώρα 15:00 .Η παρουσία όλων των αθλητών κρίνεται
απαραίτητη . 

ΝΕΟΙ: Μαράνης,  Κοκκίνης (Πανελευσινιακός), Αντω-
νάρας, Κωσταράς, Τζίρος, Μιφταράνγκο, Μικρός(Άγ.
Αναργυροι),  Μινοσιάν , Σαµαράς, Γυριχίδης, Κων-
σταντινίδης Κανακάρης, Ζανέσης, Σαββίδης, Μανάφ-
ας, Μαυρίδης, Αγακεχαγιάν, Κουρής (Λέων), Λιό-
λιος(Αίας Παραλίας), Λάλλας, Αθανασίου, Πετσίτης
Πέππας(ΠΑΟΚ Μάνδρας), Κακοσίµος(Ειδυλλιακός),
Ιωάννου,  Κοκαβέσης,  Τσιόπελας, ∆ράκος(Ακρατ-
ητος) , Λάµψας , Μιχαήλης , Χάντος(Νέα Πέραµος),
Φαµελιάδης, Κοµιώτης , Πιπερίδης ,

Σοφιανίδης(Πυρρίχιος), Μαυρονάσος , Βασίλαινας ,
Μήτσος , Πανταζής (Βύζας Μεγάρων), Αβράµης,
Φλωράκης(Πανελευσινιακή Ενωση). 

Προπονητής : Λινάρδος Αποστόλης 

ΠΑΙ∆ΕΣ: Κωσταράς, Καλατζάκος, Καίσαρης , Τσίτος
, Ράλλης , Φυσσαράκης, Κοµιώτης , Τριανταφύλλου
(Αγιοι Ανάργυροι), Σκλιάς(Μανδραικός) , Λαµπρόπου-
λος , Τυρλής , Γκούµας Τσακουρίδης , Ζιου , ∆ούλος ,
Παρίσης(Πανελευσινιακός) , Μπόρης , Λογοθέτης ,
Ηλιόπουλος Χαραλαµπίδης , Πιτέλης , Κατσέλης(Πια-
νελευσινιακή  Ένωση) , Σοφιανίδης ,Λαζαρίδης , Ανθό-
πουλος(Πυρρίχιος) , Σταύρου , Αγγελόπουλος , Σταύρ-
ου(Αίας Παραλίας), Τερζάκης , Μοίρας(ΠΑΟΚ) ,
Μήτσος(Βυζας ), Στάντζος , Γκέρτσος , Μπαδήµας ,
Πατέρακος , Μούζης , Λαγογιάννης(Ακράτητος),
Πουρσανίδης , Χατουτζίδης , Μανάφας , Τσα-
λούχος(Λέων). 

Προπονητής : Τυρλής Σωκράτης !

ΧΧΑΑΜΜΗΗΛΛΟΟΙΙ  ΤΤΟΟΝΝΟΟΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΑΑΧΧΑΑΜΜΗΗΛΛΟΟΙΙ  ΤΤΟΟΝΝΟΟΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΑΑ

2Χ2 Για τον Μανδραικό. Συνέχεια στο νικηφόρο του σερί έδωσε ο Μανδραικός, πετυχαίνον-
τας  έστω και σε φιλικό αγώνα, τη 2η νίκη επικρατώντας στο γήπεδο Μάνδρας του Ιωνικού. Ενώ
είχε κερδίσει την Τετάρτη στη Νίκαια την Προοδευτική. Και για το πρωτάθληµα τον Ερµή
Ζωνιανών.
Ο Σταύρος Ψιµουλάκης κρατά χαµηλούς τόνους και θέλει τους παίκτες του σε ετοιµότητα. Στα

πιο πάνω µάτς είχε την ευκαιρία να τσεκάρει την αγωνιστική ετοιµότητα των ποδοσφαιριστών του
και να δώσει χρόνο συµµετοχής σε κάποιους που δεν έχουν πολλά παιχνίδια στα πόδια τους. 
Οι παίκτες του Μανδραικού συνεχίζουν την προετοιµασία για το µατς του Σαββάτου κόντρα στην

Θύελλα Ραφήνας(εκτός έδρας).

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΜΑΤΣ ΤΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Θανάσης Σταµατόπουλος<<Είµαστε υποχρεωµέ-
νοι µέχρι τέλος να προσπαθήσουµε>>.
«Είµαστε υποχρεωµένοι να προσπαθήσουµε µέχρι

το τέλος. Να καταφέρουµε να πάρουµε όσους περισ-
σότερους βαθµούς µπορούµε, να βγάλουµε την προ-
σωπικότητά µας στο γήπεδο και στο τέλος θα δούµε
τι έχουµε καταφέρει. Είναι σηµαντικό για όλους να
δείξουν καλό πρόσωπο σε αυτά τα µατς που αποµέ-
νουν. Αν καταφέρουµε να πάρουµε τα δελτία θα έχο-
υµε περισσότερα όπλα».

∆ΗΜ.ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ: “ΘΑ ΠΑΛΑΙΨΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ
ΤΕΛΟΣ”.
Ο ∆ηµήτρης Μαγκαφίνης ξεκαθάρισε πως πλέον
αντίπαλος για τη σωτηρία είναι ο Φωκικός.
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο τεχνικός του Αστέρα
Μαγούλας, ∆ηµήτρης Μαγκαφίνης, στη συνέντευξη
Τύπου: «Έχουµε πει µε τα παιδιά ότι εµείς θα κάνο-
υµε την προσπάθειά µας µέχρι το τέλος. Όπως δια-
µορφώθηκαν τα αποτελέσµατα πλέον κυνηγάµε τον
Φωκικό µε τον οποίο παίζουµε την τελευταία αγωνι-
στική στην έδρα µας. Η διαφορά µας είναι επτά βαθ-
µοί. Έχουµε ένα µατς µε τη Γλυφάδα, που είναι και
αυτό σηµαντικό. Μπήκαµε πολύ δυνατά στο παιχνίδι.
Καταφέραµε να πάρουµε προβάδισµα δύο γκολ και
από εκεί και πέρα χάσαµε την ηρεµία µας. ∆εχθήκα-
µε και το γκολ στο 2-1 και ευτυχώς που στην τελευ-
ταία επίθεση έγινε µία καλή σέντρα και µε την εµπει-
ρία του ∆ηµητριάδη πήραµε τη νίκη».

ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΑΙ∆ΩΝ -ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΣ∆Α ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΓΧΩΣΗ 
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Κατασχέσεις
ακατάλληλων τροφίµων στον Πειραιά
Οι ελεγκτές τροφίµων του Τµήµατος Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας της ∆/νσης Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, συνεχίζοντας τους αιφνιδια-
στικούς και στοχευµένους ελέγχους στην περιοχή ευθύνης του Πειραιά, προχώρησαν σε 8
κατασχέσεις τροφίµων ζωικής προέλευσης συνολικού βάρους 309 κιλών.
Πιο αναλυτικά, σε δύο καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, στον Πειραιά και στο Κερ-
ατσίνι στις 07-02-2014 και στις 10-02-2014 αντίστοιχα, οι ελεγκτές εντόπισαν και κατέσχεσαν
διάφορα αλιεύµατα (χταπόδια, καλαµάρια, κλπ) και διάφορα είδη κρέατος, παρασκευάσµατα
και παραπρο¾όντα κρέατος (πατσάς, µπιφτέκι, συκώτι κλπ) συνολικού βάρους 50 κιλών, µέσα
σε πλαστικές σακούλες, υλικό ακατάλληλο για επαφή µε τρόφιµα και σε διαφορετικές από τις
προβλεπόµενες θερµοκρασίες συντήρησης (νωπά σε κατάψυξη) κατά παράβαση της ισχύου-
σας νοµοθεσίας.
Σε άλλη ταβέρνα στον Πειραιά και δύο εστιατόρια στο Πέραµα, στις 12-02-2014 και 13-02-2014
αντίστοιχα, οι ελεγκτές εντόπισαν και κατέσχεσαν διάφορα αλιεύµατα, κρέατα και παρασκε-
υάσµατα κρέατος, συνολικού βάρους 87 κιλών, λόγω απουσίας των προβλεπόµενων
ενδείξεων και λόγω συντήρησης σε θερµοκρασίες διαφορετικές των προβλεπόµενων (νωπά
σε κατάψυξη).Τέλος, σε δύο επιχειρήσεις στον Άγιο Ιωάννη του Ρέντη κατασχέθηκαν για τον
ίδιο λόγο 72 κιλά τυριού Gouda προέλευσης Πολωνίας και 40 κιλά νωπού κιµά άνευ σηµάν-
σεων.Σε όλες τις περιπτώσεις,  τα κατασχεθέντα τρόφιµα χαρακτηρίστηκαν µη ασφαλή-ακα-
τάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, αποσύρθηκαν από την αγορά και καταστράφηκαν. Οι
σχετικές κτηνιατρικές εκθέσεις κατασχέσεων, διαβιβάστηκαν άµεσα στην αρµόδια Εισαγγελία
Πρωτοδικών Πειραιά.

Με προνοιακά επιδόµατα 932 νεκροί…

Η άµεση αναστολή της καταβολής προνοιακών επιδοµάτων σε 932 θανόντες διατάχθηκε τον
Φεβρουάριο από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µετά από διασταύρωση
στοιχείων του συστήµατος «ΑΡΙΑ∆ΝΗ» και ΑΜΚΑ.

Σύµφωνα µε στοιχεία του συστήµατος «ΗΛΙΟΣ», η συνολική µηνιαία δαπάνη για επιδόµατα
τον Φεβρουάριο ανέρχεται σε 54.865.380 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη για το πρώτο
δίµηνο του 2014 ανέρχεται σε 110.308.192 ευρώ. Ο συνολικός αριθµός των επιδοµατούχων
ανέρχεται σε 162.552 και τα καταβαλλόµενα επιδόµατα είναι στο σύνολο 171.198.

Αναφορικά µε τις συντάξεις, ανακοινώθηκε ότι ο αριθµός των συνταξιούχων τον Φεβρο-
υάριο ανέρχεται σε  2.647.673. Ο συνολικός αριθµός των καταβαλλόµενων συντάξεων
ανέρχεται σε 4.437.245, εκ των οποίων οι 9.935 καταβάλλονται σε υπηκόους άλλων χωρών.

Η συνολική µηνιαία δαπάνη για συντάξεις ανέρχεται σε 2.294.546.065,60 ευρώ, ενώ η
αντίστοιχη δαπάνη για το πρώτο δίµηνο του 2014 ανέρχεται σε 4.586.482.162,35 ευρώ.

Τέλος, βάσει των στοιχείων του «ΗΛΙΟΣ», το µέσο µηνιαίο εισόδηµα από συντάξεις γήρατος
ανέρχεται στα 939,74 ευρώ.

Παρουσιάζοντας τη σχετική έκθεση, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης είπε ότι µε
την εφαρµογή του συστήµατος «ΗΛΙΟΣ» φωτίζεται και χαρτογραφείται πλήρως «κάθε πτυχή
του συνταξιοδοτικού συστήµατος και των επιδοµάτων πρόνοιας, ενώ αποτρέπεται κάθε από-
πειρα παραβατικότητας».

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «συντάξεις και επιδόµατα πρόνοιας περνούν, πλέον, από
την "τρύπα της βελόνας"».
῾

ΓΣΕΕ: Επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής των στεγαστικών δανείων

Την παρέµβαση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) ζητεί η ΓΣΕΕ για επιµήκυνση του
χρόνου αποπληρωµής των στεγαστικών δανείων µε επιδότηση επιτοκίου από τους δικαι-
ούχους του πρώην Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας.

Σε επιστολή της προς την ΕΕΤ γίνεται αναφορά στα δεδοµένα που πρέπει να σταθµιστούν
ώστε να εφαρµοστεί η επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής, δυνατότητα που, σύµφωνα µε
τη ΓΣΕΕ,  προβλέπεται ήδη από Υπουργική Απόφαση του 2012 και δεν έχει λειτουργήσει στην
πράξη.Συγκεκριµένα, η Συνοµοσπονδία αναφέρει ότι πρέπει να σταθµιστούν αµοιβαία απο-
δεκτά δεδοµένα, όπως: - η ραγδαία και ανυπαίτια απώλεια εισοδήµατος των δανειοληπτών
και η αντικειµενική αδυναµία καταβολή των δανειακών δόσεων

- η προστασία της κύριας κατοικίας
- η ανάγκη εξυπηρέτησης των δανειακών δόσεων µε την εξεύρεση της προσφορότερης

λύσης
- η διασφάλιση της 9ετούς επιδότησης του δανείου µε βάση τους προβλεπόµενους όρους

στην αρχική σύµβαση (από τον πρ. ΟΕΚ, νυν ΟΑΕ∆ µέσω του Ενιαίου Λογαριασµού Εφαρµο-
γής Κοινωνικής Πολιτικής) & η ρύθµιση του χρόνου αποπληρωµής µε την υπογραφή
συµπληρωµατικής πράξης στην αρχική δανειακή σύµβαση.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ
Αντισυνταγµατικό το «ψαλίδι» στα εφάπαξ των συνταξιούχων

Σε δικαστική τροχιά κατάρρευσης µπαίνουν µετά τις τελευταίες µνηµονιακές περικοπές
µισθών και συντάξεων (σε ειδικά µισθολόγια) και οι ευρύτερες περικοπές που έγιναν στα εφά-
παξ στον δηµόσιο τοµέα.

Σε περίπτωση που το Ελεγκτικό Συνέδριο επιβεβαιώσει την αντισυνταγµατικότητα στις περ-
ικοπές του εφάπαξ, θα ανοίξει ο δρόµος για την επιστροφή πολύ µεγάλων ποσών στους δικαι-
ούχους. Σύµφωνα µε πληροφορίες, κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) έκρινε αντι-
συνταγµατική την περικοπή που έγινε στο εφάπαξ συνταξιούχου δηµόσιου ταµείου και το ζήτ-
ηµα πρόκειται να παραπεµφθεί, υποχρεωτικά λόγω της αντισυνταγµατικότητας, στην Ολοµέ-
λεια ΕΣ για οριστική επίλυση, µόλις δηµοσιευθεί επίσηµα το σκεπτικό της.

Η δικαστική απόφαση θα προκαλέσει σοκ στο οικονοµικό επιτελείο και τους ασφαλιστικούς
οργανισµούς, καθώς σε περίπτωση που η Ολοµέλεια του ανώτατου δηµοσιονοµικού δικα-
στηρίου επιβεβαιώσει στο µέλλον την αντισυνταγµατικότητα τις περικοπές του εφάπαξ, θα
ανοίξει ο δρόµος για την επιστροφή αναδροµικά πολύ µεγάλων κονδυλίων στους δικαιούχο-
υς, που συνταξιοδοτούµενοι πήραν ποσά εφάπαξ συρρικνωµένα σε ποσοστό έως και 35%.

ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ∆ΗΛΩΣΗ
Ανοιξε η ηλεκτρονική εφαρµογή υποβολής δηλώσεων Ε9

Ανοιξε χθες η ηλεκτρονική εφαρµογή υποβολής δηλώσεων Ε9.  Από το Υπουργείο Οικονο-
µικών ανακοινώνεται ότι, από 17/02/2014, όπως είχε ανακοινωθεί στις αρχές του έτους, άνοι-
ξε η ηλεκτρονική εφαρµογή υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) για το έτος
2014.

Υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση έχουν όσοι είχαν µεταβολές στην περιουσιακή τους
κατάσταση εντός του έτους 2013, οι οποίες υπάρχουν και την 1η Ιανουαρίου 2014.
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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
Αθηναίων

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 κάτοι-
κοι του ∆ήµου Αθηναίων µπορ-
ούν να υποβάλουν αίτηση συµµε-
τοχής µόνο για τον τοµέα β
(Φροντιστές Αδέσποτων και µη,
µικρών Ζώων)

Οι προσφερόµενες υπηρ-
εσίες υποστήριξης των ενδιαφ-
εροµένων 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-
κέςπολιτικές Απασχόλησης», του
Θεµατικού Άξονα Προτεραιότ-
ητας 8: «∆ιευκόλυνση της πρό-
σβασης στην Απασχόληση στις 3
περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»
του  Επιχειρησιακού Προγράµ-
µατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναµικού 2007-2013» του
ΕΣΠΑ, που συγχρηµατοδοτείται
από την Ευρωπα¾κή Ένωση
(Ευρωπα¾κό Κοινωνικό Ταµείο)

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  
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ΕΕυυρρωωππαα��κκήή  ΈΈννωωσσηη::  
ΠΠεερρίίπποουυ  1111  εεκκ..  τταα  άάδδεειιαα
σσππίίττιιαα,,  όότταανν  44,,11  εεκκ..  άάσσττεεγγοοιι  
ααννααζζηηττοούύνν  εεννααγγωωννίίωωςς  σσττέέγγηη

\

ΤΤ ην ώρα που πάνω από 4 εκατοµµύρια άστεγοι
στην Ευρωπα�κή Ένωση ψάχνουν απεγνωσµένα
να βρουν έστω και ένα προσωρινό καταφύγιο, 11

εκατοµµύρια σπίτια παραµένουν άδεια, ενώ θα µπορ-
ούσαν να τους στεγάσουν δυο φορές όλους.
Τα στοιχεία – σοκ από όλη την Ευρωπα�κή Ένωση παρ-

ουσιάζει η βρετανική εφηµερίδα The Guardian.
Σύµφωνα µε την έρευνα, στην Ισπανία 3,4 εκατοµµύρια

σπίτια παραµένουν κενά, στην Γαλλία και την Ιταλία ο
αριθµός των άδειων σπιτιών είναι 2 εκατοµµύρια, στη
Γερµανία 1,8 εκατοµµύρια και περισσότερα από
700.000 στο Ηνωµένο Βασίλειο. Μεγάλος είναι ο
αριθµός των άδειων σπιτιών στην Ιρλανδία, την Ελλάδα,
την Πορτογαλία και διάφορες άλλες χώρες, όπως ανα-
φέρει η εφηµερίδα.
Η έρευνα του Guardian αποκάλυψε ότι το ένα τρίτο των

σπιτιών στην πιο ακριβή περιοχή του Λονδίνου, το
«Billionaires Row» είναι άδεια, συµπεριλαµβανοµένων
κάποιων που έµειναν ερείπια µένοντας άδεια για
περίπου 25 χρόνια.
Στην Ισπανία, βρίσκονται τα περισσότερα κενά σπίτια.

Σύµφωνα µε την τελευταία ισπανική απογραφή, που
δηµοσιεύθηκε πέρυσι, έδειξε ότι περισσότερα από 3,4
εκατ. σπίτια ήταν άδεια, αριθµός που αυξήθηκε κατά
10% σε σχέση µε την προηγούµενη δεκαετία.
Στη Γαλλία τα τελευταία επίσηµα στοιχεία από το INSEE

δείχνουν ότι 2,4 εκατ. σπίτια ήταν άδεια το 2012 από 2
εκατ. που ήταν το 2009.
Η Ιταλία, σύµφωνα µε έκθεση της ιταλικής στατιστικής

υπηρεσίας το 2011 υπήρχαν 2,7 εκατοµµύρια το 2011
και το 2012 εκτιµάτο στα 2 εκατ.
Στο Ηνωµένο Βασίλειο περισσότερα από 700.000

σπίτια είναι άδεια, ενώ στην Πορτογαλία 735.000
κατοικίες είναι άδειες, ένας αριθµός που αυξήθηκε κατά
35% από το 2001, σύµφωνα µε την απογραφή του 2011.
Περίπου 300.000 σπίτια είναι άδεια στην Ελλάδα και

400.000 στην Ιρλανδία.
Πολλοί από αυτούς τους χώρους βρίσκονται σε αποµα-

κρυσµένα θέρετρα διακοπών που είχαν χτιστεί τις
εποχές της «έκρηξης» της δόµησης λίγο πριν ξεσπάσει
η οικονοµική κρίση, το διάστηµα 2007 – 2008, και έµει-
ναν αναξιοποίητοι.Μεταξύ  αυτών των 11 εκατ. άδειων
σπιτιών -πολλά εκ των οποίων αγοράστηκαν ως επέν-
δυση από ανθρώπους που δεν επρόκειτο να µείνουν
ποτέ σε αυτά- υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες µισοχτι-
σµένα που γκρεµίστηκαν σε µία προσπάθεια να καλυφ-
θούν οι τιµές των υπαρχουσών ιδιοκτησιών.
Οι µεσίτες λένε ότι «ο υπερβολικός αριθµός» σπιτιών

που µένουν άδεια, ενώ εκατοµµύρια φτωχοί ζητούν
στέγη είναι µία «σοκαριστική σπατάλη».
«Είναι απίστευτο. Είναι ένας µαζικός αριθµός», δήλωσε

ο Ντέιβιντ Άιρλαντ, επικεφαλής της φιλανθρωπικής
οργάνωσης Empty Homes, που αγωνίζεται για να κατα-
στούν διαθέσιµα σε άστεγους άδεια σπίτια.
«Τα σπίτια έχουν χτιστεί για να ζουν άνθρωποι µέσα σ”

αυτά, εάν αυτό δεν γίνεται κάτι σίγουρα πάει λάθος στην
αγορά κατοικίας», πρόσθεσε, ενώ τόνισε ότι τα 11 εκατ.
άδεια σπίτια στην Ευρώπη µπορεί να µην είναι οι κατάλ-
ληλοι χώροι, αλλά είναι αρκετά για να αντιµετωπιστεί το
πρόβληµα των αστέγων.
Τον προηγούµενο µήνα οι ευρωβουλευτές ενέκριναν

ψήφισµα που ζητά από την Κοµισιόν να αναπτύξει µία
στρατηγική για τους αστέγους χωρίς περαιτέρω καθυ-
στέρηση.

ΈΈΈΈρρρρεεεευυυυννννεεεεςςςς    ----     ΚΚΚΚόόόόσσσσµµµµοοοοςςςς    

Την προσοχή των γυναικών που έχουν παιδιά έως δώδεκα µηνών εφιστούν επιστήµονες στις ΗΠΑ, οι οποίοι
διαπίστωσαν ότι το στρες µπορεί να είναι µεταδοτικό, καθώς τα παιδιά αντιλαµβάνονται την πίεση που
υφίσταται η µητέρα τους και γίνονται ανήσυχα κι εκείνα.

Την ανακάλυψη αυτή έκαναν επιστήµονες από το Πανεπιστήµιο της Καλιφόνια στο Σαν Φρανσίσκο, οι οποίοι
αναφέρουν στην έκθεσή τους ότι κατά τη διάρκεια πιεστικών καταστάσεων οι γυναίκες παρουσιάζουν πιο έντονο
καρδιακό ρυθµό, γεγονός που τα παιδιά αντιλαµβάνονται και επηρεάζονται.
Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε µε τη συµµετοχή 69 γυναικών, οι οποίες βρέθηκαν στα εργαστήρια των επιστηµόνων
µαζί µε τα παιδιά τους και κλήθηκαν να δώσουν µια σύντοµη οµιλία διάρακειας πέντε λεπτών, χωρίς τα παιδιά
τους να βρίσκονται κοντά.
Κατά τη διάρκειά της, κάποιες δέχθηκαν την παρότρυνση του κοινού για να µιλήσουν, κάποιες αντιµετωπίστηκαν
αρνητικά, ενώ άλλες δεν είχαν καν κοινό και έπρεπε να µιλήσουν σε ένα άδειο δωµάτιο.
Στο τέλος της οι γυναίκες επέστρεψαν στα παιδιά τους και οι επιστήµονες µέτρησαν τον σφυγµό τους, αλλά και
τον σφυγµό των παιδιών. 
Όπως διαπίστωσαν, εκείνες που ένιωθαν άγχος και πίεση εξαιτίας της αρνητικής αντιµετώπισης παρουσίαζαν πιο
έντονο σφυγµό, κάτι που παρατηρήθηκε και στα παιδιά τους όσο κάθονταν µαζί τους. Μάλιστα, όσο πιο πιεσµένη
ήταν η µητέρα, τόσο πιο έντονα ήταν τα συµπτώµατα και στο παιδί.
«Προτού τα παιδιά αρχίσουν να µιλάνε και να εκφράζονται πλήρως, συντονίζονται µε ακρίβεια µε τη
συναισθηµατική φόρτιση των ανθρώπων που τα προσέχουν», αναφέρουν οι ερευνητές στην έκθεσή τους, η οποία
δηµοσιεύεται στο επιστηµονικό περιοδικό Psychological Science.
«Η µελέτη µας έδειξε ότι τα παιδιά αντιλαµβάνονται και σωµατοποιούν την ψυχολογική κατάσταση των µητέρων
εξαιτίας του στρες, γι΄αυτό είναι σηµαντικό να γίνεται σωστή διαχείριση του άγχους σε όποια ηλικία κι αν
βρίσκονται».

Τη σύγκληση συνόδου κορυφής για την κλιµατική
αλλαγή, στις 23 Σεπτεµβρίου, µια ηµέρα πριν την
έναρξη της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµέ-
νων Εθνών, ανακοίνωσε ο ΓΓ του ΟΗΕ, Μπαν Γκι-
µουν, κάνοντας λόγο για «τη µεγαλύτερη συλλογική
πρόκληση που αντιµετωπίζει η ανθρωπότητα σήµε-
ρα».
«Αυτή η σύνοδος έχει στόχο τις λύσεις και όχι τις
διαπραγµατεύσεις. Έχω προσκαλέσει όλους τους
αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, µαζί µε επικεφ-
αλής επιχειρήσεων και χρηµατοδοτών, εκπροσώπο-
υς αυτοδιοίκησης και οµάδες πολιτών» ανέφερε ο
ΓΓ του ΟΗΕ, προσθέτοντας ότι «οι χώρες έχουν
συµφωνήσει να οριστικοποιήσουν µια φιλόδοξη
νοµική συµφωνία για την κλιµατική αλλαγή µέχρι το
2015».
«Το 2014, πρέπει να µετατρέψουµε τη µεγαλύτερη
συλλογική πρόκληση που αντιµετωπίζει η ανθρωπότ-
ητα σήµερα, την κλιµατική αλλαγή, στη µεγαλύτερη
ευκαιρία για κοινή πρόοδο προς ένα βιώσιµο µέλ-
λον. Είναι η χρονιά για κλιµατική δράση. ∆εν µπορ-
ούµε να καθυστερήσουµε περισσότερο.
»Οι ελπίδες µας για εξάλειψη της φτώχειας, την 

επίτευξη των Στόχων Ανάπτυξης της Χιλιετίας µέχρι
το 2015 και η εφαρµογή της φιλόδοξης ατζέντας
ανάπτυξης πέρα από το 2015, στηρίζεται στην αντι-
µετώπιση αυτής της πρόκλησης τώρα. Το κόστος
της αδράνειας θα αυξηθεί».
Ο Μπαν Γκι-µουν έκανε τις δηλώσεις υποδεχόµενος
στην έδρα του ΟΗΕ τον πρώην δήµαρχο της Νέας
Υόρκης, Μάικλ Μπλούµπεργκ, ο οποίος διορίστηκε
πρόσφατα ειδικός απεσταλµένος των Ηνωµένων
Εθνών για τις πόλεις και την κλιµατική αλλαγή. Ο κ.
Μπαν, αναφερόµενος στον διορισµό αυτό, εξήγησε
ότι µεγαλουπόλεις, όπως η Νέα Υόρκη, είναι «πολύ
ευάλωτες» στις επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών
και έφερε ως παράδειγµα την καταιγίδα Σάντι.
Ο 72χρονος δισεκατοµµυριούχος Μάικλ Μπλούµπε-
ργκ είναι πρόεδρος του C40 Cities Climate
Leadership Group», ενός οµίλου στο οποίο συµµε-
τέχουν οι δήµαρχοι µεγάλων πόλεων όλου του
κόσµου και έχει ως στόχο να προωθήσει την οικολο-
γική συνείδηση και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
σε τοπικό επίπεδο, περιορίζοντας την εκποµπή των
αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκ-
ηπίου.

ΟΟΗΗΕΕ::  ΣΣύύννοοδδοοςς  κκοορρυυφφήήςς  γγιιαα  ττηηνν
κκλλιιµµααττιικκήή  ααλλλλααγγήή  ττοο  ΣΣεεππττέέµµββρριιοο

ΜΜεεττααδδοοττιικκόό  ττοο  σσττρρεεςς  
ααππόό  ττηη  µµηηττέέρραα  σσττοο  ππααιιδδίί
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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

21.11.11

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

- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

(18.3.13)

καθηµερινη 
ενηµερωση
απο ολουσ
τουσ δηµουσ
του θριασιου

πεδιου 

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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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  

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

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: 210.55
46227 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 -
Προ¾στάµενος)  2296 - 080.875 
ΚΕΠ: 2296083270

××ÑÑÇÇÓÓÉÉÌÌÁÁ  ÔÔÇÇËËÅÅÖÖÙÙÍÍÁÁ××ÑÑÇÇÓÓÉÉÌÌÁÁ  ÔÔÇÇËËÅÅÖÖÙÙÍÍÁÁ

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..
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ΑΑθθ..  ΣΣκκοορρδδάάςς::  ΑΑθθ..  ΣΣκκοορρδδάάςς::  
ΕΕννττααττιικκοοπποοίίηησσηη
ττωωνν  εελλέέγγχχωωνν  γγιιαα  
ττηη  λλααθθρρεεµµπποορρίίαα
κκααυυσσίίµµωωνν

Ηαποκάλυψη της τελευταίας υπόθεσης
λαθρεµπορίας καυσίµων αλλά και
παλαιότερων, έγινε επειδή εντατικοποι-

ήθηκαν οι έλεγχοι, τόνισε ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης Αθανάσιος Σκορδάς για να εκφράσει
στη Βουλή τη βούληση της κυβέρνησης να
συνεχιστούν και να εντατικοποιηθούν οι
έλεγχοι.
Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευ-

τού των ΑΝΕΛ Ραχήλ Μακρή, που υποστήριξε
ότι το µόνο που έκανε η κυβέρνηση ήταν η
εξίσωση της τιµής του πετρελαίου θέρµανσης
και κίνησης και ότι δεν υπήρξε αποτέλεσµα
στην πάταξη του λαθρεµπορίου, ο κ. Σκορδάς
απέρριψε τις αιτιάσεις της βουλευτού αναφερ-
όµενος στη λήψη µιας σειράς µέτρων.

Πιθανή η πρόσθετη επιδότηση 
σε πρατήρια που βρίσκονται 
σε αποµακρυσµένες περιοχές 
ή στην άγονη γραµµή

Ειδική µνεία έκανε στην εγκατάσταση των
συστηµάτων εισροών - εκροών στα πρατήρια
καυσίµων και αναφέρθηκε στην πρόθεση να
χορηγηθεί «πιθανή πρόσθετη επιδότηση σε
πρατήρια που βρίσκονται σε αποµακρυσµένες
περιοχές ή στην άγονη γραµµή».

Σχετικώς µε την κριτική που ασκήθηκε για
καθυστερήσεις στην υλοποίηση εγκατάστασης
του συστήµατος εισροών - εκροών, ο υφυπο-
υργός Ανάπτυξης είπε ότι δεν υπήρξε καµία
καθυστέρηση σηµειώνοντας ότι ο πρώτος
κύκλος της εγκατάστασης σε Αττική και Θεσ-
σαλονίκη έχει ήδη υλοποιηθεί και εντός
Μαρτίου τα πρατήρια θα λάβουν τη χρηµα-
τοδότηση.

Μια νέα µεταρρυθµιστική στρατηγική βασιζόµενη σε
σχέδιο 8 αξόνων πρότεινε ο ΣΕΒ κατά τη σηµερινή
συνάντηση στελεχών του µε τους υπουργούς ∆ιοικ-
ητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρν-
ησης, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και Ανάπτυξης και Αντα-
γωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Οι κύριες προτεραιότητες του Επιχειρησιακού
Σχεδίου Μεταρρυθµίσεων

Αναλυτικά, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, οι κύρ-
ιες προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Σχεδίου
Μεταρρυθµίσεων είναι: 

1. Επικέντρωση των πόρων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
(κοινοτικών και εθνικών) στη ριζική µεταρρύθµιση 5
επιλεγµένων λειτουργικών τοµέων υποστήριξης και
εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων:Αδειοδότηση, Χωρ-
οταξία, Φορολογία, Ταχύτητα Απονοµής ∆ικαιοσύνης,
Συστήµατα Κρατικού Ελέγχου & Εποπτείας. 

2. Αξιολόγηση και επαναπροσδιορισµός (όπου απαι-
τείται) των αρµοδιοτήτων και των σχέσεων µεταξύ
των επιπέδων διακυβέρνησης για τους παραπάνω
τοµείς, µε βάση την αρχή της επικουρικότητας και
βελτίωση της διαλειτουργικότητας των συστηµάτων
τους. 

3. Ριζική αναδιοργάνωση του µοντέλου παροχής
δηµόσιων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, µέσω της
αξιοποίησης της εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing)
για την παροχή υπηρεσιών και προµηθειών στο δηµό-
σιο τοµέα,µε σύγχρονο θεσµικό πλαίσιοσύναψης
συµβάσεων και δεσµευτικά πρωτόκολλα παροχής
των υπηρεσιών και διασφάλισης του περιεχοµένου
της συνεργασίας. 

4. Αναδιοργάνωση του συστήµατος ∆ηµόσιων ∆ια-
βουλεύσεων µεταξύ δηµόσιας διοίκησης και επιχειρ-
ηµατικής κοινότητας. Προσαρµογή της διαβούλευ-
σης ανάλογα µε το αντικείµενο της νοµοθέτησης, τις
απαιτήσεις σε γνώση και εξειδίκευση, το µέγεθος των
επιπτώσεων, κ.λπ. και ανάδειξη της στοχευµένης δια-
βούλευσης σε βασικό προσδιοριστικό παράγοντα της
νοµοθέτησης. 

5. Εγκαθίδρυση νέου συστήµατος και διαδικασιών
για την έγκυρη ανάλυση των επιπτώσεων
(impactassessment)στην ανταγωνιστικότητα και τον
ανταγωνισµό των βασικών µέτρων που λαµβάνονται
µε νοµοθετήµατα ή διοικητικές πράξεις
(exante&expost). 

6. Επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης µε έµφαση στην ανάπτυξη διευθυντικών
στελεχών µε εξειδίκευση σε θέµατα επιχειρηµατικότ-
ητας, ανταγωνιστικότητας, διεθνών αγορών, επεν-
δύσεων, καινοτοµίας καθώς και σε θέµατα που
άπτονται βασικών παραγωγικών τοµέων της οικο-
νοµίας όπως η ενέργεια, τα τρόφιµα, οι τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνιών, κλπ, σε συνεργασία
µε την επιχειρηµατική κοινότητα. 

Κρίσιµα µέσα για την επιτυχία του Επιχειρησιακού
Σχεδίου είναι: 

7. ∆ηµιουργία αυτοτελούς επιτελικού µηχανισµού
για την τεχνοκρατική υποστήριξη του Κυβερνητικού
Συµβουλίου Μεταρρύθµισης, µε τη συµµετοχή της
επιχειρηµατικής κοινότητας, ο οποίος θα έχει σηµαν-
τικές δικαιοδοτικές αρµοδιότητες για την τεχνική
υποστήριξη των µεταρρυθµίσεων και την παρακο-
λούθηση της υλοποίησης του ανωτέρω Σχεδίου Εφα-
ρµογής. 

Επιλογή Συµβούλων Αξιολόγησης στους παραπάνω
τοµείς, από χώρες µε σύγχρονα συστήµατα
διοίκησης, µε αναφορά στον Πρωθυπουργό. 

8. Ευρύ επικοινωνιακό πρόγραµµα για την προστιθ-
έµενη αξία της διασφάλισης φιλικού επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος στη χώρα µας στη βάση διεθνών
benchmarking. 

Βασική προ¿πόθεση για την µεταρρύθµιση του
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στους άξονες που
προαναφέρθηκαν αποτελεί η ουσιαστική συµµετοχή
της επιχειρηµατικής κοινότητας η οποία υφίσταται τις
επιπτώσεις των εµποδίων, που γνωρίζει και µπορεί να
αξιολογήσει τις επιπτώσεις τους, ενδιαφέρεται δε για
την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος, εξ ίσου
µε το κράτος, ιδίως σε ότι αφορά ρυθµίσεις που
δηµιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά και διευ-
κολύνουν τον αθέµιτο ανταγωνισµό.

Στο πλαίσιο της συνάντησης ο Πρόεδρος 
του ΣΕΒ κ. ∆ασκαλόπουλος έκανε την 
ακόλουθη τοποθέτηση: 

«Ο εκσυγχρονισµός του κράτους είναι η βασική
προ¿πόθεση για τον εκσυγχρονισµό της οικονοµίας
µας και την παραγωγική ανασυγκρότηση της κοι-
νωνίας µας. 

Η βιώσιµη έξοδος από την κρίση προς την ανάκαµ-
ψη, επιτάσσει τη ριζική αναδιάταξη του κράτους:ανα-
διάταξη θεσµική, οργανωτική και λειτουργική. 

Οι καιροί απαιτούν επίσης από όλες τις πολιτικές
δυνάµεις και τους υπεύθυνους φορείς να στρατευθ-
ούν στον στόχο αυτόν της ολοκληρωµένης ανα-
συγκρότησης του δηµόσιου τοµέα. Με σχέδιο και
αποφασιστικότητα για να δηµιουργήσουµε ένα ευέ-
λικτο και αποτελεσµατικό κράτος, µε ρόλο αποκλει-
στικά επιτελικό, ρυθµιστικό και ελεγκτικό. 

Τα τελευταία χρόνια, και µάλιστα τον τελευταίο
καιρό, προωθούνται πολλαπλές απόπειρες
µετασχηµατισµού του κράτους. Είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση. 

Αλλά, ο αποσπασµατικός χαρακτήρας των παρεµ-
βάσεων και η έλλειψη ολοκληρωµένου σχεδιασµού
συντείνουν στην περιορισµένη αποτελεσµατικότητά
τους και οξύνουν τις αντιδράσεις. Έτσι παραµένει η
ανάγκη της ευρύτερης, ανανεωτικής αλλαγής. 

Η επιχειρηµατικότητα ειδικά –όπως και η κοινωνία
γενικότερα– χρειάζεται ένα κράτος που να στέκεται
δίπλα της, όχι απέναντί της. 

Ένα κράτος που δεν θα εµποδίζει, αλλά θα διευ-
κολύνει την ελεύθερη ανάπτυξη µιας επιχειρηµατικής
δράσης µε ισχυρό κοινωνικό µέρισµα και έρεισµα. 

Η σύγχρονη επιχειρηµατικότητα βλέπει ένα σύγχρο-
νο κράτος ως τον φυσικό της σύµµαχο. Και την κοι-
νωνία ως τον τελικό δικαιούχο της προόδου. 

Το ζητούµενο είναι η δραστική απλούστευση του
θεσµικού πλαισίου και των κανόνων στους οποίους
υπόκεινται οι επιχειρήσεις και του τρόπου εφαρµογής
τους από το κράτος. 

Η βελτίωση αυτή του ρυθµιστικού περιβάλλοντος θα
ενισχύσει και τον ανταγωνισµό, και την ανταγωνι-
στικότητα της οικονοµίας. Αφαιρώντας τα εµπόδια
και ακυρώνοντας τις στρεβλώσεις, θα ευνοήσει τη
δράση όλων των δηµιουργικών δυνάµεων. 

Προς τούτο, ο ΣΕΒ προτείνει µια Νέα Μεταρρυθµι-
στική Στρατηγική. 

Πρόκειται για ένα µεταρρυθµιστικό σχέδιο βασισµέ-
νο σε οκτώ άξονες. Οι άξονες αυτοί µπορεί να πάρ-
ουν τη µορφή projects,τα οποία θα ενταχθούν στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μεταρρύθµισης της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και στο Επιχειρησιακό Πρόγραµ-
µα Ανταγωνιστικότητας, Έρευνας και Καινοτοµίας
2014 – 2020. 

Εξασφαλίζονται έτσι η λειτουργική ένταξή τους και
ο οριζόντιος συντονισµός για την υλοποίησή τους. 

Η ανάπτυξη της παραγωγικής οικονοµίας περνά
µέσα από την αφύπνιση του επιχειρηµατικού δαιµό-
νιου του έλληνα. 

Αυτός είναι σήµερα ο µονόδροµος για να ξαναπάρ-
ει εµπρός η οικονοµία µας και να ξανακοιτάξει µπρο-
στά η κοινωνία µας. 

Η ενίσχυση της υγιούς επιχειρηµατικότητας αποτε-
λεί ένα ισχυρό δευτερογενές πλεόνασµα για το κοι-
νωνικό και το δηµόσιο συµφέρον».

ΣΕΒ: Κατέθεσε σχέδιο 8 αξόνων 
για την επιχειρηµατικότητα


