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ΑΧΤΙΔΑ ΦΩΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ   
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
“ΦΑΝΤΑΣΜΑ” ΣΤΗΝ  
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Ενεργοποιούνται  οι διαδικασίες για τη μεταφορά του
Αστυνομικού Τμήματος στο κτήριο
Mετά από δεκάδες διαμαρτυρίες κατοίκων, εκκλήσεις συλλόγων και φορέων  αλλά και πλήθος  ερωτήσεων στη

Βουλή για το μεγάλο πρόβλημα με το σχολείο «φάντασμα» στην Αυλίζα Αχαρνών, φαίνεται ότι κινούνται επιτέλους οι
διαδικασίες για την αξιοποίηση του κτιρίου  και τη στέγαση σε αυτό του Αστυνομικού Τμήματος  της περιοχής. 

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες τα αρμόδια Υπουργεία αναμένεται να αποδεχτούν την πρόταση των
κατοίκων και να ενεργοποιηθούν όλοι οι απαιτούμενοι μηχανισμοί ώστε να αποδοθεί το κτίριο στο Υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη και να στεγαστεί εκεί το Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών. 

Μάλιστα, μετά την θετική αποδοχή της πρότασης από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
Νίκο Δένδια και ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων-  διά του Υφυπουργού κ Συμεών Κεδίκολγου, δήλωσε στη
Βουλή - απαντώντας σε νέα επίκαιρη ερώτησή του κ. Β. Οικονόμου ότι είναι θετικός σε αυτή την εξέλιξη. 

Δεδομένου λοιπόν ότι όλοι πλέον και επίσημα συμφωνούν στη μετατροπή του κτιρίου και την αξιοποίηση του ως
αστυνομικό τμήμα αναμένουμε από τον Δήμαρχο Αχαρνών κ Ντούρο  να ολοκληρώσει  το ταχύτερο δυνατό όλες οι
διαδικασίες που προβλέπονται ώστε να σταλεί ένα αποφασιστικό μήνυμα κατά της εγκληματικότητας που γνωρίζει
ραγδαία έξαρση στο Δήμο Αχαρνών.
Παράλληλα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Αριστεράς, Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου,
λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις ανάγκες στέγασης του αστυνομικού τμήματος Αχαρνών αρκεί η αξιοποίηση των δύο
από τα τρία κτίρια, ζήτησε να εξετάσει το Υπουργείο Παιδείας τις δυνατότητες αξιοποίησης του τρίτου κτιρίου ως
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για τα παιδιά Ρομά. Το Υπουργείο Παιδείας εμφανίζεται θετικό και στη συγκε-
κριμένη πρόταση.    

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΡΟΧΕΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ 8-14 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΚΕΛΣΙΟΥ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Πορφυρός, Πορφύρης, Πορφυρή,

Πορφυρία, Πορφύρα,

Την αποκατάσταση και εκμετάλλευση
του λατομείου στο Ξηρόρεμα 
διεκδικεί  ο δήμος Ασπροπύργου
Μια πολύ ενδιαφέ-

ρουσα επενδυτική
κίνηση σχεδιάζει να
πραγματοποιήσει ο
δήμος Ασπροπύρ-
γου, η οποία σχετίζε-
ται με την αποκατά-
σταση λατομείων. 

Πιο συγκεκριμένα, στο
τελευταίο δημοτικό συμ-
βούλιο που έγινε στις 21
Φεβρουαρίου, εκτός ημε-
ρήσιας διάταξης, ο
δήμαρχος Ν. Μελετίου
πρότεινε στο δημοτικό
συμβούλιο να ψηφίσει τη σύναψη σύμβασης με την Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση που αφορά την αποκατάσταση του ανε-
νεργού λατομείου στη θέση Ξηρόρεμα. 
Ο Δήμος ζητά να του δοθεί η δυνατότητα αποκατάστασης του
χώρου, καθώς η εταιρεία που το εκμεταλλευόταν πτώχευ-
σε. "Πρέπει να αποκατασταθεί η περιοχή το λατομείου μορφο-
λογικά και βλαστητικά"αναφέρει χαρακτηριστικά ο Νίκος
Μελετίου. Αυτό θα γίνει με πλεονάζοντα υλικά εσκαφών
(μπάζα) και από υπολλείμματα επεξεργασίας αποβλήτων από
κατασκευών ή κατεδαφίσεων. 
Ύστερα, θα γίνει  η δενδροφύτευση του χώρου του λατομείου 

με στόχο την ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση του τοπίου.  
Συχρόνως, οι ενέργεις αυτές θα επιτρέπουν τη χρήση του

χώρου για ήπιες μορφές αναψυχής.
Ερωτήσεις κατατέθηκαν απο τον  δημοτικό σύμβουλο Αλέ-

ξανδρο Τσοκάνη για το πως θα χρηματοδοτηθεί η ενέργεια
αυτή και απο τον Δημήτρη Χατζηδημητρίου σχετικά με το
ποιός θα είναι ο μηχανισμός ελέγχου της προέλευσης των υπο-
λειμμάτων και αν θα υπάρχει κάποιο αντίτιμο για τις υπηρεσίες
του δήμου. 

Ο δήμαρχος απάντησε πως απο το 2011 υπάρχει νομοθεσία
που υποχρεώνει όποιον κάνει οικοδομικές εργασίες να κατα-
βάλλει αντίτιμο για τη διαχείρηση των μπαζών. Το αντίτιμο
αυτό κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό του φορέα διαχείρη-
σης, ο οποίος θα είναι το όργανο διαχείρησης του Δήμου
Ασπροπύργου με την προϋπόθεση οτι του ανατίθεται το έργο.
Σε συνέχεια το θέμα τέθηκε προς ψηφορορία και  ψηφίστηκε
κατα πλειοψηφία.

Ε. ΛΙΑΚΟΣ
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Στην αποκατάσταση του οδικού άξονα Αλεποχω-
ρίου-Σχίνου προχωρούν μέσα από αμοιβαία
συνεργασία ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης
Σγουρός και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Πέτρος Τατούλης
Τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρό επι-

σκέφτηκαν εχθές ο Περιφερειάρχης Πελοποννή-
σου Πέτρος Τατούλης, συνοδευόμενος από τον
Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Γιώργο Δέδε, ο βου-
λευτής Κορινθίας ΝΔ Χρίστος Δήμας, η Αντιπερι-
φερειάρχης Δυτικής Αττικής Σταυρούλα Δήμου, ο
Δήμαρχος Μεγαρέων, Γιάννης Μαρινάκης  και
ελεύθεροι επαγγελματίες, για να συζητήσουν και
να πάρουν από κοινού απόφαση για ένα πολύ
σοβαρό θέμα, το οποίο αφορά τον δρόμο Αλεπο-
χωρίου- Σχίνου.

Ο εν λόγω δρόμος έχει καταστεί σοβαρά επικίνδυνος αφενός λόγω της διάβρωσης που έχει υποστεί από το θαλασσινό νερό,
αφετέρου λόγω των κατολισθήσεων που έχουν προκληθεί εξαιτίας συνεχών νεροποντών και πλημμυρών στην περιοχή.  Επει-
δή ο δρόμος αποτελεί έναν σημαντικό οδικό άξονα για τους κατοίκους, οι οποίοι για να μην επιβαρυνθούν περεταίρω οικο-
νομικά σε καιρό κρίσης τον προτιμούν, διακινδυνεύοντας την σωματική ακεραιότητά τους,  καθώς επίσης η περιοχή στηρί-
ζεται οικονομικά από τον τουρισμό, η παρέμβαση για την αποκατάσταση του κρίνεται άμεση και κατ’ επείγουσα. Στη σύσκε-
ψη οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι πρέπει άμεσα να καταρτιστεί μελέτη, να βρεθούν οι ανάλογες πιστώσεις και να ορι-
στεί κοινός φορέας που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου, ώστε να υπάρξουν αποτελέσματα που θα  καταστήσουν την
οδήγηση στο σημείο ασφαλή και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός, δήλωσε: «Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση
μεταξύ α’ και β’ βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ Αττικής και Πελοποννήσου, η
παρουσία της κεντρικής διοίκησης, του κου Δήμα, καθώς και ελεύθερων επαγγελματιών και πολιτών Αττικής και Πελοποννή-
σου που επιθυμούν διακαώς την αποκατάσταση του δρόμου, θα επιφέρει σύντομα  τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αλλά
μέχρι να γίνει αυτό οφείλουμε να φροντίσουμε την ασφάλεια των πολιτών. Για όλα αυτά εργαζόμαστε σκληρά». 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης δήλωσε: «Είμαστε εδώ για ένα πολύ σημαντικό θέμα που προέκυ-
ψε από τα τελευταία καιρικά φαινόμενα, όπου έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας μεταξύ Αλεποχωρίου και Σχίνου και βρήκα-
με ένα τρόπο να προσεγγίσουμε το πρόβλημα». Και συνέχισε λέγοντας: «Θεωρούμε ότι τα αρμόδια υπουργεία θα ανταποκρι-
θούν στο κάλεσμά μας για να χρηματοδοτήσουν αυτό το έργο, το οποίο έχει άμεση σχέση με την οικονομία της περιοχής.  
Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Περιφερειάρχη για την εξαιρετική συνεργασία που αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι η

Περιφερειακή Διοίκηση αποτελεί ένα γρήγορο, μεγάλο κίνημα για την επίλυση προβλημάτων που σε παλαιότερα χρόνια, έμε-
ναν στα συρτάρια των απραγματοποίητων έργων».
Από τη μεριά του, ο βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας αφού ευχαρίστησε τις δύο Περιφέρειες αλλά και τους Δημάρχους

Μεγαρέων και Λουτρακίου για την πολιτική τους βούληση ανέφερε: «Ελπίζουμε να δούμε το έργο να τελεσφορήσει και να
έχουμε επιτέλους  επίλυση αυτού του σοβαρού προβλήματος». 

Η Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Σταυρούλα Δήμου εξέφρασε τη χαρά της για την εύρεση λύσης σε ένα τόσο σημαντι-
κό πρόβλημα και ανέφερε: «Με την πολιτική βούληση των παρευρισκόμενων, το πρόβλημα τοποθετείται στη σωστή του
βάση».  
Παίρνοντας το λόγο, ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Γιώργος Δέδες ανέφερε: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος διότι οι δύο
Περιφερειάρχες, κος Σγουρός και κος Τατούλης έχουν και την πρόθεση και τη διάθεση αλλά και τον τρόπο για να επιλύσουν
αυτό το τεράστιο θέμα. Σε λίγο διάστημα θα μπούμε στην εφαρμογή επίλυσης του θέματος, με κατεπείγουσες διαδικασίες».
Τέλος, ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γιάννης Μαρινάκης δήλωσε: « Είναι αισιόδοξο ότι μετά από τρεις δεκαετίες, μέσα από την

διαπεριφερειακή συνεργασία, αλλά και την ευρύτερη συνεργασία φορέων της περιοχής, αλλά και την παρουσία της κεντρι-
κής διοίκησης που εκφράζεται με τον κο Δήμα, δρομολογείται ένα πρόβλημα που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και στοχεύουμε
στην επίλυσή του με γρήγορο βηματισμό».

Στην αποκατάσταση του οδικού 
άξονα Αλεποχωρίου-Σχίνου 
Προχωρούν μέσα από αμοιβαία συνεργασία ο Περιφερειάρχης Αττικής
Γιάννης Σγουρός και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης

Καθοριστική 
παρέμβαση 
υπαλλήλων της 
Αντιπεριφέρειας   
στους καθαρισμούς
των δήμων 

Σχεδόν καθημερινή είναι η παρέμβαση
υπαλλήλων της Αντιπεριφέρειας Δυτικής
Αττικής, στους καθαρισμούς χώρων σε δήμους της περιοχής μας. Οι εργαζόμενοι ανήκουν στο δυναμικό που προσελήφθη μέσω των 5μηνων συμβάσεων της Π.Ε. Δυτικής Αττικής.
Εχθές, στο Αγροκήπιο Ασπροπύργου πραγματοποιήθηκε μια ευρεία επιχείρηση καθαρισμού, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αισθητική αναμόρφωση του χώρου.
Σας μεταφέρουμε φωτογραφικό υλικό από τον χθεσινό καθαρισμό στο Αγροκήπιο Ασπροπύργου. 

"Μετρημένο" 
το βήμα των 
υποψηφίων 
στο Θριάσιο

Πολύ προσεκτικά βήματα κάνουν οι υποψήφιοι των
δημοτικών εκλογών του Μαΐου,ν κρίνουμε απο το
κλίμα που επικρατεί σχεδόν σε όλους τους δήμους της
Περιοχής μας.
Στον δήμο Ελευσίνας-Μαγούλας τα πράγματα είναι

πιο σαφή, καθώς έχουν ανακοινωθεί σχεδόν όλες οι
υποψηφιότητες και ήδη εξελίσσεται δημοσκόπηση
απο τον διαδικτυακό χώρο της εφημερίδας μας
(www.thriassio.gr) με πολύ ενδιαφέροντα αποτελέ-
σματα.
Στον δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, το ζήτημα του ρυμο-

τομικού σχεδίου Βιλίων, αναμένεται να μονοπωλήσει
τον προεκλογικό αγώνα με τις υποψηφιότητες ωστό-
σο να μήν έχουν οριστικοποιηθεί.
Στον δήμο Ασπροπύργου, οι υποψηφιότητες έχουν
σχεδόν ξεκαθαρίσει καθώς πλήν του νυν δημάρχου
Νικολάου Μελετίου, θέτουν υποψηφιότητα ο Ιωάννης
Ηλίας, ο Βαγγέλης Παπανικολάου και ο Παντελής
Μπακάλης. Αναμένεται να αποσαφηνιστεί ωστόσο
υποψηφιότητα με στήριξη της Χρυσής Αυγής.
Αν κρίνουμε απο το γενικότερο κλίμα της χώρας μας,

με την οικονομική πίεση που δέχεται ο καθένας απο
εμάς και την σταδιακή εξάλειψη του πελατειακού κρά-
τους, οι υποψήφιοι που ως τώρα επένδυαν σε αυτό,
αναμένται να βρεθούν μεταξύ "σφύρας και άκμονος".
Αυτό σκέφτονται λοιπόν οι υποψήφιοι και τα βήματά
τους είναι πολύ προσεκτικά. Βλέπετε, το πως θα λει-
τουργήσουν οι ψηφοφόροι πριν την κάλπη είναι μη
προβλέψιμο και κατα συνέπεια πολλοί υποψήφιοι
έχουν "χάσει τον ύπνο τους".

Ε. Λιάκος
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ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Ένα μικρό αφιέρωμα στον πρόωρα 
χαμένο Σάκη Μπουλά

Υπηρετώ τη στείρα μετριότητα
   Ό,τι δεν έχει μνήμη και ταυτότητα
  Υπηρετώ τον οπαδό και τον δειλό

Τον κολαούζο, τον προδότη, τον φελλό       

Στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές το κύριο θα είναι η σύγκρουση του νέου με το
παλιό. Ο συνολικός αγώνας και η αγωνία του νέου να αλλάξει σελίδα η πόλη ενάντια στην
προσπάθεια του παλιού να σώσει οτιδήποτε αν σώζεται απ’ τα παλιά προνόμια, απ’ τις
παλιές συνήθειες.  Το παλιό, που έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο με καταστροφικές συνέ-
πειες στην κοινωνία και τον τόπο, εναντιώνεται στο ρίζωμα και την εξάπλωση του νέου. 

Προσπαθεί να κρατήσει τα κεκτημένα ή ονειρεύεται να νικήσει για να επαναφέρει τους «χαμένους
παραδείσους». Μάταια. Οι μνημονιακές πολιτικές, η ισοπέδωση της κοινωνίας, η φτώχεια και η
απελπισία δεν γιατρεύονται με κούφια λόγια και υποσχέσεις του παρελθόντος. Δεν λύνονται τα προ-
βλήματα με χαιρετούρες, χαμόγελα, πελατειακές σχέσεις, πρωτοχρονιάτικες πίτες και πληρωμένες
καταχωρήσεις. Δεν λύνονται τα προβλήματα με ατομικές υποσχέσεις και τετράμηνες συμβάσεις
συνήθως χωρίς πληρωμή και πάντοτε ανασφάλιστες. Είναι τόσο άγριες οι πολιτικές της λιτότητας
και της διάλυσης της κοινωνίας που δεν αφήνουν περιθώρια ούτε στους πιο υποταγμένους του
παλιού συστήματος να παίξουν αυτό το  πολιτικό παιχνίδι που ξέρουν καλά. Το παιχνίδι των ατομι

κών υποσχέσεων και των επιλεκτικών εξυπηρετήσεων. Το νέο που γεννιέται ορμητικά μέσα απ’
την γενικευμένη καταστροφή της κοινωνίας, της παραγωγικής βάσης, των πόλεων, των οικογενει-
ών, των ανθρώπων επιζητά τη ριζική ανατροπή αυτών των πολιτικών και αντιλήψεων. Οραματίζε-
ται μια άλλη κοινωνία, μια άλλη πόλη. Δεν βολεύεται με μπαλώματα, με μισά μεροκάματα, με μισή
ζωή. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν μπορούμε κάθε μέρα να έχουμε και άλλο εργοστάσιο
που απολύει εργάτες, άλλη επιχείρηση που κλείνει, άλλη δημόσια υπηρεσία που καταργείται, άλλο
ένα κατάστημα που βάζει λουκέτο. Θα ανεχτούμε και άλλο αυτή τη κατάσταση; Θα αντιδράσουμε;
Θα ανεχτούμε τις πολιτικές και τα πρόσωπα που τις υπηρέτησαν; Πρέπει να αντιδράσουμε, να αγω-
νιστούμε, να αλλάξουμε αυτή την ισοπέδωση που δεν αρμόζει στην πόλη μας, την πατρίδα μας. Να
αντιδράσουμε σε όλα τα πεδία, και στις τοπικές εκλογές.

Το παλιό θέλει να αποσείσει από πάνω του το παρελθόν και να φανεί σαν νέο ενάντια στο νέο που
γεννιέται και αναπτύσσεται. Οι άνθρωποι που υπηρέτησαν στο παρελθόν από θέσεις ευθύνης τις
πολιτικές και πρακτικές των κυριαρχούντων, τότε, σχημάτων που μας οδήγησαν εδώ, οι άνθρωποι
αυτοί παρουσιάζονται πλέον σαν ανεξάρτητοι. 

Έχει γεμίσει ο τόπος ανεξάρτητους. Ανεξάρτητους ακόμα και από τις ευθύνες τους για την συμμε-
τοχή ή την ανοχή ή την εφαρμογή αυτών των πολιτικών και πρακτικών. Ανεξάρτητους απ’ την πραγ-
ματικότητα, αφού διαλαλούν το νέο, χωρίς να θέλουν να συγκρουστούν με το παλιό, και με το
παρελθόν τους.  Γέμισε ο τόπος  παρατάξεις με κούφιο πολιτικό λόγο, άδεια πουκάμισα και μόνο
διακριτικό την ταμπέλα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ, όπως γέμισαν οι δρόμοι άδεια καταστήματα με διακριτικό
την ταμπέλα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.

Στο νέο αγωνιζόμαστε να δημιουργήσουμε ένα Δήμο που θα σταθεί ενεργά απέναντι στις κατα-
στροφικές  πολιτικές των μνημονιακών δεσμεύσεων. Πιστεύουμε, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπο-
ρεί να αποτελέσει μέρος του αγώνα για βελτίωση της ζωής των πολιτών και να συμβάλει στην αλλα-
γή του συσχετισμού των δυνάμεων προς  όφελος των εργαζομένων και των κατοίκων των πόλεών
μας. Ο Δήμος μας δεν μπορεί και δεν  πρέπει να συνεχίσει να είναι ιμάντας μεταφοράς των αντιλαϊ-
κών πολιτικών, που εφαρμόζονται με την ανοχή ή τη συνενοχή της πλειονότητας των σημερινών
αιρετών.  Και εδώ δεν υπάρχουν αυταπάτες, ούτε μεσοβέζικες πολιτικές. Δεν παλεύουμε για τον εξω-
ραϊσμό των βάρβαρων αυτών πολιτικών, αλλά για την πλήρη ανατροπή τους. Ο Δήμος μπορεί να
διασφαλίσει την κοινωνική συνοχή με δράσεις που θα λειτουργήσουν ως ανάχωμα στη διάλυση του
κοινωνικού κράτους.

Έχουμε την δύναμη να αντιτάξουμε  στην ιδιοτέλεια, στο ψέμα, στους εκβιασμούς,  στους παρα-
γοντισμούς μια άλλη λογική, μια άλλη ηθική, μια άλλη αισθητική  και προοπτική για τον Δήμο μας
και τη Δημοκρατία που αγκαλιάζει, υπολογίζει, στηρίζει (και στηρίζεται σε)  όλους τους πολίτες και
τον  καθένα ξεχωριστά.

Αυτό το κείμενο το αφιερώνω σε όσους προβάλουν το παρελθόν τους σαν σταθερό εχέγγυο για
το μέλλον. Σε όσους η  συνολική τους πορεία είναι γραμμένη στο μέτωπό τους. Σε όσους αγωνίστη-
καν κόντρα στον άνεμο, σε όσους αντιστάθηκαν στην εξαγορά και τον εκμαυλισμό της εξουσίας.
Σε όσους αγωνίζονται για την ανατροπή αυτού του σάπιου οικοδομήματος. Σε όσους οραμα-
τίζονται μια άλλη κοινωνία. Και καλούμε τους νέους, όλους τους νέους του Δήμου μας, να συμ-
βάλλουν με τα όνειρά τους στη δημιουργία του μεγάλου οράματος των πόλεων μας.

Το κείμενο αυτό το αφιερώνω στη μνήμη του πρόωρα χαμένου Σάκη Μπουλά, γιατί όσο
έγραφα επαναλάμβανα νοερά τους στίχους του τελευταίου τραγουδιού που ηχογράφησε.
Τους στίχους του τραγουδιού που έχει γράψει ο Κώστας Γεωργοσόπουλος.

Εκπαιδευτικές Εκπαιδευτικές 
κινηματογραφικές   κινηματογραφικές   
προβολέςπροβολές

Στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του 
Δημαρχείου Αχαρνών 

Οι Εκπαιδευτικές κινηματογραφικές προβο-
λές του τμήματος Φωτογραφίας του Δήμου
Αχαρνών συνεχίζονται με την εξαιρετική ται-
νία "Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα".
Η προβολή της ταινίας θα γίνει την Παρα-

σκευή 28 Φεβρουαρίου 2014 στις 9.00 το
βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Δημαρχείου Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 &
Μπόσδα).  Η είσοδος είναι ελεύθερη για
όλους.

 Λίγα λόγια για το έργο:

Βρισκόμαστε στο 1978. Ένας αποτυχημένος
μουσικός προσκαλεί στο σπίτι του τέσσερις
παλιούς φίλους, στα σαράντα τους πλέον, σε
μια προσπάθεια να αναβιώσουν τα οργισμένα
νιάτα τους και γενικότερα το κλίμα της δεκαετίας του '50. Serial killer ο ένας, συχνός τρόφιμος των
φυλακών ο άλλος, αδιάφορος οικογενειάρχης ο τρίτος, περιπλανώμενος ο τέταρτος, και η γυναίκα της
παρέας σκαστή απο το τρελοκομείο, ο καθένας θα έρθει κουβαλώντας τα βιώματά του, τις απογοητεύ-
σεις του και τα προσωπικά του φαντάσματα από το παρελθόν. 
Υπό συνεχή βροχή και rock'n'roll μουσικές του '50, μέσα από νοσταλγικές συζητήσεις και κατάποση

αλκοόλ, τα κουρέλια θα συγκεντρωθούν κουτσαίνοντας για μία τελευταία παράσταση. Ο Νίκος Νικολαϊ-
δης υπογράφει την καλύτερη ταινία της καριέρας του, ένα πικρό, νοσταλγικό σχόλιο για τη χαμένη
αθωότητα και τα νιάτα που δεν ξαναγυρνούν. Αναρχική σκηνοθεσία, υπέροχη φωτογραφία, ξεχωριστοί
χαρακτήρες και διάλογοι που έχουν μείνει στην ιστορία συνθέτουν μια πολύ ιδιαίτερη κινηματογραφι-
κή πρόταση. Η δεκαετία του '50, η εποχή της νεότητας και του ίδιου του σκηνοθέτη, φαντάζει σα μακρι-
νή ουτοπία. Η επανάσταση χάθηκε, οι ανεκπλήρωτοι έρωτες στοιχειώνουν ακόμα, και τα κουτσουρεμέ-
να όνειρα αφήνουν τους (αντι)ήρωες κενούς, στεγνούς, σωστά ανθρώπινα κουρέλια που προσπαθούν
απεγνωσμένα να αποδείξουν οτι μπορούν ακόμα να τραγουδάνε.

I am killer..

Σκοτώνω αξίες, ιδέες
και ήθη

Ανοίγω τον δρόμο
στη λήθη

Δολοφονώ τον ύπνο
των δικαίων

Και πυρπολώ τα
έργα των σπουδαίων

I am killer..
Υπηρετώ τη στείρα

μετριότητα
Ότι δεν έχει μνήμη

και ταυτότητα

Υπηρετώ τον οπαδό
και τον δειλό

Τον κολαούζο, τον
προδότη, τον φελλό

I am killer..

Σκοτώνω κάθε τολ-
μηρή πρωτοπορία

Υψώνω τείχη στην
ιστορία

Δολοφονώ τα γνή-
σια ταλέντα

Ανοίγω δρόμο στη
βλακεία με πατέντα

I am killer..

Υπηρετώ τη μάζα
των ανίδεων

Την ιδιοτέλεια των
επιτήδειων

Υπηρετώ τον εργο-
δότη μου τυφλά

Κι αν πάει κόντρα
τον ξεκάνω στα μου-
γκά

I am fucking killer



Συνεδριάζει σήμερα  26-02-2014 και ώρα 13:30  στο
δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιο-
σίων,  αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», η αρμόδια Οικονο-
μική Επιτροπή του δήμου Φυλής προκειμένου να αποφα-
σίσει για τα ακόλουθα θέματα:

1. Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους
2014, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, δυνάμει του υπ'αριθ.63196/51506/17-1-14 εγγράφου
της. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντης Παπαϊωάννου Ευάγγελος)

2. Ψήφιση πιστώσεων σε βάρος του εν χρήσει προϋπολογι-
σμού για κάλυψη δαπανών Συνεχιζόμενων Συμβάσεων.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντης Παπαϊωάννου Ευάγγελος)

3. Ψήφιση πιστώσεων σε βάρος του εν χρήσει προϋπολογι-
σμού για κάλυψη δαπανών Προμηθειών και Εργασιών σε εξέ-
λιξη. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντης Παπαϊωάννου Ευάγγελος)

4. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
για την Παροχή Υπηρεσιών «Οριζόντιος Επιστημονικός Σύμ-
βουλος Υποστήριξης για την Παρακολούθηση της Υλοποίησης
της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ"»
Α.Μ.118/2013 προϋπ/σμού 29.153,00€ (συμπ/νου του Φ.Π.Α.)
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

5. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ TO ΝΠΔΔ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»
Α.Μ.183/2013 προϋπ/σμού 48.019,99€ (συμπ/νου του Φ.Π.Α.)
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

6. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και όρων Διακήρυξης
της υπ' αριθ. 192/2013 μελέτης της Τ.Υ. για την «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ»
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

7. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ», προϋπολογισμού
10.000,00 €, συμπ/νου του Φ.Π.Α. (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα
Δήμητρα Τριβέλλα)

8. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΕΚΛΟΓ.
ΧΑΡΤΕΣ)», προϋπολογισμού 1.000,00 €, συμπ/νου του Φ.Π.Α.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)

9. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ.
Βερούτη Ευαγγελία για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου
στη δικάσιμο της 20-02-2014, ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Αχαρνών κατά τη συζήτηση της αγωγής που άσκησε η εται-
ρεία «ΠΑΠΠΟΥ ΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά του Δήμου Φυλής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Δήμαρχος κ. Μπουραΐμης Δημήτριος)

10. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. 

Βερούτη Ευαγγελία για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου
στη δικάσιμο της 13-02-2014, ενώπιον του Διοικητικού Εφετεί-
ου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αγωγής που άσκησε η εται-
ρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ DION E.E.», κατά του Δήμου Φυλής.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Μπουραΐμης Δημήτριος)

11. Παροχή πληρεξουσιότητας στo δικηγόρο Αθηνών κ.
Σεραφείμ-Κων/νο Κάρλο για τη νομική εκπροσώπηση του
Δήμου στη δικάσιμο της 07-03-2014, ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών όπου πρόκειται να συζητηθεί η με αρ.
κατ. 79004/1077/2011 έφεση του Δήμου Φυλής κατά της υπ'
αριθ. 661/2010 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αχαρ-
νών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Μπουραΐμης Δημήτριος)

12. Παροχή πληρεξουσιότητας στo δικηγόρο Αθηνών κ.
Σεραφείμ-Κων/νο Κάρλο για έγκριση της ασκηθείσας έφεσής
του κατά της υπ'αριθ.181/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Αχαρνών (εργατικές διαφορές-επίδομα 176 €) και εξήντα
τριών (63) υπαλλήλων του Δήμου Φυλής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρ-
χος κ. Μπουραΐμης Δημήτριος)

13. Παροχή πληρεξουσιότητας στo δικηγόρο Αθηνών κ.
Σεραφείμ-Κων/νο Κάρλο για τη νομική εκπροσώπηση του
Δήμου στη δικάσιμο της 12-03-2014, ενώπιον του διοικητικού
Εφετείου Αθηνών όπου πρόκειται να συζητηθεί η με αρ. καταχ.
ΕΠ83/13-11-2013 τριτανακοπή-αγωγή της Τράπεζας
«Eurobank Εργασίας Α.Ε.» κατά του Δήμου Φυλής και της
«ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΤΕ» περί εξαφάνισης ή μεταρρύθμισης της με
αρ.1246/2013 αποφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
(14ο Τμήμα). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Μπουραΐμης Δημή-
τριος)

14. Παροχή πληρεξουσιότητας στo δικηγόρο Αθηνών κ.
Παναγιώτη Ζυγούρη, για τη σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά
με το ζήτημα της μεταφοράς εργαζομένων, της υπό εκκαθάρι-
ση Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας Άνω Λιοσίων στο
Δήμο Φυλής ή σε νομικά πρόσωπα αυτού. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Δήμαρχος κ. Μπουραΐμης Δημήτριος)
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ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Νέο, απλό και δίκαιο
φορολογικό σύστημα
ζητεί το ΕΒΕΑ

Την παρέμβαση του πρωθυπουργού για την
καθιέρωση ενός «νέου, απλού, αποτελεσματι-
κού και δίκαιου φορολογικού συστήματος»,
ζητά ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμε-
λητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος,
με επιστολή προς τον κ. Αντώνη Σαμαρά.

Ο πρόεδρος της Ένωσης αφού εκφράζει τις
ευχαριστίες του προς τον πρωθυπουργό για τις
προσωπικές του παρεμβάσεις για τη διόρθωση
αδικιών που απορρέουν από προσφάτως ψηφι-
σθέντες φορολογικούς νόμους, κάνει λόγο για
αποφάσεις που λαμβάνονται από το οικονομικό
επιτελείο «χωρίς εμπεριστατωμένες μελέτες, με
καθαρά εισπρακτική λογική και χωρίς αναπτυ-
ξιακή διάσταση ή ακόμη και με προχειρότητα».
Ως παράδειγμα αναφέρει ότι «για τον Κώδικα
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, που
είναι σε ισχύ μόλις ένα χρόνο, έχουν εκδοθεί
περισσότερες από 70 αποφάσεις και εγκύκλιοι,
ενώ παράλληλα, τείνει να παγιωθεί η τακτική
των τροποποιήσεων προσφάτων ψηφισθέντων
νόμων με προσωπικές παρεμβάσεις του πρωθυ-
πουργού προς διόρθωση των λανθασμένων και
πολλές φορές άδικων και αναποτελεσματικών
διατάξεων που περιέχουν».

Στις προτάσεις του ΕΒΕΑ για το νέο φορολογικό
καθεστώς περιλαμβάνονται:

-Περαίωση όλων των εκκρεμών φορολογικών
υποθέσεων και όλων των φορολογικών αντικει-
μένων, όχι με τρόπο χαριστικό, τουλάχιστον
του κεφαλαίου, αλλά με συνοπτικές διαδικασίες
που να καλύπτουν το συμφέρον του κράτους
αλλά και να παρέχουν κίνητρα στον φορολο-
γούμενο.
-Να μην φορολογείται η διαφορά μεταξύ πραγ-
ματικών και τεκμαρτών εισοδημάτων, όταν
αυτή οφείλεται σε μείωση των πραγματικών
εισοδημάτων με ευθύνη της πολιτείας και όχι σε
αύξηση της περιουσίας με ευθύνη του φορολο-
γούμενου.
-Τροποποίηση των πρόσφατων ρυθμίσεων που
αφορούν τη φορολογική κατοικία. Το κριτήριο
που αναφέρει ότι αν οι στρατηγικές αποφάσεις
μιας θυγατρικής ενός πολυεθνικού Ομίλου λαμ-
βάνονται στην Ελλάδα, καθιστά αυτόματα όλες
τις αλλοδαπές εταιρίες του Ομίλου ελληνικές,
δημιουργεί τον προβληματισμό για το αν θα
πρέπει τα κεντρικά ενός Ομίλου να βρίσκονται
στην Ελλάδα.
-Τροποποίηση των άρθρων που περιορίζουν
στο ελάχιστο την αναγνώριση και έκπτωση των
δαπανών των επιχειρήσεων για τόκους
-Να αναγνωρισθεί το δικαίωμα αφαίρεσης
άλλων πραγματικών δαπανών, όπως για παρά-
δειγμα η καταβολή των έκτακτων εισφορών.
-Να αντικειμενικοποιηθεί ο τρόπος προσδιορι-
σμού των επισφαλών απαιτήσεων.
-Να εκλογικευτούν οι αντικειμενικές δαπάνες
διαβίωσης.
-Να γίνουν ριζικές τροποποιήσεις στις διατάξεις
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που ανα-
φέρονται στα πρόστιμα, στον έλεγχο και γενι-
κότερα στη φορολογική διαδικασία, πράγμα το
οποίο ευελπιστούμε ότι θα υλοποιηθεί με τη
δική σας παρέμβαση. 
Ομοίως, πρέπει να εκλογικευθούν και τα εξο-
ντωτικά και εξωπραγματικά πρόστιμα που προ-
βλέπονται για άλλες παραβάσεις, όπως ανακρι-
βούς δήλωσης, μη υποβολής δήλωσης, μη από-
δοσης παρακρατηθέντος φόρου κλπ.

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ"
Αναλύεται στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής δήμου Φυλής

Εργολαβίες, ιδιωτικοποιήσεις, διαθεσιμότητες και απερ-
γίες, περιλαμβάνουν οι ανακοινώσεις που εκδόθηκαν στα
πλαίσια της αντιπαράθεσης που προϋπήρχε, αλλά οι αυτοδιοι-
κητικές εκλογές την τοποθετούν και σε αυτό το πλαίσιο.

Mε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολία-
σε τις δηλώσεις της Ρ. Δούρου, ως εξής: «αλλιώς μαζεύει τα
σκουπίδια ένας μνημονιακός και αλλιώς ένας αντιμνημονια-
κός»: Στη δουλειά και την προσφορά των εργαζομένων δεν
υπάρχουν διαχωρισμοί. Η κα Δούρου όμως επιμένει να τους
διαχωρίζει.

Οι «αντιμνημονιακοί», όπως η ηγεσία της ΠΟΕ-ΟΤΑ, δεν
μαζεύουν με τον ίδιο τρόπο τα σκουπίδια με τους «μνημονια-
κούς» γιατί απλώς δεν τα μαζεύουν. 

Είναι γνωστό όταν επί μήνες κάνουν απεργίες ή εμποδίζουν
με κάθε τρόπο, μαζί με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να γίνουν οι 

διαγωνισμοί για να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός για τον τεχνο-
λογικό εκσυγχρονισμό όλου του συστήματος των απορριμμά-
των. Για να γίνουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα".

Στο ΠΑΣΟΚ απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ με σχόλιο του γραφείου
Τύπου, που αναφέρει τα εξής: 

"Οι τελευταίοι που δικαιούνται να ομιλούν για τη διαχείριση
των απορριμμάτων, είναι το ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη του στο
χώρο της αυτοδιοίκησης, οι οποίοι με την πολιτική του μνημο-
νίου, από τη μια απολύουν δημόσιους υπαλλήλους και εργα-
ζόμενους στους Δήμους δυσχεραίνοντας την αποκομιδή και
από την άλλη υποστηρίζουν την πολιτική των εργολάβων στην
ακριβή διαχείριση των απορριμμάτων, όπως γίνεται με το
Σγουρό στην περιφέρεια Αττικής αντί της ορθολογικής διαχεί-
ρισης με ανακύκλωση, που έχει κοινωνικό και περιβαλλοντικό
όφελος".

Aντιπαράθεση με φόντο τα σκουπίδια 
Μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια Αττικής
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Απασχόληση μέσω  Απασχόληση μέσω  
ΤΟΠΣΑ για 70 ΤΟΠΣΑ για 70 
άνεργους στο Δήμο άνεργους στο Δήμο 
Αχαρνών καιΑχαρνών και
στο Δήμο Αθηναίωνστο Δήμο Αθηναίων
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΧΑΡΝΕΙΣ», υλοποιείΗ Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΧΑΡΝΕΙΣ», υλοποιεί

στο Δήμο Αχαρνών, τη πράξη «Συμβολή στην απαστο Δήμο Αχαρνών, τη πράξη «Συμβολή στην απα--
σχόληση»,  με συντονιστή εταίρο την ΕΟΕΣ Εύξεινησχόληση»,  με συντονιστή εταίρο την ΕΟΕΣ Εύξεινη
Πόλη, στο πλαίσιο της δράσης «Τοπικά Σχέδια γιαΠόλη, στο πλαίσιο της δράσης «Τοπικά Σχέδια για
την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκεςτην Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες
των Τοπικών Αγορών Εργασίας», ΤΟΠΣΑ. Μέσω τηςτων Τοπικών Αγορών Εργασίας», ΤΟΠΣΑ. Μέσω της
πράξης αυτής επιδιώκεται η προώθηση στην απαπράξης αυτής επιδιώκεται η προώθηση στην απα--
σχόληση 70 ανέργων με τη δημιουργία κοινωνικώνσχόληση 70 ανέργων με τη δημιουργία κοινωνικών
επιχειρήσεων στους τομείς:επιχειρήσεων στους τομείς:

Συντηρητές τεχνικών εγκαταστάσεωνΣυντηρητές τεχνικών εγκαταστάσεων
Φροντιστές Αδέσποτων και μη, μικρών ζώωνΦροντιστές Αδέσποτων και μη, μικρών ζώων
Επεξεργασία υπολειμμάτων φυτικής προέλευσηςΕπεξεργασία υπολειμμάτων φυτικής προέλευσης
Φύλαξη κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεΦύλαξη κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσε--

ωνων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις σχετικέςΟι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις σχετικές
προϋποθέσεις:προϋποθέσεις:

είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώαείναι άνεργοι εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα
Ανεργίας ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίας, Ανεργίας ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίας, 

μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης,μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης,
δηλαδή του Δήμου Αχαρνών και του Δήμου Αθηδηλαδή του Δήμου Αχαρνών και του Δήμου Αθη--
ναίων , μπορούν να καταθέσουν αίτηση έως τιςναίων , μπορούν να καταθέσουν αίτηση έως τις
28/2/2014 για τη συμμετοχή τους στην πράξη. 28/2/2014 για τη συμμετοχή τους στην πράξη. 

Πληροφορίες: ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗΠληροφορίες: ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 60, ΑΧΑΡΝΕΣ, ΤΚ 13671, ΤΗΛ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 60, ΑΧΑΡΝΕΣ, ΤΚ 13671, ΤΗΛ.

21024067322102406732
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΔ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ, τηλ.2132072329ΑΧΑΡΝΩΝ, τηλ.2132072329
Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής ΠροβολήςΕταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής

ΑθηνώνΑθηνών

ΕΑΤΑΕΑΤΑ
Α.Ε, ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7, ΤΚ 10557, ΑΘΗΝΑ αρμόδια κ.Α.Ε, ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7, ΤΚ 10557, ΑΘΗΝΑ αρμόδια κ.
Τσαμουρτζή Κωνσταντίνα Τσαμουρτζή Κωνσταντίνα 

στις ιστοσελίδες των Εταίρων της Αναπτυξιακήςστις ιστοσελίδες των Εταίρων της Αναπτυξιακής
Σύμπραξης «ΑΧΑΡΝΕΙΣ»: Σύμπραξης «ΑΧΑΡΝΕΙΣ»: HYPERLINKHYPERLINK
"http://www.efxini.gr" www.efxini.gr ,  HYPERLINK"http://www.efxini.gr" www.efxini.gr ,  HYPERLINK
"http://www.acharnes.gr" www.acharnes.gr,"http://www.acharnes.gr" www.acharnes.gr,
HYPERLINK "http://www.developathens.gr"HYPERLINK "http://www.developathens.gr"
www.developathens.gr www.developathens.gr 

Συμπράττοντες εταίροι:Συμπράττοντες εταίροι:
Δήμος Αχαρνών, Δημοτική Κοινωφελή ΕπιχείρηΔήμος Αχαρνών, Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρη--

ση Δήμου Αχαρνών, Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριση Δήμου Αχαρνών, Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουρι--
στικής Προβολής Δήμου Αθηναίων –Ανώνυμοςστικής Προβολής Δήμου Αθηναίων –Ανώνυμος
Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ ΑΕ – ΕΑΤΑ,Κέντρο ΕπαγΑναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ ΑΕ – ΕΑΤΑ,Κέντρο Επαγ--
γελματικής Κατάρτισης «ΑΙΑΣ» ΑΕ, Σύνδεσμος Πάργελματικής Κατάρτισης «ΑΙΑΣ» ΑΕ, Σύνδεσμος Πάρ--
νηθας, ΙΕΜ – Έργα – Έρευνες – Μελέτες Περιβάλλονηθας, ΙΕΜ – Έργα – Έρευνες – Μελέτες Περιβάλλο--
ντος και Χωροταξίας ΑΕ, Ινστιτούτου Αστικού Περιντος και Χωροταξίας ΑΕ, Ινστιτούτου Αστικού Περι--
βάλλοντος και  Ανθρώπινου Δυναμικού Πάντειοβάλλοντος και  Ανθρώπινου Δυναμικού Πάντειο
Πανεπιστήμιο,Εταιρεία Κοινωνικής και ΠολιτισμιΠανεπιστήμιο,Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτισμι--
κής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών κής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών 

( ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ),Σύνδεσμο Βιομηχάνων –( ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ),Σύνδεσμο Βιομηχάνων –
Βιοτεχνών – Εμπόρων – Επαγγελματιών ΑχαρνώνΒιοτεχνών – Εμπόρων – Επαγγελματιών Αχαρνών
(Σ.Β.ΒΕ.Ε.Α),(Σ.Β.ΒΕ.Ε.Α),

ΜΚΟ ΜΚΟ Equal Society – Equal Society – Κοινωνία Ίσων ΕυκαιριώνΚοινωνία Ίσων Ευκαιριών

H EH E ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕ
ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

Ημερίδα ενημέρωσης στο 
Στρατουδάκειο Κέντρο Μεγαρέων

Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής σε συνεργασία με το Παράρτη-
μα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του Γεωτεχνικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδας και το Δήμο Μεγαρέων, στα πλαίσια
της ανοικτής πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων σε νέες και νέους ηλικίας 18-40
ετών, που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν επαγγελματι-
κά με τη γεωργία, συνδιοργανώνουν, την Τετάρτη 5
Μαρτίου και ώρα 17:30 στο Στρατουδάκειο Πολιτιστικό
Κέντρων Μεγάρων ημερίδα ενημέρωσης με θέμα:
Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Η ημερίδα απευθύνεται σε μόνιμους κατοίκους των
Δήμων Μεγαρέων (Δ.Ε. Μεγαρέων) και Μάνδρας-Ειδυλ-
λίας (Δ.Ε. Βιλίων, Ερυθρών & Οινόης), ηλικίας 18-40
ετών, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν
για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ένταξης στο
Πρόγραμμα των Νέων Γεωργών, που συγχρηματοδοτεί-
ται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη διαδικασία
έκδοσης άδειας εγκατάστασης πτηνοκτηνοτροφικών
μονάδων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
17.30 Προσέλευση
18.00 Έναρξη - Χαιρετισμοί
Συντονιστής: Ζαννόπουλος Σταύρος, Πρόεδρος του

ΓΕΩΤΕΕ-Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας 
18.20 Προϋποθέσεις & Διαδικασία ένταξης στο Μέτρο

1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»
Εισηγητής: Κουτσουμπλής Ελευθέριος, Διευθυντής

Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής

18.40 Περιβαλλοντική & Λειτουργική Αδειοδότηση
πτηνο-κτηνοτροφικών μονάδων

Εισηγητής: Πούμπουρας Γεώργιος, γεωπόνος-ζωοτέ-
χνης, Στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού
του Κυβερνητικού Έργου

19.00 Συζήτηση
Η είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη. 

NNέο ρεκόρ εγγραφών και συμμετοχών έο ρεκόρ εγγραφών και συμμετοχών 
στον 10ο Πανελλήνιο Αγώνα 100χλμ και 4ου Αγώνα

 50 χλμ-Ψάθα-Αλεποχώρι
Με σωστή οργάνωση και ρεκόρ
συμμετοχών πραγματοποιήθηκαν
τόσο ο αγώνας των 100χλμ όσο και
εκείνος των 50 χλμ ( αγώνας δρό-
μου ), στην πανέμορφη περιοχή
της Αττικής γης, στη θαυμάσια δια-
δρομή της παραλίας Ψάθας-Αλεπο-
χωρίου.

Στον αγώνα είχαν εγγραφεί 304
αθλητές (160 στα 100 χλμ και 144
στα 50χλμ), ενώ συμμετείχαν τελι-
κά 246 (134 στα 100 χλμ και 112
στα 50χλμ) ποσοστό 80,9% επί των
εγγραφών 83% στα 100χλμ και
76% αντίστοιχα στα 50χλμ. Στον
αγώνα των 50 χλμ τερμάτισαν 105,
με τους 98 εντός του χρόνου των 6
ωρών και 7 εκτός χρόνου. 98
άντρες και 7 γυναίκες τερματίζο-
ντες. Στα 100 χλμ τερμάτισαν 90. 84
εντός χρόνου των 12.30 ωρών και 6
εκτός χρόνου, 84 άντρες 6 γυναίκες
αντίστοιχα.
Με την βοήθεια του Δήμου Μάν-

δρας-Ειδυλλίας και της ελληνικής
αστυνομίας, πραγματοποιήθηκε με
ασφάλεια η διοργάνωση που διήρ-
κησε συνολικά 12.30 ώρες και είχαν
τη δυνατότητα εκατοντάδες κόσμου να παρευρεθούν και να χειροκροτήσουν τους αγωνιζόμενους καθ' όλη την διάρκεια
του αγώνα.
Στο τέλος της βραδιάς, οι αθλητές και οι διοργανωτές έδωσαν το επόμενο ραντεβού τους και πάλι στην Ψάθα, το Σάββα-

το 14 Φεβρουαρίου 2015, στην γιορτή των ερωτευμένων, για να γιορτάσουν την δική τους αγάπη με τον αθλητισμό, στους
αγώνες των μεγάλων αποστάσεων.

Παράταση στα βιβλιάρια 
υγείας του ΟΓΑ 

Την παράταση της ισχύος των βιβλιαρίων Υγείας ανα-
κοίνωσε ο ΟΓΑ και πιο συγκεκριμένα, η ισχύς των
βιβλιαρίων Υγείας των δικαιούχων περίθαλψης του
οργανισμού, που λήγει στις 28 Φεβρουαρίου, παρα-
τείνεται μέχρι τις 31 Μαρτίου.
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Πέμπτη και την Παρασκευή

Πτώση της πίεσης του νερού
στο δήμο Μεγαρέων 

Από την ΕΥΔΑΠ ανακοινώνεται ότι, λόγω απαραίτη-
των τεχνικών εργασιών σε κεντρικό τροφοδοτικό
αγωγό, θα σημειωθεί πτώση της πίεσης έως και πλή-
ρης διακοπή της παροχής νερού από τις 8 το βράδυ
της Πέμπτης 27 Φεβρουαρίου έως τις 9 το πρωί της
Παρασκευής 28 Φεβρουαρίου, στο δίκτυο ύδρευσης
του δήμου Μεγάρων. 
Εξαιρούνται οι περιοχές Λουτρόπυργου, Βλυχάδας

και Νεράκι καθώς και η Νήσος Ρεβυθούσα (εγκατα-
στάσεις φυσικού αερίου).

Ο ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αττικής 
για τις συστάσεις-κόλαφο   
για τους ΧΥΤΑ στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αναφορών, αφού διενήργησε επιθεώ-
ρηση στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων (ΧΥΤΑ),
μετά από παρεμβάσεις τροπολογίες του Ευρωβουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή, προέβηκε σε αυστηρές συστάσεις προς τις
ελληνικές αρχές και ζήτησε τη λήψη άμεσων μέτρων για την
προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
Συγκεκριμένα ο ΧΥΤΑ Φυλής χαρακτηρίζεται '' μνημείο περι-

βαλλοντικού χάους, αρρώστιας και ανθρώπινου πόνου '' και 

απαιτεί να πραγματοποιηθούν άμεσα τοξικολογικές και επιδη-
μιολογικές μελέτες.
Το μοντέλο διακυβέρνησης, όπως οικοδομήθηκε από το δικομ-

ματικό σύστημα ΠΑΣΟΚ - ΝΔ, αναφορικά με τη διαχείριση των 

απορριμάτων, είχε ως κύριο άξονα του την εξυπηρέτηση ενός
συμπλέγματος συμφερόντων και διαπλοκής, στοχεύοντας μόνο
στην αύξηση του επιχειρηματικού κέρδους, χωρίς να υπάρχει
μελλοντικός σχεδιασμός και περιβαλλοντική ευαισθησία. Συνε-
πώς με τις συνεχείς παραβιάσεις των διεθνών περιβαλλοντικών
οδηγιών, η κατάσταση στον ΧΥΤΑ Φυλής έχει πλέον πάρει επι-
κίνδυνες διαστάσεις για τη δημόσια υγεία των κατοίκων όλου
του λεκανοπεδίου.
Ο ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αττικής απαιτεί από τις αρμόδιες αρχές να
δρομολογήσουν άμεσα τοξικολογικές και επιδημιολογικές
μελέτες για τον πληθυσμό της Φυλής και καλεί φορείς και συλ-
λογικότητες της Δυτικής Αττικής να αγωνιστούμε για τη ριζική
αλλαγή του περιφερειακού σχεδιασμού στον τομέα της διαχεί
ρισης των απορριμάτων, προτείνοντας ένα νέο μοντέλο διαχείρ

ισης που στηρίζεται στο δημόσιο χαρακτήρα, θα σέβεται το
περιβάλλον και θα ενθαρρύνει την κοινωνική συμμετοχή.

( ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) 

Το 97% των δήμων 
κατέθεσε προτάσεις 
στο πρόγραμμα 

«Ψηφιακή Σύγκλιση»
Πρόκειται για συμμετοχή ρεκόρ, καθώς, όπως

ανακοίνωσε η ΚΕΔΕ, από τους 325 δήμους της
χώρας κατέθεσαν προτάσεις οι 315 στην σχετική
πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανά-
πτυξης και Αυτοδιοίκησης.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊ-

κό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Κάθε
δικαιούχος θα μπορεί να εντάξει μόνο μία πρότα-
ση, ενώ ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 61.500
ευρώ.

Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται 
αφορούν στους εξής τομείς:

Διαχείριση  ευπαθών  κοινωνικών ομάδων, 
απεικόνιση χωροταξικών και πολεοδομικών δεδο-
μένων, οδηγός  πόλης, διαδικτυακή  πύλη ανάπτυ-
ξης επιχειρηματικότητας /  απασχόλησης, \διαχεί-
ριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη, 
διαχείριση  σήμανσης και  οδικού δικτύου, 
ψηφιακή πύλη ενημέρωσης του Πολίτη, 
αγροτική παραγωγή – τουρισμός 
(ανάδειξη ευκαιριών), αθλητικές δραστηριότητες, 
προώθηση τοπικού εμπορίου.

«Η συμμετοχή αυτή των Δήμων, τονίζει η ΚΕΔΕ,
αναδεικνύει αφενός τον σταθερό προσανατολι-
σμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αξιοποιώντας
τους πόρους του ΕΣΠΑ – μοναδικού σχεδόν χρη-
ματοδοτικού εργαλείου – να ολοκληρώσει τον λει-
τουργικό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και των
δομών της προς όφελος των πολιτών και της δια-
φάνειας και αφετέρου την επιτακτική ανάγκη χρη-
ματοδότησης και εφαρμογής των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε όλους τους
Δήμους της χώρας.

ΝΕΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
«Στο δρόμο» και πάλι οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Η Εκτελεστική Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., στο πλαίσιο των απεργιακών-αγωνιστικών κινητοποιήσεων που έχουν αποφασίσει,
ως απάντηση στη συγκυβέρνηση «που συνεχίζει την πολιτική διάλυσης των Δημοσίων Υπηρεσιών, της Υγείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης, της Παι-
δείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» προγραμματίζουν σειρά νέων δυναμικών κινητοποιήσεων, για το προσεχές χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, 
- Την προκήρυξη 48ωρης Πανελλαδικής Απεργίας τις ημέρες συζήτησης και ψήφισης του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που καταργεί Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου και προωθεί την εφαρμογή του νέου συστήματος «αξιολόγη-
σης» των Δημοσίων Υπαλλήλων.
- Την πραγματοποίηση νέας 48ωρης Πανελλαδικής Απεργίας, στις 13 και 14 Μαρτίου 2014, με στόχο την κλιμάκωση και την επόμενη εβδομάδα,
καθώς στις 22 Μαρτίου 2014 είναι η καταληκτική ημερομηνία της «διαθεσιμότητας» των Σχολικών Φυλάκων και των Εκπαιδευτικών.
Για την επιτυχία και μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στις κινητοποιήσεις της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., η Εκτελεστική Επιτροπή της
Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. αποφάσισε τα ακόλουθα:
- Να ενημερώσει με αναλυτική ανακοίνωση τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για το «δήθεν» - όπως χαρακτηριστικά αναφέρει - «Πρό-
γραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας» για τους κινδύνους που κρύβουν οι σχεδιασμοί της συγκυβέρνησης και μερίδας αιρετών,
καθώς και τι περιλαμβάνει το Σχέδιο Νόμου για την αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων που «αποτελεί νέα μεθόδευση για χιλιάδες απολύσεις, την
ομηρεία και τρομοκράτηση των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. και το Δημόσιο» συμπληρώνοντας. 
- Να πραγματοποιήσει Παναττική Σύσκεψη των Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων-Μελών της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Η Σύσκεψη θα πραγμα-
τοποιηθεί την Τρίτη 4 Μαρτίου 2014, στις 9.30 το πρωί, στα γραφεία της Ομοσπονδίας (Καρόλου 24-Αθήνα).
- Να προγραμματίσει Πανελλαδική Ημέρα Διαμαρτυρίας των εργαζομένων στο Πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας» του Ο.Α.Ε.Δ. στα κατά τόπους
Υποκαταστήματα του Οργανισμού.
- Την πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων και Συγκεντρώσεων από τους Συλλόγους-Μέλη της Ομοσπονδίας για να προετοιμαστεί η μαζική συμ-
μετοχή αλλά και να ακουστούν οι προτάσεις των εργαζομένων, για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ιδιαίτερα λόγω της λήξης της «διαθεσιμό-
τητας» των Σχολικών Φυλάκων.
- Τον προγραμματισμό Περιοδειών και Συγκεντρώσεων στους Δήμους της Αττικής, αλλά και του Πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης
«για να επιτύχουμε τη μαζική και δυναμική συμμετοχή των εργαζομένων στις κινητοποιήσεις που έχει προγραμματίσει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.» όπως αναφέρει,
καταλήγοντας η σχετική ανακοίνωση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ημερίδα από τον Δήμο Αιγάλεω και την «ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ»

Ο Δήμος Αιγάλεω και η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ» στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Δημιουργία Απα-
σχόλησης στους τομείς φροντίδας κατοικιών, εξωτερικών χώρων και χειροτεχνίας-οικοτεχνίας» που υλοποιείται στο Δήμο Αιγάλεω
διοργανώνουν ημερίδα με θέμα την ενημέρωση των ωφελούμενων για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και την Επιχει-
ρηματικότητα.

Η ημερίδα θα λάβει χώρα την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου και ώρα 10.00 - 12.00 στο Δημαρχείο Αιγάλεω.

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν μέλη της αναπτυξιακής σύμπραξης «Οικοστηρίζω» καθώς και μέλη των νεοσύστατων Κοινωνικών
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ) που ιδρύθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Τα μέλη των Κοιν.Σ.Επ θα μοιραστούν με τους παρευρισκόμενους τις μέχρι τώρα εμπειρίες σύστασης και λειτουργίας των Κοιν.Σ.Επ
που δημιούργησαν καθώς και καλές πρακτικές που έχουν προκύψει από τη μέχρι τώρα εμπειρία λειτουργίας τους.
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Έως 28 Φεβρουαρίου οιΈως 28 Φεβρουαρίου οι
δηλώσεις στις τράπεζεςδηλώσεις στις τράπεζες
για προστασία τηςγια προστασία της
κύριας κατοικιαςκύριας κατοικιας

Μέχρι και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014,
οι τράπεζες θα παραλαμβάνουν τις υπεύθυνες
δηλώσεις των οφειλετών για την προστασία της
κύριας κατοικίας από πλειστηριασμό, όπως επιση-
μαίνει ο υφυπουργός Ανάπτυξης Θανάσης Σκορ-
δάς σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή.
Η προθεσμία αυτή είχε τεθεί με δελτίο Τύπου της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και πρόκειται ουσια-
στικά για την εφαρμογή διάταξης του Ν. 4224/2013
(άρθρο 2, παρ. 2α) η οποία ορίζει ότι «κατά τη διάρ-
κεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού οι οφειλέ-
τες έχουν υποχρέωση υποβολής στον δανειστή με
κάθε πρόσφορο μέσο, υπεύθυνης δήλωσης του ν.
1599/1986 (Α΄ 75), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 13 του ν. 2479/1997 (Α΄ 67), στην οποία ανα-
γράφονται τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, λεπτο-
μερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας,
περιγραφή της πλήρωσης των παραπάνω προϋπο-
θέσεων και λεπτομερής αναγραφή των κινήσεων
λογαριασμού που ξεπερνούν το ποσό των χιλίων
(1.000) ευρώ τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24)
μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.
Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης της
παρούσας υποπαραγράφου μέχρι 31.1.2014, ή
εντός δύο (2) μηνών από την επίδοση επιταγής
προς εκτέλεση, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφει-
λέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση
πλειστηριασμού».

Υπ. Δικαιοσύνης: Προστασία για μάρτυρες 
που αποκαλύπτουν διαφθορά
Ειδική προστασία για μάρτυρες που απο-

καλύπτουν υποθέσεις διαφθοράς προβλέ-
πει νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύ-
νης που αναμένεται να κατατεθεί στη
Βουλή τις προσεχείς ημέρες .
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδί-

ου, οποίοι αποκαλύπτουν υποθέσεις δια-
φθοράς θα προστατεύονται από περιπτώ-
σεις μηνύσεων σε βάρος τους. 
Παράλληλα, σε άλλες διατάξεις του νομο-

σχεδίου, προβλέπονται αυστηρές ποινές,
για δικαστικούς, κρατικούς λειτουργούς
και άλλους παράγοντες του δημοσίου
βίου όταν εμπλέκονται σε υποθέσεις δια-
φθοράς.

Τις νέες υπηρεσίες που προσφέρουν τα ΚΕΠ παρουσίασε
ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης 

Η εξυπηρέτηση στα ΚΕΠ γίνεται πλέον πιο γρήγορη και πιο αποτε-
λεσματική. «Τα ΚΕΠ ενισχύονται και παρέχουν μια σειρά από υπηρεσίες
online, με μία αίτηση, στη στιγμή», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. 
Συγκεκριμένα, στη νέα εποχή για τα ΚΕΠ, οι πολίτες μπορούν να λαμβά-

νουν, απλά και άμεσα: 
Φορολογική ενημερότητα των αρμόδιων ΔΟΥ
Ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση οικοδομοτεχνικού έργου του
ΙΚΑ
Πιστοποιητικά Δημοτολογίου: 
Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
Βεβαίωση γέννησης
Βεβαίωση ιθαγένειας
Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ειδικά για τον ΟΓΑ 
Βεβαίωση αποδοχών συντάξεων και εκκαθαριστικό σημείωμα του ΝΑΤ
Όπως ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, μέσα στους επόμενους μήνες οι

πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται από τα ΚΕΠ και σε σχέση με το
κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, το e-παράβολο, καθώς και πιστοποιητικά
στρατολογίας.
Επιπλέον, η online σύνδεση των ΚΕΠ με φορείς του Δημοσίου δίνει από

σήμερα τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να έχουν βασικές υπη-
ρεσίες με μία μόνο αίτηση, με μία μόνο επίσκεψη, γρήγορα και χωρίς
ταλαιπωρία. 
Στη συνέντευξη Τύπου παρέστη, μετά από πρόσκληση του κ. Μητσοτά-

κη, και ο πρώην υφυπουργός δημόσιας διοίκησης, Σταύρος Μπένος.
Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Μπένος ήταν «εμπνευστής και υλο-
ποιητής του θεσμού των ΚΕΠ, σε μία εποχή που έπρεπε να παλέψει
κόντρα στη γραφειοκρατία του Δημοσίου αλλά και στο πολιτικό σύστημα
της εποχής για την ανάγκη δημιουργίας του θεσμού». Υπογράμμισε δε ότι

«η παρουσία του σηματοδοτεί τη συνέχεια ενός δοκιμασμένου θεσμού που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών».
«Στόχος είναι να υπάρχει μια πύλη εισόδου του πολίτη για όλες τις συναλλαγές του με το κράτος, είτε είναι η φυσική πύλη

των ΚΕΠ, είτε η αντίστοιχη ψηφιακή του “ΕΡΜΗ”», τόνισε η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης, Εύη Χριστοφιλοπούλου. 
Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την πρόσκλησή του, την οποία χαρακτήρισε ως

έναν «υψηλό συμβολισμό για κάτι που λείπει από την πατρίδα, την εθνική συνεννόηση». Τόνισε επίσης ότι με τη νέα εποχή
στην οποία μπαίνουν τα ΚΕΠ, «γίνεται ένα ποιοτικό άλμα, χάρη στην εξέλιξη προγραμμάτων κοινωνίας της πληροφορίας και
τη διαλειτουργικότητα».

Από το καλοκαίρι

Εφάπαξ μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9% 
Εφάπαξ από το καλοκαίρι θα γίνει, σε συμ-
φωνία με την τρόικα, η μείωση των ασφα-
λιστικών εισφορών κατά 3,9%. Αυτό επισή-
μανε κορυφαίος παράγοντας του υπουρ-
γείου Οικονομικών, μετά τη συνάντηση
των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας
με τους εκπροσώπους των δανειστών.Απο-
μένει προς διευκρίνιση το εάν η συνολική
μείωση θα αφορά μόνον τις εργοδοτικές
εισφορές ή εάν οι εργοδότες θα «συνεισφέρουν» με 2,9%

και οι εργαζόμενοι με 1%. Η τρόικα φαίνεται ότι διαφωνεί
με τη μείωση των εισφορών των εργαζομένων, με τον
κορυφαίο παράγοντα του υπουργείου Οικονομικών να
δηλώνει σε σχετική ερώτηση ότι «η τρόικα κλοτσάει ακόμη
σε αυτό».Το οικονομικό επιτελείο θεωρεί ότι το καθαρό
κενό που δημιουργείται στα ασφαλιστικά ταμεία από τη

μείωση των εισφορών είναι τελικά πολύ
μικρότερο από τον αρχικό υπολογισμό
(περίπου 700 εκατ. ευρώ), καθώς προκύ-
πτουν οφέλη τόσο από την αύξηση της απα-
σχόλησης, όσο και από την κερδοφορία των
επιχειρήσεων. Το συγκεκριμένο τελικό κενό
θα καλυφθεί και με μέτρα από το υπουργείο
Οικονομικών, με τον κορυφαίο παράγοντα
του υπουργείου να δηλώνει «εξετάζονται

διάφοροι τρόποι».
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Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
«ΘΡΙΑΣΙΑ – Νέες Γυναίκες της

Επιστήμης στην Απασχόληση»
Στο πλαίσιο υλοποίησης

της Πράξης :
«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ

ΠΕΔΙΟ»
η οποία εντάσσεται στην δράση 7

: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόλη-
ση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες
των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της
κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενερ-
γητικές Πολιτικές Απασχόλησης»
του Θεματικού Άξονα Προτεραιό-
τητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβα-
σης στην Απασχόληση», του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυ-
ξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-
2013», το οποίο συγχρηματοδοτεί-
ται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ).

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τις ενδιαφερόμενες:
α) γυναίκες, πτυχιούχους τριτο-

βάθμιας εκπαίδευσης, άνεργες -
εγγεγραμμένες στα Μητρώα Ανερ-
γίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανερ-
γίας σε ισχύ

β) νέες γυναίκες επιστήμονες
(ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι,
φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανι-
κοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστη-
μιακών, Πολυτεχνικών Σχολών),
που πληρούν τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται στην ενότητα 1 της
πρόσκλησης αναφοράς (σελ. 2 -3)

γ) γυναίκες, πτυχιούχους τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης, ασφαλισμέ-
νες στον Ο.Γ.Α., εφόσον πληρούν
συγκεκριμένες προϋποθέσεις που

αναφέρονται στην ενότητα 1 της
πρόσκλησης αναφοράς (σελ. 3)

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

Στόχος είναι η ένταξη στην απα-
σχόληση 78 ωφελουμένων ανέρ-
γων γυναικών από τους Δήμους
Ελευσίνας, Μεγάρων και Ασπρο-
πύργου, πτυχιούχων τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης, μέσα από ένα
πλέγμα αλληλοσυμπληρούμενων
δράσεων (συμβουλευτική,
κατάρτιση, δικτύωση, υπηρεσίες
σύζευξης με αγορά εργασίας
κ.λπ.), οι οποίες καλύπτουν τις
ανάγκες των ωφελούμενων σε
συνδυασμό με την τοπική ανά-
πτυξη.

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

•ανάγκες βελτίωσης του αστικού
περιβάλλοντος και συμμετοχή σε,
μικρής κλίμακας, έργα πράσινης
ανάπτυξης και αναπλάσεων με βιο-
κλιματικές μεθόδους

•ανάγκες βελτίωσης της ποιότη-
τας ζωής του αστικού πληθυσμού,
με έμφαση στην ανάδειξη πολιτι-
σμικής δημιουργίας, την ψυχαγω-
γία, την εξυπηρέτηση ομάδων πλη-
θυσμού κλπ

•ανάγκες υποστήριξης της τοπι-
κής επιχειρηματικής κοινότητας και
της κοινωνίας, ιδιαίτερα σε ότι
αφορά την ενσωμάτωσης και αξιο-
ποίηση των νέων τεχνολογιών και
την μετάβαση στην κοινωνία της
γνώσης

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα
της πράξης είναι:

•μέρος των ωφελουμένων θα ανα-
πτύξει ατομική η συλλογική επιχει-
ρηματική δραστηριότητα

•μέρος των ωφελουμένων θα
τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλη-
σης

Η υποβολή των αιτήσεων συμμε-
τοχής γίνεται αποκλειστικά ηλε-
κτρονικά από Δευτέρα,
17/02/2014 έως Δευτέρα,
03/03/2014 μέσω της ιστοσελίδας
της Α.Σ. «ΘΡΙΑΣΊΑ» www.topsa-thri-
asia.gr και τα απαραίτητα δικαιολο-
γητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά
από τους δυνητικά ωφελούμενους
εντός τριών ημερών από την ηλε-
κτρονική υποβολή της αίτησης.

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

Για τυχόν διευκρινήσεις και πλη-
ροφορίες:

Info desk
Ωράριο: 10:00-14:00
Αγαθουπόλεως 5, 11257, Αθήνα
Τηλ. 2108668365
Web: www.topsa-thriasia.gr 
Email. info@topsa-thriasia.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με

αριθμ. 4ης / 2014 συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ.: 87 Θ Ε Μ Α :
Λήψη απόφασης για την έγκρι-
ση κατανομής της 1ης δόσης
από τους Κ.Α.Π. έτους 2014,
ποσού 50.762,71€  για τις λει-
τουργικές δαπάνες των σχολεί-
ων.

Στον Ασπρόπυργο και στο
Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την

18η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα
ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00 μ.μ., συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση
το Δημοτικό Συμβούλιο Ασπρο-
πύργου ύστερα από την με αριθμό
Πρωτ. 5182/13-02-2014 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου Δημο-
τικού Συμβουλίου  Κας ΑΙΜΙΛΙΑΣ
ΤΣΙΓΚΟΥ, που επιδόθηκε σε όλα τα
μέλη του Συμβουλίου και στον
Δήμαρχο κο ΝΙΚΟΛΑΟ Ι.
ΜΕΛΕΤΙΟΥ,  σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 67 Ν.
3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). Διαπιστώ-
θηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
δεδομένου ότι σε σύνολο 27
μελών βρέθηκαν παρόντα 27
Μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 
2)ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4)ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5)ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
6)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
9)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
10)ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
11)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
12)
ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
14)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
15)ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17)ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
18)ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1 9 ) Χ Α Τ Ζ Η Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20)ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21)KΑΜΠΟΛΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
22)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
23)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   
2 4 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    
25)ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ     
26)ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
27)ΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ο Υ Δ Ε Ι Σ
Η Πρόεδρος Κα ΑΙΜΙΛΙΑ

ΤΣΙΓΚΟΥ εισηγούμενη το 22ο
θέμα  της ημερήσιας 

Διάταξης   με τίτλο : «Λήψη
απόφασης για την έγκριση κατα-
νομής της 1ηςδόσης από τους
Κ.Α.Π. έτους 2014, ποσού
50.762,71€  για τις λειτουργικές
δαπάνες των σχολείων», θέτει
υπόψη των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου,

την από 10-2-2014 εισήγηση
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών, η οποία έχει ως εξής:

«Κυρία Πρόεδρε,
Σας παρακαλούμε όπως εγκρί-

νετε  την  κατανομή της  1ης
δόσης από τους Κ.Α.Π. έτους 2014
ποσού 50.762,71 € , το οποίο
εισπράχθηκε  με το υπ΄αριθμ.
55/28-1-2014  γραμ. είσπραξης
από τον Δήμο, σε εκτέλεση της
χρηματικής εντολής Νο
1678/2014 του Υπ.Εσωτερικών για
τις λειτουργικές δαπάνες των σχο-
λείων.

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.

06/2012 Απόφαση της Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας ορίζεται
ποσοστό κατανομής  40% στη
Σχολική Επιτροπή μονάδων Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
60% στη Σχολική Επιτροπή μονά-
δων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Επίσης παρακαλούμε όπως
εγκρίνετε την διάθεση της πίστω-
σης του ανωτέρω ποσού (
50.762,71€ )  υπό Κ.Α 00/6711.000
με τίτλο << ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ >>». 

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος
κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκου-
σε την κα Πρόεδρο και έλαβε
υπόψη :

• Την από 10-2-2014
εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει :

• την  κατανομή της  1ης
δόσης από τους Κ.Α.Π. έτους 2014
ποσού 50.762,71 €, σύμφωνα με
την υπ΄αριθμ. 06/2012 Απόφαση
της Δημοτικής Επιτροπής Παιδεί-
ας με την οποία ορίζεται ποσοστό
κατανομής  40% στη Σχολική Επι-
τροπή μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και 60% στη Σχολική
Επιτροπή μονάδων Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και 

•τη διάθεση της πίστωσης του
ανωτέρω ποσού, υπό Κ.Α
00/6711.000 με τίτλο «ΑΠΟΔΟΣΗ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ».

Αφού  συντάχθηκε  και  ανα-
γνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό   ,
που  πήρε αύξοντα αριθμό 87,
υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΙΜΙΛΙΑ Γ. ΤΣΙΓΚΟΥ  
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Η Πρόεδρος

ΑΙΜΙΛΙΑ Γ. ΤΣΙΓΚΟΥ

Oικισμός Σφάκα Οινόης
Δήμου Μάνδρας - Ειδυλ-
λιας 

Τ.Θ.303 
Τ.Κ.19012 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΦΑΚΑ
ΟΙΝΟΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Εξωραϊστικού Συλλόγου
Η Κιθαιρών", έχει υποβάλλει
στον Δήμο Μάνδρας - 

Ειδυλλίας τεχνική μελέτη,
σχετικά με την πρόταση
κύρωσης του υφισταμένου
δικτύου κοινοχρήστων
χώρων του οικισμού (σχετι-
κό τοπογραφικό διάγραμμα
θα αναρτηθεί στον πίνακα
ανακοινώσεων και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Μάν-
δρας - Ειδυλλίας και στον
πίνακα ανακοινώσεων του
οικισμού Σφάκα Οινόης), σε
εκτέλεση του άρθρου 35 του
Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60Α' /30-
3-2011) και της υπ' αριθμόν
39608/2011 απόφαση του
ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2200Β' /30-9-
2011). 

και καλεί 

τους ενδιαφερόμενους να
υποβάλλουν εντός 20ημέ-
ρου, ενστάσεις και στοιχεία
για τη διόρθωση τυχόν
σφαλμάτων ή ελλείψεων της
αποτύπωσης των  υφιστάμε-
νων κοινόχρηστων χώρων. 

ΣΦάκα Οινόης, ... -2-2014 

Ο Πρόεδρος
του Οικισμού 

Χρήστος Κυρίσογλου 
τηλ. 6947510620 

Oικισμός Μάριζα Οινόης
Δήμου Μάνδρας - Ειδυλ-
λιας 
Αγίου Γρηγορίου & Ορχιδέ-
ας

Τ.Κ.19012 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΖΑ
ΟΙΝΟΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Εξωραϊστικού Συλλόγου
‘Παναγίτσα Μάριζα", έχει
υποβάλλει στον Δήμο Μάν-

δρας - Ειδυλλίας τεχνική
μελέτη, σχετικά με την πρό-
ταση κύρωσης του υφιστα-
μένου δικτύου κοινοχρή-
στων χώρων του οικισμού
(σχετικό τοπογραφικό διά-
γραμμα θα αναρτηθεί στον
πίνακα ανακοινώσεων και
στην ιστοσελίδα του Δήμου
Μάνδρας - Ειδυλλίας και
στον πίνακα ανακοινώσεων
του οικισμού Μάριζα
Οινόης), σε εκτέλεση του
άρθρου 35 του Ν.3937/2011
(ΦΕΚ 60Α' /30-3-2011) και
της υπ' αριθμόν 39608/2011
απόφαση του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ
2200Β' /30-9-2011). 

και καλεί 

τους ενδιαφερόμενους να
υποβάλλουν εντός 20ημέ-
ρου, ενστάσεις και στοιχεία
για τη διόρθωση τυχόν
σφαλμάτων ή ελλείψεων της
αποτύπωσης των  υφιστάμε-
νων κοινόχρηστων χώρων. 

Μάριζα Οινόης, ... -2-2014 

Ο Πρόεδρος
του Οικισμού 

Χριστόφορος Κιπλιώτης 
τηλ. 6936751431

Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο
Τοπικό Σχέδιο Δράσης

«Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την 
Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών 

Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενδιαφε-
ρομένων για συμμετοχή στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης
«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» της Αναπτυ-
ξιακής Σύμπραξης «ΘΡΙΑΣΊΑ – Νέες Γυναίκες της Επι-
στήμης στην Απασχόληση».
Στόχος του Τοπικού Σχεδίου Δράσης είναι η ένταξη
στην απασχόληση 78 ωφελουμένων ανέργων
γυναικών από τους Δήμους Ελευσίνας, Μεγάρων
και Ασπροπύργου, πτυχιούχων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, μέσα από ένα πλέγμα αλληλοσυ-
μπληρούμενων δράσεων (συμβουλευτική, κατάρ-
τιση, δικτύωση, υπηρεσίες σύζευξης με αγορά

εργασίας κ.λπ.), οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες
των ωφελούμενων σε συνδυασμό με την τοπική
ανάπτυξη.
Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής γίνεται αποκλει-
στικά ηλεκτρονικά από Δευτέρα, 17/02/2014 έως Δευ-
τέρα, 03/03/2014 μέσω της ιστοσελίδας της Α.Σ.
«ΘΡΙΑΣΊΑ» www.topsa-thriasia.gr και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά αποστέλλονται 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

Εταίροι της Α.Σ. «ΘΡΙΑΣΊΑ- Νέες Γυναίκες της Επι-
στήμης στην Απασχόληση»
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ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Για την 14η  αγωνιστική στο τουρνουά Βετεράνων ο Ασπρόπυργος επικράτησε 3-1 του Κερατσινίου ενώ ο Αστέρας
Μαγούλας γνώρισε την ήττα εκτός έδρας απο τον Ερμή Νικαίας 3-2. Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ- ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 3-1, ΕΡΜΗΣ ΚΟΡ. – ΑΣΤΕΡΑΣ  ΜΑΓ. 3-2, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ- ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 5-3 ,
ΜΟΣΧΑΤΟ   -   ΠΕΡΑΜΑΪΚΟΣ 3-1, ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.  – Ν. ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ 0-0, ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ   - ΔΟΞΑ  ΠΕΙΡΑΙΑ 1-3,  ΑΙΓΑΛΕΩ  -
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ  2-1. Αναβλήθηκαν τα μάτς: Νέα Πέραμος-Πανελευσινιακός, Αίας Σαλαμίνας -Βύζας Μεγάρων, ΑΟΑΔ-
Ιωνικός. Ρεπό η Ελλάδα Ποντίων.

Ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 3-1 ΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Καλύτερος ο Ασπρόπυργος επικράτησε στο
δημοτικό γήπεδο του Κερατσινίου με 3-1. Τα
τέραματα σημείωσαν οι: Τάσος Χατζηδημη-
τρίου, Καψάλας, Δέδες. Για λογαριασμό του
Κερατσινίου σκόραρε ο Στέλλας.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Νάκος, Καμπανάρος, Σαμπά-
νης, Κατσέλης, Χατζηδημητρίου Α, Χατζηδη-
μητρίου Κ, Καλπένης, Καψάλας, Κουμάνι,
Δέδες, Μιχελής. 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ: Γώγος, Δημόπουλος, Κορρέας,
Χαραλαμπίδης, Παπαγεωργίου, Σοφράς,
Μάρκος, Ανδρεάκος Π, Ανδρεάκος Μ, Κου-
ντούρης, Στέλλας.

Ο ΕΡΜΗΣ 3-2 ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Υστερα απο ένα δραματκό μάτς ο
Ερμής επικράτησε του Αστέρα
Μαγούλας με 3-2. Για τους γηπε-
δούχους σκόραραν οι: Η. Κώστας,
Γελαδάκης, Ζιώγας. Για λογαριασμό
του Αστέρα σκόραρε ο Μαυροειδής
2. Διαιτήτευσε ο Χατζηγιαννάκης.
ΕΡΜΗΣ: Νόνης, Η. Κώστας, Φου-
ντής, Κουνέλης, Πασταθόπουλος,
Γελαδάκης, Βλάχος, Λαζάρου, Κανέ-
ρης, Χ΄΄Ανδρέου, Λύρας, Ζιώγας,
Μπαξεβάνης, Γρμματόπουλος.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Σκόρδας,

Δούμας Γ, Δούμας Σ, Μπαφατάκης, Στραιτούρης, Χ''Σίμος, Τιπτιρής, Δόβρης, Καραγιάννης, Μωραίτης, Οικονομό-
πουλος, Μαυροειδής.

***Η επόμενη αγωνιστική 10 Μαρτίου: Ατρόμητος Α-Μοσχάτο, Νέα Πέραμος -Προοδευτική, Περαμαικός-
Ασπρόπυργος, ΑΟΑΔ-Πανελευσινιακός, Ν.Ευγενείας-Κερατσίνι, Αστέρας Μαγούλας- Ιωνικός, Ερμής Κορυ-
δαλλού-Αργοναύτης, Ελλάδα Ποντίων-Αιγάλεω, Δόξα Πειραιά-Αίας Σαλαμίνας, Δραπετσώνα-Βύζας Μεγά-
ρων. Ρεπό Ηρακλής Νικαίας.

ΕΠΣΔΑ: 2ο Μάθημα 
Διαιτησίας 
Σήμερα και ώρα 18:00 στα γραφεια της ένωσης
(ηρώων πολυτεχνείου 69) , θα πραγματοποιηθεί το
δεύτερο μάθημα διαιτησίας . Παρακαλούντε όλοι
μαθητές να προσέλθουν καθώς και όσοι υπόλοιποι
ενδιαφέρονται ......

Με μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε
η χοροεσπερίδα του 
Μανδραϊκού Μπάσκετ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η χοροεσπερίδα
του Μανδραϊκού Μπάσκετ, σε μια αίθουσα γεμάτη από
κόσμο, με σημαντικές τιμητικές βραβεύσεις αλλά και πλού-
σιο μουσικό πρόγραμμα σε αίθουσα εκδηλώσεων γνωστού
κέντρου.
Οι άνθρωποι της ομάδας, είχαν την ευκαιρία να συνομιλή-
σουν μεταξύ τους και να ακούσουν τον πρόεδρο της διοί-
κησης στην ομιλία του, που τους ενημέρωσε για τις προ-
σπάθειες που καταβάλλει ο σύλλογος για να μπορέσει να
σταθεί στις οικονομικές και αγωνιστικές δυσκολίες αλλά
και πως τα έχει καταφέρει.
Στην εκδήλωση, παρευρέθηκαν ο δήμαρχος Μάνδρας-
Ειδυλλίας κ. Γεώργιος Δρίκος μαζί με τον πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Σαμπάνη, πολλοί αθλη-
τές με τον προπονητή τους, όπως επίσης και αρκετός
κόσμος.
Όλοι τίμησαν με την παρουσία τους την ετήσια χοροεσπε-
ρίδα του Συλλόγου και χάρηκαν μια επιτυχημένη βραδιά
με πολύ κέφι και χορό, με τους ήχους παραδοσιακής μου-
σικής. Οι καλεσμένοι κυριολεκτικά ξεφάντωσαν και ευχή-
θηκαν κάθε επιτυχία στην ομάδα μπάσκετ και αυτή την
χρονιά με ακόμα περισσότερες διακρίσεις.

ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ O ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ
KAI O ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 

Σε απολογία κλήθηκαν απο τον αθλητικό  δικαστή ο
ΒΥΖΑ ΜΕΓΑΡΩΝ  ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ και άλλες 7 ομάδες.
«Η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή της FOOTBALL
LEAGUE ΟΠΑΠ κάλεσε σε απολογία για την Πέμπτη
27/02/2014 και ώρα 10:30 τις παρακάτω ΠΑΕ και φυσικά
πρόσωπα:

Την ΠΑΕ ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ για παράβαση των άρθρων 1,
3 παρ. 1, 2β, 4, 6 παρ. 3α , 14 παρ. 1, 2, 3, 25 και 26 του
Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ (ΠΑΕ ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ –
ΠΑΕ ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 16-2-2014).

Την ΠΑΕ ΝΕΟΣ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ για παράβαση των άρθρων
1, 3 παρ. 1, 2β, 4, 6 παρ. 3α , 14 παρ. 1, 2, 3, 15 παρ. 3 , 25
και 26 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ (ΠΑΕ ΝΕΟΣ
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 16-2-2014).

Την ΠΑΕ ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, τον Α. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ(ποδοσφαι-
ριστής) και τον Β. ΤΖΩΡΤΖΗ(φυς/τής) για παράβαση των
άρθρων 1, 3 παρ. 1, 2β, 4, 6 παρ. 3α , 10 παρ. 1δ, 1γ, 2β,
11 παρ. 1,2,3, 14 παρ. 2, 3, 25 και 26 του Πειθαρχικού
Κώδικα της ΕΠΟ (ΠΑΕ ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΠΑΕ ΑΟ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ 16-2-2014).

ΑΠΟΧΗ ΜΕΧΡΙ ΝΕΟΤΕΡΑΣ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ  ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΧΗ ΜΕΧΡΙ ΝΕΟΤΕΡΑΣ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ  ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

Το παιaχνίδι με τη Γλυφάδα, μάλιστα, είναι προγραμματισμένο να γίνει την Παρασκευή και λίγες μέρες πριν από τη διεξα-
γωγή του η κατάσταση στην ομάδα της Δυτικής Αττικής είναι τεταμένη. 
Οι παίκτες του Αστέρα Μαγούλας  σε ένδειξη διαμαρτυρίας  σχετικά με τα χρήματα που τους οφείλονται αποφάσισαν να
κάνουν αποχή μέχρι νεοτέρας. 
Μένει να φανεί πότε θα επιστρέψουν οι παίκτες στο γήπεδο και πώς θα κινηθεί η διοίκηση από εδώ και στο εξής.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΕ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

Με την παρουσία προπονη-
τών και αρχηγών από 17
συνολικά ομάδες πραγματο-
ποιήθηκε χθές στα γραφεία
της πρώην ΕΠΑΕ η εφ’ όλης
της ύλης συνάντηση με τον
Σπύρο Καλογιάννη.

Επί δύο ώρες συζήτησε ο
διοικητικός ηγέτης της Β’
Εθνικής με τους προπονητές
και τους αρχηγούς των ομά-
δων.

Οι «πρωταγωνιστές» μίλη-
σαν με τον πρόεδρο της Ένωσης Β’ Εθνικής για τα οικονομικά και τα γηπεδικά προβλήματα
της δεύτερης κατηγορίας, αλλά και τα φαινόμενα βίας.

Μάλιστα, στη συνάντηση, η οποία κράτησε περίπου 2 ώρες με τοποθετήσεις όλων, κατατέ-
θηκε πρόταση από την πλευρά παικτών και προπονητών να υπάρξει το προσεχές διάστημα
και νέα συνάντηση με μία όμως, διαφορά… Στο τραπέζι του επόμενου ραντεβού στην έδρα
της διοργανώτριας να κάτσουν και οι πρόεδροι των ΠΑΕ ώστε να υπάρξει ένα μορατόριουμ
ώστε το επόμενο πρωτάθλημα να διεξαχθεί με καλύτερες συνθήκες από την αρχή μέχρι το
τέλος του και σε θέματα βιωσιμότητας και να υπάρχουν τα απαιτούμενα οικονομικά εχέγγυα.

Η ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΟΥ
ΚΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Πραγματοποιήθηκε στο «Fourteen 14»
στον Ασπρόπυργο η κοπή βασιλόπιτας του
Κριού Ασπροπύργου.

Τυχερή στο φλουρί ήταν η γενικός αρχηγός
Ουρανία Γερούκαλη. Παραβρέθηκαν σύσ-
σωμο το Δ.Σ της ομάδος με επικεφαλής τον
Θεόδωρο  Βάντζο ο αντιπρόεδρος Κώστας
Μηλιώσης(Τράκος), η Ευη Καλοειδά ο Διονύ-
σης Μπακάλης, ο προπονητής της α' ομάδος
Κώστας Λινάρδος και οι ποδοσφαιριστές,  ο
προπονητής των Ακαδη

μιών Δημήτρης Μασμανίδης. 
Ακόμα ο δήμαρχος Νίκος Μελετίου ο αντι-

δήμαρχος Κώστας Τσολερίδης, ο Γιώργος
Τσόκας, επίσης ο Αλέξανδρος Πέππας, ο
Γιάννης Ηλίας, απο τον Ικαρο Νεοκτίστων ο
Αντώνης Πατέλας και ο γενικός γραμματέας
Κώστας Βαλσαράς κ.α.

ΑΛΜΑ  ΑΝΟΔΟΥ Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
ΚΕΡΔΙΣΕ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ
ΤΟΝ ΕΡΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ο Μανδραικός για την 18η αγωνιστική της Α΄ΕΣΚΑΝΑ πήρε παλικαρίσια νίκη εκτός έδρας

στην παράταση 89-87 κανονικός αγώνας 79-79 (ημίχρονο 39-40)επι του Ερμή Πειραιά και
πήρε κεφάλι στην βαθμολογία. Οι παίκτες του Γιάννη Γρίβα είχαν σε μεγάλη μέρα τους Μπα-
λάφα-Σουρλή-Βαρυπάτη-Πετρόπουλο οι οποίοι έκαναν ότι ήθελαν στο παρκέ χωρίς να
υστερήσουν οι υπόλοιποι. Διαιτητές: Σκούτας . Καραβίτης
ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ( Μάντζαρης, Λιτόπουλος): Ασημακόπουλος , Τσατάλας  , Ξύδας 13(3) , Ευαγγε-
λίτσης 18, Βλαχάκης 3 Φωτόπουλος 8 , Νικητάκης 18(1) , Λοϊζίδης 15(3) Μελεούνης  5, Σκα-
μνάκης 7 , Μοναχός
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ (Γρίβας, Μαρίνος): Ανθρακόπουλος , Χαϊδεμένος 2 , Πετρόπουλος 13,. Βαρυ-
πάτης 17(3), Σουρλής 20(4), Μπαλάφας 25(5), Φιλίππου 4(1), Λίτσιος  , Κατσαρέλιας ,Πέππας
, Ηλιάδης  8 

ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ –NE ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 97-85(49-34)
Διαιτητές: Παυλόπουλος , Παπαγιαννόπουλος
ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛ. (Γραμματικός): Αγγελόπουλος 13(1) , Μυλωνάς 3(1) , Χατζηκίδης 15(4), Τρά-
γος Ν, 30(3), Παναγόπουλος 10(1), Χαρούνι 6, Λάμπος 20
ΝΕΜ(Παπαδόπουλος , Μαργέτης): Στασινόπουλος 7 Δασκαλούδης 19, Μεντζελιώτης 4,
Παπαδόπουλος 12(3), Στεφάνου 4 , Αντωνίου 12(1), Λιακόπουλος 27(6)

ΕΝ. ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΜΙΛΩΝΑΣ 58-60(41-36)
Διαιτητές: Χρηστίδης Ηλ , Τσάτσης
ΕΝ. ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ (Ρουμελιώτης , Ανδρουλάκης): Τουμπανιάρης 6, Κοντόπουλος 6(1)
Κακαβάς 1 , Κασσάνος, Πανάγος 19(1) , Τσέλιος 7(1), Τσεπαπαδάκης 2 , Σέϊφερ 8(1), Μπίκου-
λης 7 , Δομβρογιάννης 2
ΜΙΛΩΝΑΣ (Τσιτσόπουλος Ζάννος): Ρουσσόπουλος 6, Παπανικολόπουλος 5(1) , Μπίκας 16(2),
Οικονομόπουλος 4, Σίννης 8, Χολέβας 2 , Μούστα 6, Σουληνάρης 13

ΕΠΣΔΑ: ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΟΝΟ
ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ Α'
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το Σάββατο θα γίνουν μόνο αγώνες στην Α' κατηγορία
στην Δυτική Αττική λόγω του τριημέρου τελευταία ημέρα
της αποκριάς και την Καθαρής Δευτέρας. Αναλυτικά:
Α Κατηγορία(21η αγωνιστική)-Ωρα έναρξης 16:00

ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ: Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ -
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ: ΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2004 - ΑΣΑ
Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ
ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:  ΑΙΑΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ: ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ - ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ 
ΜΑΝΔΡΑΣ: ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ
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ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
ΓΗΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΙΑ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
27-2-2014 , ΩΡΑ 14:00

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε. 

19ο ΧΛΜ ΕΟΑΚ , ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ

ΣΧΕΔΙΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ
Ο Γλεζέλλης Ιωάννης του Γεωργίου και της Ελένης, το γένος Παύλου, 

που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη Μαγούλα, και η Ξανθοπούλου Παρθένα του Αλεξάνδρου

και της Αναστασίας. το γένος ΚΑΛΑΝΟΒ, που γεννήθηκε στο Καζαχστάν ΣΣΔ Ρωσίας και κατοικεί 

στη Μαγούλα Αττικής, πρόκειται να έλθουν σε γάμο που θα τελεστεί

στο Δημαρχείο Ελευσίνας.

Σύλληψη 15 ατόμων για διακίνηση
ναρκωτικών

Μετά από πολύμηνη αστυνομική έρευνα, συνελήφθησαν από
άντρες της Ασφάλειας Ζακύνθου 15 άτομα που κατηγορούνται
για διακίνηση σκληρών ναρκωτικών στο νησί. 
Σε αστυνομική έρευνα που έγινε στα σπίτια των δραστών, σε

αυτοκίνητα, αλλά και σε ερημικές τοποθεσίες που χρησιμοποι-
ούσαν σαν αποθήκες, με τη συνδρομή δικαστικού λειτουργού
και αστυνομικού σκύλου, βρέθηκαν 2 κιλά κάνναβης, 433 γραμ-
μάρια ηρωίνης, 3 γραμμάρια κοκαΐνης, τα οποία κατασχέθηκαν
μαζί με 3 αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν οι δράστες για τη
μεταφορά των ναρκωτικών, 800 ευρώ, 18 κινητά τηλέφωνα,
δυο σιδερογροθιές και δυο αεροβόλα όπλα.
Η επιχείρηση εξάρθρωσης της εγκληματικής οργάνωσης άρχι-

σε χθες αργά το βράδυ, όταν οι άντρες της ασφάλειας Ζακύν-
θου, συνέλαβαν, καθώς κατέβαιναν από το καράβι, δύο αλλο-
δαπές γυναίκες που μετέφεραν 2 κιλά κάνναβης για λογαριασμό
της οργάνωσης. Αμέσως μετά ακολούθησε μπαράζ συλλήψε-
ων.Συνολικά, στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 9
άτομα ζακυνθινής καταγωγής, 5 αλβανικής και ουκρανικής
καταγωγής, ηλικίας από 20 έως 48 ετών, ενώ στην δικογραφία
που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και ένας 29χρονος αλβανι-
κής καταγωγής που είναι έγκλειστος στο σωφρονιστικό κατά-
στημα Πατρών. Για τους παραπάνω σχηματίστηκε δικογραφία
για τα αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, της
κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, της παράνομης
οπλοκατοχής και της παράνομης παραμονής στην χώρα.

Καταγεγραμμένο το 60% των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ

Όπως αναφέρει έγγραφο του υπουργού Εσωτερικών, Γιάννη
Μιχελάκη, το ποσοστό των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού
Δικαίου (ΝΠΙΔ) στους δήμους αγγίζει το 60%. Το σχετικό έγγρα-
φο διαβιβάστηκε στη Βουλή, μετά από ερώτηση για τα οικονο-
μικά προβλήματα των ΟΤΑ.
Η ερώτηση είχε κατατεθεί προς το υπουργείο Εσωτερικών από
τους βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων Γαβριήλ Αβραμίδη
και Γιάννη Δημαρά, μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα
οποία, 24 δήμοι στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν σοβαρότατα
οικονομικά προβλήματα, δεν έχουν εγκριθεί οι προϋπολογισμοί
τους με συνέπεια να μην μπορούν παρά να καλύπτουν τις δαπά-
νες για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων τους.
«Ελπίζουμε ότι στο επόμενο διάστημα θα έχουμε εικόνα και για

τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των Δήμων. Επισημαίνε-
ται ότι υπάρχουν 751 νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και
μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν καταγραφεί σε ποσοστό 60% και
συνεχίζουμε, ευελπιστώντας στο επόμενο χρονικό διάστημα να
έχουμε πλήρη καταγραφή», ενημερώνει τους ερωτώντες βου-
λευτές ο υπουργός Εσωτερικών και προσθέτει ότι στις δομές
των ΟΤΑ συνεχίζεται η εθελοντική διαδημοτική κινητικότητα
ενώ στα ΝΠΙΔ συνεχίζεται η καταγραφή και όταν υπάρχουν τα
αποτελέσματα, αυτά θα γνωστοποιηθούν στην Εθνική Αντιπροσω-
πεία. Στο ερώτημα πως θα ενισχυθούν οικονομικά οι Δήμοι και πως
θα καλυφθούν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους, ο κ. Μιχελά-
κης επισημαίνει ότι τα έσοδα της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης
ανέρχονται σε ύψος που ορίζεται από το νόμο για τον Καλλικράτη,
ως συγκεκριμένα ποσοστά από δυναμικούς φόρους του Κράτους,
ώστε οι πόροι της να τελούν σε συνάρτηση με την πορεία εσόδων
του Κράτους.
Αναφέρεται, επίσης, ότι η χρηματοδότηση των Πρωτοβάθμιων
ΟΤΑ της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους γίνεται
βάσει πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋ-
πολογισμό και κατανέμονται ύστερα από πρόταση της ΚΕΔΕ.
Πέραν αυτών η διαχείριση των σχετικών πιστώσεων και οι επιχο-
ρηγήσεις προς τους ΟΤΑ πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις απο-
δόσεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των δήμων, ο κ. Μιχελάκης
ενημερώνει ότι στο υπουργείο Εσωτερικών μεταφέρθηκαν έως
31.12.2013 πιστώσεις συνολικού ύψους 948,1 εκατομμύρια ευρώ
περίπου, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του
υπουργείου καθώς και των εποπτευόμενων φορέων του. Από το
ποσό αυτό πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 835,1 εκατομμυρίων
ευρώ περίπου. Ο υπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι από το
υπουργείο Οικονομικών έχει δοθεί παράταση στις πληρωμές ληξι-
πρόθεσμων έως το ύψος της επιχορήγησης του κάθε Δήμου, μέχρι
το τέλος Φεβρουαρίου του 2014.Παράλληλα, στην ερώτηση των
βουλευτών για τον τρόπο εξορθολογισμού της λειτουργίας των
δήμων και των δομών τους, ο κ. Μιχελάκης επισημαίνει ότι «το
σημαντικό έργο της αξιολόγησης των δομών των Δήμων, το έχει
αναλάβει το υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Πανεπι-
στήμιο του Πειραιά και την Task Force» και έχουν καταλήξει ότι το
μοντέλο που θα πρέπει να ακολουθηθεί δεν είναι άλλο από αυτό
της εθελοντικής διαδημοτικής κινητικότητας.
«Μετά από συντονισμένη προσπάθεια έχουμε καταφέρει να κατα-
γράψουμε πόσοι εργαζόμενοι υπάρχουν στους Οργανισμούς Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, πόσο κοστίζουν, τι σχέση εργασίας έχουν, τι
αντικείμενο, τι κενά και τι πλεονάσματα παρατηρούνται» σχολίασε.

Τέλος στον περιορισμό δημοσιοποίησης
δημοσκοπήσεων 15 ημέρες πριν τις εκλογές
βάζει το υπουργείο Εσωτερικών

Τέλος στον περιορισμό της δημοσιοποίησης δημοσκοπήσεων 15
ημέρες πριν από τις εκλογές βάζει το υπουργείο Εσωτερικών. Όπως
έκανε γνωστό με δηλώσεις στο realfm 97.8 ο υπουργός Εσωτερι-
κών Γιάννης Μιχελάκης, τα επόμενα 24ωρα  θα καταθέσει νομοθε-
τική ρύθμιση η άρση της απαγόρευση των δημοσκοπήσεων που
ίσχυε 15 ημέρες πριν από τις εκλογές.
Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά «μέχρι και την Παρασκευή το
βράδυ θα επιτρέπονται οι δημοσκοπήσεις και το ίδιο θα ισχύσει και 
στον δεύτερο γύρο. 
Όταν αποφασίστηκε η απαγόρευση το διαδίκτυο δεν είχε την
δυναμική που έχει σήμερα. Ο καθένας παραμονές τον εκλογών,
υποστήριζε ότι ήθελε με αποτέλεσμα να προκαλεί σύγχυση στην
κοινή γνώμη. Αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει».

Από τις 20 Μαρτίου ανοίγουν
τα πολυϊατρεία
Από τις 20 Μαρτίου ξανανοίγουν τα πολυϊατρεία σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα που έδωσε τη Δευτέρα ο υφυπουργός Υγείας
Αντώνης Μπέζας σε συνέντευξη Τύπου. Ο κ. Μπέζας πρόσθεσε ότι
στη συντριπτική τους πλειονότητα όλες οι μονάδες έχουν παραδώ-
σει τα κλειδιά, εκτός από έξι στην Αττική.  Μέχρι την
περασμένη Παρασκευή από τους 5.500 γιατρούς είχαν κάνει αίτη-
ση να πανε στο νέο φορέα 1.389, ενώ η προθεσμία για την υποβο-
λή των αιτήσεων θα λήξει την Πέμπτη.
Από την Παρασκευή ξεκινούν οι διαδικασίες για όσους γιατρούς
ενδιαφέρονται για τον ΕΟΠΥΥ.  
Ο υφυπουργός πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος για-
τρός που θα κάνει αίτηση να μην προσληφθεί», αναφέροντας ότι η
αξιολόγηση έχει να κάνει με τον τελικό μισθό των γιατρών και το
βαθμό με τον οποίο θα μπουν στο σύστημα.  
Γιατροί και διοικητικοί υπάλληλοι θα επανατοποθετηθούν στις
ίδιες μονάδες που εργάζονταν μέχρι σήμερα.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας  Άδωνις Γεωργιάδης ξεκα-
θάρισε ότι δεν θα ανεχθεί συνδικαλιστικά παιχνίδια, και οποίος για-
τρός κάνει αίτηση να μπει στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας
και δεν πάει να αναλάβει τα καθήκοντά του χάνει δια παντός το
δικαίωμα του να συμβληθεί με το δίκτυο.

Εύρεση 155 κενών οργανικών θέσεων για τους 
επιτυχόντες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού
Με εγκύκλιο που απέστειλε προς όλα τα υπουργεία, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ζητά μέχρι τις 28
Φεβρουαρίου να ενημερωθεί για την εύρεση 155 κενών οργανικών θέσεων που αναζητούνται για τους επιτυχόντες των
ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, καθώς οι προσλήψεις ατόμων κατηγορίας ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων των
ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ αναστέλλονται έως και τις 31/12/2016, σύμφωνα με το «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016».
Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, στο πλαίσιο της προστασίας ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 4210/2013, βάσει των οποίων η τοποθέτηση των επιτυχόντων που διορίζονται σύμφω-
να με τις διατάξεις του ν. 2643/98 δύναται να πραγματοποιηθεί σε κενές θέσεις άλλων υπηρεσιών και φορέων του
Δημοσίου στους νομούς που αυτοί έχουν τοποθετηθεί, εκδόθηκε σχετική Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορί-
στηκε η διαδικασία τοποθέτησής τους σε κενές θέσεις άλλων υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου.
Ως εκ τούτου, το υπουργείο απέστειλε πίνακα με τον αριθμό των κλάδων ή των ειδικοτήτων στους οποίους αναζητού-
νται κενές θέσεις, ενώ διευκρινίζεται ότι τα προσόντα διορισμού προβλέπονται από το Προεδρικό Διάταγμα 50/2014,
ενώ εάν από τον οργανισμό της υπηρεσίας τίθενται πρόσθετα προσόντα για τον διορισμό σε κλάδο ή ειδικότητα, αυτά
αναγράφονται στον πίνακα (π.χ. εμπειρία, άδεια άσκησης επαγγέλματος, άριστη γνώση ξένης γλώσσας) και θα πρέπει να
αναφερθούν στο σχετικό απαντητικό έγγραφο.
Επισημαίνεται ότι οι φορείς οι οποίοι έχουν κενές θέσεις τις οποίες θα τις διαθέσουν, σύμφωνα με την εγκύκλιο, δεν θα
πρέπει να τις προκηρύξουν προς πλήρωση με άλλο τρόπο (διορισμός, μετάταξη κ.λπ.) μέχρι την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας διορισμού των εν λόγω επιτυχόντων.
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Τουλάχιστον 29 νεκροί από επίθεση
ισλαμιστών σε σχολείο στη Νιγηρία

Πολύνεκρη επίθεση σε σχολείο στη βορειοανατολική
Νιγηρία, με τουλάχιστον 29 νεκρούς μαθητές, πραγματο-
ποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης η ισλαμιστική
οργάνωση Μπόκο Χαράμ, όπως μεταδίδουν το πρακτο-
ρείο Reuters και το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με το Reuters, οι περισσότεροι μαθητές έχα-
σαν τη ζωή τους όταν οι δράστες πυρπόλησαν το σχολείο.

Όλα τα θύματα είναι αγόρια, οι δράστες δεν άγγιξαν τα
κορίτσια, δήλωσε ο τοπικός επικεφαλής της Αστυνομίας
στο Reuters.

Η επίθεση έλαβε χώρα στην πολιτεία Γιόμπε, μία από τις
τρεις πολιτείες της βόρειας Νιγηρίας που βρίσκονται σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τις 14 Μαΐου του 2013, 

έπειτα από μήνες βίαιων και πολύνεκρων ταραχών με
πρωταγωνιστές τους αντάρτες της Μόκο Χαράμ αλλά και
διάφορες εγκληματικές ομάδες που επιχειρούν στην
περιοχή.

Η επίθεση της Τρίτης έρχεται στον απόηχο του δύο αιμα-
τηρών επιθέσεων που σημειώθηκαν την προηγούμενη
εβδομάδα, και στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από
200 ανθρώπους.Ελπίδες για εμβόλιο κατά του AIDS από τη 

Ελπίδες γεννά ένα νέο εμβόλιο για το AIDS, 
που έρχεται από τη Βραζιλία
Ερευνητές από το Σάο Πάολο αναπτύσσουν εμβόλιο που η μέχρι στιγμήςΕρευνητές από το Σάο Πάολο αναπτύσσουν εμβόλιο που η μέχρι στιγμής

έρευνα δείχνει, ότι μπορεί να μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης από τον ιόέρευνα δείχνει, ότι μπορεί να μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό
HIV, HIV, ενώ καθυστερεί την εμφάνιση της νόσου σε φορείς. ενώ καθυστερεί την εμφάνιση της νόσου σε φορείς. 

Την ύπαρξη ενός νέου
ελπιδοφόρου εμβολίου,
που μπορεί να καταπολε-
μά το AIDS παρουσίασε
αναλυτικά σε θέμα της, η
Ντόιτσε Βέλλε: «Μείναμε
έκπληκτοι μπροστά στα
αποτελέσματα της έρευ-
νάς μας», είπε στην DW o
Eντέθιο Κούνια Νέτο,
υπεύθυνος του ερευνητι-
κού προγράμματος για το
AIDS του Πανεπιστημίου
του Σάο Πάολο.

Η ομάδα του ανέπτυξε
ένα νέο εμβόλιο κατά του

HIV, το οποίο δοκιμάστηκε εργαστηριακά τόσο σε ποντίκια όσο και σε πιθήκους. «Αρχικά θεωρή-
σαμε πως η θετική επίδραση του εμβολίου θα ήταν πιο εμφανής στα ποντίκια και όχι στους πιθή-
κους, αλλά τελικά επαληθεύθηκε το αντίθετο», επισημαίνει ο βραζιλιάνος καθηγητής.

Πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη, καθώς, οι ουσίες που έχουν θετική επίδραση στα πρωτεύ-
οντα θηλαστικά, ενδέχεται να είναι εξίσου ωφέλιμες για τον άνθρωπο. 

Η διαφορά του νέου εμβολίου από άλλα, είναι ότι δεν απευθύνεται σε άτομα 
που έχουν μολυνθεί ήδη από τον ιό HIV

Η διαφορά του νέου εμβολίου από άλλα, είναι ότι δεν απευθύνεται σε άτομα που έχουν
μολυνθεί ήδη από τον ιό HIV.«Αν οι άνθρωποι που έχουν εμβολιαστεί, μολυνθούν σε κάποια
μεταγενέστερη στιγμή της ζωής τους από τον HIV, τότε το εμβόλιο θα μπορεί να μετριάσει
τις επιπτώσεις της μόλυνσης και να εμποδίσει τη μεταφορά του ιού σε άλλους», αναφέρει ο
καθηγητής Κούνια Νέτο. Στους φορείς, το ίδιο εμβόλιο θα μπορούσε να καθυστερήσει την
εμφάνιση της νόσου.

H ιδέα του νέου εμβολίου «HIVBr18» στηρίζεται στην ενίσχυση των λεγόμενων υποδοχέ-
ων CD4, που βρίσκονται στην επιφάνεια των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος. 

Κι αυτό γιατί σε μία λοίμωξη από τον HIV, ο αριθμός των κυττάρων του ανοσοποιητικού
συστήματος, τα οποία προστατεύονται από την γλυκοπρωτεΐνη των υποδοχέων CD4, μειώ-
νεται.

Μάλιστα και μετά την προσβολή από τον ιό, λένε οι ερευνητές, το εμβόλιο συμβάλλει στην
αύξηση της παραγωγής των υποδοχέων CD4 σε όλους τους ασθενείς.

Αναμένεται τώρα με αγωνία η επόμενη φάση της έρευνας. Μέσα στους επόμενους μήνες
οι επιστήμονες του Σάο Πάολο, αντί της χρήσης του DNA του ιού στο εμβόλιο στους πιθή-
κους, αναμένεται να εστιάσουν στα σωματίδια του ιού που είναι γνωστά ως φορείς του ιού.

Εάν και αυτή η φάση κριθεί επιτυχής, θα ξεκινήσουν οι κλινικές μελέτες για την αποτελε-
σματικότητα του εμβολίου, από όπου θα κριθεί και το μέλλον του. Σήμερα βρίσκεται σε
εξέλιξη η ανάπτυξη 30 εμβολίων κατά του ΗΙV ανά τον κόσμο.

Μέχρι στιγμής η μεγαλύτερη κλινική μελέτη πραγματοποιήθηκε το 2009 στην Ταϊλάνδη.
Το εμβόλιο εκείνο γνωστό ως «RV144», δεν εγκρίθηκε τελικά λόγω της μικρής του αποτελε-
σματικότητας. Νέες δοκιμές πάνω στο ίδιο εμβόλιο αναμένονται από το 2016.

Περίπου 6.000 άνθρωποι μολύνονται καθημερινά από τον HIV, όπως αποκαλύπτουν στοι-
χεία των Ηνωμένων Εθνών. Από τα περίπου 34 εκατ. ανθρώπους που έχουν μολυνθεί από
τον ιό, μόλις τα 10 εξ αυτών έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική αγωγή».

ΣΣ χχ εε δδ όό νν   ττ οο   11//33  ττ ωω νν   ττ ρρ οο φφ ίί μμ ωω νν   
πποο υυ   ππαα ρρ άά γγ οο νν ττ αα ιι   σσ ττ ιι ςς   ΗΗ ΠΠ ΑΑ   
κκ αα ττ αα λλ ήή γγ οο υυ νν   σσ ττ αα   σσ κκ οο υυ ππίί δδ ιι αα ......

Μόνο το 15% των τροφίμων που πετιούνται θα ήταν αρκετό για να καλύψει τις
διατροφικές ανάγκες περισσότερων από 25 εκατομμυρίων Αμερικανών κάθε
χρόνο

Σχεδόν το 1/3 των τροφίμων που παράγονται στις ΗΠΑ καταλήγουν στα... σκου-
πίδια, σύμφωνα με έρευνα του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας. 

Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 161 δισ. δολάρια (το κόστος των τροφίμων που
αγοράζουν, αλλά δεν καταναλώνουν οι Αμερικανοί), τα οποία καταλήγουν στις
χωματερές, όπως έδειξε έρευνα του 2010.

Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι μόνο το 15% των τροφίμων που πετιούνται θα ήταν
αρκετό για να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες περισσότερων από 25 εκατομμυ-
ρίων Αμερικανών κάθε χρόνο, ποσοστό καθόλου αμελητέο αν σκεφθεί κανείς ότι,
ένας στους έξι Αμερικανούς δεν έχει πρόσβαση σε τροφή.

Σύμφωνα με έρευνα του υπουργείου Γεωργίας, μία μέση αμερικανική τετραμε-
λής οικογένεια ξοδεύει μεταξύ 632 και 1.252 δολαρίων κάθε μήνα για ψώνια στο
σούπερ μάρκετ.

Οπως και ο προκάτοχός του, Μάικλ Μπλούμπεργκ, έτσι και ο νυν δήμαρχος
της Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε Μπλάζιο  σχεδιάζει να απαιτήσει από τους κατοίκους
της αμερικανικής μεγαλούπολης να κομποστοποιούν τα υπολείμματα των τρο-
φών τους, κάτι που θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των εξόδων τους για
αγορά τροφίμων.

Πώς θα γίνει αυτό; 

Ο δήμος της Νέας Υόρκης θα απαιτεί από τους δημότες να διαχωρίζουν τα τρό-
φιμα που πετούν, τα οποία στη συνέχεια θα συλλέγονται για κομποστοποίηση.
Τα οργανικά απόβλητα στην μητρόπολη του κόσμου, τα οποία θα μπορούσαν να
ανακυκλωθούν για να παραχθεί λίπασμα ή φυσικό αέριο,  αντιπροσωπεύουν
σήμερα 1,2 εκατ. τόνους, καταλαμβάνοντας το 35% των χώρων υγειονομικής
ταφής.

  ΈΈ ρρ εε υυ νν εε ςς   --   ΚΚ όό σσ μμ οο ςς   --   ΕΕ ππ ιι σσ ττ ήή μμ ηη   --   ΥΥ γγ εε ίί αα
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο
διαμέρισμα 85 τμ με ηλιακό, air
condition , αυτόνομη θέρμανση,
θέση parking, 2 κρεβατοκάμαρες,
2 wc. Τηλ:  6937050218(6.2.14)

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορό-
φου κατάλληλο και για επαγγελμα-
τική χρήση 58 τμ καινούριο (αυτό-
νομη θέρμανση, ανελκυστήρας)
στο κέντρο του Ασπροπύργου (
οδος Αγ. Δημητρίου) . Τηλ:
6978447807(23.1.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο
δύαρι διαμέρισμα 3ου ορόφου
55τμστημ οδό Φυλής πλησίον
εμπορικού κέντρου West
Plaza.Διαθέτει τζάκι,Air
codition,ηλεκτρική κουζίνα
Pitsos,ηλιακό θερμοσίφωνα,αυτό-
νομη θέρμανση και ιδιόκτητο
parking.Χαμηλά
κοινόχρηστα.Τηλέφωνο επικοινω-
νίας: 6932720169(10.1.14)

Ενοικιάζεται τριάρι διαμέρισμα
στον Ασπρόπυργο επί τησ οδού
Εθνικής Αντιστάσεως &Καποδι-
στρίου,4ου ορόφου με
ηλιακό,parking.,αποθήκη,αθτόνο-
μη θέρμανση,πόρτεσ ασφαλείας
σε τιμή λογική.Τηλέφωνο: 210-

5577813,6977096978(17.12)

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 1ου
ορόφου 37τμ κατάλληλο για
κατοικία ή γραφείο,χωρίς κοινό-
χρηστα όπισθεν Δημαρχείου
Ασπροπύργου.Τηλέφωνο:
6973806273(17.11.13)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Πωλείται στον Ασπρόπυργο κατά-
στημα 80τμ μα προαύλιο χώρο
60τμ περιφραγμένο στην οδό
Θριασίου 17 όπισθεν
BONITO(πρώην ΑΣΠΡΟ).Προσφά-
τωςπλήρως ανακαινισμένο ,για
κάθε επαγγελματική χρήση.Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας:
6972712640.Τιμή προσιτή.(5.7.13)

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-
ματα σε μαθητές Δημοτικού-
Γυμνασίου-Λυκείου και φοιτητές
στην περιοχήΘριασίου.Ειδικές
Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114(30.1.14)

Φιλόλογος καθηγήτρια με πολυετή
εμπειρία,παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-

Λυκείου στις περιοχές Ελευσίνας-
Μάνδρας-Μαγούλας.Τηλέφωνο:
6944298595(27.11.13)

Φιλόλογος καθηγήτρια κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου,με 12ετή
εμπειρία μαθημάτων θεωρητικής
κατεύθυνσης,παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-
Λυκείου.Τηλέφωνα: 210-
5540847,6932425665(19.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Με προϋπηρεσία και
συστάσεις,για πλήρη απασχόληση
σε φαρμακείο στον Ασπρόπυργο
Αττικής.Απαραίτητες γνώσεις
Η/Υ,αγγλικών και πιστοποιημένο
πτυχίο βοηθού φαρμακείου.
Βιογραφικά:vlazaki.pyrogiannis@g
mail.com .Τηλέφωνο-Φαξ:
2105575911(έπειτα απο τηλεφωνι-
κή συννενόηση)

Ζητείται νεαρή δεσποινίς μη
καπνίστρια για απασχόληση σε
εταιρεία.Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6973257213.(28.1.14)

Ζητείται κοπέλα ή κυρία για ψητο-
πωλείο στη Νέα Ζωή Ασπροπύρ-
γου.Θα προτιμηθεί άτομο απο τις
γύρω συνοικίες του Ασπροπύρ-

γου.Τηλέφωνα: 210-
5573304,6932864021 κ. Μανώ-
λης.(17.12)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τελειόφοιτος Λυκείου οδηγός 5ης
κατηγορίας(χειριστής ανυψωτικού
κλαρκ),αποθηκάριος σε εταιρεία
logistics ή ανάλογη επιχείρηση
ζητεί εργασιά.Τηλέφωνο:
6975564113(28.1.14)

Κυρία ,ζητά εργασία για λίγες
ώρες,ως εξωτερική για την φροντί-
δα ηλικιωμένων ή την φύλαξη παι-
δίων στην περιοχή
Ελευσίνας.Τηλέφωνο:
6999551174(27.11)

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει
καθαρισμούς σπιτιών στην περιο-
χή της Δυτικής(Ελευσίνα-Μάνδρα-
Ασπρόπυργος).Κυρία Αθηνά.Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας:
6975776801.(15.11.13)

Κυρία ζητά εργασία για φύλαξη
ηλικιωμένων στις περιοχές του
Θριασίου.Τηλέφωνο:
6957376475(4.10.13)

Αναλαμβάνω ελαιοχρωματι-
σμούς,μερεμέτια,φρεσκαρίσμα-
τα,στοκαρίσματα,καθαρισμούς

χώρων και οικοπέδων. Α.
ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ.Τηλέφωνο:
69846002167.(9.12)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Αλ. Παναγούλη 5
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνα210-
5572695,6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρό-
πυργος.Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Νοδαρά Μαριάνθη,Νοδαράς Ανα-
στάσιος ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Σαλαμίνος 40,
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνα: 210-
5571472, 210-5570337. Fax: 210-
5575184. Κινητά: 6979221888,
6979221885.

(18.3.13)

καθημερινη 
ενημερωση
απο ολουσ

τουσ δημουσ
του θριασιου

πεδιου 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Όποιος γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία  

για τον Θωμά (Μάκη) Μιχαλολιάκο, 

αυτοκινητιστή, που δραστηριοποιείται στον Ασπρόπυργο,

γκριζομάλλη, εύσωμο, ηλικίας 40-50 ετών, ύψους 1,75-1,80 μ. 

πιθανόν με γκρι μούσι, παρακαλώ να επικοινωνήσει 

στο τηλέφωνο 69 74801045 . Προσφέρεται αμοιβή.

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΕΠΕ

ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ -

LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος 
Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 & 210 5571996

Η Klueh Human Resources A.E.Π.Α.

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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Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

Για άνεργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ επίσκεψη με τιμολόγηση ΕΟΠΥΥ
Χατζηδάκη 39 & Δήμητρος γωνία (έναντι Δημαρχείου Ελευσίνας) .

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

Επιστημ ονικός συνεργάτης του Ομ ίλου Ιατρικού Αθηνών Επιστημ ονικός συνεργάτης του Ομ ίλου 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

 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

21.11.11

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

- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 213
2028000

ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)
2105586830

ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773

ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

210 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5577190 - 210 5571805

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

210 2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546674-5546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560

(ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546579-5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

210 55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
210 2411444
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ

ΛΙΟΣΙΩΝ 2132042700-1
ΔΗΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

213 2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ

ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960

22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 
ΑΙΟΛΟΣ (ΜΑΝΔΡΑ) 210 5559701
ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 &

ΑΘΗΝΩΝ 210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210

5546993 - 5560800 - 5543065
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Έκπτωση 15% 
στο φυσικό αέριο 
αναδρομικά 
από 1η Ιουλίου
Σφραγίστηκε  η συμφωνία μεταξύ της ΔΕΠΑ και

της Gazprom, που εξασφαλίζει σημαντική
έκπτωση στην τιμή προμήθειας του φυσικού
αερίου, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ. Η προσωπι-
κή παρέμβαση του Πρωθυπουργού, Αντώνη
Σαμαρά, προς τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομο-
σπονδίας, Β. Πούτιν, διασφάλισε την επιτυχή
έκβαση των διαπραγματεύσεων.  

Η νέα τιμή μεταφράζεται σε έκπτωση ύψους 15% σε
σχέση με την τιμή που ίσχυε μέχρι σήμερα, και τοποθε-
τεί την Ελλάδα στον μέσο όρο της ηπειρωτικής Ε.Ε.. 

Η συγκεκριμένη τιμή είναι από τις χαμηλότερες σε
σχέση με γειτονικές χώρες με την Ελλάδα όσον αφορά
σε μακροχρόνια συμβόλαια με την Gazprom. Περαιτέ-
ρω, η νέα τιμή είναι σαφώς χαμηλότερη από τις επικρα-
τούσες τιμές Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (spot
LNG).  Η νέα τιμή έχει αναδρομική ισχύ - βάσει και της
διακρατικής συμφωνίας - από την 1η Ιουλίου 2013,
γεγονός που μεταφράζεται σε εκπτώσεις στο σύνολο
των καταναλωτών φυσικού αερίου (βιομηχανικούς και
οικιακούς καταναλωτές).  
Η νέα τιμή εφαρμόζεται στο πλαίσιο της διακρατικής

συμφωνίας μέχρι το 2016 με επέκταση για άλλη μια
δεκαετία και επιπλέον τη δυνατότητα που διασφαλίστη-
κε από τις διαπραγματεύσεις για δυο νέες αναθεωρή-
σεις, με την πρώτη μετά από 2 χρόνια.
Η ανανεωμένη σύμβαση προμήθειας έχει επιπλέον μία

σειρά από ευνοϊκότερες παραμέτρους πέραν της συμ-
βατικής τιμής εξίσου σημαντικές, όπως η μείωση του
ορίου κάτω από το οποίο ενεργοποιείται η ρήτρα υπο-
χρεωτικής παραλαβής (take or pay). 
Με τη μείωση των ορίων της ρήτρας αυτής δίνεται
μεγαλύτερη ευελιξία στη ΔΕΠΑ και επομένως και στους
μεγάλους πελάτες της, όπως οι βιομηχανίες, ώστε να
ανταποκρίνονται καλύτερα στις ενεργειακές τους ανά-
γκες με άμεσο θετικό αντίκτυπο στον οικονομικό τους
προγραμματισμό, ενώ παράλληλα διευκολύνεται ο σχε-
διασμός για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Η επιτυχής έκβαση των διαπραγματεύσεων ενισχύει
την αναβάθμιση του ενεργειακού και γεωπολιτικού
ρόλου της Ελλάδας και τη δυναμική είσοδό της στο διε-
θνή ενεργειακό χάρτη. 

Παράλληλα, αποτελεί απτή απόδειξη της σημασίας
αυτών των επιτυχιών στην καθημερινότητα του Έλληνα
πολίτη, για την πρόσβαση σε ανταγωνιστικότερη,
ασφαλέστερη, φθηνότερη ενέργεια σε κάθε χρήση,
δηλαδή πιο προσιτή θέρμανση, μειωμένο ενεργειακό
κόστος για τη βιομηχανία, φθηνότερο κόστος ηλεκτρο-
παραγωγής, ποιοτική αναβάθμιση των μεταφορών.  
Ο τομέας της Ενέργειας μέσα από στρατηγικό σχεδια-
σμό και δυναμικές ενέργειες μετατρέπεται σε μοχλό
οριστικής εξόδου από την κρίση. 
Εξασφαλίζοντας ανταγωνιστικό «καύσιμο» για την οικο-
νομία μας σε τιμές εφάμιλλες του ευρωπαϊκού μέσου
όρου, επιτυγχάνουμε όρους ισοτιμίας και ανταγωνιστι-
κότητας για την επανεκκίνηση της οικονομίας μας. 
Οι προσπάθειες της χώρας μας για την εξυγίανση του
ενεργειακού τομέα ως προαπαιτούμενο για την υγιή
οικονομική ανάπτυξη αποδίδουν καρπούς. Οι καρποί
αυτοί έχουν μόλις αρχίσει να φαίνονται.

Νέα ανακοίνωση – παρέμβαση για το θέμα τουΝέα ανακοίνωση – παρέμβαση για το θέμα του
ενεργειακού κόστους πραγματοποίησε σήμεραενεργειακού κόστους πραγματοποίησε σήμερα
η Χαλυβουργική, μια ημέρα μετά τις πληροφοη Χαλυβουργική, μια ημέρα μετά τις πληροφο --
ρίες που θέλουν την τρόικα να αμφισβητεί ταρίες που θέλουν την τρόικα να αμφισβητεί τα
στοιχεία για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειστοιχεία για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργει --
ας στην Ελλάδα. ας στην Ελλάδα. 

Έτσι την ώρα που οι εκπρόσωποι της τρόικας
φέρονται να έχουν υποστηρίξει στις επαφές τους
με την ελληνική κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει πρό-
βλημα με το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας,
ο ιστορικός χαλυβουργικός όμιλος τονίζει ότι
στην Ελλάδα το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας φτά-
νει τα 80 ευρώ η μεγαβατώρα, την ώρα που οι
ανταγωνίστριες χαλυβουργίες σε Ιταλία, Ισπανία
και Γερμανία πληρώνουν 30 έως 40 ευρώ η μεγα-
βατώρα. 
Η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς
η Χαλυβουργική τηρεί εξαιρετικά χαμηλό προφίλ
και δεν έχει επισήμως παρέμβει στο διάλογο για το
ενεργειακό κόστος. 
Στην ίδια ανακοίνωση η Χαλυβουργική υπογραμ-

μίζει ότι για διάστημα 20 μηνών και ενώ είχε στα-
ματήσει τη λειτουργία του το εργοστάσιο, όλοι οι
εργαζόμενοι πληρώνονταν στο ακέραιο. Επίσης
αναφέρεται ότι είναι η μόνη που υπέγραψε επιχει-
ρησιακή συλλογική σύμβαση και επέλεξε τη λιγό-
τερο επώδυνη λύση της διαθεσιμότητας. 
Η βιομηχανία επισημαίνει ότι  «η κατάρρευση της
οικοδομικής δραστηριότητας, καθώς και το παρά-
λογο ενεργειακό κόστος είναι μεταξύ των παραγό-
ντων, που οδήγησαν τον κλάδο στην συνεχιζόμε-
νη για έβδομο χρόνο πρωτοφανή κρίση» σημειώ-
νοντας ότι έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένες
επενδύσεις ύψους 250 εκατ. ευρώ, χωρίς επιχορη-
γήσεις, συστηματικά επανεπένδυε τα κέρδη της
στη δραστηριότητά της κατά το παρελθόν.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της βιομηχανίας αναφέρει: 

"Σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα, η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ δηλώ-
νει:

Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ, η εταιρεία η οποία όρισε μεταπολεμικά την
βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα, την περίοδο 2002-2008 πραγ-
ματοποίησε επενδύσεις συνολικού ύψους €250.000.000, χωρίς

να λάβει καμία κρατική επιδότηση, ενώ ουδέποτε υπήρξε προ-
μηθευτής του Δημοσίου. Διαθέτει τις πια σύγχρονες μονάδες
παραγωγής χάλυβα στην Ελλάδα και από τις πιο σύγχρονες
στον κόσμο. Οι μονάδες αυτές υπερκαλύπτουν τις πιο αυστη-
ρές προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ είναι η μόνη εταιρεία του κλάδου στη χώρα
μας, οι μέτοχοι της οποίας έχουν προβεί σε σημαντικότατες
αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου την τελευταία δεκαετία. Η Εται-
ρεία δεν έχει διανείμει μέρισμα προς τους μετόχους της για
περισσότερα από είκοσι χρόνια, καθώς επανεπένδυε τα όποια
κέρδη της.

Η κατάρρευση της οικοδομικής δραστηριότητας, καθώς και το
παράλογο ενεργειακό κόστος είναι μεταξύ των παραγόντων,
που οδήγησαν τον κλάδο στην συνεχιζόμενη για έβδομο χρόνο
πρωτοφανή κρίση. Κοθ΄ όλη αυτή την περίοδο, και παρά τις
απίστευτες δυσκολίες, η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ επέδειξε συνετή,
καλόπιστη και υπεύθυνη κοινωνική στάση, που σκοπό είχε τη
διατήρηση των θέσεων εργασίας και των άριστων εργασιακών
σχέσεων με τους ανθρώπους της. Είναι χαρακτηριστικό ότι,
παρά τη διακοπή της λειτουργίας του χαλυβουργείου τον Ιού-
νιο του 2012, δηλαδή εδώ και 20 μήνες, η Εταιρεία συνέχισε να
καταβάλει τη μισθοδοσία όλου του προσωπικού της στο ακέ-
ραιο. Η συγκεκριμένη απόφαση της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ! δεν έχει
προηγούμενο στα παγκόσμια επιχειρηματικά χρονικά.

Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ είναι η μοναδική εταιρεία του κλάδου που
έχει συνάψει επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας με
τους εργαζομένους της. Το μέτρο της διαθεσιμότητας επιλέ-
χθηκε ως η λιγότερο επώδυνη λύση για τους εργαζομένους για
διάστημα έξι εβδομάδων και αφορά το 73% του προσωπικού
του εργοστασίου ή το 63% του συνολικού προσωπικού της
Εταιρείας.

Η έλλειψη ανταγωνιστικότητας του κλάδου της χαλυβουργίας
της χώρας οφείλεται κυρίως στο υψηλό ενεργειακό κόστος
(ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο). Η μη λήψη μέτρων για
την μείωση του ενεργειακού κόστους στα επίπεδα των Ευρω-
παίων ανταγωνιστών μας, έχει ήδη επιφέρει δραστική συρρί-
κνωση της παραγωγής και τεράστιες ζημίες. Ενδεικτικό της
χαώδους διαφοράς κόστους είναι το γεγονός ότι η τελική συνο-
λική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας, με την οποία χρεώνεται μια
χαλυβουργία στην Ελλάδα, πλησιάζει τα €80 ανά μεγαβατώρα,
τη στιγμή που σε Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία οι αντίστοιχες
τιμές κυμαίνονται από €30 έως €40 ανά μεγαβατώρα.

Η επιβίωση του κλάδου προϋποθέτει άμεση εφαρμογή σειράς
μέτρων, που θα αποκαταστήσουν την χαμένη ανταγωνιστικό-
τητα του. Σε αντίθετη περίπτωση, οι επιπτώσεις για την Εθνική
Οικονομία θα είναι ανεπανόρθωτες".

Χαλυβουργική: 
Το παράλογο ενεργειακόΤο παράλογο ενεργειακό

κόστος μας καθηλώνεικόστος μας καθηλώνει


