
Περισσότερες από 1 εκατ. θέσεις 
εργασίας χάθηκαν 

από την αρχή της κρίσης 

Σύμφωνα με στοιχεία που
ανακοίνωσε ο Υφυπουργός

Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης & Πρόνοιας,
Γιάννης Πλακιωτάκης 

Κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις στην 

Αθηνών-Κορίνθου 

Λόγω του αγώνα
δρόμου 

«Σπάρταθλον»

Νέο απογευματινό ωράριοΝέο απογευματινό ωράριο
στο ΚΕΠ Θρακομακεδόνωνστο ΚΕΠ Θρακομακεδόνων

Ενέργειες διευκόλυνσης των 
δημοτών θα πραγματοποιηθούν

και σε άλλες υπηρεσίες 
του Δήμου Αχαρνών 
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Τιμή : 0,01€ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

κ.2239

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

Ο ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ ΜΕ
ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

ΣΜΥΡΝΗΣ 
ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ

ΟΙ ΠΑΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ 
ΤΟΥ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΥ

ΝΙΚΗΣΑΝ  ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 
ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΙ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Νέα επιβολήΝέα επιβολή
προστίμου προστίμου 
για επικίνδυνα για επικίνδυνα 

απόβλητα στην Ελλάδααπόβλητα στην Ελλάδα

ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΦΤΩΧΕΙΑΣΦΤΩΧΕΙΑΣ

Περίπου 3,8 εκατ. 
Έλληνες πολίτες

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ  
Οι τελικές συμμετοχές για τον αγώνα

Greece Race for the Cure έφτασαν τις 549 !
Μεγάλη η προσφορά και η αγάπηΜεγάλη η προσφορά και η αγάπη

του κόσμουτου κόσμου

Σελ: 9

ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ 
Σχέδια αντιμετώπισης
ατυχημάτων μεγάλης 

έκτασης στη Δυτική Αττική
Σύσκεψη εργασίας, με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ενότητας

Δυτικής Αττικής και τη συμμετοχή Δήμων και φορέων της περιοχής

ΣΤΟ ΦΟΥΛ.... ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗ Β΄ ΦΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
Στην κατασκευή 
περιλαμβάνεται 

και ο πρώτος υπόγειος
σταθμός στο ΖΕΦΥΡΙ

Αυλαία για τα «Ζερβονικόλεια 2014» 
Με τη συναυλία της συμφωνικής 

ορχήστρας «Ιωάννας Συγγελάκη»...

Σελ:  3Σελ:  3

Σελ: 6

Σελ: 9 Σελ: 10-11

Σελ: 8

Σελ:  5

ΑΠΟ ΄΄ΚΟΣΚΙΝΟ΄΄
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ -
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

Online στο διαδίκτυο 
οι προϋπολογισμοί 
Δήμων, υπουργείων

και ΜΚΟ 

Οι Αιρετοί του Δήμου Φυλής εξέπεμψαν SOS στον υπουργό
Προστασίας του Πολίτη Βασίλη Κικίλια 

‘’ΧΤΥΠΑΕΙ’’ ΚΟΚΚΙΝΟ 
Η ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΦΥΛΗ ΖΕΦΥΡΙ ΚΑΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Σελ: 5

Σελ: 3

Σελ: 5

Σελ: 2-8
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Αθλητικά:

Ανέστης Τσακίρογλου

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4
19300 Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα

 IBAN: GR72 0110 2000 0000   2004 4032 660

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου

 Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. 
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη 

τις απόψεις της εφημερίδας

Ελευσίνα

Παππά Ιωάννα Κ.
Νέζη Νικολάου 44,
Εφημερία:  08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105547707

Ασπρόπυργος

Γκιόκας Αναστάσιος 
Λ Δημοκρατίας 20,
Εφημερία:  08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105573243

Φυλή - Άνω Λιόσια 

Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.
Παν Γρηγορούσης 50
& Μπότσαρη, Ζεφύρι,

Τηλέφωνο:
2102387965

Αχαρνές
Διαμάντη Αγγελική
Φιλαδελφείας 237-

239,  - Κόκκινος
Μύλος, Τηλέφωνο:

2102316737

Κόχυλα Ξένη 
Λ. Πάρνηθος 121,
Εφημερία: 08:00 -

14:00 & 17:00 - 08:00
(Επομένης)
Τηλέφωνο:
2102465660

Μάνδρα
Μαρτζέλης Χρήστος

Στρατηγού Ρόκκα
Νικολάου 56, 

Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105555550

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ:Συννεφιά 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 19 έως 28
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ζήνων, Καλλίστρατος, 
Καλλιστράτης, Καλλιστράτη

Τη βοήθεια και συνδρομή του
Υπουργείου Προστασίας του Πολί-
τη, ζήτησαν από κοινού αιρετοί του

δήμου Φυλής , τονίζοντας ότι η παραβατι-
κότητα έχει εκτιναχθεί στα ύψη, αποτελώ-
ντας, πλέον, ένα από τα μεγαλύτερα προ-
βλήματα της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, την Πέμπτη, 18
Σεπτεμβρίου, 2014, ο Δήμαρχος Χρήστος
Παππούς συναντήθηκε με τον Υπουργό
Βασίλη Κικίλια, στον οποίο περιέγραψε
αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζει ο δήμος λόγω της αυξημένης εγκλημα-
τικότητας , ζητώντας παράλληλα την ενί-
σχυση των Αστυνομικών Τμημάτων Άνω
Λιοσίων και Ζεφυρίου . 

Τέσσερις ημέρες μετά ο κ. Παππούς 
επισκέφθηκε και πάλι το Υπουργείο

Προστασίας του Πολίτη, για να συναντηθεί
με τον Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδας της
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Ηλία Γεωργόπουλο. 

Τον συνόδευσαν οι Αντιδήμαρχοι Θανάσης Σχίζας και Γιάν-
νης Μαυροειδάκος, ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών
Παναγιώτης Καμαρινόπουλος, η πρώην Δήμαρχος Ζεφυρίου
Φωτεινή Γιαννοπούλου και οι επικεφαλής των παρατάξεων
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και ΕΥΠΟΛΙΣ, Δημήτρης Τσιουμπρής
και Γιώργος Αβράμης. 

Υπόμνημα κατέθεσε το κλιμάκιο των Δήμου Φυλής
στον ανώτατο αξιωματικό της Αστυνομίας

Το κλιμάκιο των αιρετών του Δήμου Φυλής περιέγραψε με
τα μελανότερα χρώματα την κατάσταση που επικρατεί στο
Δήμο Φυλής, κάνοντας λόγο για έκρηξη της παραβατικότη-
τας. Ζήτησε την ένταση της αστυνόμευσης και την καλύτερη
στελέχωση των Αστυνομικών Τμημάτων Άνω Λιοσίων και
Ζεφυρίου με προσωπικό και μέσα, αλλά και τη δημιουργία
αστυνομικού Τμήματος στη Φυλή. Δεν παρέλειψε ακόμα να
τονίσει ότι μεγάλο μέρος της δύναμης των δύο τμημάτων
απασχολείται στη φύλαξη της Χωματερής, με αποτέλεσμα να

μην είναι επαρκής η αστυνόμευση της περιοχής. 
Στο υπόμνημα που κατατέθηκε στον ανώτατο αξιωματικό

της Αστυνομίας αναφέρεται ακόμα ότι ο Δήμος Φυλής συν-
δράμει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, απαλλάσσοντας το
Υπουργείο από την καταβολή του ενοικίου, για το Αστυνομι-
κό Τμήμα Ζεφυρίου και προσφέροντας αυτοκίνητα τύπου
τζιπ για την ενίσχυση των δύο Αστυνομικών Τμημάτων της
περιοχής. 

Από την πλευρά του ο Αντιστράτηγος τόνισε ότι σε αυτή τη
δύσκολη εποχή, πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια της Αστυ-
νομίας για να προσφέρει στον πολίτη το αίσθημα ασφάλειας,
να μπορεί δηλαδή, όπως χαρακτηριστικά, είπε να ξεκουρα-
στεί και να νιώσει ασφαλής όταν δραστηριοποιείται στην
παραγωγική διαδικασία, αλλά κι όταν επιστρέφει στο σπίτι
του για να ξεκουραστεί. Πρόσθεσε ακόμα ότι θα συσκεφθεί με
τους αξιωματικούς της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτ. Αττικής
και τους Διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων Άνω Λιοσίων
και Ζεφυρίου, στο πλαίσιο της αναζήτησης λύσεων για την
καλύτερη αστυνόμευση της περιοχής. 

Το πλήρες κείμενο του υπομνήματος το οποίο επέδωσαν
στον Αντιστράτηγο οι αιρετοί του Δήμου Φυλής έχει ως εξής: 

Οι Αιρετοί του Δήμου  εξέπεμψαν SOS στον Βασίλη Κικίλια 

‘’ΧΤΥΠΑΕΙ’’ ΚΟΚΚΙΝΟ 
Η ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΦΥΛΗ

ΖΕΦΥΡΙ ΚΑΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΣΤΟ ΦΟΥΛ.... ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ Β΄ ΦΑΣΗ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 

Στην κατασκευή περιλαμβάνεται και ο πρώτος 
υπόγειος σταθμός στο ΖΕΦΥΡΙ
Ένα από τα πιο χρήσιμα project της ΕΡΓΟΣΕ για τις μετακι-

νήσεις και τις μεταφορές της χώρας είναι το έργο της κατασκευ-
ής της Β΄ Λειτουργικής Φάσης του Θριάσιου Πεδίου, που αν και
πέρασε από ‘’χίλια κύματα’’ τελικά ..μπήκε στην πρίζα.

Το έργο έχει ξεκινήσει από πέρυσι (η σύμβαση υπογράφηκε
στις 21 Ιουνίου 2013) και προβλέπεται να ολοκληρωθεί το καλο-
καίρι του 2016 (36 μήνες διάρκεια έργων). Ανάδοχος του έργου
είναι η Κ/Ξ «ΑΚΤΩΡ Α.Ε- ALSTOM TRANSPORT S.A» που
έδωσε έκπτωση 30,59%. Αρχικός προϋπολογισμός του έργου
είναι 86.199.532,02€. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται
και η κατασκευή του Προαστιακού Σταθμού ΖΕΦΥΡΙ.

Με την ολοκλήρωση των έργων ο χώρος θα διαθέτει σύμπλεγ-
μα 80 σιδηροδρομικών γραμμών συνολικού μήκους 52χλμ οι
οποίες θα καταλήγουν σε διάφορα σημεία του Θριάσιου και θα
εξυπηρετούν τις ανάγκες διακίνησης των εμπορευματοκιβωτίων
και των άλλων δραστηριοτήτων.

Θα μετατραπεί σε ένα τεράστιο hub συνδυασμένων μεταφο-
ρών 2.000 στρεμμάτων (μαζί με το χώρο της ΓΑΙΑΟΣΕ) καθώς
σε συνδυασμό με την σιδηροδρομική γραμμή που καταλήγει στο
Ικόνιο  στους προβλήτες του ΟΛΠ και της COSCO θα μετατρέ-
ψει την περιοχή σε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές σιδηρο-
δρομικές μονάδες στην Ευρώπη και τη μεγαλύτερη στα Βαλκά-
νια. Δίπλα ακριβώς βρίσκεται ο χώρος της ΓΑΙΑΟΣΕ που τελεί
υπό καθεστώς διαγωνισμού με παραχώρηση για την ανάπτυξη
αποθηκών logistics, συναρμολόγησης, διαλογής εμπορευμά-
των. Με αυτά τα δύο παράλληλα έργα ο χώρος και ολόκληρη η

περιοχή θα
ε κ τ ο ξ ε υ θ ε ί
ε μ π ο ρ ι κ ά
καθώς η άμεση
πρόσβαση στο σιδηρόδρομο και τη διακίνηση εμπορευμάτων
θα προσελκύσει μεγάλους παίκτες και πολυεθνικές εταιρείες
που με αρκετά χαμηλότερο κόστος θα μεταφέρουν τα εμπορεύ-
ματα τους σε όλη την Ευρώπη.

Ο μοναδικός υπόγειος σιδηροδρομικός σταθμός 
στην Αττική

Η κατασκευή του Προαστιακού Σταθμού ΖΕΦΥΡΙ -αναφέρει σε
άρθρο του το ypodomes.com- θα πραγματοποιηθεί εντός υπάρ-
χουσας κατασκευής τύπου cut & cover, δηλαδή θα είναι υπόγει-
ος (ο μοναδικός υπόγειος σιδηροδρομικός σταθμός στην Αττι-
κή). Με την ολοκλήρωση του θα ενταχθεί στην Προαστιακή
γραμμή προς Κιάτο.

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται οι εργασίες
κατασκευής υπόγειας αποβάθρας, του κτιρίου επιβατών και της
διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του Σιδηροδρομικού
Σταθμού του Ζεφυρίου. Χ.Θ. 4+018.50. Στο έργο εντάσσονται,
επίσης, η κατασκευή υπόγειας αποβάθρας, οι κατακόρυφες
προσβάσεις της και τα κτίρια στέγασης των εισόδων προς
αυτές. Το έργο περιλαμβάνει και την κατασκευή των οικοδομι-
κών εργασιών, των στεγάστρων και των Η/Μ εγκαταστάσεων
του σταθμού.

Ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς επισκέφθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου
τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Β. Κικίλια , ενώ το κλιμάκιο

των αιρετώντου Δήμου Φυλής, είχε συνάντηση με τον Αντιστράτηγο
Ηλίας Γεωργόπουλο, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8
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ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ 
Σχέδια αντιμετώπισης
ατυχημάτων μεγάλης 

έκτασης στη Δυτική Αττική
Σύσκεψη εργασίας, με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής

Αττικής και τη συμμετοχή Δήμων και φορέων της περιοχής.

Online τα οικονομικά υπουργείων, φορέων
Δημοσίου, ΟΤΑ και ΜΚΟ  θα παρακολουθούν
σύντομα οι πολίτες, Σύμφωνα με  το νομοσχέ-

διο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που
κατατέθηκε χθες 24 Σεπτεμβρίου  στη Βουλή ενσωμα-
τώνεται με το νομοσχέδιο στο Ελληνικό Δίκαιο η Οδηγία
2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ελεύθε-
ρη διάθεση δεδομένων του δημοσίου σε κάθε τρίτο
φορέα. 

Προβλέπεται ότι εντός τριών μηνών κάθε δημόσιος
φορέας θα οριστικοποιήσει τη λίστα των δεδομένων
που θα είναι διαθέσιμα, των οποίων η ανάρτηση θα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών από την
ψήφιση του νόμου. Όλα τα δεδομένα του δημόσιου
τομέα είναι ελεύθερα προς διάθεση, με την επιφύλαξη
αυτών που προστατεύονται από το ιδιωτικό απόρρητο.
Εξαιρούνται τα όσα αναφέρονται σε ζητήματα εθνικής
ασφαλείας.

Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο νόμου εισάγει δυο βασικές
καινοτομίες, που ενισχύουν τη διαφάνεια:

Η εκτέλεση των προϋπολογισμών των υπουργείων,
των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού και των ΝΠΔΔ

αυτών, πρέπει να εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του κατά
κανόνα σε πραγματικό χρόνο και να παρέχει αναλυτικές
καταστάσεις και για το σκέλος των εσόδων και για το
σκέλος των εξόδων ανά κωδικό αριθμό εσόδου ή εξό-
δου. Με τον τρόπο αυτό, κάθε πολίτης θα μπορεί να
αξιολογεί και να έχει πλήρη γνώση της πορείας εκτέλε-

σης του προϋπολογισμού
κάθε φορέα.

Καθιερώνεται η υποχρεω-
τική ανάρτηση των οικονο-
μικών στοιχείων τους στο
αναβαθμισμένο «πρόγραμ-
μα Διαύγεια» για όλες τις
Αστικές Μη Κερδοσκοπικές

Εταιρείες (μεταξύ των οποίων και οι ΜΚΟ), τα σωματεία,
τα ιδρύματα και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχει-
ρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) και λοιπούς μη κερδοσκοπικούς
φορείς, οι οποίες επιχορηγούνται από τον ευρύτερο
δημόσιο τομέα με ποσό άνω των 3.000 ευρώ ετησίως.

Θεσπίζεται, επίσης, ετήσιος διαγωνισμός για την αξιο-
ποίηση των ανοικτών δεδομένων, ενώ καθιερώνονται
παράλληλα και βραβεία σε φορείς του δημοσίου τομέα

που έχουν επιδείξει αποτελεσματικές και καινοτόμες
διαδικασίες ανοικτής διάθεσης των δεδομένων τους.

Από «κόσκινο» διορισμοί στο δημόσιο και πτυχία
υπαλλήλων

Ταυτόχρονα το νομοσχέδιο προβλέπει, υποχρεωτικό
και αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητι-
κών των διοριστέων στο Δημόσιο και αμελλητί έλεγχο
των ήδη υπηρετούντων με απάντηση εντός πέντε ημε-
ρών από τις υπηρεσίες τους και αφορά τη χρήση εγγρά-
φων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα.

Στο ίδιο πλαίσιο, το νομοσχέδιο ορίζει πως η κατάθε-
ση, χρήση και διατήρηση σε ατομικό υπηρεσιακό φάκε-
λο υπαλλήλου, πλαστού, νοθευμένου ή παραποιημέ-
νου πιστοποιητικού ή τίτλου βεβαιώσεως, συνιστά πει-
θαρχικό παράπτωμα που συνεπάγεται την αυτοδίκαιη
αργία του υπαλλήλου.

Από την άλλη, καταργούνται οι συνολικά, πέντε θέσεις
βοηθών του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης,
καθώς και κάθε διάταξη σχετική με τις θέσεις αυτές.

ΑΠΟ ΄΄ΚΟΣΚΙΝΟ΄΄ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
Online στο διαδίκτυο οι προϋπολογισμοί 

Δήμων, Υπουργείων,ΜΚΟ 

Κάθε πολίτης 
θα μπορεί να αξιολογεί 

και να έχει πλήρη 
γνώση της πορείας 

εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού 

κάθε φορέα.

Η πορεία
έργων σε

Αγριλέζα και
Χαραυγή 

Θα συζητηθεί στο
σημερινό

 Δ.Σ. Αχαρνών 
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Για τις εγκαταστάσεις SEVEZO της Περιφέρειας Αττικής και
τα σχέδια αντιμετώπισης ατυχημάτων μεγάλης έκτασης
που τις αφορούν (ΣΑΤΑΜΕ) διοργανώθηκε σύσκεψη

εργασίας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, την Τετάρτη 24
Σεπτεμβρίου, με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ενότητας Δυτι-
κής Αττικής και συμμετοχή Δήμων, υπηρεσιών και σχετικών
παραγόντων του ΥΠΕΚΑ, στελεχών της Περιφέρειας  και φορέων
της περιοχής.

Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής - Γιάννης Βασιλείου:
«Με επιστημονικό σχεδιασμό, σοβαρότητα και σύνεση θα

αντιμετωπίσουμε κάθε πρόβλημα»

«Στη Δυτική Αττική με δεκάδες μεγάλες βιομηχανικές μονάδες,
αλλά και χιλιάδες κάθε είδους και μεγέθους επιχειρήσεις, με 26
SEVEZO,  δεν έχουμε δικαίωμα, δε  θα κάτσουμε  με σταυρωμέ-
να χέρια.» τόνισε στη σύσκεψη ο Αντιπεριφερειάρχης  κ. Γιάννης
Βασιλείου και πρόσθεσε:  «Η νέα διοίκηση της Περιφέρειας Αττι-
κής, όλοι εμείς εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής,
είμαστε αποφασισμένοι, έχουμε την πολιτική βούληση,  ήδη ξεκι-
νήσαμε και θα συνεχίσουμε, με ενημέρωση των κατοίκων, με επι-
στημονικό σχεδιασμό, σοβαρότητα, σύνεση για να αντιμετωπί-
σουμε το πρόβλημα, αλλά και να αποφύγουμε κάθε πιθανότητα
αδικαιολόγητου πανικού.»

Η αναλυτική εισήγηση από πλευράς της Περιφερειακής Ενότη-
τας Δυτικής Αττικής έγινε από τον κ. Αναστάσιο Χαχλάκη , ανα-
πληρωτή προϊστάμενο του τμήματος  Πολιτικής Προστασίας, της
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Ο κ. Γιώργος Μουζάκης, Εθνικός εκπρόσωπος της χώρας μας
για τις εγκαταστάσεις SEVEZO, εκπροσωπώντας το ΥΠΕΚΑ και
με την πολύ μεγάλη εμπειρία που διαθέτει, εξέθεσε όλες τις πρω-
τοβουλίες  από πλευράς αρμόδιων φορέων της πολιτείας, που
ξεκίνησαν ουσιαστικά από το 2002 και σαν αποτέλεσμα είχαν την
συγκρότηση 100 ΣΑΤΑΜΕ σε όλη τη χώρα , την πιλοτική ενημέ-
ρωση που ακολούθησε σε τέσσερις περιοχές της χώρας (Θριά-
σιο, Πέραμα, Κορινθία, και Δυτ. Θεσσαλονίκη). Επεσήμανε πως

από τότε ουσιαστικά δεν ακολούθησαν σημαντικές πρωτοβου-
λίες στον κρίσιμο αυτό τομέα. Έθεσε προτεραιότητες ανάλογων
σχεδίων για λιμάνια της χώρας, καθώς και για δράσεις που αφο-
ρούν φυτοφάρμακα. Καθόρισε κατευθύνσεις για τις δράσεις των
αρμόδιων Διευθύνσεων, για τις αξιοποιήσεις των μελετών ασφα-
λείας , καθώς και για τις υποχρεωτικές ετήσιες επιθεωρήσεις , τις
σχετικές ασκήσεις, τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, αλλά κυρίως
στάθηκε στην καθοριστική σημασία και τον τρόπο της ενημέρω-
σης του Κοινού.

Όλοι οι συμμετέχοντες εμπλούτισαν με την εμπειρία τους τη
σύσκεψη. Ως μία ακόμα βασική υποχρέωση των αρμόδιων υπη-
ρεσιών προέκυψε η δημιουργία σχεδίων έκτακτης ανάγκης και
για τις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ, που αν και δεν ανήκουν στις
επιχειρήσεις,  ως προς την αξιολόγηση επικινδυνότητας, «πάνω
από το όριο», πρέπει να διαθέτουν τέτοια σχέδια,  λόγω της γειτ-
νίασης με πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Από όλες τις πλευρές τέθηκε η αναγκαιότητα της έκδοσης, σε
πρώτη φάση και άμεσα, σχετικού φυλλαδίου.

Όλοι οι παράγοντες της Περιφέρειας, μετά την ολοκλήρωση της
σύσκεψης, παρέμειναν και συνέχισαν με δεύτερη υπηρεσιακή
σύσκεψη σε επίπεδο στελεχών της Περιφέρειας Αττικής, για τη
άμεση υλοποίηση των συμπερασμάτων της σύσκεψης και την
δρομολόγηση δράσεων των αρμόδιων διευθύνσεων . 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχε-
διασμού ΥΠΕΚΑ ο κ. Γεώργιος Μουζάκης, από την Αυτοτελή
Δ/νση Π. Π. Περιφέρειας Αττικής: κ. Ανδρέας Πράσινος, κα Ασπα-
σία Καραμάνου, κ Κυριάκος Κοντούδης, κ. Αναστάσιος Γιώτης, κ.
Αναστάσιος Χαχλάκης. Από τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρει-
ας Αττικής: κ. Ευστράτιος Δαβάκης, κ. Αλέξανδρος Τσούπρας,   κ.
Παύλος Κατώνης. Από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΠΕΔΑ:
κ. Αθανάσιος Μακρής, καθώς και  από το Δήμο Ασπροπύργου:
κα Βερούτη Ελένη, Δήμο Μεγάρων: κ. Σπυρίδων Κορώσης, Δήμο
Μάνδρας: κ. Κων/νος Βιολέτης, Δήμο Φυλής: κ. Ευάγγελος
Ραβανός, Διοίκηση Π.Υ. Δυτικής Αττικής: κ. Πασχάλης Πετρίδης,
κ. Κων/νος Φράγκος, Τροχαία Ελευσίνας: κ. Βασίλειος Παπανι-
κολάου και Ecoeleusis:  κ. Χρήστος Χρηστάκης .

Συνεδριάζει σήμερα Παρα-
σκευή  και ώρα 7:00 μ.μ το Δημο-
τικό Συμβούλιο Αχαρνών, προ-
κειμένου να συζητήσει και να
αποφασίσει για την πορεία
έργων όπως η κατασκευή δρό-
μων στην περιοχή Αγριλέζα και
για το ενδεχόμενο παραχώρη-
σης αθλητικών εγκαταστάσεων
του Ολυμπιακού Χωριού από
τον Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Αχαρνών.

Ενδιαφέρον ακόμη παρουσιά-
ζει το θέμα της σύνδεσης ατελώς
του Ιερού Ναού Αγίων Ταξιαρχών
στην οδό Αγήνορος και Μαλεσί-
νης της περιοχή της Χαραυγής
Β’ με το δίκτυο αποχέτευσης
ακαθάρτων.



4 - ΘΡΙΑΣΙΟ � � � � � � � Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΕΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ.(ΠΕΑΕΑ &ΔΣΕ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ &ΠΕΡΙΞ
ΑΙΣΧΥΛΟΥ 6   (Τηλ.6946870369)

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ
ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/9/2014

Για να τιμήσουμε τους αγώνες και τις θυσίες
αυτών που έπεσαν για τη λευτεριά  της πατρίδας
και για έναν κόσμο στο μπόι των ονείρων και
των ανθρώπων, καλούμε τους Απογόνους και
Φίλους της Εθνικής  Αντίστασης και του Δημο-
κρατικού Στρατού Ελλάδας στην Περιήγηση στα
ιστορικά μνημεία της περιοχής, την Κυριακή 28-
9-2014.

Η περιήγηση θα γίνει  με πούλμαν  και το πρό-
γραμμα έχει  ως εξής.

1) Μνημείο του Ν.Πλουμπίδη στο Δαφνί.
2) Μνημείο των 50 εκτελεσμένων Αγωνιστών

της Εθνικής Αντίστασης στην Αγ.Σωτήρα.
3) Μνημείο της μάχης της Κάζας.
4) Μνημείο της μάχης των Δερβενοχωρίων.
Θα ξεκινήσουμε στις 8 π.μ. από το Πάρκιν του

Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          
ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                                                 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΥΣΟΓΟΝΙΔΗ ΠΟΠΗ

Σημαντική επιδείνωση του καιρού από σήμερα
- Θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες 

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σύμφωνα με
την οποία το επόμενο διήμερο θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από

πολύ ισχυρούς ανέμους και πιθανώς κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, αρχικά στο Ιόνιο και τη Δυτική Ελλάδα
και κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. 

Την Παρασκευή τα  καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν όλη την Ηπειρωτική Χώρα και βαθμιαία θα επεκταθούν
στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και πιθανόν στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. 

Το Σάββατο βροχές και καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές θα εκδηλωθούν στην Κεντρική Μακεδονία (κυρίως στη
Χαλκιδική), την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια,
την Ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. 

Στα ανατολικά θα επικρατήσουν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι (8 με 9 Μποφόρ) ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει
σημαντική πτώση σε όλη τη χώρα (περίπου 8 με 10 βαθμούς). Τα φαινόμενα σταδιακά θα ασθενήσουν και θα
περιοριστούν στα νοτιοανατολικά.

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

< ΑΓΙΟΣ  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ>

Μετά από εκλο-
γές του ομίλου μας
την 17ης Σεπτεμ-
βρίου 2014, οι επι-
τυχόντες συγκρο-
τηθήκαν σε σώμα
την 22α Σεπτεμ-
βρίου 2014 και
αποφάσισαν διά
ψηφοφορίας την
κατανομή των
α ρ μ ο δ ι ο τ ή τ ω ν
τους  ως κάτωθι.

Πρόεδρος : Τσόκας  Σωτήρης  του  Αθανασίου

Αντιπρόεδρος : Στεφανίδης  Ιωάννης του  Αντω-
νίου

Γενικός γραμματέας : Θεοδώρου  Θεόδωρος
του  Μιχαήλ

Ταμίας    : Ρόκκας  Στυλιανός  του  Παναγιώτη

Σύμβουλοι   : Δούκα;ς  Μελέτης  του Αναστασίου
Ηλιάδης  Γεώργιος  του  Αθανασίου
Ρούσσος  Ευάγγελος  του  Κων/νου
Τσιατσιάνης  Χρήστος  του Κων/νου
Χρηστοφής  Μελέτης  του  Χρήστου

Εκ μέρους της διοίκησης του συλλόγου.

ΟΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΤΣΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

"ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ 2014" ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Ένα τριήμερο παράδοσης στις Παλαιές Αποθήκες 
της Ελαιουργικής 

Συνάντηση της Περιφερειάρχη Αττικής με τον γερμανό πρέσβη

Εθιμοτυπική συνάντηση είχε την Τρίτη η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου με τον Πρέσβη της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, κ. Πέτερ Σόοφ (Peter Schoof). 

Συζητήθηκαν οι προοπτικές της Περιφέρειας Αττικής καθώς και θέματα διμερούς ενδιαφέροντος.



Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 ΘΡΙΑΣΙΟ - 5ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ

Πραγματικά η αγάπη και η εκτίμηση που δείχνουν
καθημερινά με τις πράξεις τους οι φίλοι του Συλλόγου
Εθελοντών Θριασίου Πεδίου, είναι αυτό που μας
δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίζει ο Σύλλογος ε
το δύσκολο έργο του.

Οι τελικές συμμετοχές των εθελοντών για τον
αγώνα Greece Race for the Cure 2014 στο Ζάππειο
με το Άλμα Ζωής ,συνολικά μαζί με τις ομάδες υπο-
στήριξης έφτασαν τις 549 εγγραφές!!! Για άλλη μια
φορά πρώτος ο Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδί-
ου, για άλλη μια φορά πρώτη η Ελευσίνα στην
αγάπη και στην προσφορά!!!!!

Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο Γιάννη Καλυμνάκης,
συγχαρητήρια σε ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ !! Όλοι οι υποστηρι-
κτές αυτής της προσπάθειας θα γεμίσουνε το Ζάπ-
πειο την Κυριακή δίνοντας στην κυρία Κλεοπάτρα
Γαβριηλίδου και στο Άλμα Ζωής τις ευχές τους για
επιτυχία.  ΠΑΝΤΑ δίπλα στο Άλμα Zωής λοιπόν
......γιατί ξέρουν να προσφέρουν!!!!!!

Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου (402 συμμε-
τοχές)

Εθελοντές Θριασίου -Antoinette (67 συμμετοχές)
Εθελοντές Θριασίου - TAE KWON DO Ελευσίνας

(34 συμμετοχές)
Εθελοντές Θριασίου -Maki by Κική (26 συμμετοχές)
Εθελοντές Θριασίου - Studio Elegance (Δέσποινα-

Αρετή) (20 συμμετοχές)
Σας ευχαριστούμε όλους πολύ!!!
Ο Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου, θέλει να

ευχαριστήσει τις Ομάδες υποστήριξης για την βοή-
θεια τους στον αγώνα Greece Race for the Cure
2014 στο Ζάππειο με το Άλμα Ζωής που έδειξαν
έμπρακτα την αγάπη τους, τον σεβασμό τους και την
εκτίμηση τους σε όλες τις Γυναίκες!!!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε έναν – έναν ξεχωρι-
στά, που με την εγγραφή του βοήθησε όλη αυτήν την
προσπάθεια που κάναμε. Κκαι δεν ξεχνάμε πως
μόνο… όλοι μαζί μπορέσαμε να το πετύχουμε!!!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ  

Οι τελικές συμμετοχές για τον αγώνα Greece Race
for the Cure 2014 έφτασαν τις 549 !

Μεγάλη η προσφορά και η αγάπη του κόσμουΜεγάλη η προσφορά και η αγάπη του κόσμου

ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Σήμανση για τα κατοικίδια

Ξεκίνησε από την "πράσινη" πλατεία - δίπλα στην
πλατεία Λαού - η σήμανση για τα κατοικίδια στον
δήμο Ελευσίνας. 

Η ενέργεια αυτή του Δήμου  - θα συνεχιστεί και στις
υπόλοιπες πλατείες  κι έχει σαν στόχο να σταματή-
σει το φαινόμενο να γεμίζει το πράσινο με περιττώ-
ματα από τα κατοικίδια. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου απευθύνουν
έκκληση στους ανθρώπους που συνοδεύουν τα
κοτοικίδιά τους- κυρίως τους σκύλους- σε πάρκα και
πλατείες  να έχουν μαζί τους ένα μικρό φαράσι και
ένα σκουπάκι και να μαζεύουν τις ακαθαρσίες των
μικρών τετράποδων , σε μια προσπάθεια διατήρη-
σης του καθαρού  περιβάλλοντος.

Νέο απογευματινό ωράριοΝέο απογευματινό ωράριο
στο ΚΕΠ Θρακομακεδόνωνστο ΚΕΠ Θρακομακεδόνων

Ενέργειες διευκόλυνσης των δημοτών 
θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες 
υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών 

Μετά από συντονισμένες ενέργειες του  Δημάρ-
χου κ. Γιάννη Κασσαβού και του Αντιδημάρ-
χου Τοπικής Ανάπτυξης & Εξυπηρέτησης του

Πολίτη κ. Γιώργου Δασκαλάκη το Κέντρο Εξυπηρέτη-
σης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) στους Θρακομακεδόνες θα εξυ-
πηρετεί τους δημότες και τα απογεύματα.

Να θυμίσουμε πως το εν λόγω ΚΕΠ εξυπηρετούσε τα
τελευταία χρόνια τους δημότες μόνο το πρωί, παρότι ο
νόμος ήταν ξεκάθαρος ως προς το ωράριο λειτουργίας
του.  

Οι δημότες, πλέον, θα έχουν την δυνατότητα να εξυ-
πηρετούνται Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:00 –
20:00 και το Σάββατο από τις 08:00 – 15:00. 

Να τονίσουμε πως παρόμοιες ενέργειες διευκόλυνσης
των δημοτών θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες υπη-
ρεσίες του Δήμου Αχαρνών. 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
θα ισχύσουν την Παρα-
σκευή στην Εθνική οδό

Αθηνών-Κορίνθου, για τη διεξα-
γωγή του αγώνα δρόμου υπερα-
ποστάσεως «Σπάρταθλον 2014».

Συγκεκριμένα θα ισχύσουν:
- Κατά τις ώρες 7.00 έως 10.00,

προσωρινή διακοπή της κυκλοφο
ρίας των οχημάτων στη Νέα 

Εθνική οδό σε τμήμα πλάτους
1,5 μ. στο δεξιό άκρο του οδο-
στρώματος στο ρεύμα προς
Κόρινθο, από τη διασταύρωση Λ.
Αθηνών και Ιεράς Οδού (10ο χλμ,
Δήμος Χαϊδαρίου) έως τη δια-
σταύρωση των Διυλιστηρίων (15,6
χλμ, Δήμος Ασπροπύργου).

- Κατά τις ώρες 7.30 έως 13.30,
προσωρινή και πλήρης διακοπή 

της κυκλοφορίας των φορτηγών
μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους
άνω των 3,5 τόνων στην Παλαιά
Εθνική οδό, από τα Ναυπηγεία
Ελευσίνας (27ο χλμ) έως την είσο-
δο-έξοδο των Μεγάρων στη Νέα
Εθνική οδό (40ο χλμ). Στο διάστη-
μα αυτό η κυκλοφορία των φορτη-
γών θα γίνεται μέσω της Νέας
Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών-Κορίνθου 
Λόγω του αγώνα δρόμου «Σπάρταθλον»
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Νέοι ψεκασμοί κατά της  Δακοκτονίας 
σε περιοχές της Δυτικής Αττικής 

Από τη Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ανακοινώνεται ότι: 

"στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος Δακοκτονίας
έτους 2014 κατά το χρονικό διάστημα από   29/09/2014 –   6 /
10/2014 θα πραγματοποιηθούν ψεκασμοί στους ελαιώνες της
περιοχής για την προστασία της παραγωγής από το δάκο.

Οι ψεκασμοί αυτοί είναι δολωματικοί από εδάφους με το  φυτο-
προστατευτικό    ΕΦΝΤΑΚΟΝ 40 EC

(Διασυστηματικό εντομοκτόνο , αρ. έγκρισης 14.405, δ.ο
DIMETHOATE)  

και έχουν τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον.
Παρόλα αυτά είναι απαραίτητο να λαμβάνονται τα αναγκαία και

προληπτικά μέτρα.
• Άτομα που δεν έχουν σχέση με τους ψεκασμούς να μην πλη-

σιάζουν στα συνεργεία των ψεκασμών.
• Οι μελισσοκόμοι να εμποδίζουν τις πρωινές ώρες την κυκλο-

φορία μελισσοσμηνών που είναι κοντά σε ελαιώνες.
• Οι κτηνοτρόφοι να μην επιτρέπουν την ελεύθερη βόσκηση

στους ψεκασμένους ελαιώνες.
• Οι βιοκαλλιεργητές  να σημάνουν τα κτήματά τους καθώς και

να επικοινωνήσουν με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας
&Κτηνιατρικής 

• Οι ελαιοκαλλιεργητές με περιφραγμένα κτήματα να φροντίσουν
για τη δυνατότητα πρόσβασης των συνεργείων ψεκασμού.

Δεδομένου ότι στη περιοχή των Μεγάρων  υπάρχει εκτεταμένη
συγκαλλιέργεια ελιάς και κηπευτικών ή στη καλύτερη περίπτωση
γειτνίαση των καλλιεργειών αυτών  τονίζουμε ότι οι συνθήκες
αυτές δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στην ορθή χρήση των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων είτε εξ ανάγκης είτε από άγνοια
των αλληλοεπικαλύψεων που προκύπτουν.

Η συγκαλλιέργεια κηπευτικών και ελιάς, απαιτεί :
• Περιορισμένη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών. 
• Συγκεκριμένα επιτρέπει μόνο αυτά τα φυτοπροστατευτικά

προϊόντα που έχουν έγκριση και για τις δύο καλλιέργειες. Στην
επιλογή που θα γίνει θα πρέπει να συνεκτιμηθούν οι απαιτούμε-
νες δόσεις εφαρμογής καθώς και η μέθοδος και τα μέσα εφαρμο-
γής .• Επισημαίνεται ότι η ετικέτα των σκευασμάτων  καθορίζει το
χρονικό διάστημα μεταξύ της τελευταίας επέμβασης με αυτά και
της συγκομιδής των προϊόντων  οπότε εξετάζονται και οι αναμε-
νόμενες ημερομηνίες συγκομιδής και των δύο καλλιεργειών.

ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ

Το Δημοτικό Θέατρο
Μάνδρας «Μελίνα Μερ-
κούρη» φιλοξένησε μια

μοναδική συναυλία της Συμφω-
νικής Ορχηστρας του ωδείου
Ιωάννας Συγγελάκη το βράδυ
του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου
2014, λίγο μετά τις 21:00 μμ,
κλείνοντας με τον καλύτερο
τρόπο τον σπουδαίο πολιτιστι-
κό θεσμό των Ζερβονικόλειων
2014.

Η συναυλια ήταν αρχικά προγραμματισμένη για
τις 14 του μήνα, την ημέρα που το τραγικό συμ-
βάν, με το θάνατο των δύο νέων ατόμων, βάρυνε
την πόλη  με τον τόσο πρόωρο χαμό τους.

Για το λόγο αυτό, η ορχήστρα και ο μαέστρος
άνοιξαν την παράσταση με ένα εκτός προγράμ-

ματος έργο το οποίο και αφιέρω-
σαν στα δυο πρόωρα  αδικοχα-
μένα πρόσωπα.

Το έργο που αφιερώθηκε ήταν
το intermezzo sinfonico απο την
οπερα cavaleria rusticana του
piedro mascagni! 

Σολίστ της βραδυάς ήταν η
εκφραστικοτατη Ελένη Τσου-
τσου στο πιάνο και ο Παγκοσμί-
ου φήμης κλαρινετίστας Σπύρος
Μουρίκης. 

Την ορχηστρα διήυθυνε ο εξαί-
ρετος αρχιμουσικός Παναγιώτης
Βλάχος. 

Το παρόν στην εκδήλωση έδω

σαν  πέρα από πολίτες της πόλης και τον
δήμαρχο Μάνδρας- Ειδυλλίας κ. Γεώργιο Δρίκο
και στελέχη της νέας δημοτικής αρχής που χειρο-
κρότησαν θερμά τους συντελεστές και τους ευχα-
ρίστησαν για το εξαίσιο μουσικό αποτέλεσμα που
προσέφεραν! 

Αυλαία για τα «Ζερβονικόλεια 2014» 
Με τη συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας 

«Ιωάννας Συγγελάκη»...

ΣΤΟΥΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣΣΤΟΥΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
Μουσικό Αφιέρωμα Μουσικό Αφιέρωμα 

στο «ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ»στο «ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ»
από τη Λαϊκή Ορχήστρα τηςαπό τη Λαϊκή Ορχήστρα της

ΔΗ.Κ.Ε.Α. ΔΗ.Κ.Ε.Α. 
Ο Δήμαρχος Αχαρνών και Πρόεδρος του Πνευματικού

Κέντρου Θρακομακεδόνων κ. Ιωάννης Κασσαβός και ο
Αντιδήμαρχος Θρακομακεδόνων και Αντιπρόεδρος του
Πνευματικού Κέντρου κ. Αναστάσιος Χίος σας προσκα-
λούν στο Μουσικό Αφιέρωμα στο «ΜΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ» από την Λαϊκή Ορχήστρα της
ΔΗ.Κ.Ε.Α. 

Το αφιέρωμα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28/9
και ώρα 19:30 στο Ανοιχτό Θέατρο Πλατείας Θρακομα-
κεδόνων, ενώ σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση
θα μεταφερθεί στο Πνευματικό Κέντρο. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ       ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ       ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΙΟΣ

Αλλαγές στο Pre-Show
του ATHENS FLYING

WEEK 2014 

Σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί το
καθιερωμένο pre-show του Athens Flying
Week-2014 στην παραλία Παλαιού Φαλήρου.

Το πρόγραμμα του Φλοίσβου αναδιαμορφώθηκε έτσι
ώστε να χαρίσει και φέτος ένα εντυπωσιακό θέαμα που
θα καταπλήξει και πάλι τους λάτρεις της αεροπορίας
και όχι μόνο, παρά την ματαίωση της εμφάνισης των
Red Arrows,  λόγω τεχνικού προβλήματος που παρου-
σιάστηκε σε ένα από τα αεροσκάφη τους στη διαδρομή
τους από την Ιταλία στην Ελλάδα χθες το απόγευμα.

Το κοινό θα έχει φέτος την ευκαιρία να απολαύσει
στον Φλοίσβο, την Demo-team της Βελγικής Αεροπο-
ρίας με F-16, 2 επιθετικά ελικόπτερα Apache του Στρα-
τού μας, την Aegean μαζί με την Olympic Air, καθώς και
τρία υδροπλάνα της Avio Dream. Το θέαμα θα αρχίσει
στις 17.15, με είσοδο ελεύθερη για όλους.  

Η συνέχεια, όπως έχει ανακοινωθεί, από την Παρα-
σκευή στις 14:00, στην ιστορική αεροπορική Βάση του
Τατοίου. H Demo-team της Πολωνικής Αεροπορίας με
MiG - 29 Fulcrum για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η
Demo–team της Πολεμική μας Αεροπορίας ‘’’Ζευς’’ με
το F-16 Blk 52+ και οι ομάδες της Ολλανδικής και Βελ-
γικής Αεροπορίας, επίσης με F-16, είναι έτοιμες να
εντυπωσιάσουν τους Αθηναίους με την απόδοση
ανθρώπων και μηχανών στα όριά τους. 

Ακόμα, κοντά μας θα είναι η παγκόσμια πρωταθλή-
τρια Aude Lemordant με τα χρώματα της Breitling, το
Team ‘’Δαίδαλος’’ της Αεροπορίας μας με το Τ-6 Texan,
τα περίφημα σμήνη των Blue Circe, Royal Jordanian
Falcons, Orlik, Hawks of Romania και solo αεροπόροι
όπως ο Luca Bertossiο, o Ηλίας Σοφιανός, ο Δημήτρης
Βερβερέλης και πολλοί άλλοι.

Επίσης, τα  πληρώματα της Red Bull με το ελικόπτε-
ρο Bo-105 CB των Flying Bulls όπως και το R/C model
της ομάδας Schaerer Modellflug.  Η Αεροπορία Στρα-
τού θα πετάξει με τα Apache και Chinook- με ρίψεις
αλεξιπτωτιστών- το ΠΝ με τα Sea Hawk και Augusta
Bell και το Λιμενικό Σώμα με τα F-406, TB20 και
Dauphin. Η Aegean Airlines θα είναι εκεί με ένα Air Bus
320 και η Olympic Air με ένα Bombardier Q-400.  

Την Κυριακή, η αεροπορική εορτή θα κλείσει με τα
ελληνικά χρώματα στον αέρα. Στον επίλογο, θα είναι
ένα ζευγάρι μαχητικά Α-7 της Αεροπορίας μας, τα
τελευταία που πετούν ακόμα στον κόσμο, λίγο πριν
αποσυρθούν οριστικά, σε μία εντυπωσιακή πτήση με
εικονική προσβολή του αεροδρομίου. 

Τέλος αναμένεται να εντυπωσιάσουν τα αεροπλάνα
της Athenian Aviators Collection τα οποία θα μας γυρί-
σουν πολλές δεκαετίες πίσω, στα χρόνια του μεσοπο-
λέμου.

Στο Τατόι, θα υπάρχει ελεύθερο parking εντός του
αεροδρομίου.
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Άνω Λιόσια, 22 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΣ: Αρχηγό ΕΛΑΣ
Aξιότιμε Αρχηγέ
Ζητήσαμε συνάντηση μαζί σας για να σας εκθέσουμε τα τερά-

στια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Δήμου
Φυλής, εξαιτίας της ολοένα αυξανόμενης παραβατικότητας.
Την αύξηση αυτή αποδίδουμε στην οικονομική κρίση και στις
ειδικές κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή,
λόγω της παρουσίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων και
κυρίως ROMA. Ειδικότερα, μέσα στο καλοκαίρι πολλαπλασιά-
στηκαν:

-Οι ληστείες, οι κλοπές και οι απειλές
-Η εκτεταμένη διακίνηση ναρκωτικών που πραγματοποιείται,

συστηματικά και οργανωμένα, από συγκεκριμένες κατοικίες,
στο Ζεφύρι και Στα Άνω Λιόσια

-Οι επιθέσεις στα Λεωφορεία της ΕΑΣ, που έχουν ως απο-
τέλεσμα να διακόπτεται η συγκοινωνία από το απόγευμα και
να παρεμποδίζεται η λειτουργία του αμαξοστασίου της ΕΑΣ

-Η δράση συμμοριών που εκφοβίζουν και απειλούν τους
κατοίκους, στην περιοχή του Σταθμού του Προαστιακού, μέσω
του οποίου προσέρχονται, καθημερινά, κατά εκατοντάδες, οι
χρήστες ναρκωτικών στην περιοχή

-Οι κλοπές επαγγελματικών και ιδιωτικών αυτοκινήτων και
μοτοσικλετών

-Οι διαρρήξεις κατοικιών και καταστημάτων
-Τα εγκλήματα της οπλοκατοχής και της οπλοχρησίας
-Τα φαινόμενα ανέγερσης αυθαίρετων κατασκευών
-Οι παράνομες υδροδοτήσεις και ηλεκτροδοτήσεις
-Τα αδικήματα διατάραξης κοινής ησυχίας
-Οι επικίνδυνες παραβάσεις του ΚΟΚ, όπως αυτοσχέδιοι

αγώνες, επιδείξεις κλπ
-Παραβάσεις του Υγειονομικού Κώδικα, που θέτουν σε κίν-

δυνο τη Δημό-
σια Υγεία

Από την
πλευρά της η
Δ η μ ο τ ι κ ή
Αρχή, σε ένδει-
ξη καλής θέλη-
σης και προ-
κειμένου να
συνδράμει την
Ε λ λ η ν ι κ ή
Αστυνομία έχει
εξαγγείλει και
πρόκειται, εντός των αμέσως προσεχών ημερών:

-Να παραχωρήσει δωρεάν τη χρήση του Αστυνομικού Τμή-
ματος Ζεφυρίου, καταργώντας το ενοίκιο που καταβάλλεται
σήμερα. Ταυτόχρονα, θα αναθέσει μελέτη για την βελτίωση των
όρων λειτουργίας του εν λόγω κτιρίου.

-Να παραχωρήσει τα δύο οχήματα (τζιπ) της Δημοτικής
Αστυνομίας στα Αστυνομικά Τμήματα Άνω Λιοσίων και Ζεφυ-
ρίου.

Με τη διαβεβαίωση ότι ο Δήμαρχος, σύσσωμο το Δημοτικό
Συμβούλιο και τα Τοπικά Συμβούλια Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου
και Φυλής θα βρίσκονται στο πλευρό των δυνάμεων της ΕΛΑΣ
κι εκφράζοντας την απόγνωση των κατοίκων της περιοχής
ζητάμε:

-Την ένταση της αστυνόμευσης στην περιοχή του Δήμου
Φυλής

-Τη δημιουργία Αστυνομικού Τμήματος στη Φυλή
-Τη δημιουργία Τμήματος Τροχαίας
-Την ενίσχυση των Αστυνομικών Τμημάτων Άνω Λιοσίων και

Ζεφυρίου με προσωπικό και μέσα, καθώς σήμερα, παρατη-
ρείται υποστελέχωση τους και διάθεση δυνάμεων για μέτρα, 

φύλαξη ΧΥΤΑ, ενίσχυση Τμημάτων σε τουριστικούς προορι-
σμούς κλπ

-Την καθημερινή διεξαγωγή αστυνομικών επιχειρήσεων
-Την ενίσχυση των δυνάμεων της ομάδας ΔΙΑΣ που επο-

πτεύουν την περιοχή
-Την καθημερινή παρουσία στην περιοχή ειδικών αστυνομι-

κών δυνάμεων (ΜΑΤ, ΟΠΚ κλπ, που θα μπορούν να συνδρά-
μουν άμεσα τα Αστυνομικά Τμήματα Άνω Λιοσίων και Ζεφυρί-
ου και την Ομάδα ΔΙΑΣ

Με την επισήμανση ότι η διαιώνιση της σημερινής απαράδε-
κτης κατάστασης διακυβεύει την κοινωνική συνοχή και απειλεί
την κοινωνική ειρήνη, είμαστε βέβαιοι ότι θα προχωρήσετε
στην άμεση λήψη μέτρων που θα συμβάλουν στην αποτροπή
περαιτέρω γκετοποίησης της περιοχής και στη ανακούφιση
των κατοίκων που αδυνατούν να ασκήσουν τα αυτονόητα
δικαιώματά τους, ως πολίτες ενός ευνομούμενου κράτους.

Με εκτίμηση
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Χρήστος Σπ. Παππούς

Περισσότερες από ένα εκατομμύριο
θέσεις εργασίας χάθηκαν από την
αρχή της κρίσης έως σήμερα, σύμφω-
να με στοιχεία που ανακοίνωσε ο Υφυ-
πουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφά-
λισης & Πρόνοιας, Γιάννης Πλακιωτά-
κης. 

Συγκεκριμένα, μεταξύ του πρώτου
τριμήνου του 2009 και του αντίστοι-
χου πρώτου τριμήνου του 2014,
χάθηκαν 1.061.900 θέσεις εργασίας,
το ίδιο δε διάστημα, οι άνεργοι αυξή-
θηκαν κατά 865.600, φτάνοντας τους
1.342.300.

Το ποσοστό ανεργίας των νέων
15 έως 24 ετών, ανήλθε 

μεσοσταθμικά το 2013, στο
58,3%

Ειδικότερα, το ποσοστό ανεργίας
των νέων 15 έως 24 ετών, ανήλθε
μεσοσταθμικά το 2013, στο 58,3%, αν
και πρέπει να σημειωθεί, ότι η ανεργία
των νέων ήταν στην Ελλάδα πάντοτε
συστηματικά υψηλότερη του ενήλικου

πληθυσμού, υποδηλώνοντας βαθύτε-
ρα διαρθρωτικά προβλήματα που
προϋπήρχαν της κρίσης. 

Ωστόσο, ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε ότι,
ήδη, από τα μέσα του 2013, η κατά-
σταση στην αγορά εργασίας έχει στα-
θεροποιηθεί, καθώς η ανοδική ορμή
του ποσοστού ανεργίας ανακόπηκε
και ο μηνιαίος ρυθμός μεταβολής του
αριθμού των ανέργων πέρασε σε
αρνητικά επίπεδα. 

Ακολούθως, ο κ. Πλακιωτάκης ανα-
φέρθηκε στο νέο αναπτυξιακό κύκλο
της Εθνικής οικονομίας, επισημαίνο-
ντας, ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι
αυτός ο νέος κύκλος να μην χαρακτη-
ρίζεται από μια «άνεργη οικονομική
μεγέθυνση», αλλά να συνοδεύεται
από ένα δυνατό και μετρήσιμο μέρι-

σμα απασχόλησης. 
Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, η

πολιτική του Υπουργείου Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες
και συγκεκριμένα τη συνεπή εφαρμο-
γή του νέου Αναπτυξιακού Σχεδίου
της Χώρας και την άμεση στήριξη των
ανέργων και ιδιαίτερα των μακροχρό-
νια ανέργων. 

«Η στήριξη αυτή πρέπει να εκφράζε-
ται με στοχευμένες δράσεις απασχό-
λησης και ενίσχυσης προσόντων,
προκειμένου να αποφευχθεί η απα-
ξίωση την απαξίωση των δεξιοτήτων
τους και να επιτευχθεί η ταχύτερη
δυνατή επανένταξή τους στην αγορά
εργασίας» επισήμανε ο κ. Πλακιωτά-
κης.

Περισσότερες από 1 εκατ. θέσεις εργασίας
χάθηκαν από την αρχή της κρίσης 

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης & Πρόνοιας, Γιάννης Πλακιωτάκης. 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

Το κλιμάκιο των αιρετών του Δήμου Φυλής που επισκέφθηκε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
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Την  επιβολή προστίμων  στην Ελλάδα, με ένα
κατ” αποκοπή ποσό ύψους 14.904.736 ευρώ και
ημερήσια χρηματική ποινή 72.864 ευρώ, έως

ότου εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις, ζητά η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή  από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με νέα προ-
σφυγή της για πλημμελή  διαχείριση  επικίνδυνων απο-
βλήτων.

Πέντε χρόνια μετά την πρώτη δικαστική απόφαση , η
Ελλάδα εξακολουθεί όπως τονίζεται, να μη συμμορφώ-
νεται με τα πρότυπα της Ε.Ε.

Τα επικίνδυνα απόβλητα δεν πρέπει να αναμειγνύονται
με άλλες ροές αποβλήτων, επειδή συνιστούν μεγαλύτε-
ρη απειλή για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία σε
σχέση με τα μη επικίνδυνα απόβλητα. Για το λόγο αυτό

απαιτείται ένα αυστηρότερο σύστημα ελέγχου.
Η δικαστική απόφαση του 2009 σημείωνε την έλλειψη

σχεδίου διαχείρισης για την αντιμετώπιση των διάφορων
ειδών επικίνδυνων αποβλήτων, όπως τα ιατρικά από-
βλητα και οι χημικές ουσίες, τα οποία παραμένουν στο
περιβάλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα και μπορούν
να προκαλέσουν καρκίνο (πολυχλωριωμένα διφαινύλια
(PCB)] και πολυχλωροτριφαινύλια (PCT).

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συμμορ-
φωθεί, η Ελλάδα πρέπει:

να καταρτίσει κατάλληλο σχέδιο διαχείρισης επικίνδυ-
νων αποβλήτων

να δημιουργήσει κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη δια-
χείριση των παραγόμενων επικίνδυνων αποβλήτων. Για
παράδειγμα, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις
για την αναγέννηση ελαίων, την επεξεργασία των οχη-
μάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, την ανακύκλωση
συσσωρευτών ή την ανάκτηση ορισμένων μετάλλων

να αντιμετωπίσει το ζήτημα των παλαιών αποβλήτων
που έχουν αποθηκευτεί προσωρινά, έως ότου καταστεί
δυνατή η αποτελεσματική διαχείρισή τους

Η Ελλάδα έπρεπε να έχει συμμορφωθεί πλήρως εντός
του 2013. Ωστόσο, το πρώτο αναγκαίο βήμα για την επί-
λυση του προβλήματος, η θέσπιση ενός κατάλληλου
εθνικού σχεδίου διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλή-
των, δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί και, έως σήμερα,
η Επιτροπή δεν έχει λάβει κάποιο αξιόπιστο χρονοδιά-
γραμμα συμμόρφωσης.

Ύστερα από πρόταση του επιτρόπου Περιβάλλοντος
Janez Potočnik, η Επιτροπή, κατόπιν τούτου, παραπέ-
μπει εκ νέου την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ, ζητώ-
ντας την επιβολή προστίμων.

Συγκλονιστικά στοιχεία για την οικονο-
μική κατάσταση των Ελλήνων το
2013, περιέχει η έκθεση του γραφεί-

ου Προϋπολογισμού της Βουλής. Σύμφωνα μ'
αυτήν:

2,5 εκατομμύρια άτομα βρίσκονται κάτω
από το χρηματικό όριο της σχετικής φτώχειας,
με βάση το εισόδημα του μεσαίου νοικοκυρι-
ού.

Το 2013 το όριο φτώχειας ήταν 432 ευρώ το
μήνα για ένα άτομο και 908 ευρώ για μια
τετραμελή οικογένεια.

Επιπλέον, 3,8 εκατομμύρια άτομα βρίσκο-
νται σε κίνδυνο φτώχειας λόγω υλικών στερή-
σεων και ανεργίας.

Η Ελλάδα σύμφωνα με την Eurostat βρί-
σκεται στη χειρότερη θέση στην ΕΕ των 28
κρατών-μελών όσον αφορά στον κίνδυνο
φτώχειας. Επίσης, η χώρα μας συγκαταλέγε-
ται στην ομάδα των χωρών με τη μεγαλύτερη
φτώχεια (23,1%) και προηγείται της Ισπανίας,
Ρουμανίας και Βουλγαρίας, ενώ κατέχει την
τέταρτη χειρότερη θέση ως προς το δείκτη
χάσματος της φτώχειας μετά τις Ισπανία, Ρου-
μανία και Βουλγαρία.

Επιπλέον, επισημαίνουν την ανάγκη ανα-
μόρφωσης των κοινωνικών επιδομάτων
καθώς υποστηρίζουν πως «η ελληνική κοινω-
νική πολιτική βασίζεται στη χορήγηση επιδο-
μάτων σε συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγο-

ρίες ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήμα-
τος. Αυτό έχει ωςαποτέλεσμα κάποιες κοινω-
νικές ομάδες να υπέρ-προστατεύονται και
άλλες, που ενδεχομένως χρήζουν μεγαλύτε-
ρης ανάγκης, να βρίσκονται έξω από το δίχτυ
κοινωνικήςασφάλειας. 

Η διατήρηση των πολιτικών αυτών -μεσού-
σης της κρίσεως- οδηγεί σε περαιτέρω όξυν-
ση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτή-
των».

Εξηγούν ότι η αναμόρφωση του συστήμα-
τος κοινωνικής πολιτικής είναι επιτακτική και
χρήζει βελτίωσης τόσο ως προς την αποτελε-
σματικότητα (δηλ. το ποσοστό κατά το οποίο
βελτιώνεται το επίπεδο σχετικής φτώχειας)
όσο και ως προς την αποδοτικότητα (δηλ. μεί-
ωση της ακραίας φτώχειας με την μικρότερη
δαπάνη).

Τα κύρια μέτρα ελάφρυνσης της φτώχειας
στην Ελλάδα συνίστανται «στη χορήγηση επι-
δομάτων, τα οποία απευθύνονται σε νοικοκυ-
ριά χαμηλού εισοδήματος. Το βασικότερο από
τα επιδόματα αυτά είναι το τακτικό επίδομα
ανεργίας που χορηγείται υπό ιδιαίτερα αυστη-
ρές προϋποθέσεις με αποτέλεσμα ένα πολύ
μικρό ποσοστό ανέργων να επωφελείται από
αυτό. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά το πρώτο τρίμηνο
του 2013, το επίδομα ανεργίας έλαβαν
233.000 άνεργοι όταν ο συνολικός αριθμός
ανέργων ανερχόταν σε 1.355.000 άτομα,

δηλαδή μόλις το 17% του
συνόλου. 

Το δεύτερο τρίμηνο του
2013 το ποσοστό των δικαι-
ούχων μειώθηκε περαιτέρω
στο 12%. Το 2001 θεσμοθε-
τήθηκε το επίδομα μακρο-
χρόνιας ανεργίας σαν
συμπλήρωμα στο τακτικόε-
πίδομα ανεργίας (200 ευρώ
μηνιαίως με συνολική διάρ-
κεια 12 μήνες).

Χαρακτηριζόταν από
αυστηρά κριτήρια επιλεξιμό-
τητας, όπως ετήσιο εισόδη-
μα του δικαιούχου κάτω από
12.000 ευρώ, ηλικία τουλάχιστον 45 ετών και
ο δικαιούχος να έχει λάβει τακτικό επίδομα
ανεργίας επί 12 μήνες. 

Ο νόμος 4093/2012, διεύρυνε τα κριτήρια
επιλεξιμότητας για την χορήγηση του επιδό-
ματος μακροχρόνιας ανεργίας, μειώνοντας
την κατώτατη ηλικία από 45 σε 20 έτη (από το
2014), ενώ το μέγιστο επιτρεπόμενο ετήσιο
εισόδημα μειώνεται από 12.000 ευρώ σε
10.000 ευρώ (προσαυξημένο κατά 586 ευρώ
για κάθε παιδί).

Επίσης, η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλή
συνταξιοδοτική δαπάνη και ταυτόχρονα εμφα-
νίζει πολύ διευρυμένη φτώχεια των ηλικιωμέ-
νων.

Ανασφάλιστοι  υπερήλικες 
Για τους ανασφάλιστους υπερήλικες προ-

βλέπεται σύνταξη που χορηγείται από τον
ΟΓΑ και η οποία χρηματοδοτείται από τον
προϋπολογισμό παρέχοντας ένα χαμηλό ελά-
χιστο εγγυημένο εισόδημα.

Ακόμα, τα επιδόματα αναπηρίας ήταν ένα
από τα μέτρα αντιμετώπισης της φτώχειας τα
οποία λόγω του στρεβλού συστήματος εξέτα-
σης των αιτούντων κατέληγαν και σε μη πραγ-
ματικάδικαιούχους. Σε γενικές γραμμές, το κοι-
νωνικό σύστημα ιστορικά έχει αποτύχει να
εκπληρώσει τους στόχους του ενώ όπου έγινε
προσπάθεια βελτίωσης μέσω φορολογικών
ελαφρύνσεων απέτυχε ακόμα περισσότερο».

Νέα επιβολή προστίμου
για επικίνδυνα απόβλητα στην Ελλάδαγια επικίνδυνα απόβλητα στην Ελλάδα

ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
Περίπου 3,8 εκατ. Έλληνες πολίτες
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ  
Energia Rovinari 

Η ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

Φιλικό αγώνα θα δώσει την Kυριακή 
η ΚΑΕ Πανελευσινιακός 

με την Ρουμανική Energia Rovinari. 
Το μάτς θα γίνει στο Κλειστό 

της Γούβας στις 17:00.

Η 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ Γ’ EΘΝΙΚΗΣ 

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΣΤΗΝ Κ.ΑΧΑΙΑ,
Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 
ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Ο ΒΥΖΑΣ ΣΤΗΝ
ΜΑΝΩΛΑΔΑ, 

Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΣΤΗΝ ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ

Την Κυριακή στις 15:30 σε μάτς νοκ
-άουτ θα γίνει η 1η αγωνιστική κυπέλ-
λου στην Γ'Εθνική κατηγορία. 

Αναλυτικά: 

ΑΟ Λουτράκι – Μανδραϊκός
Αδαμόπουλος (Ζακύνθου), Καρα-

λής (Ηλείας), Γκοτσόπουλος (Αχαΐας)

Αχαϊκή – Πανελευσιανιακός
Ψυχούλας (Βοιωτίας), Μπούνος

(Φωκίδας), Καραγιάννης (Φθιώτιδας)

Δόξας Νέας Μανωλάδας – Βύζας
Μεγάρων

Κόλλιας (Αργολίδας), Τσιρίνης
(Αχαΐας), Σκούρτης (Κορινθίας)

ΠΑΟ Βάρδας – Αστέρας Μαγούλας
Σχίζας, Νιδριώτης, Τάμαλης (Αθη-

νών)

Ανακοινώθηκαν από την ΚΕΔ
ΕΣΚΑΝΑ και την ΚΕΔ ΕΣΚΑ οι διαι-
τητές και κριτές που θα διευθύνουν
τους αγώνες της Ένωσης. Αναλυτικά

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.14

ΠΑΙΔΕΣ -ΕΦΗΒΟΙ Β΄
ΚΛ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΔ

19.45 ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦ -ΦΑΡΟΣ
ΚΕΡ. Π Β Ρεμουντάκης Τηγάνης Ι.-
Παπασημακόπουλος Μπάλλας

ΚΛ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΔ
21.30 ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦ -ΦΑΡΟΣ
ΚΕΡ. Ε Β Ρεμουντάκης Τηγάνης Ι . -
Δημητρακοπούλου Μπάλλας

ΝΈΟ ΚΛ. ΒΑΡΗΣ 19.00 ΒΑΡΗ -
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡ. Ε Β Βελέντζας Τερ-
ζής -Μπανιά Δάνδολος

ΚΛ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ (ΑΡΤΑΚΗΣ)
21.30 ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΣΜ. -

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Ε Β Ζαγούρης
Δουλιόγλου -Σαμούρης Νικολαίδης

ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ 15.30
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ Ε Β
Μέλης Αϊβαλιώτης - Παπαδάτος
Καραγεωργόπουλος

ΤΡΙΤΗ 30.09.14
ΠΑΙΔΕΣ ΕΦΗΒΟΙ Α΄-Β΄
ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ 21.00

ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ -ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
Π Α Κοτσώνης Μητρόπουλος -
Τοβήλ Χριστοδούλου

ΚΛ. ΑΝΔ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 21.30
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ε Α Φραγκιαδάκης
Γερουλάνος - Παπαδάτος Μοσκό-
βης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.10.14
Γ΄ ΑΝΔΡΩΝ
ΠΑΛ. ΚΛ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 21.30

ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜ. -ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Γκανής Α. Νικολαίδης - Μοροχλιά-
δης Καναρίδης Δάνδολος

ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛ. 21.00
ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ -ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜ.
Κοτσώνης Καταγάς - Τσιπλακίδης
Κουτσομήτρος Καραγεωργόπουλος

Ο ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ ΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ
ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ

Ο Αχαρναϊκός θα δώσει φιλικό το Σάββατο στο Μενίδι
με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Το μάτς θα ξεκινήσει στις
16.30. Εκτός θα είναι οι τραυματίες Ιορδανίδης, Καλογε-
ρόπουλος, Αθανασίου.

Προχθές η ομάδα  έδωσε φιλικό που είχε διάρκεια 90'
με την Κ:20 που κέρδισε 3-0(Θεοδώρου 2, Παπατόλιος).
Ο προπονητής Γιώργος Βαζάκας έδωσε χρόνο συμμετο-
χής στους ποδοσφαιριστές που δεν είχαν αγωνιζόντου-
σαν.

ΕΣΚΑΝΑ: ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΤΗΣ ΕΠΣΔΑ

Το Σάββατο ανοίγει η αυλαία του πρωταθλήμα-
τος Δυτικής Αττικής. Στην Α΄κατηγορία ξεχωρίζει
η αναμέτρηση του Ακράτητου με τον Θρασύβου-
λο, της Ελπίδας Ασπροπύργου με τον Ατταλο
Νέας Περάμου, και του Κριού με τον Ασπρόπυρ-
γο. Στην Β΄κατηγορία ενδιαφέρον παρουσιάζει η
αναμέτρηση του Ελευσινιακού με τον Μεγαρικό
στοΓ.Ρουμελιώτης και της Νέας ομάδος του
Σκορπιού Φυλής με τον Αοπόλλωνα Ποντίων
Ασπροπύργου, Αναλυτικά:

Α' (1η αγωνιστική)ΣΑΒΒΑΤΟ(16:00)

Πανοράματος: Εθνικός-ΠΑΟΚ Μάνδρας
Δ.Σ Ακράτητου: Ακράτητος-Θρασύβουλος
Νεοκτίστων: Ελπίδα Ασπροπύργου-Ατταλος

Νέας Περάμου
Β'(1η αγωνιστική)
Γ.Ρουμελιώτης: Ελευσινιακός-Μεγαρικός

ΚΥΡΙΑΚΗ(16:00)

Καματερού: Ζωφριά-ΑΕ Ζεφυρίου
Γκορυτσάς: Πυρρίχιος Ασπροπύργου-Αίας

Παραλίας
Περάμου: Νέα Πέραμος-Λέων
Παραλίας: Κριός Ασπροπύργου-Ενωση Πανα-

σπροπυργιακού/Δόξας

ΚΥΡΙΑΚΗ
Β' (1η αγωνιστική)

Παραλίας(11:00): ΑΟ Ελευσίνας-Αστέρας Ανω
Λιοσίων

Γ.Ρουμελιώτης(16:00): Πανελευσινιακή Ενωση-
Ηρακλής Ελευσίνας

Νεοκτίστων:(16:00) Ικαρος-Απόλλων Ανω Λιο-
σίων

ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΟΤΕ 
ΑΠΟ 1/6/14 ΕΩΣ 30/9/14

ΤΗΛΕΠ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΤΗΛΕΠ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Γ. ΠΑΥΛΟΥ 10 ΤΚ 19200Γ. ΠΑΥΛΟΥ 10 ΤΚ 19200

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ  08:30 - 15:00

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30-14:00 & 17:30-21:00
ΤΛΦ 210 5562999 FAX 210 5560099  email:celefther@ote.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η διεύθυνση της σχολής σας ενημερώνει ότι λόγω των συνε-

χόμενων και καθημερινών νέων εγγραφών , στόχος είναι  να
οργανωθούν όσο καλύτερα γίνεται τα νέα τμήματα της σχολής.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και εγγραφές:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6943167656, 2105570665 

Email׃ sportlandfc@outlook.com Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στα
γήπεδα SPORTLAND στη ΘΕΣΗ ΖΟΥΝΟ στον ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
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ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑΣ

ΚΑΙ ΟΙ
ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ

ΑΓΩΝΩΝ

Γνωστοποιήθηκαν από
την ΚΕΔ και την ΕΠΟ οι
διαιτητές της 5ης αγωνιστι-
κής του πρωταθλήματος
της Σούπερ Λίγκας. 

Το πλέον σημαντικό παι-
χνίδι της αγωνιστικής είναι
αυτό του Ατρόμητου με τον
Ολυμπιακό στο Περιστέρι,
το Σάββατο (27/09). 

Διαιτητής ορίστηκε ο
Σταύρος Τριτσώνης από
την Αθήνα, ενώ στον
αγώνα του ΠΑΟΚ με τον
ΟΦΗ την Κυριακή (28/09),
διαιτητής θα είναι ο Δημή-
τρης Θάνος από τα Γρεβε-
νά. 

Στον αγώνα του Παναθη-
ναϊκού με τη Νίκη Βόλου
στη Λεωφόρο, ορίστηκε ο
Απόστολος Αμπάρκιολης
από την Καβάλα. Αναλυτι-
κά οι διαιτητές:

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
Πλατανιάς-Αστέρας Τρί-

πολης (16:00): Θανάσης
Γιάχος (Χίου)

Πανιώνιος-Skoda Ξάνθη
(18:15): Δημήτρης Στυλιά-
ρας (Αιτωλοακαρνανίας)

Ατρόμητος-Ολυμπιακός
(20:30): Σταύρος Τριτσώ-
νης (Αθηνών)

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
Π α ν α θ η ν α ϊ κ ό ς - Ν ί κ η

Βόλου (16:00): Απόστολος
Αμπάρκιολης (Καβάλας)

Βέροια-ΠΑΣ Γιάννινα
(18:15): Αλέξανδρος
Δημητρόπουλος (Φθιώτι-
δας)

Εργοτέλης-Παναιτωλικός
(18:15): Κωνσταντίνος
Ιωαννίδης (Αργολίδας)

Λεβαδειακός-Κέρκυρα
(18:15): Μιχάλης Βοσκά-
κης (Ρεθύμνου)

ΠΑΟΚ-ΟΦΗ (20:30):
Δημήτρης Θάνος (Γρεβε-
νών)

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
Καλλονή-Πανθρακικός

(19:30): Τάσος Σιδηρό-
πουλος (Δωδεκανήσου

Προσλήψεις μόνο αν υπάρχουν κενές θέσεις και κατ'εξαίρεση

Με άλλο άρθρο του νομοσχεδίου απαγορεύεται ο διορισμός ή πρόσληψη στις δημόσιες
υπηρεσίες, μονίμου προσωπικού, ή με σύμβαση αορίστου χρόνου, ή ορισμένου χρόνου
με δυνατότητα ανανέωσης της σχέσης εργασίας του, εφόσον στον οικείο φορέα δεν υφί-
σταται κενή οργανική θέση. Κατ' εξαίρεση μόνο, επιτρέπεται κάτι τέτοιο σε προσωπο-
παγή θέση, αποκλειστικά στις ρητά οριζόμενες περιπτώσεις (π.χ. συμμόρφωση της Διοί-
κησης με δικαστική απόφαση, διορισμός αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοί-
κησης).

ΓΑΜΟΣ
O Σταμάτης Νικόλαος του Κωνσταντίνου και της Χρυσής το γένος 

Τσαγκαράκη, που γεννήθηκε στην Ελευσίνα και κατοικεί στην Ελευσίνα, 
και η Ζωντήρου Παναγιώτα του Παναγιώτη και της Ελένης, το γένος Καλλιέρη,

που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής και κατοικεί στον Ασπρόπυργο, 
πρόκειται να έλθουν σε γάμο που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου 

Αντωνίου Αφαίας Χαϊδαρίου. 

ΟΙ ΠΑΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΤΟΥ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΥ ΝΙΚΗΣΑΝ  ΕΚΤΟΣ 
ΕΔΡΑΣ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 46-45 ΚΑΙ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 53-42

Οι ομάδες παίδων του Μανδραικού με προπονητή
τον Κλεάνθη Βουκουβαλίδη και εφήβων του Βασίλη
Πέτρου ξεκίνησαν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στο
πρωτάθλημα ΕΣΚΑΝΑ αφού επικράτησαν εκτός
έδρας του Ολυμπαικού Πειραιά 46-45, και Φοίνικα Πει-
ραιά 53-42.

***Επόμενη αγωνιστική οι Παίδες αγωνίζονται στις
30/ 9 στο κλειστό Μάνδρας στις 20:30 με τον Πρωτέα
Βούλας, ενώ οι Εφηβοι το Σάββατο 27/9 στις 15:30
στην Μάνδρα με τον ΔΑΣ Δραπετσώνας.

H φωτό είναι του Σπύρου Βασιλειάδη.

Την 1η Οκτωβρίου ορίστηκε το εξ' αναβολής Ερμής K. - Πανελευσινιακός

Ο αγώνας του 3ου ομίλου Ερμής Κιβερίου-Πανελευσινιακός που είχε αναβληθεί την δεύτερη 
αγωνιστική λόγω έργων στο γήπεδο του Αργους  ορίστηκε να διεξαχθεί την Τετάρτη 
01/10/2014 και ώρα 16:00 στο ΔΑΚ Λέρνας.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3

Τουρνουά βόλεϊ 
«Άκης Αθανασόπουλος» 

στη Νέα Πέραμο το τριήμερο

Η Κύζικος Νέας Περάμου διοργανώνει κι εφέτος το
τουρνουά στη μνήμη «Άκη Αθανασόπουλου». Οι αγώνες
θα γίνουν 26-28 στη Νέα Πέραμο και οι τρεις από τις τέσ-
σερις ομάδες θα είναι από τη Volleyleague ΟΠΑΠ.

Πρόκειται για τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον Παμβο-
χαϊκό, ενώ η Κύζικος του Γιώργου Μπακοδήμου αναμένε-
ται να είναι από τις πρωταγωνίστριες στο πρωτάθλημα
Α2 ανδρών.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ»

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου
17.00: Παναθηναϊκός – Κύζικος Νέας Περάμου
19.00: ΑΕΚ – Παμβοχαϊκός

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
17.00: Παναθηναϊκός – Παμβοχαϊκός
19.00: ΑΕΚ – Κύζικος Νέας Περάμου

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
17.00: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
19.00: Κύζικος Νέας Περάμου – Παμβοχαϊκός



12 - ΘΡΙΑΣΙΟ Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

EE: Εφαρμογή ενιαίας άδειας 
διαμονής και εργασίας μεταναστών

Να εφαρμόσει την οδηγία κάλεσε 
η Κομισιόν την Ελλάδα

Να εφαρμόσει τους κανόνες ενιαίας άδειας διαμο-
νής και εργασίας για τους υπηκόους τρίτων
χωρών, κάλεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Ελλά-
δα.
Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ελλάδα δεν έχει
λάβει επαρκή δράση για να εφαρμόσει την «οδηγία
ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας»
(2011/98/EΕ), η οποία έπρεπε να είχε εφαρμοστεί
έως το τέλος του 2013.
Αυτή η οδηγία εισάγει ενιαία διαδικασία υποβολής
αίτησης για τη χορήγηση άδειας διαμονής και
εργασίας στους υπηκόους τρίτων χωρών στην

επικράτεια κράτους- μέλους της ΕΕ. Επίσης, εισά-
γει ένα κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργα-
ζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομί-
μως σε κράτος- μέλος.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει ότι τον
περασμένο Ιανουάριο η Ελλάδα έλαβε προειδο-
ποιητική επιστολή (το πρώτο βήμα μίας διαδικα-
σίας επί παραβάσει), αλλά οι ελληνικές Αρχές δεν
κοινοποίησαν κανένα μέτρο μεταφοράς της οδη-
γίας στο εθνικό δίκαιο.
Γι' αυτό τον λόγο, η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα
να απευθύνει «αιτιολογημένη γνώμη» στην Ελλά-
δα, η οποία έχει προθεσμία δύο μηνών προκειμέ-
νου να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που
έλαβε για την ευθυγράμμιση της εθνικής νομοθε-
σίας της με το δίκαιο της ΕΕ. Διαφορετικά, η Επι-
τροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή της
Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ.

ΦΡΙΚΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

Ακόμη και την πιο νοσηρή φαντασία ξεπερνούν οι πρώτες
πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για
τον εντοπισμό του πτώματος ενός άνδρα τα ξημερώματα

της Τετάρτης, κοντά σε κάδο απορριμμάτων στο Αιγάλεω.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από την ιατροδικαστική
έρευνα προκύπτει ότι οι δράστες του εγκλήματος έκοψαν
στη μέση με ηλεκτρικό πριόνι τον άτυχο άνδρα, ενώ τον
ακρωτηρίασαν για να μην αναγνωριστεί από τα δακτυλικά
αποτυπώματα.
Επιπλέον, έβαλαν φωτιά στο άψυχο κορμί του για να εξα-
φανίσουν τα ίχνη τους.
Το πτώμα του άνδρα βρέθηκε ύστερα από κλήση στην
πυροσβεστική τα ξημερώματα Σας για να σβήσει φωτιά σε
κάδο απορριμμάτων στη συμβολή των οδών Στεφ. Σαρά-
φη και Μούδρου στο Αιγάλεω.
Η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής διενεργεί προανάκριση
για το αποτρόπαιο έγκλημα, που σύμφωνα με τις πρώτες
ενδείξεις πρέπει να έγινε σε διαμέρισμα της περιοχής.

ΝΑΤ- ΟΓΑ - ΟΑΕΕ
ΙΚΑ: Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις

Στις 29 του μηνός, θα καταβληθούν οι συντάξεις του Οκτω-
βρίου στους συνταξιούχους του ΙΚΑ καθώς και σε όσους
λαμβάνουν σύνταξη από το δημόσιο.
Οι συντάξεις του ΝΑΤ θα δοθούν στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ
την 1η Οκτωβρίου θα γίνει η πληρωμή συντάξεων του
ΟΓΑ και ΟΑΕΕ στους δικαιούχους.

ΜΕ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ
Περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου για επιχειρήσεις 

Σε περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου προχωρά το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα-
γής με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την εφοδιαστική αλυσίδα (logistics).

Σύμφωνα με τη ρύθμιση που ανακοινώθηκε, από την 1η Οκτωβρίου 2014 αποκτούν δικαίωμα επιλογής προμηθευτή όλοι οι μη οικια-
κοί πελάτες (δηλαδή όλες οι επιχειρήσεις) που είναι εγκατεστημένες στις περιοχές Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατο-
λικής Μακεδονίας - Θράκης, όπου θα δραστηριοποιηθούν οι αντίστοιχες Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ).

Με τις τροποποιήσεις αυτές, περίπου 150 βιομηχανίες που βρίσκονται στις περιοχές των νέων ΕΠΑ, (Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακε-
δονία και Ανατολική Μακεδονία - Θράκη) αποκτούν τη δυνατότητα συμμετοχής στις δημοπρασίες φυσικού αερίου που διενεργεί η ΔΕΠΑ,
δηλαδή θα έχουν πρόσβαση σε φθηνότερη ενέργεια.

Επιπλέον, από την ψήφιση του νόμου αποκτούν δικαίωμα επιλογής προμηθευτή το σύνολο των καταναλωτών φυσικού αερίου, εκτός
των οικιακών, που βρίσκονται εκτός των περιοχών όπου δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν οι ΕΠΑ. Δηλαδή, εκτός Αττικής
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκη.

Οι οικιακοί πελάτες σε αυτές τις έξι περιοχές θα εξακολουθούν να προμηθεύονται φυσικό αέριο αποκλειστικά από τις αντίστοιχες ΕΠΑ.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι ΕΠΑ υποχρεούνται να επιτρέπουν την πρόσβαση Προμηθευτών στα Δίκτυα Διανομής τα οποία δια-

χειρίζονται, εφόσον αυτό απαιτείται για την τροφοδότηση πελατών που καθίστανται επιλέγοντες.

Υπουργείο Ανάπτυξης για ΕΣΠΑ: Να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ
Η απορροφητικότητα βρίσκεται ήδη στο 75%

Μάχη με το χρόνο δίνει το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο αρμόδιος Υφυπουργός
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ώστε από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ 2007-2013 να
μην χαθεί ούτε ένα ευρώ.

Απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση της βουλευτή της ΔΗΜΑΡ Ασημίνας
Ξηροτύρη, ο κ. Κωνσταντινόπουλος διαβεβαίωσε ότι «Υπάρχει απόλυτη διαφά-
νεια, πρωτόκολλα συνεργασίας τα οποία υπογράφηκαν μεταξύ του Υπουργείου
Ανάπτυξης και των αρμοδίων φορέων και υπάρχει πλήρης συνεννόηση ώστε να
μην χαθεί ούτε 1 ευρώ, να μην επιστρέψει ούτε 1 ευρώ στις Βρυξέλλες».

Αναφερόμενος στην απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013, ο κ. Κωνσταντινόπουλος γνωστοποίησε ότι βρίσκεται
αυτή τη στιγμή στο 75% ( στην ΠΕΠ Αττικής στο 75,8%) και τόνισε παράλληλα ότι «σήμερα όλοι οι πολίτες μπορούν να
μπουν και να δουν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης σε κάθε περιοχή ποιο έργο
πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31-12-2015, ποιος είναι ο ανάδοχος και να δείτε την υλοποίηση των έργων» είπε.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε επίσης την κατάθεση νομοσχεδίου για το «νέο ΕΣΠΑ» και απηύθυνε κάλεσμα
προς όλα τα κόμματα να προσέλθουν σε διάλογο και να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις. 

«Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και πρέπει να δούμε τα λάθη και τις αδυναμίες του παρελθόντος για να μη συνεχι-
στούν. Και είμαι σίγουρος ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα είμαστε έτοιμοι για να το καταθέσουμε στη Βουλή» κατέ-
ληξε.

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΟΥ
Ηλεκτρονικό βιβλίο εσόδων - εξόδων 

Ηλεκτρονικό βιβλίο εσόδων - εξόδων στο οποίο θα
καταγράφονται όλες οι οφειλές των φορολογούμενων
και οι απαιτήσεις τους από το Δημόσιο θα τηρεί η
κάθε ΔΟΥ, σύμφωνα με απόφαση της γενικής γραμ-
ματέως Δημοσίων Εσόδων Αικατερίνης Σαββαΐδου.

Έτσι, θα υπάρχει πλήρης εικόνα για το ύψος των
οφειλών, το είδος και τις ημερομηνίες βεβαίωσης και
εξόφλησης τους, για όλους τους φορολογούμενους.

Κατά ανάλογο τρόπο θα καταχωρούνται και οι επι-
στροφές φόρου που δικαιούνται.

Η ηλεκτρονική παρακολούθηση των οφειλών
σημαίνει ότι το υπουργείο Οικονομικών θα έχει καλύ-
τερη εικόνα για τις οφειλές των φορολογούμενων και
την δυνατότητα να λαμβάνει αποτελεσματικότερα
μέτρα για την είσπραξη τους.

Απομακρύνονται και επίσημα από την εκπαίδευση 
οι επτά εκπαιδευτικοί που πρωταγωνίστησαν 
σε υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας

Σήμερα Παρασκευή, απομακρύνονται και επίσημα από
την εκπαίδευση οι επτά εκπαιδευτικοί που πρωταγωνίστη-
σαν σε υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας. 

Όπως τόνισε ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος,
«οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα απομακρυνθούν από τα καθή-
κοντά τους έως ότου τελεσιδικήσουν οι υποθέσεις στη Δικαι-
οσύνη, ενώ για τους δύο απ' αυτούς που έχουν ήδη τελεσι-
δικήσει οι υποθέσεις τους θα υπογραφεί αύριο η απόλυσή
τους».

Μιλώντας, εχθές, ο υπουργός Παιδείας είχε επισημάνει
ότι η Πολιτεία θα εξαντλήσει σε αυτό το ζήτημα την αυστη-
ρότητά της. «Όσο είμαστε εμείς εκεί δεν υπάρχει περίπτω-
ση ένας εκπαιδευτικός, άνδρας ή γυναίκα, με τέτοια δρα-
στηριότητα να συγχωρεθεί, εξαντλώντας την ποινή του, και
να επιστρέψει» σημείωσε.

ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ Μανδρας - Ειδυλλίας προσκαλεί
τους φίλους και τα μέλη του

το βράδυ της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου,
στην Ταβέρνα Χαγιάτι , 

Κοροπούλη 8 στη Μάνδρα,
σε μια βραδιά χωρίς διαδικασίες

και αποφάσεις, αλλά με μπόλικη πολιτική
κουβέντα, καλό κρασί και μεζέδες.

ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣΣΥΡΙΖΑ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΓΑΜΟΣ 
Ο Αναστάσιος Χρυσοβαλάντης Λαγός 
του Βελισσάριου και της Δήμητρας, 

το γένος Ρεντινιώτη, κάτοικος Βόλου 
και η Λυδία Νικίσινα του Γρηγόρη Νικίσιν 
και της Ειρήνης το γένος Ελευθεριάδου,

κάτοικος Αχαρνών 
θα παντρευτούν στο Ιερό Ναό Ζωοδόχου

Πηγής στην Νεάπολη Νίκαιας 
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ

MSc. MSc. Πανεπιστημίου ΑθηνώνΠανεπιστημίου Αθηνών

•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

•ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
•ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

Φυλής 3, 3ος όροφος
(έναντι Ταχυδρομείου) - Ασπρόπυργος

Τηλ./fax:  210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com
22.5.14

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Φυλής σας προσκαλεί στην ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑΗ Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Φυλής σας προσκαλεί στην ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ

ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ, με αφορμή τον ένα χρόνο από τη δολοφονία του αντιφασίστα ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ, με αφορμή τον ένα χρόνο από τη δολοφονία του αντιφασίστα 
μουσικού Παύλου Φύσσα από Τάγμα Εφόδου της  «Χρυσή Αυγή».μουσικού Παύλου Φύσσα από Τάγμα Εφόδου της  «Χρυσή Αυγή».

Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 27/9, στις 19:00,Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 27/9, στις 19:00,
στην Πλατεία Ηρώων (πλατεία Δημαρχείου) των Άνω Λιοσίων.στην Πλατεία Ηρώων (πλατεία Δημαρχείου) των Άνω Λιοσίων.

ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ:  - Μάνια Μπαρζέφσκι, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας τουΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ:  - Μάνια Μπαρζέφσκι, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του
ΣΥΡΙΖΑ- Θοδωρής Λάδης, μέλος της Γραμματείας του ΚΣ της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ,ΣΥΡΙΖΑ- Θοδωρής Λάδης, μέλος της Γραμματείας του ΚΣ της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ,

Μέλος του αντιφασιστικού Συντονισμού Αθήνας- ΠειραιάΜέλος του αντιφασιστικού Συντονισμού Αθήνας- Πειραιά
ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ:                                   ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ:                                   

The Big Bang TheoryThe Big Bang TheoryΙΡΥΦΕΖΧΡΗΣΤΟ ΛΟΥΦΗ  ΙΡΥΦΕΖΧΡΗΣΤΟ ΛΟΥΦΗ  
Η εκδήλωση διοργανώνεται με την στήριξη των Συλλόγων Τσουκλιδίου Η εκδήλωση διοργανώνεται με την στήριξη των Συλλόγων Τσουκλιδίου 

και Γεννηματά καθώς και της Ριζοσπαστικής Κίνησης Φυλής.και Γεννηματά καθώς και της Ριζοσπαστικής Κίνησης Φυλής.
Σημειώνουμε ότι η εκδήλωση αποτελεί «πρόγευση» του 3ου κεντρικού ΦεστιβάλΣημειώνουμε ότι η εκδήλωση αποτελεί «πρόγευση» του 3ου κεντρικού Φεστιβάλ

Νεολαίας ΣΝεολαίας ΣYYΡΙΖΑ  (2, 3, 4, 5 Οκτώβρη, Πανεπ ιστημιούπολη Ζωγράφου,ΡΙΖΑ  (2, 3, 4, 5 Οκτώβρη, Πανεπ ιστημιούπολη Ζωγράφου,
το πρόγραμμα στη διεύθυνση το πρόγραμμα στη διεύθυνση neolaiasyriza.grneolaiasyriza.gr).).
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(18.3.13)

21.11.11

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

- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονοκα-
τοικία 100τμ με ηλιακό, θέρ-
μανση, τζάκι, πάρκινγκ. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 6948 911
222 κα Βασιλείου. (22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επιπλω-
μένο οροφοδιαμέρισμα 90 τμ
στη Μάνδρα, πλησίον της
κεντρικής πλατείας, σε διώρο-
φη οικοδομή, επί οικοπέδου
500 τμ, με κήπο. Ενοίκιο:450
ευρώ. Είναι σε άριστη κατάστα-
ση, διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-
ση, κλιματισμό και θέση σταθ-
μεύσεως. Τηλ επικοινωνίας:
210-5555391, 6937895583

Ενοικιαζ́εται ισογ́εια κατοικιά
60 τμ στην Ελευσιν́α, με

αυτο-́ νομη θερ́μανση. Τηλ.
επικοινω νιάς 6977680930.
(16.7.14)

Ενοικιάζεται στη Μάνδρα δια-
μέρισμα 125 τ.μ.ισόγειο σε διό-
ροφη οικοδομή, 3 κρεββατοκά-
μαρες, 2 μπάνια, ηλιακός, επι-
δαπέδια θέρμανση, ΔΕΗ &
ΕΥΔΑΠ πληρωμένα λόγω
φωτοβολταϊκών. 450€/μήνα
συζητήσημη. Τηλ:
6987165866, κος Τσάμος.
(5.5.14)(5.5.14)

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη
θέρμανση, στην οδό Κοντούλη ,
πλησίον Δημοτικού πάγκινγκ
Τηλ. 2105542610 ( 10.4.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-

γο διαμέρισμα 85 τμ με ηλιακό,
air condition , αυτόνομη θέρ-
μανση, θέση parking, 2 κρεβα-
τοκάμαρες, 2 wc. Τηλ:
6937050218(6.2.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο δύαρι διαμέρισμα 3ου ορό-
φου 55τμστημ οδό Φυλής πλη-
σίον εμπορικού κέντρου West
Plaza.Διαθέτει τζάκι,Air codi-
tion,ηλεκτρική κουζίνα
P i t s o s , η λ ι α κ ό
θερμοσίφωνα,αυτόνομη θέρ-
μανση και ιδιόκτητο
p a r k i n g . Χ α μ η λ ά
κοινόχρηστα.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 6932720169(10.1.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-

πακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μαθηματικός Πανεπιστημίου

Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτι-
κού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασί-

ου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

Φιλόλογος καθηγήτρια με
πολυετή εμπειρία,παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
Γυμνασίου-Λυκείου στις περιο-
χές Ελευσίνας-Μάνδρας-
Μαγούλας.Τηλέφωνο:
6944298595(27.11.13)

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

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται κοπέλα που να γνω-

ρίζει κρέπα, σάντουιτς, καφέδες
για κατάστημα της περιοχής
του Ασπροπύργου. Τηλ επικοι-
νωνίας: 6979113414, κος
Δημήτρης (24.7.14)

·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ CNC

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επικοι-
νωνίας 2105552260.

 ·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ CNCCAM. Τηλ
Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
2105552260.(11.6.14)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Με προϋπηρεσία και συστά-

σεις, για πλήρη απασχόληση σε
φαρμακείο στον Ασπρόπυργο
Αττικής.Απαραίτητες γνώσεις
Η/Υ,αγγλικών και πιστοποιημέ-
νο πτυχίο βοηθού φαρμακείου.

Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .Τηλέφωνο-
Φαξ: 2105575911(έπειτα απο
τηλεφωνική συννενόηση)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει τη
φύλαξη παιδιών στην περιοχή της
Ελευσίνας. Τηλέφωνο επικοινω-
νίας: 6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμέ-
νων καθώς και τις οικιακές
εργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)

42χρονος με εμπειρία και
δίπλωμα στον χειρισμό κλαρκ
αναζητά εργασία ως χειριστής
κλαρκ ή εργάτης σε επιχείρηση
της Δυτικής Αττικής. Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6989293441
(4.4.14)

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
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-5576988

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος 
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Σαλαμίνος 40,
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνα: 210-
5571472, 210-5570337. Fax:
210-5575184. Κινητά:
6979221888, 6979221885.

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρο-
μάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120
τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδο-
μήσιμος, σε τριώροφη οικοδο-
μή με πιλοτή. Πωλείται και
χωριστά, ήσυχο σημείο, τιμή
ευκαιρίας. Τηλ. 6973315768
(7.5.14)

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6986734365

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
τηλ.: 6971862201 και e-mail: 
sofi_tripitsidou@hotmail.com  

Κύριος 75 ετών , λάτρης της
φύσης, αναζητά κυρία κοντά
στην ηλικία του για σοβαρή
γνωριμία. Τηλ. 6943014666

- Αθλητικές κακώσεις 
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση 
- Παιδοορθ/κα προβλήματα 
- Θεραπεία τενοντίτιδων 

με αυτόλογους βιολογικούς 
παράγοντες PRP

Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών 
και της Κλινικής Ιπποκράτης και της Κλινικής Ιπποκράτης 

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

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

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

16.11
.12
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TO ΣΗΜΕΡΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟΥ ΑΤΤΙCA TV
11.00: Υγεία και νανοτε-
χνολογία

12.00: Telemarketing ash-
wagandha

13 .00 :Te lemarke t i ng
προϊόντων αδυνατίσμα-
τος
14.00: Τηλεδώρα

15.00: Μέρα με την μέρα

16.00: Υγεία και νανοτε-
χνολογία

17.00: Συντροφιά μας

17.30: Μαγειρεύοντας
ελληνικά, Ρεβύθια σαλάτα
17.40: Se lever, προϊόντα
ομορφιάς

18.00: Telemarketing
προϊόντων αδυνατίσμα-
τος

19.00: Se lever, προϊόντα
ομορφιάς

19.20: Πέλλα, η πατρίδα
του Μεγαλέξανδρου

20.00: Προσανατολισμοί,
Ακρόπολη Αθηνών

20.50: Se lever, προϊό-
ντα ομορφιάς
21.10: Αναδιφήσεις στην
ιστορία και τον πολιτισμό,
Η λαογραφία της Κρήτης

22.00 Se lever, προϊό-
ντα ομορφιάς

22.20: Κύθηρα

23.20: Se lever, προϊόντα
ομορφιάς

23.40: They shoot music

00.00: Democracy Now

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

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

213 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
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
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 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 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

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑΣτο κατάστημά
μας θα βρείτε:

α) Βότανα  (ιβίσκος, αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά  (μέντα,
δυόσμος, ρίγανη, κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι, χαμο-
μήλι, φασκόμηλο, κλπ)
δ) Μπαχαρικά  σε μεγάλη
ποικιλία κάθε είδους όπως
κάρυ, πιπέρι, 

μείγματα μπαχαρικών για ξεχωριστές  χρήσεις και  γεύσεις και αλάτι διαφό-
ρων τύπων και προελεύσεων.
ε) Τοπικά Ελληνικά προϊόντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος  όπως
μαστίχα Χίου, μέλι, κλπ και αντίστοιχα προ'ι'όντα.
στ)  Καλλυντικά, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες,  κλπ. βασισμένα σε φυτικά
προϊόντα όπως η μαστίχα, η αλόη, η ελιά  κ.λ.π.
ζ) Ποτά παραδοσιακά για σας και τους εορταζομένους φίλους σας όπως
ρακί, τσίπουρο, μαστίχα.
η) Παραδοσιακά χειροποίητα είδη ζυμαρικών κατασκευασμένα με βιολογικά
υλκά.  
θ) Ζεάλευρα  και προ'ι'όντα ζέας και πολλά ακόμα προ'ι'όντα.
Επισκεφθείτε μας και θα εκπλαγείτε από την ποικιλία, την ποιότητα αλλά
και για να  γνωρίσετε τις μεγάλες δυνατότητες της φύσης  μέσα από τα
φυτικά μας προϊόντα.

Φυλής 8Α  Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801Φυλής 8Α  Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801

ΙΒΙΣΚΟΣ
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Μήνυμα ενότητας από τον 
επικεφαλής του Κινήματος

Ανατροπής στην Αυτοδιοίκηση, 
Γιώργο Πατούλη, 

Ενόψει των  Εκλογών στις Π.Ε.Δ. και στην ΚΕΔΕ

Μήνυμα ενότητας απέστειλε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και
επικεφαλής του Κινήματος Ανατροπής στην Αυτοδιοίκηση,
Γιώργος Πατούλης, με επιστολή προς τους ομολόγους του

Δημάρχους, ενόψει των Αυτοδιοικητικών Εκλογών στις Π.Ε.Δ. της
Χώρας και στην ΚΕΔΕ, επισημαίνοντας:       

«Σε λίγες ημέρες οι αιρετοί εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης θα εκλέ-
ξουν τα νέα Διοικητικά Συμβούλια των ανώτερων θεσμικών μας οργά-
νων, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Γι' αυτό είναι σημαντικό
να επιλέξουμε να μας εκπροσωπήσουν στις Π.Ε.Δ. και την Κ.Ε.Δ.Ε.,
τα στελέχη εκείνα, που θα μπορέσουν να εκφράσουν πολιτικά το αίτη-
μα για:

·  αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των θεσμικών μας οργάνων,
ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη εκπροσώπηση όλων των Δήμων,

·  δίκαιη κι αντικειμενική κατανομή πόρων, σύμφωνα με τις ανάγκες
των τοπικών κοινωνιών κι όχι με βάση τα συμφέροντα των πληθυ-
σμιακά μεγαλύτερων Δήμων, σε βάρος των μικρών,

·  απαλλαγή της Αυτοδιοίκησης από το στενό κομματικό εναγκαλι-
σμό, που χαρακτηρίζει όλα αυτά τα χρόνια τη λειτουργία της Κ.Ε.Δ.Ε.

Το Κίνημα Ανατροπή στην Αυτοδιοίκηση, το οποίο διαθέτει ήδη την
ευρεία στήριξη 165 Δημάρχων όλης της χώρας, αλλά και εκατοντά-
δων ακόμη αυτοδιοικητικών στελεχών, που συμμετέχουν ως εκλέκτο-
ρες στις διαδικασίες για την ανάδειξη νέων Δ.Σ. στις Π.Ε.Δ., είναι μια
ανεξάρτητη πρωτοβουλία που ενώνει πρόσωπα από διαφορετικά
κόμματα.

Δημιουργηθήκαμε στους χώρους που καθημερινά δίνουμε τις μάχες
μας για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, κι
όχι σε κλειστά κομματικά γραφεία. 

Η αποδοχή του Κινήματος Ανατροπή στην Αυτοδιοίκηση τρομάζει
τους αντιπάλους μας. Γι' αυτό επιχειρούν ψευδώς να μας παρουσιά-
σουν ως μια κομματικά κατευθυνόμενη πρωτοβουλία. Μας αποκα-
λούν "γαλάζιους" υποψήφιους, ενώ παρουσιάζουν τις δικές τους υπο-
ψηφιότητες ως δήθεν ανεξάρτητες, "λευκές". Λένε ψέματα, γιατί γνω-
ρίζουν ότι: 

·  δεν συνδέσαμε την πρωτοβουλία μας ούτε με την ανασύνθεση της
Κεντροδεξιάς, ούτε της Κεντροαριστεράς, όπως διακηρύσσουν οι
αντίπαλοί μας. Εμείς επιδιώκουμε την Αναγέννηση της Αυτοδιοίκη-
σης,

·  στο Κίνημα μας συμμετέχουν Δήμαρχοι που εξελέγησαν από την
πρώτη Κυριακή, με ποσοστά άνω του 50%, που αποδεικνύει την
υπερ-κομματικότητα της υποψηφιότητάς τους,

·  οι ίδιοι που μας κατηγορούν ως δήθεν κομματικές υποψηφιότη-
τες, διαθέτουν μικρό έρεισμα στις κοινωνίες τους, αφού απέσπασαν
ποσοστά μικρότερα του 21-22%. Κι οφείλουν την εκλογή τους τη δεύ-
τερη Κυριακή, σε συμφωνίες που έκλεισαν σε κομματικά γραφεία,

· διχάζουν την Αυτοδιοίκηση και διαχωρίζουν τα στελέχη της με
βάση κόμματα και χρώματα, κι όχι με βάση προγράμματα και ικανό-
τητες. 

‘’Ανατροπή, κόντρα σε αυτούς που επενδύουν 
στο διχασμό και τη διάσπαση μας’’ 

Πώς μιλούν για ανεξαρτησία και για δήθεν "λευκές υποψηφιότητες",
όταν στηρίζονται σε χρίσματα που δίνονται σε γραφεία αρχηγών κομ-
μάτων και βασίζουν τον πολιτικό σχεδιασμό τους στη δημιουργία ετερό-
κλητων συμμαχιών, που έχουν ημερομηνία λήξης την επομένη των
εκλογών;

"Είμαστε η Δύναμη Ανατροπής κατεστημένων συμφερόντων"
Είμαστε η Νέα Δύναμη στην Αυτοδιοίκηση, που ήρθε να ανατρέψει

παράταιρες συμμαχίες και κατεστημένα συμφέροντα ετών. Ερχόμαστε
για:

·  να ανατρέψουμε "τις παρεούλες" που σχηματίστηκαν τα προηγού-
μενα χρόνια στα θεσμικά μας όργανα, οι οποίες μοίραζαν θώκους  και
χρήματα με βάση τα προσωπικά τους συμφέροντα,

·  να εκφράσουμε τα συμφέροντα όλων των Δήμων, ισότιμα,
·  να βάλουμε τέλος στην άδικη αντιμετώπιση των μικρών σε μέγεθος

Δήμων, που είδαν τα προηγούμενα χρόνια να μειώνεται η χρηματοδό-
τησή τους, να στερούνται το απαραίτητο  προσωπικό για τη λειτουργία
τους, να μειώνεται ο αριθμός των συμβούλων που συνεπικουρούν τους
Δημάρχους στο δύσκολο έργο τους, να μειώνεται κατακόρυφα η αμοι-
βή των Δημάρχων και των αντιδημάρχων ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται
οι ευθύνες και αρμοδιότητές τους,

·  να μπει τέλος στην άγρια περικοπή των πόρων μας, στα 3,5 χρό-
νια αφωνίας προς την Πολιτεία κι έλλειψης κάθε είδους διεκδίκησης
προς όφελος των τοπικών μας κοινωνιών,

·  να διεκδικήσουμε αναβαθμισμένο ρόλο στα όργανα που διαχειρί-
ζονται τους πόρους του ΕΣΠΑ και του "Πράσινου Ταμείου", σε όλα τα
στάδια των αποφάσεων που αφορούν την ένταξη και χρηματοδότηση
έργων.

Έχουμε διαμορφώσει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο αρχών, θέσεων και διεκ-
δικήσεων, που υπηρετούν το στόχο μας για μια θεσμικά ισχυρή, λει-
τουργικά ανεξάρτητη και οικονομικά αυτάρκη Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Φιλικά,Γιώργος Πατούλης
Δήμαρχος Αμαρουσίου

Επικεφαλής Πρωτοβουλίας Κίνημα Ανατροπής στην
Αυτοδιοίκηση»

Μόνο συγκεκριμένα τρόφιμα επι-
τρέπεται να διατίθενται από τα
κυλικεία και τις σταθερές καντί-

νες, που λειτουργούν εντός των δημόσιων
και ιδιωτικών σχολείων, ενώ ισχύουν και
ανώτατες τιμές ανά είδος, όπως επισημαί-
νει το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών
(ΚΕΠΚΑ), με ανακοίνωσή του την Πέμπτη.

Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα σχολικά
κυλικεία και καντίνες επιτρέπεται -μεταξύ
άλλων- να πωλούν όλα τα φρέσκα φρούτα
και λαχανικά εποχής, καλά πλυμένα και
συσκευασμένα σε ατομική μερίδα, αποξη-
ραμένα φρούτα χωρίς προσθήκη ζάχαρης,
επίσης συσκευασμένα σε μερίδα έως 5 γραμμαρίων,
φυσικούς χυμούς φρούτων και λαχανικών και φρουτο-
σαλάτες από φρέσκια πρώτη ύλη, που παρασκευάζο-
νται επιτόπου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυ-
καντικών ουσιών. Επιτρέπονται επίσης οι συσκευα-
σμένοι χυμοί φρούτων χωρίς συντηρητικά και προ-
σθήκη ζάχαρης, σε συσκευασία μέχρι 250 ml.

Οι χώροι εστίασης μπορούν επίσης να παρασκευά-
ζουν και να διαθέτουν σαλάτες από φρέσκα, καλά πλυ-
μένα λαχανικά χωρίς προσθήκη αλατιού, ενώ από
γαλακτοκομικά επιτρέπεται να πωλούν τυποποιημένο,
πλήρες και ημιαποβουτυρωμένο γάλα σε συσκευασία
έως μισού λίτρου, σοκολατούχο με χαμηλά λιπαρά
(έως 250 ml) και τυποποιημένο γιαούρτι (έως 5%
λιπαρά), χωρίς πρόσθετα σάκχαρα σε μερίδα έως 200
γραμμαρίων. 

Παράλληλα, οι μαθητές μπορούν να προμηθεύονται
από τα κυλικεία διάφορους τύπους τυριών (με εξαίρε-
ση τα ανακατεργασμένα τυριά, ή τηγμένα τυριά και
ανακατεργασμένα τυριά, με αλειφώδη υφή) και απλά
αρτοπαρασκευάσματα ή αρτοσκευάσματα, που πλη-
ρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές (π.χ., κορεσμένα
λιπαρά έως 3%, τρανς λιπαρά μέχρι 0,1% και νάτριο
έως 0,5%).

Τα κυλικεία και οι καντίνες των σχολείων μπορούν
ακόμη να πωλούν τυρόπιτες, πίτσες και σάντουιτς με
συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ενώ μεταξύ 

των αλλαντικών επιτρέπεται μόνο η βραστή γαλο-
πούλα με συγκεκριμένες προδιαγραφές. 

Στα γλυκίσματα, αποδεκτά είναι η κρέμα και το ρυζό-
γαλο σε μερίδες έως 150 γραμμαρίων(με περιεκτικό-
τητα σε λίπος γάλακτος έως 4%), ο χαλβάς και το
παστέλι (έως 50 γραμμάρια), το μέλι και η σοκολάτα
υγείας και γάλακτος (έως 30 γραμμαρίων). Δεν επιτρέ-
πεται η διάθεση τσιχλών -καραμελών ή αναψυκτικών.

Ανώτατες τιμές με ΦΠΑ

Οι ανώτατες τιμές των προϊόντων με ΦΠΑ διαμορ-
φώνονται ως εξής:

-Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό,
με τυρί (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, ελαιο-
λάδου και άλλων) 1,00 ευρώ. Αν προστεθεί και γαλο-
πούλα 1,25 ευρώ. 

-Σουσαμένιο κουλούρι 40 γραμμαρίων τουλάχιστον:
0,40 ευρώ

-Τυρόπιτα – σπανακόπιτα με τυρί φέτα ή κασέρι
βάρους 120 γραμμαρίων: 1,00 ευρώ

-Εμφιαλωμένο νερό των 500 ml, εγχώριο ή μη, εντός
ή εκτός ψυγείου: 0,35 ευρώ

-Φυσικοί χυμοί φρούτων με 100% χυμό (χωρίς πρό-
σθετη ζάχαρη) σε ατομική συσκευασία 250 ml: 0,85
ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις ανα-
λυτικές προδιαγραφές των τροφίμων, που επιτρέπεται
να πωλούνται στα χολικά κυλικεία, οι καταναλωτές
μπορούν να ανατρέχουν στο http://www.kepka.org.

Ποια προϊόντα και σε τι τιμές πρέπει
να πωλούν τα σχολικά κυλικεία
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών

Πρ ω τ ο β ο υ -
λίες απο-
σ υ μ φ ό ρ η -

σης της φορολογι-
κής διοίκησης από
ποινικές διαδικασίες
για την είσπραξη
των ληξιπρόθεσμων
χρεών των φορολο-
γούμενων προς το
Δημόσιο προανήγ-
γειλε την Πέμπτη ο
υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος
Μαυραγάνης μιλώντας σε ημερίδα
του ΣΕΒ με θέμα «Η ταχεία απονο-
μή δικαιοσύνης, κρίσιμη προϋπό-
θεση για τις επενδύσεις και την
ανάπτυξη».

Eστιάζοντας στην ομιλία του στην
επίλυση φορολογικών διαφορών
αναγνώρισε πως η εφαρμογή του
θεσμού της ενδικοφανούς προσφυ-
γής που θεσμοθετήθηκε για όλες
τις διαφορές και στο φορολογικό
δίκαιο έτσι ώστε να αποσυμφορη-
θούν τα διοικητικά δικαστήρια από
υποθέσεις που μπορεί να επιλυ-
θούν σε επίπεδο φορολογικής διοί-
κησης αντιμετωπίζει προβλήματα.

Όπως είπε, λόγω του μεγάλου 

όγκου των ενδικοφανών προσφυ-
γών και της δυσχέρειας της διοίκη-
σης να τις επεξεργάζεται εντός
αυτού του χρονικού διαστήματος,
εξετάζεται η πιθανότητα επιμήκυν-
σής της προθεσμίας έκδοσης από-
φασης επί της ενδικοφανούς προ-
σφυγής που σήμερα είναι 60 ημέ-
ρες.

«Στόχος μας παραμένει η ταχύτε-
ρη επίλυση των φορολογικών δια-
φορών. Προκειμένου να επιτευχθεί
ο στόχος αυτός ακούμε και εξετά-
ζουμε προτάσεις βελτίωσης» είπε ο
κ. Μαυραγάνης, ο οποίος προσέ-
θεσε πως εξετάζεται από την
Κυβέρνηση η δυνατότητα πρόβλε-

ψης ενός ενδιάμεσου σταδί-
ου επίλυσης της φορολογι-
κής διαφοράς, μετά την
λήξη της ενδικοφανούς δια-
δικασίας και πριν την εκδί-
καση από τα αρμόδια δικα-
στήρια.

«Ο φορολογούμενος θα
μπορούσε, εάν το επιθυμεί,
να προσφύγει σε ένα τέτοιο
ενδιάμεσο στάδιο, που θα
φέρει εχέγγυα ανεξάρτητου

οργάνου» ανάφερε ο υφυπουργός,
προσθέτοντας πως αυτό θα μπο-
ρούσε να γίνει ακόμα και στο πλαί-
σιο της Επιτροπής Διαβούλευσης
φορέων και Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων που επανασυ-
στάθηκε πρόσφατα με απόφασή
του.

«Δεν αναφέρομαι στις πράξεις
φοροδιαφυγής αλλά στο ξεχωριστό
αδίκημα της μη καταβολής χρεών
προς το Δημόσιο, ένα ζήτημα που
από κοινού με το υπουργείο Δικαι-
οσύνης αντιμετωπίζουμε για να
δώσουμε λύση πρακτική, δίκαιη και
εναρμονισμένη με τις διεθνείς πρα-
κτικές» είπε χαρακτηριστικά προα-
ναγγέλλοντας τις σχετικές αλλαγές.

Γ. Μαυραγάνης: Σταματούν οι διώξεις για όσους χρωστούν φόρους
Πρωτοβουλίες αποσυμφόρησης της Δικαιοσύνης και της φορολογικής διοίκησης


