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τις απόψεις της εφημερίδας

Ελευσίνα

ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΓΚΑΛΟΥ 81
Τηλέφωνο: 
210 55 47 602

Ασπρόπυργος
ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ 
Λεωφ Ειρήνης 218,
Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105598618

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Αεράκης Νικόλαος Λ.
Αιγαίου Πελάγους 32,

Τηλέφωνο:
2102470189

Αχαρνές
Γκάτζιου Σοφία Φ.

Πάρνηθος 118, 
Εφημερία: 08:00 -

23:00
Τηλέφωνο:
2102403004

Μαυρομμάτης Εμ.
Δημοκρατίας 222,
Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2102312615

Μάνδρα
Κληρονόμων 

Βασιλείου Ισιδώρα Π.
Στρ Ρόκκα 67, 

Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105555236

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ:Συννεφιά 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 19 έως 29
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Κυπριανός, Κυπριανή
Ιουστίνη, 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα
διαχείρισης αστικών
λυμάτων παραμένει στην

Αττική , καθώς για το σύνολο του
νομού απαιτούνται 22 εγκαταστά-
σεις επεξεργασίας λυμάτων, οι
οποίες θα εξυπηρετούν τους 53
οικισμούς που έχουν υποχρέωση
να τις διαθέτουν. Η πραγματικό-
τητα όμως είναι ότι πολλές εξ
αυτών είναι ημιτελείς ή βρίσκο-
νται στα σχέδια. 

΄΄Καμπάνες’’ απο  Κομισιόν για
τις εκκρεμότητες 

Η απουσία αποχετευτικού δικτύ-
ου και βιολογικού καθαρισμού
«χάρισαν» το 2007 στη χώρα μας
μια ευρωκαταδίκη. Και επειδή η
Πολιτεία δεν συμμορφώθηκε, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έσυρε για δεύτερη φορά στο
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΔΕΕ) το 2013, με
την Κομισιόν να ζητεί από την Ελλάδα περί τα 13 εκατ.
ευρώ και επιπλέον 47.462 ευρώ για κάθε ημέρα που θα
περνά από την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης
του Ευρωδικαστηρίου (αναμένεται σε λίγους μήνες) έως
τη λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας.

Η Ελλάδα είχε καταδικαστεί και το 2004 από το
Ευρωδικαστήριο για την ανεπαρκή τότε κάλυψη - Θριά-
σιου Πεδίου. 

Σήμερα βέβαια η εικόνα στη Δυτική Αττική  - σε σχέση
με την ανατολική ή τα Βόρεια Μεσόγεια- έχει αλλάξει
καθώς λειτουργούν η Εγκατάσταση Επεξεργασίας 

Λυμάτων και οι κεντρικοί
συλλεκτήριοι αγωγοί, αλλά
υπήρχαν καθυστερήσεις ως
προς την ολοκλήρωση μέρους
του δευτερεύοντος δικτύου σε
κάποια σημεία οικισμών , εξαι-
τίας σημαντικών αρχαιολογι-
κών ευρημάτων.

Η εγκατάσταση δέχεται
προς το παρόν ένα ποσοστό
χαμηλότερο του 40% των
λυμάτων, γεγονός που αποδί-
δεται στη δυσκολία των δήμων
να ολοκληρώσουν τις ιδιωτικές
συνδέσεις (περικοπές χρημα-
τοδότησης) και κυρίως λόγω
των δημοτών που αδυνατούν
να καταβάλουν τις δαπάνες
σύνδεσης. 

Με αφορμή το τελευταίο
άλλωστε, η ΕΥΔΑΠ αποφάσι-

σε να ενισχύσει οικονομικά τη σύνδεση ακινήτων του
Θριασίου Πεδίου στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης ώστε
να οδηγούνται πλέον στο υπερσύγχρονο Κέντρο Επε-
ξεργασίας Λυμάτων Θριασίου, αφήνοντας οριστικά στο
παρελθόν το παρωχημένο σύστημα, που τόσο πολύ
στοιχίζει στη δημόσια υγεία, το περιβάλλον αλλά και την
οικονομία. 

Η εταιρεία, όπως είχαμε αναφέρει και σε παλαιότερο
τεύχος της εφημερίδος, είχε ανακοινώσει την ενισχύση
των νοικοκυριών με το ποσό των 1.500 ευρώ συν ΦΠΑ
για όσους υποβάλλουν αίτημα σύνδεσης στα αρμόδια
γραφεία της έως τις 31/12/2014. Το ποσό αυτό θα απο-
πληρωθεί σε διάστημα 5 ετών..

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΙΕΖΕΙ 
και τα αστικά λύματα της Αττικής 
καταλήγουν ακόμη σε χειμμάρους

‘’Βροχή’’ οι απειλές για πρόστιμα από την Κομισιόν

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

 Στο ‘’τραπέζι’’ το κρίσιμο ζήτημα των ελέγχων 

Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο συγκαλείται σήμερα το
απόγευμα στις 19:00 στον Ασπρόπυργο, προκει-
μένου να συζητηθεί το κρίσιμο ζήτημα του επανε-

λέγχου των συμβάσεων υπαλλήλων (ΙΔΑΧ).
Στον δήμο Ασπροπύργου επικρατεί αναβρασμός καθώς

έχουν έρθει στο ‘’φως’’ της δημοσιότητας τα πρώτα στοιχεία
από τους επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης, και κάνουν
λόγο για ενδείξεις παρατυπιών σε αρκετές συμβάσεις.

Σημειώνεται , ότι εδώ και δύο ημέρες πραγματοποιείται
κατάληψη από εργαζομένους στον δημαρχείο Ασπροπύρ-

γου, που αντιδρουν στην ‘’άξιολόγηση’’ , ενώ εχθές υπήρξε μαζική συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας - Ειδυλλίας που πραγματοποιήθηκε στις 11:00
π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου 

Παράλληλα,  τους εργαζόμενους του Ασπρόπυργου επισκέφθηκαν οι Επιτροπές ΙΔΑΧ (εργαζομένων με συμβάσεις
αορίστου χρόνου) από τους δήμους Πετρούπολης και Ηλιούπολης αναδεικνύοντας την ανάγκη συντονισμού της δράσης.
Επιτροπές ΙΔΑΧ συγκροτήθηκαν επίσης στον Ασπρόπυργο και στη Μάνδρα. Σήμερα, στο πλαίσιο της παναττικής στά-
σης εργασίας στο Δημόσιο, τέσσερα σωματεία ΟΤΑ της Αττικής (Πετρούπολης, Ηλιούπολης, Αγ. Αναργύρων και Ασπρο-
πύργου, Μάνδρας - Ειδυλλίας) και πέντε επιτροπές ΙΔΑΧ καλούν σε συγκέντρωση στο Δημαρχείο Ασπρόπυργου, στη 1
μ.μ.

Υπενθυμίζεται ότι ο δήμαρχος, Ν. Μελετίου, σε προηγούμενη συνεδρίαση επανέλαβε ότι πάγια θέση του Δήμου είναι
να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος, διότι αν συμβεί κάτι τέτοιο δεν θα μπορεί να λειτουργήσει . 
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Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επι-
κρατείας, αίτηση που είχε υποβάλλει ο
δήμος Μεγαρέων ζητώντας την αναστολή

της απόφασης για μετεγκατάσταση Ρομά στη
θέση «Κανδήλι» του όρους Πατέρα.

Ο δήμος τάσσεται κατά της μετεγκατάστασης των
Ρομά στην παραπάνω θέση, υποστηρίζοντας ότι
θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη, ότι δεν εξα-
σφαλίζονται συνθήκες υγιεινής διαβίωσης στην
περιοχή και ότι θα προκληθούν φαινόμενα κοινω-
νικού αποκλεισμού των Ρομά και κίνδυνοι για την
ασφάλεια του πληθυσμού.

Ωστόσο, το ΣτΕ με την απόφασή του απέρριψε
ως αβάσιμους όλους τους λόγους που προέβαλε
ο δήμος για να στηρίξει το αίτημά του.

Φυσικά η τελική μάχη θα κριθεί - λένε οι γνω-
ρίζοντες-  στα τέλη του μήνα όπου αναμένεται
να συζητηθούν στο Δικαστήριο αιτήσεις ακυ-
ρώσεως που έχουν υποβάλλει για το θέμα
αυτό ο δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας, ενώ αντίστοι-
χες  προσφυγές έχουν υποβάλλει στο ΣτΕ και οι
δήμοι Λυκόβρυσης – Πεύκης, οι οποίοι στρέφονται
κατά άλλου σχεδιασμού για μετεγκατάσταση Ρομά
εντός των ορίων τους.

Κατεδαφίσθηκαν εχθές ακατοίκητοι οικίσκοι
στον καταυλισμό πίσω από το Νομισματοκοπείο 

Στο μεταξύ ξεκίνησε χθες στις 10 το πρωί η κατε-
δάφιση ακατοίκητων οικίσκων στον καταυλισμό

των ρομά, πίσω από το Νομισματοκοπείο, στο
Χαλάνδρι.

Παρόντες στον χώρο ήταν ο γγ Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μ. Αγγελάκας και υπηρεσιακοί
παράγοντες, ο δήμαρχος Χαναδρίου Σίμος Ρούσ-
σος και αντιδήμαρχοι.

Όπως σημείωσαν, ο δήμαρχος Χαλανδρίου και ο
αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Κώστας Γερο-
λυμάτος, γκρεμίζονται ακατοίκητα κτίσματα καθ'
υπόδειξη των ίδιων των τσιγγάνων και του προέ-
δρου τους Στέλιου Καλαμιώτη,

‘’Τρύπες‘’ εντοπίζονται στη διαδικασία  που αφο-
ρούν τα «απόβλητα-προϊόντα προς καταστρο-
φή», τα οποία προτού μεταφερθούν στο ΧΥΤΑ
Φυλής, περνούν από το Σταθμό Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων (ΣΜΑ), προκειμένου να υποστούν
την κατάλληλη επεξεργασία. 

Πρόσφατο περιστατικό το «μπλόκο» σε φορτίο
υλικών που, αν και έπρεπε, δεν είχε καταστραφεί
με τις απαραίτητες διαδικασίες, και είχε φτάσει στο
ΣΜΑ Σχιστού. 

Πιο συγκεκριμένα αρμόδια υπάλληλος του
ΕΔΣΝΑ σταμάτησε ως όφειλε την διαδικασία κατα-
στροφής του εν λόγω φορτίου και τούτο γιατί μετά
από επιτόπιο οπτικό έλεγχο που έκανε -παρου-
σία της Περιφερειάρχη Αττικής και προέδρου του
Ειδκού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής
(ΕΔΣΝΑ) κυρίας Ρένας Δούρου-, αποδείχτηκε
πως τα υλικά δεν ήταν πλήρως κατεστραμμένα
όπως θα έπρεπε, σύμφωνα με το νόμο, πριν από
την απόθεσή τους στον σταθμό. 

Αρκετές φορές έχει γίνει αντιληπτό από τα αρμό

δια κλιμάκια  ότι δεν γίνεται πλήρης καταστροφή
προϊόντων που για διάφορους λόγους –κατασχέ-
σεις, δικαστικές αποφάσεις κ.ά- επιβάλλεται να
καταστούν τελείως ακατάλληλα για οποιαδήποτε
χρήση. 

Έτσι, αυτά φτάνουν στο ΧΥΤΑ και αποτελούν
πόλο έλξης για ανθρώπους που σπεύδουν
–συνήθως αθίγγανοι και άτομα από χαμηλά οικο-
νομικά στρώματα- να βρουν ρούχα, παπούτσια ,
αντικείμενα πάσης φύσεως σε «καλή» κατάσταση
οικονομικό όφελος από την αξιοποίησή τους.
Πολλές φορές, διακινδυνεύουν τη ζωή τους. 

Τα απόβλητα υπόκεινται σε διαδικασίες μετα-
φόρτωσης ή και προσωρινής αποθήκευσης στο
χώρο, πριν τη μεταφορά τους σε αδειοδοτημένες
εγκαταστάσεις επεξεργασίας, αξιοποίησης, ανα-
κύκλωσης ή τελικής διάθεσης.

Κι όλα αυτά ενώ είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να
υπάρξει «πέναλτι» από το ευρωδικαστήριο (Δικα-
στήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για τη συνέχιση
της λειτουργίας του ΧΥΤΑ στη Φυλή.

«Μπλόκο» σε φορτίο υλικών 
από υπαλλήλους του ΕΔΣΝΑ
Είχε φτάσει στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων  
του Σχιστού χωρίς να έχει καταστραφεί  
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Διευκολύνσεις σε 
οφειλέτες προς 
ΟΤΑ και ΝΠΔΔ

Την επέκταση
ρ ύ θ μ ι σ η ς
των ληξι-

πρόθεσμων οφει-
λών και προς τα
Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου
(ΝΠΔΔ) των δήμων
προβλέπει τροπο-
λογία στο σχέδιο
νόμου του υπουρ-
γείου Εσωτερικών
«Έλεγχος των οικο-
νομικών των πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντι-
προσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», που
κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα, επεκτείνεται η δυνατότητα ρύθμισης των ληξι-
πρόθεσμων οφειλών και προς τα ΝΠΔΔ των δήμων για
την εξόφληση αντίστοιχων οφειλών προς τους δήμους.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται εξόφληση εφάπαξ με πλήρη
απαλλαγή από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις εκπρό-
θεσμης καταβολής ή σε δόσεις με αντίστοιχη απαλλαγή σε
ποσοστό που κυμαίνεται από 10% έως 80% από τις προ-
σαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, ανάλογα με το ύψος
της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων.

Μεταξύ άλλων, παρατείνεται έως τις 14 Νοεμβρίου 2014
η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους οφειλέτες
προς τον οικείο δήμο ή τα νομικά πρόσωπα αυτού για την
υπαγωγή των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους στις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις παρατείνεται ως 14 Νοεμ-
βρίου 2014 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής, εκ
μέρους του οφειλέτη, της προβλεπόμενης αίτησης υπαγω-
γής των οφειλών του προς ΟΤΑ α' βαθμού καθώς και προς
ΝΠΔΔ αυτών.

Παράλληλα, καθορίζεται η διαδικασία για την υπαγωγή
στη ρύθμιση οφειλών στην περίπτωση των ΝΠΔΔ των
ΟΤΑ, δεδομένου ότι αυτά δεν είχαν συμπεριληφθεί μέχρι
τώρα. Επίσης, οφειλές προς τις ΔΕΥΑ (δημοτικές επιχειρή-
σεις ύδρευσης και αποχέτευσης), οι οποίες έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσμες έως τις 30.9.2014, δύνανται να ρυθμίζο-
νται, κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του διοικητικού
συμβουλίου.

Θα μπορούν να προχωρούν σε ρύθμιση βεβαιωμένων
και ληξιπρόθεσμων οφειλών με απαλλαγή έως 100% από
τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (τόκους υπε-
ρημερίας).

AΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ 
Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Για αναστολή της μεταφοράς 
Ρομά στο όρος Πατέρα



ο οποίος ήταν  επίσης παρών  τη διάρκεια της
επιχείρησης.

Ο στόχος για σήμερα είναι «να ικανοποιηθούν
δικαστικές αποφάσεις που έπρεπε να εκτελε-
σθούν, με το μικρότερο δυνατό κόστος για τους
ανθρώπους εδώ. 

Η λογική του να εφαρμόζεται η νομιμότητα χωρίς
να μας ενδιαφέρει το κόστος για τους ανθρώπους
είναι καταστροφική και ευτυχώς αποφεύχθηκε»
υποστήριξε ο δήμαρχος Χαλανδρίου, ενώ πρό-
σθεσε ότι στόχος  ήταν «να αποτραπεί η εγκατά-
σταση στο Όρος Πατέρα και να αποτραπεί η
αστυνομική επέμβαση που θα ήταν επικίνδυνη
για τους τσιγγάνους, τους περιοίκους και όλη την
πόλη μας».

Συνεργασία της Τ. Α.
με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 
την Περιφέρεια και την κυβέρνη-
ση, για να επιλυθεί το θέμα που

εκκρεμεί 40 χρόνια

«Από αύριο» συμπλήρωσε ο κ.
Ρούσσος «στόχος είναι, σε συνεργα-
σία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, την Περι-

φέρεια και την κυβέρνηση, να λυθεί ένα σοβαρό
θέμα που εκκρεμεί 40 χρόνια. Οι τσιγγάνοι πρέπει
να μετεγκατασταθούν με διασφαλισμένες συνθή-
κες αξιοπρεπούς διαβίωσης, με πρόσβαση σε
υγεία, παιδεία και όλες τις απαραίτητες υποδομές
και να απογκετοποιηθούν».

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών ανέφερε
και αυτός από την πλευρά του ότι «τα Μέγαρα δεν
μπορούν να θεωρηθούν λύση» και ότι «το μεγάλο
στοίχημα είναι η συνεννόηση, ώστε να εξευρεθεί
λύση». 

Την ίδια άποψη φαίνεται να συμμερίζεται και η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και οι δικοί της
αξιωματούχοι προσανατολίζονται στην αναζήτηση
άλλης, βιώσιμης λύσης.

Μ. Αγγελάκας 
«Αναζητούμε εναλλακτικό χώρο, μέχρι να

βρεθεί όμως βιώσιμη λύση η περιοχή των
Μεγάρων παραμένει στο τραπέζι»

Στο μεταξύ σήμερα ο γγ Δημόσιας Περιουσίας
Αβραάμ Γούναρης θα έχει συνάντηση με τον γγ
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μανώλη Αγγελάκα,
στις 10.30 το πρωί στο υπουργείο Οικονομικών,
προκειμένου να αναζητήσουν ενδεχόμενο χώρο
μετεγκατάστασης των ρομά. «Εάν δεν βρεθεί
οποιαδήποτε λύση» τόνισε ο κ. Αγγελάκας «η
λύση των Μεγάρων παραμένει ακόμη στο τραπέ-
ζι», σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, η Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση σε συνεργασία με τον δήμο
Χαλανδρίου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο του
καταυλισμού θα εξετάσουν και το ενδεχόμενο δια-
σποράς των οικογενειών του καταυλισμού σε
δομημένες κατοικίες στην Αττική.

«Σε κάθε περίπτωση» είπε ο κ. Αγγελάκας «με
αξιοπιστία από όλες τις πλευρές θα βρούμε
λύση» και επανέλαβε ότι «η μετεγκατάσταση των
τσιγγάνων αναστέλλεται προσωρινά και θα διευ-
θετηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα».
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«Να περάσει στους Δήμους 
η διαχείριση μέρος 
του νέου ΕΣΠΑ»

Χρονικό όριο 4 έως 6 μηνών για την μετεγκατάσταση του καταυλισμού 

Π. Νίκας: 
‘’Να μην εξαρτάται

από την υπογραφή του
περιφερειάρχη εάν θα

τα πάρουμε’’

Την ικανοποίησή του για την προσπά-
θεια που γίνεται για την κατανομή
πόρων του νέου ΕΣΠΑ και στους
δήμους, εξέφρασε ο δήμαρχος Καλαμά-
τας και πρόεδρος της Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Πελοποννήσου
Παναγιώτης Νίκας, επισημαίνοντας πως
αυτό θα οδηγήσει σε απεξάρτηση των
δήμων, που αποτελούν ανεξάρτητο
θεσμό και ισόβαθμο με την περιφέρεια,
και υπογράμμισε το γεγονός πως αρω-
γοί σε αυτή την προσπάθεια είναι
πρώην δήμαρχοι που βρίσκονται σήμε-
ρα στο Κοινοβούλιο.

«Δικαιούμαστε από το νέο ΕΣΠΑ οι
δήμοι ένα ποσοστό της τάξεως του 10%
με 12%, που αντιστοιχεί σε περίπου 2,5
δισ. ευρώ. Θέλουμε να γίνει μία κατανο-
μή όπως έγινε με το πρόγραμμα του

“Θησέα”, δηλαδή να ξέρει από τώρα
κάθε δήμος τι δικαιούται να πάρει, με
συγκεκριμένα κριτήρια, που είχε κι ο
“Θησέας”, κριτήρια πληθυσμιακά, κριτή-
ρια γεωγραφικά. Να μην εξαρτάται από
την υπογραφή του περιφερειάρχη εάν
θα τα πάρουμε», δήλωσε ο πρόεδρος
της ΠΕΔ Πελοποννήσου.

Ο κ. Νίκας σημείωσε ότι «δεν έχουμε
πρόβλημα η Διαχειριστική Αρχή να είναι
στην περιφέρεια» και προσέθεσε: «Πρέ-
πει να ξέρουμε, όμως, από πρώτα, τι θα
πάρουμε, ώστε να κάνουμε και τις σχετι-
κές μελέτες. Και οι δήμοι που έχουν αδυ-
ναμίες σε επίπεδο τεχνικών υπηρεσιών,
υπάρχουν κάποιες προτάσεις να ενι-
σχυθούν με υπαλληλικό προσωπικό
από την ελεύθερη αγορά και θα αγωνι-
σθούμε και γι' αυτό».

Εξάλλου, ο δήμαρχος Καλαμάτας
σήκωσε τους τόνους για τις απεντάξεις
έργων από το ΕΣΠΑ και τα έβαλε με τον
περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρο
Τατούλη, επισημαίνοντας ότι «δεν έχω
κανένα προσωπικό πρόβλημα με τον
περιφερειάρχη». 

«Με τον περιφερειάρχη έχω πολιτικές

διαφωνίες, που όσο είμαι δήμαρχος θα
τις διακηρύσσω. Με ενδιαφέρει το συμ-
φέρον του λαού, τον οποίον εκπροσω-
πώ», πρόσθεσε ο κ. Νίκας και μεταξύ
άλλων, αναρωτήθηκε: 

«Ο δήμαρχος Καλαμάτας δεν πρέπει
να μιλήσει για τα σκουπίδια; Δεν πρέπει
να ζητήσει πληροφόρηση; Ο δήμαρχος
Καλαμάτας δεν πρέπει να ρωτήσει τον κ.
Τατούλη για την κατανομή του ΕΣΠΑ;
Ποιος θα μιλήσει για την Καλαμάτα, όταν
απεντάσσονται τρία έργα, από τα οποία
τα δύο είχαν γραπτή εντολή του περιφε-
ρειάρχη να γίνει διαγωνισμός και έγινε,
ανακηρύχθηκαν μειοδότες-εργολάβοι, τα
έργα αυτά τα ενέταξε η ελληνική κυβέρ-
νηση σε ΣΑΕ και στο Πρόγραμμα Δημο-
σίων Επενδύσεων, δηλαδή η κυβέρνη-
ση έβαλε τα χρήματα για να γίνουν αυτά

τα έργα κι ο περιφερειάρχης τα απέντα-
ξε»;

Αναρωτήθηκε ακόμη αν πρέπει να
μιλήσει για το αεροδρόμιο της Καλαμά-
τας, αλλά και στο θέμα των απορριμμά-
των: «Να μην πούμε ότι έχουμε στείλει
πέντε έγγραφα για να μας στείλουν μια
μονάδα καθαρισμού αποβλήτων, τα
γνωστά compact, τα οποία σαπίζουν σε
αποθήκες στην Καλαμάτα, για να μπο-
ρέσουμε να υποστηρίξουμε τη διαδικα-
σία διαχείρισης των απορριμμάτων;
Προτιμούν να τρώνε τα ποντίκια μηχα-
νήματα αξίας εκατομμυρίων ευρώ, αντί
να υποστηριχθεί μία προσπάθεια η
οποία γίνεται από τον Δήμο Καλαμά-
τας»;
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Νέα δράση
‘’Χωρίς μεσάζοντες’’
στο Ζεφύρι στις 5/10

ΗFoodlink επέκτεινε τους αποθηκευτικούς
χώρους κατάψυξης και ψύξης, ενώ παράλ-
ληλα τον Ιούλιο του 2014 ξεκίνησε και η λει-

τουργία νέου κέντρου διανομής αποθήκευσης
ξηρού φορτίου, εμβαδού 10.000m2, στην περιοχή
της Μάνδρας Αττικής.
H Εταιρία Foodlink Α.Ε. του Ομίλου FDL, η μόνη
εταιρία του κλάδου των Logistics εισηγμένη στο
χρηματιστήριο Αθηνών (ΕΝ.Α), προχώρησε σε
επενδύσεις της τάξεως των €800.000 ευρώ εντός
του 2014.

Πιο συγκεκριμένα, η
Foodlink επέκτεινε τους
αποθηκευτικούς χώρους
κατάψυξης και ψύξης, ενώ
παράλληλα τον Ιούλιο του
2014 ξεκίνησε και η λει-
τουργία νέου κέντρου δια-
νομής αποθή

κευσης ξηρού φορτίου,
εμβαδού 10.000m2, στην
περιοχή της Μάνδρας Αττι-
κής. Έχοντας ήδη πραγ-
ματοποιήσει επενδύσεις

της Transport Link A.E. ύψους 400.000 ευρώ για
αγορά νέων φορτηγών τεχνολογίας EURO 6, οι
συνολικές επενδύσεις του Ομίλου FDL θα ανέρχο-
νται για το 2014 στο ποσό του 1.200.000 ευρώ.
Ο Όμιλος FDL συνεχίζει, ακολουθώντας συγκεκρι-
μένο πλάνο επενδύσεων, να εξασφαλίζει την απα-
ραίτητη δυναμική για την απόκτηση νέων συνεργα-
σιών καθώς και την είσοδο του σε νέες αγορές,
παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και με
στόχο την κατάκτηση ηγετικής θέσης στον κλάδο
των logistics, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Καθολικό κλείσιμο 
καταστημάτων στις 6/10

Αποφάσισε ο Σύλλογος 
Καταστηματαρχών Εστίασης Μεγάρων

Ηχηρό μήνυμα αντί-
δρασης με αποδέ-
κτες όλους τους

θεσμικούς φορείς και το
σύνολο της Μεγαρικής κοι-
νωνίας αποφάσισε να
στείλει ο Σύλλογος Κατα-
στηματαρχών Εστίασης
και Διασκέδασης του
δήμου Μεγαρέων σε
συνάντηση που πραγμα-
τοποίησαν το Δ.Σ. και τα
μέλη του, την περασμένη
Τρίτη 23-9-2014.
Πιο συγκεκριμένα, συζη-

τήθηκαν εκτενώς οι προ-
βληματισμοί που αντιμε-
τωπίζει ο κλάδος στην ενε-
στώσα κατάσταση, δηλαδή η έλλειψη ρευστότητας, η
χαμηλή κατανάλωση, η υπερφορολόγηση, το αβέβαιο
της αναπτυξιακής προοπτικής καθώς και η αναγκαιότητα
άμεσης υποστήριξης που θα εξασφαλίσει την βιωσιμότη-
τα των επιχειρήσεων.
Επιπρόσθετα μετά από διεξοδική συζήτηση που ακο-

λούθησε, κοινή ήταν η διαπίστωση ότι πρέπει να δοθεί
ένα τέλος στην αδικαιολόγητη και άνευ προηγουμένου,
συνεχή απαξίωση και προσχεδιασμένη υποβάθμιση των
επιχειρήσεων, που συντελείται εδώ και καιρό με τους
άδικους, αλλεπάλληλους και εξοντωτικούς ελέγχους που
υφίστανται οι καταστηματάρχες, που έχουν σαν αποτέλε-
σμα την απόλυτη ψυχολογική, σωματική και οικονομική
εξόντωση τους.
Η απαράδεκτη προσπάθεια υποβάθμισης έχει σαν συνέ-
πεια να αντιμετωπίζονται οι ιδιοκτήτες καταστημάτων ως

εγκληματίες του ποινικού κώδικα και δράστες αξιοποίνων
πράξεων, οδηγούμενοι στο αυτόφωρο, δίνοντας έτσι μια
ακόμη περισσότερο στρεβλή εικόνα για την κατάσταση
της αγοράς και αποθώντας κάθε υγιή προσπάθεια ανά-
πτυξης και εξόδου απ την οικονομική κρίση.
Για τους λόγους αυτούς, ο Σύλλογος Καταστηματαρχών
Εστίασης και Διασκέδασης καλεί όλους τους αυτοαπα-

σχολούμενους, επαγγελματίες του χώρου της διασκέδα-
σης και εστίασης της πόλης σε καθολικό κλείσιμο των
καταστημάτων την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014 δίνοντας
το παράδειγμα της ένωσης και της έμπρακτης εναντίω-
σης σε μεροληπτικές στάσεις καθώς και της συμβολικής
παρακίνησης για ένα κοινό μήνυμα συστράτευσης των
επαγγελματιών με συμμετοχή και μαζική διαμαρτυρία.
Τέλος, ζητούμε από όλους τους συναδέλφους να τηρή-

σουν την απόφαση που λάβαμε εξασφαλίζοντας έτσι την
αξιοπρέπεια μας και το μέλλον των επιχειρήσεων μας . Η
εποχή απαιτεί συνεργασία και κοινές λύσεις, ας σταματή-
σει επιτέλους η εχθρική στάση και πολιτική προς της επι-
χειρήσεις.

Από Σύλλογο Καταστηματαρχών Εστίασης Μεγάρων

Επενδύσεις μεγάλων 
ομίλων στη Μάνδρα 

Επεκτάσεις και λειτουργία νέου κέντρου διανομής
αποθήκευσης από τη Foodlink

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ 
Δυτικής Αττικής για τη Δημοτική Αρχή 

Ελευσίνας-Μαγούλας

‘’Οι εργαζόμενοι στους Δήμους της Δυτικής Αττικής , πραγ-
ματοποίησαν σήμερα έκτακτη γενική συνέλευση, προκειμέ-
νου να συντονίσουν και να κλιμακώσουν τις δράσεις τους.

Οι εργαζόμενοι αγωνίζονται ενάντια στις μεθοδεύσεις της
συγκυβέρνησης, η οποία με όχημα τον προσχηματικό επα-
νέλεγχο μετατροπής των συμβάσεων από ορισμένου χρό-
νου και έργου σε αορίστου χρόνου και την συγκριτική «αξιο-
λόγηση '' στοχεύει σε χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων, στην
ερήμωση και κατάργηση υπηρεσιών, προκειμένου να υλο-
ποιηθούν οι μνημονιακές δεσμεύσεις που έχει υποσχεθεί
στην τρόικα (6.500 απολύσεις μέχρι το τέλος του έτους) και
να εξυπηρετηθούν τα μεγάλα ιδιωτικά - εργολαβικά συμφέ-
ροντα.

Η δημοτική αρχή Ελευσίνας-Μαγούλας όμως, με την απει-
λή της περικοπής των ωρών και κατ’ επέκταση της μισθο-
δοσίας δημιουργεί κλίμα εκφοβισμού στους εργαζόμενους
για την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στην Έκτακτη Γενική
Συνέλευση. 

Ενεργώντας «βασιλικότερα του βασιλέως», επιχειρεί τον
περιορισμό - κατάργηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων
και ελευθεριών των εργαζομένων, που αποτελεί και προα-
παιτούμενο της τρόικα στην υπόδουλη κυβέρνηση και που
στοχεύει στον αφοπλισμό του συνδικαλιστικού κινήματος.

Θα περιμέναμε τη Δημοτική Αρχή να συμπαρασταθεί και
να παλέψει μαζί με τους εργαζόμενους για την υπεράσπιση
του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την διασφάλιση
του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών
της.

Η τρομοκρατία όμως δε θα περάσει, γιατί το τρένο αναχώ-
ρησης της μνημονιακής Κυβέρνησης έχει ήδη αρχίσει να
σφυρίζει !!!’’
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Παιδική χορωδία με δωρεάν 
μαθήματα από την Ε.Γ.Ε
Η Ε.Γ.Ε Παράρτημα Αχαρνων προχώρησε στην

ίδρυση παιδικής χορωδίας, με δωρεάν μαθήματα.
Διαβάστε παρακάτω την ενημέρωση που έχει
αναρτηθεί από την Ένωση Γυναικών

Φίλοι και Φίλες

Σας γνωρίζουμε ότι
η Ε.Γ.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ,
συνεχίζοντας την
ενεργό συμμετοχή
της στην κοινωνική
και πολιτιστική ζωή του τόπου, μέσα στο φαύλο
κύκλο των κρίσεων που μας πνίγει, μετά την γυναι-
κεία χορωδία της, προχώρησε και στην  ίδρυση
παιδικής χορωδίας.

Για να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά της
πόλης μας να γνωρίσουν την διαχρονική αξία  του
χορωδιακού τραγουδιού, σας ανακοινώνουμε, ότι
για όσα παιδιά επιθυμούν να την πλαισιώσουν, τα
μαθήματα  θα είναι δωρεάν.

Την προσπάθεια αυτή,  μια ελάχιστη κοινωνική
συμβολή, για την πολιτιστική αναγέννηση του
τόπου μας, ζητάμε από εσάς, και ιδιαίτερα από
τους φίλους εκπαιδευτικούς και γονείς να την αγκα-
λιάσετε, ενθαρρύνοντας την συμμετοχή των παι-
διών.

Τα μαθήματα γίνονται στο Γραφείο του συλλόγου
μας, κάθε Σαββάτο, ώρα 12.00΄-1.30΄μμ,  με μου-
σικοδιδάσκαλο τον κ. Κων/νο Κουτσογιώργο,
πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγ. Βλασίου Αχαρ-
νών.

Υπεύθυνη Χορωδίας η κα Αθανασία Αυγέρη
τηλ.2102444363 - 6972866498 .

Αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την
εμπορευματοποίηση του Πάρκου Περι-
βαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώ-
νης Τρίτσης», να  διατηρήσουν το δημό-
σιο χαρακτήρα του, αλλά και να διεκδική-
σουν την κρατική χρηματοδότησή του,
είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου, και οι
κάτοικοι της πόλης,  όπως  επισημαίνεται
σε  ψήφισμα, που εγκρίθηκε στην τελευ-
ταία συνεδρίασή του.

«Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος για τη
σωτηρία του Πάρκου, προκειμένου να
διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα του και
να είναι προσβάσιμο για όλο το λαό»,
αναφέρεται στο εν λόγω ψήφισμα, το
οποίο κοινοποιείται στα υπουργεία Εσω-
τερικών και ΠΕΚΑ , καθώς και στην Περι-
φέρεια Αττικής και τον ΑΣΔΑ.

Στο ίδιο ψήφισμα, προτείνεται ακόμη, η
δημιουργία Φορέα Διαχείρισης-Διοίκη-
σης μεταξύ της Περιφέρειας και του
ΑΣΔΑ, την εποπτεία του οποίου θα έχει
ο εκάστοτε Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού
Τομέα Αθηνών, με δεδομένη την  υπ’
αριθμ. 1824/275/2014 τροπολογία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας &
Κλιματικής Αλλαγής που κατατέθηκε από
τον ΥΠΕΚΑ  Γιάννη Μανιάτη, η οποία
ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων,
για μεταφορά του πάρκου «Αντώνης Τρί-
τσης» στον ΑΣΔΑ.

Αναλυτικά το ψήφισμα του Δημοτικού
Συμβουλίου Ιλίου έχει ως εξής:

«Είναι σε όλους μας γνωστό, ότι το
Πάρκο «Τρίτση» υποβαθμίζεται σκόπιμα,
με στόχο να αποδεχτούμε κάποια στιγμή,
όταν η κατάσταση φθάσει στο απροχώ-
ρητο, τη «λύση» που θα προσφέρουν
κάποιοι ιδιώτες για τη «σωτηρία του». Η
λύση του δεν θα είναι άλλη από την
«αξιοποίησή» του προς όφελος κάποιων
ιδιωτικών συμφερόντων, που θα εξυπη-
ρετηθούν μέσα από κάθε είδους εμπορι-
κών δραστηριοτήτων στο χώρο του Πάρ-
κου.

Αυτές τις μέρες εξελίσσεται μία τέτοια
προσπάθεια από τον Οργανισμό Διαχεί-
ρισης του Πάρκου για εμπορευματοποίη-
ση κομματιών του Πάρκου, με παραχώ-
ρηση σε ιδιώτες. 

Μετά από δυναμική και μαζική παρέμ-
βαση κατοίκων της περιοχής και φίλων
και επισκεπτών του Πάρκου, αποτράπη-
κε ο διαγωνισμός. Στη συνέχεια η διοίκη-
ση του οργανισμού προσπαθεί με αδια-
φανείς διαδικασίες, να κάνει περαιτέρω
διαγωνισμούς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου και οι
κάτοικοι είμαστε αποφασισμένοι να μην
επιτρέψουμε την εμπορευματοποίησή
του, να διατηρήσουμε το δημόσιο χαρα-
κτήρα του και να διεκδικήσουμε την κρα-
τική χρηματοδότησή του. 

Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος για τη
σωτηρία του Πάρκου, προκειμένου να
διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα του και
να είναι προσβάσιμο για όλο το λαό.

Με δεδομένη την υπ’ αριθμ.
1824/275/2014 τροπολογία του Υπουρ-

γείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιμα-
τικής Αλλαγής που κατατέθηκε από τον
ΥΠΕΚΑ κ. Γιάννη Μανιάτη, η οποία
ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων,
για μεταφορά του πάρκου «Αντώνης Τρί-
τσης» στον ΑΣΔΑ, προτείνουμε τη δημι-
ουργία Φορέα Διαχείρισης-Διοίκησης
μεταξύ της Περιφέρειας και του ΑΣΔΑ,
την εποπτεία του οποίου θα έχει ο εκά-
στοτε Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα
Αθηνών.

Καλούμε το Υπουργείο Εσωτερικών &
ΥΠΕΚΑ για:

ΑΜΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ
ΠΟΡΟΥΣ (ΚΑΠ)

ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ & ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ
ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΛΑΟ

ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΔΙΩΧΤΟΥΝ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ»

Αυτόματα θα
α ν α γ ν ω ρ ι -
σθούν οι μει-

ώσεις και απαλλαγές
από τον ΕΝΦΙΑ σε
περίπου 800.000
φορολογουμένους.

Η γενική γραμματέ-
ας Δημοσίων Εσό-
δων Κατερίνα Σαβ-
βαΐδου έχει αναλάβει
να βρει τον τρόπο
ώστε οι εκπτώσεις
και οι απαλλαγές να
δοθούν στους δικαι-
ούχους χωρίς να
χρειαστεί οι φορολο-
γούμενοι να μεταβούν στις εφορίες.

Έτσι, στα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ που θα
αναρτηθούν στο Τaxisnet έως το τέλος Οκτωβρίου θα
προβλέπεται αυτομάτως η έκπτωση ή η απαλλαγή
από το φόρο. 

Πάντως, οι χειρισμοί της κ. Σαββαΐδου δεν αναμένεται
να αποτρέψουν φορολογούμενους που θεωρούν εαυ-
τούς δικαιούχους των εκπτώσεων από το να αποτα-
θούν στις εφορίες.

Υπενθυμίζεται πως πλήρης απαλλαγή από τον
ΕΝΦΙΑ προβλέπεται για τριτέκνους, πολυτέκνους

και άτομα με αναπηρία άνω του 80% εφόσον το εισό-
δημα τους δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ, με προ-
σαύξηση 1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κάθε παιδί 

και εφόσον συντρέχει το κριτήριο επιφάνειας της ακί-
νητης περιουσίας.

Ομοίως, έκπτωση 50% χορηγείται εφόσον το συνολι-
κό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγού-
μενου έτους δεν υπερβαίνει τα 9.000 ευρώ με προ-
σαύξηση 1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κάθε παιδί,
εφόσον το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν
υπερβαίνει τα 150 τ.μ. και εφόσον η συνολική αξία της
ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ
για τον άγαμο, τα 150.000 ευρώ για τον έγγαμο 

και τον/τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με
ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για έγγα-
μους ή μονογενεϊκές οικογένειες με δύο εξαρτώμενα
τέκνα.

Αυτόματα θα πραγματοποιηθούν οι απαλλαγές 
και οι μειώσεις του ΕΝΦΙΑ
Τα νέα εκκαθαριστικά θα περιλαμβάνουν όλες τις μεταβολές

Δήμος Ιλίου: Άμεση χρηματοδότηση και διατήρηση 
του δημόσιου χαρακτήρα του Πάρκου Τρίτση
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Δεν δέχεται το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ τον επανέλεγ-
χο – επανακαθορισμό των κριτηρίων πρό-
σληψης, που καθορίστηκαν και εφαρμόστη-

καν με βάση τις διατάξεις μετατροπής των συμβά-
σεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου κατά το χρο-
νικό διάστημα που αυτές έγιναν. Εμμένει στην
πιστή και αυστηρή εφαρμογή όσων προέβλεπαν οι
σχετικοί Νόμοι και τα Προεδρικά Διατάγματα, όπως
είχαν αρχικά ψηφισθεί. Και ζητά αφενός προσωρινή
αναστολή των ελέγχων και άμεση συνάντηση με τον
υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κ. Μητσοτάκη
για το θέμα.

Ειδικότερα κατά τη προχθεσινή συνεδρίαση το
Δ.Σ. της ΚΕΔΕ συζήτησε το θέμα επανελέγχου
μετατροπής συμβάσεων από ορισμένου σε αορί-
στου χρόνου και κατέληξε κατά πλειοψηφία στο
εξής ψήφισμα:

Για μας στην Αυτοδιοίκηση είναι όχι μόνο αυτονόητο
δικαίωμα, αλλά και καθήκον ο έλεγχος νομιμότητας από
την Πολιτεία σε κάθε πράξη και σε κάθε θεσμό που υπη-
ρετεί το Δημόσιο συμφέρον αλλά και από την κοινωνία
των πολιτών, δηλαδή τους πολίτες, καθώς επίσης και η
δημόσια λογοδοσία μας και προς τους πολίτες και προς
την Πολιτεία.

Διαφάνεια παντού χωρίς υποσημειώσεις, χωρίς αστερί-
σκους, χωρίς προσκόμματα, χωρίς στεγανά.

Δε δεχόμαστε τον επανέλεγχο – επανακαθορισμό των
κριτηρίων πρόσληψης που καθορίστηκαν και εφαρμόστη-
καν με βάση τις διατάξεις μετατροπής των συμβάσεων
ορισμένου χρόνου σε αορίστου κατά το χρονικό διάστημα
που αυτές έγιναν. Εμμένουμε στην πιστή και αυστηρή
εφαρμογή όσων προέβλεπαν οι σχετικοί Νόμοι και τα
Προεδρικά Διατάγματα, όπως είχαν αρχικά ψηφισθεί.

Είναι αυτονόητο ότι ουδεμία ευθύνη έχουν οι εργαζόμε

νοι για ενέργειες αρμοδίων οργάνων ή υπηρεσιακών
συμβουλίων για τη μετατροπή συμβάσεων από ορισμέ-
νου σε αορίστου χρόνου και ως εκ τούτου δεν συμφω-
νούμε στο να υποστούν, δέκα και δεκαπέντε χρόνια μετά,
τις όποιες συνέπειες οι εργαζόμενοι.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε:
την προσωρινή αναστολή των ελέγχων μέχρις ότου

ξεκαθαριστεί από την Κυβέρνηση με σαφήνεια, το περιε-
χόμενό τους, με βάση την πρότασή μας.άμεσα συνάντηση
με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης για το θέμα.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 
και τριήμερο διάλογο με τον υπουργό Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης Κ. Μητσοτάκη ζητεί η ΚΕΔΕ

Αιτήσεις απο τους ΟΤΑ για το πρόγραμμα 
Άθληση για Όλους 2014 -15

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού-αξιολόγησης και έγκρι-
σης των ΠΑγΟ περιόδου 2014-15 και λαμβάνοντας
υπόψη αιτήματα φορέων που λόγω των Περιφερεια-

κών και Δημοτικών εκλογών δεν κατέθεσαν δικαιολογητικά
για την ένταξή τους στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους ,η
Διεύθυνση Άθλησης για Όλους της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού ανοίγει την διαδικασία υποβολής αιτημάτων και
σχετικών δικαιολογητικών για την περίοδο 2014-15 για ένα
μικρό εύλογο χρονικό διάστημα. 

Ως εκ τούτου όσοι φορείς επιθυμούν μπορούν να υποβά-
λουν τα αιτήματά τους συνοδευόμενα με τα παρακάτω δικαι-
ολογητικά στη Γ.Γ.Α. αυστηρά έως 15-10-2014. Α) Δικαιολο-
γητικά πιστοποίησης Φορέα για την υλοποίηση Π.Α.γ.Ο. 

1)    Πράξη ίδρυσης του Νομικού Προσώπου και έγγραφα
νομικής υπόστασης αυτού. 

2)    Κανονισμός - Καταστατικό διοίκησης και λειτουργίας
του Νομικού Προσώπου. 

3)    Κατάσταση νόμιμων εκπροσώπων. 
4)    Έγγραφο περί ορισμού υπευθύνου επικοινωνίας για

θέματα σχεδιασμού και γνωστοποίησης στοιχείων επικοινω-
νίας αυτού (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).  

Β) Δικαιολογητικά για έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων
Φυσικής Αγωγής 

α) Απόφαση οικείου συμβουλίου που θα αφορά αιτήματα
πρόσληψης, με την οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο
λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους
προσωπικού, κατά βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα. 

β) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας των παραπάνω
φορέων ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό τους οι
σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα
εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό 

του επόμενου έτους, σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει
μετά την 31η -12-2014. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.14
του άρθρου 12 του ν.4071/2012 και του άρθρου 29 του
νόμου Ν.4151/2013 θα πρέπει να βεβαιώνεται ρητά ότι το
σύνολο (100%) της δαπάνης θα καλύπτεται από έσοδα από
την καταβολή αντιτίμου υπό την μορφή διδάκτρων από τους
ωφελούμενους ή από την είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή
μέσω της ΓΓΑ έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου
ΚΑΕ. 

γ ) Προγραμματισμό Προσλήψεων Έκτατου Προσωπικού
Π.Φ.Α. (πίνακας 1 ή πίνακας 2 συμπληρωμένος). 

Η ορθή και επιμελής συμπλήρωση του πίνακα κρίνεται
επιβεβλημένη, αφού από αυτόν προκύπτουν οι ανάγκες σε
προσωπικό για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους. 

δ) Σχέδιο υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2014-2015,
όπου αποτυπώνεται ο συνολικός προγραμματισμός υλοποί-
ησης των προγραμμάτων. Γ) Έντυπα υποβολής Προτάσεων
για υλοποίηση ΠΑγΟ 

Οι φόρμες συμπλήρωσης των πινάκων 1 & 2, του εντύπου
υποβολής Σχεδίου υλοποίησης ΠΑγΟ περιόδου 2014-15, το
βοηθητικό αυτού υπόδειγμα καθώς και τα έντυπα υποβολής
προτάσεων για προγράμματα και εκδηλώσεις ΑγΟ βρίσκο-
νται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ www.qqa.qov.gr
στην διαδρομή: Αθλητισμός/Άθληση για όλους /Έγκριση
θέσεων πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Έντυπα ΠΑγΟ.

Η εξέταση των αιτημάτων γίνεται μόνο, εφόσον οι φορείς
πιστοποιηθούν ως φορείς υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. από την
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Παρακαλούμε όπως κοινο-
ποιήσετε το παρών στους αρμόδιους υπευθύνους των
Π.Α.γ.Ο. της Περιφέρειας σας και του Δήμου σας.

Δεν μειώνεται ο μισθός
όσων συμμετέχουν 

στην ενδιαυτοδιοικητική
κινητικότητα

Κανονικά θα καταβληθεί η υπερβάλ-
λουσα διαφορά σε όσους έχουν μετα-
ταχθεί με ενδοαυτοδιοικητική κινητικό-
τητα, σύμφωνα με εγκύκλιο του
υπουργείου Εσωτερικών, που απε-
στάλλη στις Αποκεντρωμένες Διοική-
σεις της χώρας.

Όπως τονίζεται σε αυτή, «μετά τη
διενέργεια μετατάξεων παρουσιάστη-
κε ζήτημα στον υπολογισμό των απο-
δοχών των υπαλλήλων στις νέες υπη-
ρεσίες, καθώς στις αποδοχές τους
στο νέο φορέα, δεν υπολογίζεται και
δεν καταβάλλεται  η προσωπική δια-
φορά, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2
του νόμου 2899/2010 και του άρθρου
3 παρ. 22 του νόμου 3845/2010».

Όπως διευκρινίζει το υπουργείο, η
διαφορά μείωσης των αποδοχών δεν
συναρτάται με την κατοχή θέσης,
αλλά καταβάλλεται εξαιτίας της μείω-
σης των αποδοχών που λάμβαναν με
τον προηγούμενο μισθολογικό νόμο,
ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο
υπηρετούσαν, λόγω της ένταξής τους
στους βαθμούς και τα μισθολογικά
κλιμάκια του νέου μισθολογίου.
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Επιδείνωση των επιχειρησιακών
συνθηκών στα εργοστάσια 

της χώρας

Στις 48,4 μονάδες έκλεισε τον Σεπτέμβριο ο εποχικά
προσαρμοσμένος κύριος Δείκτης Υπευθύνων Προμη-
θειών της Markit για τον τομέα μεταποίησης στην
Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index–PMI) υποδει-
κνύοντας επιδείνωση των γενικών επιχειρησιακών
συνθηκών στα εργοστάσια της Ελλάδας, στο τέλος του
τρίτου τριμήνου. 

Επιπλέον, η πρόσφατη τιμή ήταν η χαμηλότερη σε
διάστημα περίπου ενός έτους και η τρίτη φορά σε διά-
στημα τεσσάρων μηνών που ο δείκτης καταγράφει
τιμή κάτω από το σημείο μηδενικής μεταβολής των
50,0 μονάδων, μετά τις 50,1 μονάδες του Αυγούστου.

Η παραγωγή στα εργοστάσια της Ελλάδας μειώθηκε
ελαφρά τον Σεπτέμβριο, σηματοδοτώντας τη δεύτερη
συρρίκνωση σε τρεις μήνες μετά την έντονη αύξηση
κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Μία από τις αιτίες
υποχώρησης των επιπέδων παραγωγής ήταν η εκ
νέου μείωση των νέων παραγγελιών, η οποία είχε επί-
σης αυξηθεί τον προηγούμενο μήνα. Τα επίπεδα
παραγγελιών εξαγωγών των κατασκευαστών παρέ-
μειναν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του μήνα, δίνο-
ντας τέλος σε μία περίοδο μέτριας αύξησης η οποία
ξεκίνησε τον Μάιο.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ελευσίνα, 22-09-2014
Αριθμ. Πρωτ.: 02.3668/2841

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσί-
νας Α.Ε. (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.) προκη-
ρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για
την ανάδειξη αναδόχου της
«ΠΑΡΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΩΝ
ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ
ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ο.Λ.Ε.
Α.Ε.», που διενεργείται σύμ-
φωνα με τους όρους της υπ'

αριθμ. πρωτ. 2401./31-07-2014
Διακήρυξης.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι το
υψηλότερο προσφερόμενο
ποσοστό επί των τελών και των
τιμολογίων παροχής ευκολιών
υποδοχής καταλοίπων, στον
Ο.Λ.Ε. Α.Ε., όπως αναλυτικά
περιγράφεται στην εν λόγω Δια-
κήρυξη.

Η διάρκεια της Σύμβασης θα
είναι πέντε (5) έτη, με έναρξη την
ημερομηνία εγκατάστασης του
αναδόχου, με δυνατότητα παρά-
τασης για ένα (1) ακόμα έτος,
κατόπιν εγκρίσεως από το Διοι-
κητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.

Η κατάθεση των προσφορών
θα γίνει στη γραμματεία του
Ο.Λ.Ε. Α.Ε. (Κανελλοπούλου 6,
19 200 Ελευσίνα, τηλ. 210-
5543755 μέχρι τις 17 Νοεμβρί-
ου.. 2014, ημέρα .Δευτέρα. και
ώρα 10.00 π.μ., οπότε θα γίνει

η αποσφράγιση των προσφο-
ρών, σε δημόσια συνεδρίαση
της επιτροπής του διαγωνι-
σμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να παραλάβουν την Διακήρυξη
κατά τις εργάσιμες ημέρες

και ώρες από τα Γραφεία του
Οργανισμού (Κανελλοπούλου
6, 19 200 Ελευσίνα, τηλ.: 210-
5543755 από τη .Γραμματεία
ΟΛΕ ΑΕ

Για την παραλαβή της Διακήρυ-
ξης απαιτούνται :

·               Αίτηση του ενδιαφε-
ρόμενου προς τον Ο.Λ.Ε. Α.Ε.,
στην οποία θα αναγράφονται τα
πλήρη στοιχεία του (όπως
όνομα/επωνυμία, διεύθυνση,
τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου).

·               Κατάθεση στο ταμείο
του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. του ποσού των
πενήντα ευρώ (50,00 ?) (συμπε-

ριλαμβανομένου ΦΠΑ 23 %) για
δαπάνες αναπαραγωγής της
Διακήρυξης.

Πληροφορίες για το Διαγωνι-
σμό παρέχονται, κατά τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες από τη
Γραμματεία. του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. (τηλ.
210-5543755., fax 210-5548351.
e-mail: .grammatia@olesa.gr,
site  www.life-ole.gr).

Η περίληψη της εν λόγω διακή-
ρυξης δημοσιεύτηκε στην Υπη-
ρεσία Επισήμων Δημοσιεύσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
26-09- 2014.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος
του Ο.Λ.E Α.Ε.

Αθανάσιος Ευαγ. Πέππας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
\ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
Τηλ.: 2132042716                                                                      
FAX: 2132042714                                                                      

e - m a i l
:dperiouspromhth@gmail.com  

Προς: Εφημερίδα  ΘΡΙΑΣΙΟ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  01/ 10/2014
Αρ. Πρωτ.:          46024 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος ΦΥΛΗΣ διακη-
ρύσσει ότι στις 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2014 ημέρα   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και
από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00
π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα
και στην αίθουσα ‘’ Μελίνα
Μερκούρη’’ ( πλατεία Ηρώων 1

Άνω Λιόσια )  , θα διεξαχθεί
ενώπιον της αρμόδιας Επιτρο-
πής Διαγωνισμού
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3463/06,   και του Π.Δ. 28/80
ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  για
την  «ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- ΟΧΗΜΑΤΩΝ-
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ     », με τους ακόλου-
θους όρους .

Η συνολική προϋπολογι-
σθείσα δαπάνη ορίζεται στα
65.000,00 €. 

Αναλυτικότερα :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
65.000,00 €

Η εγγύηση  για τη συμμετοχή
στο διαγωνισμό ( άρθρο 15 Π.Δ.
28/1980 ) ορίζεται σε ποσοστό
πέντε τοις εκατό ( 5% ) επί του
ποσού του ενδεικτικού προϋπο-
λογισμού συμπεριλαμβανομένου
και του Φ.Π.Α και δίδεται με ισό-
ποσο γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή
εγγυητική επιστολή αναγνωρι-
σμένης Τράπεζας συντεταγμένης
με τον τύπο που ισχύει για το
Δημόσιο και τους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα, η εγγύηση συμ-
μετοχής που πρέπει να κατα-
τεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο
θα ανέρχεται στο ποσό των (
3.250,00 € ) .

Τόπος παράδοσης των προ-
σφορών : Αίθουσα Μελίνα Μερ-
κούρη του Δήμου Φυλής ( πλα-
τεία Ηρώων 1 Άνω Λιόσια )

Γλώσσα : Ελληνική .

Στη δημοπρασία γίνονται
δεκτοί: Έλληνες και αλλοδαποί
υποψήφιοι, Νομικά πρόσωπα
ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεται-
ρισμοί , Ενώσεις  . 

Τα έξοδα δημοσίευσης ή τυχόν
επαναδημοσίευσης της παρού-
σης βαρύνουν τον ανάδοχο .

Πληροφορίες και έντυπα για
την παραπάνω δημοπρασία
μπορούν να λάβουν οι ενδιαφε-
ρόμενοι από την Διεύθυνση
Περιουσίας και Προμηθειών
τμήμα Προμηθειών  Υλικών Εξο-
πλισμού Υπηρεσιών   του Δήμου
Φυλής  (Πλ. Ηρώων 1 Άνω Λιό-
σια ), τηλ. 213-2042716 -715-
718, ώρες 09:00 π.μ. έως 13:30
μ.μ. ή ηλεκτρονικά από τη διεύ-
θυνση http: // www.fyli.gr  . 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

"ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ 2014" ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Ένα τριήμερο παράδοσης στις Παλαιές Αποθήκες 
της Ελαιουργικής 

Εργαστήρι Πολιτισμού και
Τεχνών Μάνδρας–Ειδυλλίας 
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Ξεκινά στις 7 Οκτωβρίου η ηλεκτρονική
υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο
πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων

με σκοπό την δημιουργία 5.000 νέων θέσεων
εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Η αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα υποβάλλε-
ται ηλεκτρονικά και είναι αναρτημένη στην ιστοσε-
λίδα του ΟΑΕΔ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την
υποβολή της είναι η έκδοση κωδικού πρόσβασης
(κλειδαρίθμου) στο πληροφοριακό σύστημα του
Οργανισμού, τον οποίο οι επιχειρήσεις παραλαμ-
βάνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του. 

Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενη επιχείρηση
δεν διαθέτει κλειδάριθμο πρέπει να επισκεφτεί
την υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότη-
τα της οποίας ανήκει η έδρα της και να προσκο-
μίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδο-
σή του. 

Οι ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να προσκομί-
σουν τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.

Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίσουν 
πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από

όπου θα προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύν-
θεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης. 

Η παραπάνώ διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί
από πρόσωπο που νόμιμα εξουσιοδοτήθηκε (με
εξουσιοδότηση από δημόσια αρχή με το γνήσιο
της υπογραφής, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η
ενέργεια και ο λόγος εξουσιοδότησης) είτε πρό-
κειται για ατομική επιχείρηση είτε για επιχείρηση
άλλης νομικής μορφής (Α.Ε., Ο.Ε. ΕΠΕ κλπ).

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικο-
νομική δραστηριότητα.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις
που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τρι-
μήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερο-
λογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείω-
ση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης
εργασίας.

Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται αναφέρονται
αναλυτικά στην πρόσκληση που θα αναρτηθεί
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ
www.oaed.gr.

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που:
Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την

υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και μέχρι
την πρόσληψή τους.

Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο
εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφω-
νήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους
μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαί-
ωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Είναι ηλικίας 25 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν
συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και να
διανύουν το 26ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα
κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την
αρμόδια Υπηρεσία.

Η επιχορήγηση πλήρους απασχόλησης για τους
ωφελούμενους ανέρχεται στο ποσό των 18 ευρώ
την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών ασφάλι-
σης το μήνα. Η συνολική διάρκεια του προγράμ-
ματος ορίζεται στους 12 μήνες.

Νέο πρόγραμμα 
δωρεάν διανομής 
τροφίμων

Στα «χέρια» της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής βρίσκεται από τις 12
Σεπτεμβρίου το Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλι-
κής Συνδρομής που έχει εκπονήσει το
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Πρόνοιας. 

Πρόκειται για το επιχειρησιακό πρόγραμ-
μα που προτείνει η κάθε χώρα-μέλος στο
πλαίσιο του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθει-
ας για τους Απόρους- Fund for European
Aid to the Most Deprived- FEAD», το οποίο
θα αντικαταστήσει και θα βελτιώσει το Πρό-
γραμμα Διανομής Τροφίμων στους από-
ρους που ξεκίνησε στη χώρα μας το 1987.

Σύμφωνα με στοιχεία από όλες τις περι-
φέρειες της χώρας που είχαν διαβιβαστεί
στη Βουλή πριν από μερικούς μήνες, το
πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων
θέλησαν να αξιοποιήσουν ολοένα και
περισσότερες οικογένειες, στην περίοδο
της κρίσης, γι΄ αυτό και σε όλες τις περιοχές
καταγράφηκε σημαντική άνοδος των αιτή-
σεων για την υπαγωγή σ’ αυτό.

Η διακοπή του Προγράμματος Δωρεάν
Διανομής Τροφίμων σε απόρους

Όπως ωστόσο αναφέρεται σε έγγραφο
που διαβιβάστηκε στις 26 Σεπτεμβρίου
από τον κ. Βρούτση, το πρόγραμμα διανο-
μής τροφίμων στους απόρους αποτέλεσε
από το 1987 σημαντική πηγή εφοδίων για
οργανώσεις που εργάζονται σε άμεση
επαφή με τα αναξιοπαθούντα μέλη της κοι-
νωνίας παρέχοντάς τους τρόφιμα και δημι-
ουργήθηκε με σκοπό την επωφελή χρησι-
μοποίηση των τότε γεωργικών αποθεμά-
των. 

Λόγω της αναμενόμενης εξάντλησης και
του υψηλού βαθμού αβεβαιότητας των
αποθεμάτων παρέμβασης την περίοδο
2011-2020 και ως αποτέλεσμα των αλλε-
πάλληλων μεταρρυθμίσεων της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής, το εν λόγω πρόγραμ-
μα διακόπηκε στο τέλος του 2013.

Το FEAD

Στο πλαίσιο του στόχου της «στρατηγικής
του 2020» για τη μείωση κατά 20 εκατομμύ-
ρια τουλάχιστον του αριθμού των ανθρώ-
πων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας,
προτάθηκε η δημιουργία του «Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους-
Fund for European Aid to the Most
Deprived- FEAD», το οποίο θα αντικατα-
στήσει και θα βελτιώσει το Πρόγραμμα Δια-
νομής Τροφίμων στους απόρους, αναφέρει
στο έγγραφό του ο υπουργός Εργασίας.

Ο Γιάννης Βρούτσης ενημερώνει ότι η
αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου υπέβα-
λε, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλι-
κής Συνδρομής, το οποίο θα αξιολογηθεί
και μέσα σε τρεις μήνες θα υποβληθούν οι
παρατηρήσεις, προκειμένου να ληφθούν
υπ’ όψιν από το υπουργείο κατά την έκδο-
ση των εκτελεστικών πράξεων.

Στη σημασία του προγράμματος δωρεάν
διανομής τροφίμων είχε αναφερθεί ο βου-
λευτής της ΝΔ Παύλος Βογιατζής, ο οποίος
με ερώτηση προς τον υπουργό Εργασίας
ζητούσε να ενημερωθεί πότε θα εκδοθούν
οι εγκύκλιοι για τη διαδικασία καταγραφής
των δικαιούχων του προγράμματος διανο-
μής βασικών ειδών τροφίμων, όπως ζυμα-
ρικά, ρύζι, ελαιόλαδο και τυρί.

Νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ 
για 5.000 θέσεις εργασίας
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

Η ομάδα του Μανδραικού
την τελευταία ημέρα των
μεταγραφών απέκτησε
τους: Λευτέρη Ασημάκη
μέσο 25 ετών απο Εθνικό
Αστέρα, Θεόφιλο Σάμαρη
19 ετών σέντερ απο Πανιώ-
νιο, Ρομπέρο Κατσικά 23
ετών απο ΑΕΚ. και Θοδόση
Λάλα 25 ετών μέσος απο
Εθνικό Πειριά.

ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΩΝ
ΠΑΙΚΤΩΝ

Λ Ε Υ Τ Ε Ρ Η Σ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ(26 ετών
μέσος)

Ο Λευτέρης Ασημάκης
μέσος(16/5/1988) έκανε τα
πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα
στην ομάδα του Ολυμπιακού και δια-
κρίνεται στη θέση του δεξιού χαφ.
Στην συνέχεια αγωνίστηκε σε Θρασύ-
βουλο, Αθηαναικό, ΠΑΟ Ρούφ και
Εθνικό Αστέρα.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΑΜΑΡΗΣ(19 ετών
σέντερ)

Ο Θεόφιλος Σάμαρης, μετά την
έκπληκτη του σεζόν με τους νέους της
Καλλιθέας κατάφερε να ανέβει επίπε-
δο και να ενταχθεί σε αντρικό τμήμα.
Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Καλλι-
θέας θα συνεχίσει την καριέρα του
στον Μανδραικό.         Συγκεκριμένα,
ο πρώτος σκόρερ των νέων της Καλ-
λιθέας έδωσε το παρών στη χθεσινή
πρώτη προπόνηση.

Ο παίκτης πήγε στην Ιταλία στην
Παλέρμο, με την οποία μίλησε και
πέρασε από εξετάσεις, ωστόσο το
γεγονός ότι υπήρξε κάποιο πρόβλη-
μα με τα χαρτιά του και χρειαζόταν
χρόνο για να λυθεί, δυσκόλεψε τα
πράγματα.

Ο παίκτης απο την αρχή της σεζόν,
προπονούνταν κανονικά στην αρχή 

της προετοιμασίας με τον Φωστήρα
Ταύρου που ανήκει στην Φουτμπόλ
λίγκ.

ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΑΣ(23 μέσος)
Ο Ελληνο Αυστραλός Ρομπέρτο

Κατσικάς γεννήθηκε στην Κέρκυρα
στις 5/8/1991 είναι κεντρικός μέσος
και έχει αγωνιστει στην ΑΕΚ, Πανηλει-
ακό, Εθνικό, Κρύσταλ Κ:21.

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΛΑΛΑΣ(25 ετών
μέσος)

Ο Θεόφιλος Λάλας γεννήθηκε στις
4-10-1989 και έχει αγωνιστεί στον
Φωστήρα. Ασπρόπυργο, Σαρωνικό,
Αγιο Δημήτριο, και Εθνικό Πειραιά.

ΣΤΑ ΒΙΛΛΙΑ ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ
ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΣΤΟΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

***Αγωνιστικά η ομάδα συνεχίζει
την προετοιμασία της χωρίς προβλή-
ματα. Οι προπονήσεις γίνονται στα
Βίλλια αφού γίνεται συντήρηση του
χλοοτάπητα στο γήπεδο Μάνδρας
απο την γεωπόνο Σοφία Κανάκη.

Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΠΗΡΕ ΑΣΗΜΑΚΗ
-ΣΑΜΑΡΗ- ΚΑΤΣΙΚΑ -ΛΑΛΑ

ΟΙ ΠΑΙΔΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΥ 
57-51 ΤΟΝ ΠΡΩΤΕΑ ΒΟΥΛΑΣ

Για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος Παίδων-Εφή-
βων ΕΣΚΑΝΑ ο Μανδραικός επικράτησε του Πρωτέα Βούλας
57-51 ενώ οι έφηβοι της Δραπετσώνας 64-53

A΄ ΠΑΙΔΩΝ :ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 57-51
Α΄ ΕΦΗΒΩΝ :ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 53 83
Β΄ ΕΦΗΒΩΝ: ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 64 53

Στις 12 Οκτωβρίου ο ημιμαραθώνιος 
«Στα Χνάρια του Παυσανία»

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014, για 14η συνεχή φορά, διοργανώνεται ο
αγώνας δρόμου 21 χιλιομέτρων επί δημοσίας οδού «Στα Χνάρια του Παυσανία»
και αναμένεται να προκαλέσει το ενδιαφέρον εκατοντάδων δρομέων απ’ όλη την
Ελλάδα.

Ο αγώνας συνδιοργανώνεται από τον Ηρόδωρο του Δήμου Μεγαρέων, το
ΠΑΚΠΠΑ του Δήμου Ελευσίνας, την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δυτικής Αττικής και τον σύλλο-
γο «Απόλλων Δυτικής Αττικής».

Ταυτόχρονα πραγματοποιούνται τα εξής αγωνίσματα:
Σκυταλοδρομία 2 Χ 10.500μ.
Εντός σταδίου δρόμος 
1.000μ κοριτσιών
Εντός σταδίου δρόμος 
2.000μ αγοριών

Κατηγορίες:
Ανδρών Α: 18-29 ετών
Ανδρών Β: 30-39 ετών
Ανδρών Γ:40-49 ετών
Ανδρών Δ: 50-59 ετών
Γυναικών Α: 18-29 ετών
Γυναικών Β: 30–39 ετών
Γυναικών Γ: 40–49 ετών
Γυναικών Δ: 50 ετών & άνω

Η ΕΠΣΔΑ αναβάλλει όλους τους αγώνες 
της 2ης αγωνιστικής

Σε εναρμόνιση με την απόφαση του Υφυπουργού Αθλητισμού εξ αιτίας του
θανάτου του Κώστα Κατσούλη λόγω οπαδικής βίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΕΠΣΔΑ αναβάλλει όλους οι αγώνες της 2ης αγωνιστικής των διοργανώσεων της
Ένωσης κατά το Σαββατοκύριακο 4-5 Οκτωβρίου.

ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ:  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, πριν αρχίσει η χρονιά, όλοι οι παίκτες της ομά-
δας πέρασαν απο εξονυχιστικές ιατρικές εξετάσεις.

Για ακόμα μια χρονιά ο καρδιολόγος κ. Άτταλος Νικολάου προσέφερε τις υπη-
ρεσίες του με αναλυτικές καρδιολογικές εξετάσεις.

Οι παίκτες βρέθηκαν οτι χαίρουν άκρας υγείας και είναι απόλυτα ικανοί για τις
αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

***Η διοίκηση της ΚΑΕ Πανελευσινιακός θέλει να ευχαριστήσει θέρμα το κ. Άττα-
λο Νικολάου για την βοήθεια του όλα αυτά τα χρόνια και του ευχόμαστε η συνερ-
γασία αυτή να κρατήσει για άλλα τόσα!

ΑΑΣΣΗΗΜΜ ΑΑΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΤΤΣΣΙΙΚΚΑΑ ΣΣ

ΛΛΑΑΛΛ ΑΑΣΣΣΣΑΑΜΜΑΑ ΡΡΗΗΣΣ
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Η FOOTBALL LEAGUE ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 
Η ΣΕΝΤΡΑ ΣΤΙΣ 12/10

Συγκεκριμένα, έγινε γνωστό ότι το πρωτάθλημα  της
FOOTBALL LEAGUE θα ξεκινήσει κανονικά και μετά
το πέρας των 6 αγωνιστικών θα συνεδριάσουν εκ
νέου, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν έχουν υλο-
ποιηθεί οι υποσχέσεις. Σημειώνεται ότι έως τώρα δεν
έχει ξεκαθαρίσει αν η 2η αγωνιστική είναι εμβόλιμη
λόγω κλειδάριθμων, αν και αυτό συγκεντρώνει λίγες
πιθανότητες.

Για παράδειγμα, υπάρχει δέσμευση για ενίσχυση
ύψους 600.000 από τη Super League, αλλά όχι και
εγγυήσεις. Για τον λόγο αυτό θα γίνει νέο ΔΣ και εκεί
θα φανεί αν το πρωτάθλημα συνεχιστεί κανονικά ή
αποφασιστεί νέα αναβολή έπειτα από την 6η αγωνι-
στική.

Σημειώνεται ότι άλλαξε και η μπάλα του πρωταθλή-
ματος, καθώς υπήρξε συμφωνία με την εταιρεία αθλη-
τικών ειδών Nike.

Η ανακοίνωση:
Η σχετική ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής:

«Το Δ.Σ. της FOOTBALL LEAGUE ΟΠΑΠ αποφάσισε
ομόφωνα την έναρξη του Πρωταθλήματος για την
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014. 

Η επίσημη μπάλα του πρωταθλήματος για την αγω-
νιστική περίοδο 2014-2015 θα είναι η ORDEM της
NIKE.

Έγινε συζήτηση για τις προτάσεις της FOOTBALL
LEAGUE ενώπιον της Νομοπαρασκευαστικής Επιτρο-
πής του Υφυπουργείου Αθλητισμού.

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΥ- ΠΑΟΚ

Ξεκίνησαν με αισιοδοξία την προετοιμασία τους
στο γήπεδο της Γκορυτσάς οι ακαδημίες του Πυρρίχιου

Ασπροπύργου-ΠΑΟΚ  
με τις οδηγίες του προπονητή Αποστόλη Λινάρδου.

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ  ΣΚΟΠΟ ΣΤΙΣ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
ΜΙΚΤΗΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ ΑΙΓΑΛΕΩ

Την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις και τα  Γήπεδα (5Χ5 - 7Χ7 - 9Χ9)    CITY SOCCER -
ΤΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ Χ ΕΕ ( Λ.Κηφισσού 25) δίπλα απο την kawasaki  θα γίνει φιλανθρωπικός αγώνας
Μικτής Γυναικών Παλαιμάχων με τους Επιλέκτους Αιγάλεω. 

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 18:00. Η διοργάνωση γίνεται  υπό την επίβλεψη του διοργανωτή Μαρί-
νου Παπαντωνόπουλου. Χορηγός  έχει η πίτσα FAN με την υπεύθυνή της Μαρία Ηλιοπούλου. 

Σε δύο εβδομάδες ξεκινά το
ελαχιστο εγγυημένο εισόδημα 

Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί από το υπουργείο
Εργασίας οι τελικές λεπτομέρειες για το ελάχιστο εγγυη-
μένο εισόδημα , σύμφωνα με όσα είπε νωρίτερα ο υφυ-
πουργός Εργασίας κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, μιλώντας
σε εκπομπή του Mega. Το σχήμα αυτό θα χρηματοδο-
τηθεί με 30 εκατ. ευρώ και θα αφορά σε 13 δήμους της
χώρας. Υπενθυμίζεται ότι μετά το Μάρτιο του 2015 το
ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα εφαρμοστεί σε ολό-
κληρη τη χώρα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του υπουρ-
γείου Εργασίας. 

Η ανακοίνωση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
πρόκειται θα γίνει μετά από τεράστια καθυστέρηση, που
οφείλεται κυρίως στο πρόβλημα εύρεσης των δήμων
που θα αναλάβουν την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου,
αλλά κυρίως στον τρόπο με τον οποίο θα καταστεί
δυνατό, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα να καταλήξει
σε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη. 

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τη μνημονιακή υποχρέωση,
το μέτρο θα πρέπει εντός του 2015 να επεκταθεί στο
σύνολο της χώρας. 

Σε πρώτη φάση, η πιλοτική εφαρμογή του, αναμένεται
να κοστίσει έως 30 εκατ. ευρώ. Η συνολική εφαρμογή
του όμως έχει κοστολογηθεί από 850 εκατ. ευρώ, έως 1
δις ευρώ, γεγονός που ασφαλώς κάνει πολύ πιο δύσκο-
λη την εύρεση των απαιτούμενων κονδυλίων σε περίο-
δο βαθιάς οικονομικής κρίσης. Για την ένταξη στο ελάχι-
στο εγγυημένο εισόδημα, λαμβάνονται υπόψη τα πραγ-
ματικά εισοδήματα του δικαιούχου. 

Το ετήσιο πραγματικό εισόδημα του ατόμου ή της οικο-
γένειας πρέπει να είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο
κατώφλι εισοδήματος. Δηλαδή το ένα άτομο 200€, το
ζευγάρι 300€ .

Το ποσό αυτό προσαυξάνεται για κάθε ενήλικο μέλος
με 100€ και για κάθε ανήλικο μέλος με 50€. Για μονογο-
νεϊκές οικογένειες το πρώτο ανήλικο μέλος θεωρείται
ενήλικο. 

Πιο αναλυτικά: Αγαμος χωρίς παιδιά 200€ μηνιαίο,
2.400€ ετήσιο.  

Ζευγάρι χωρίς παιδιά 300€ μηνιαίο 3.600€ ετήσιο
Ζευγάρι με 1 ανήλικο παιδί 350€ μηνιαίο 4.200€ ετήσιο
Ζευγάρι με 2 ανήλικα παιδιά 400€ μηνιαίο 4.800€ ετήσιο
Ζευγάρι με 3 ανήλικα παιδιά 450€ μηνιαίο 5.400€ ετήσιο
Ζευγάρι με 4 ανήλικα παιδιά 500€ μηνιαίο 6.000€ ετήσιο
Ζευγάρι με 1 ενήλικο παιδί 400€ μηνιαίο 4.800€ ετήσιο
Ζευγάρι με 1 ανήλικο και 1 ενήλικο παιδί 450€ μηνιαίο
5.400€ ετήσιο  

Ζευγάρι με 2 ενήλικα παιδιά 500€ μηνιαίο 6.000€ ετή-
σιο  

Ζευγάρι με 2 ανήλικα και 1 ενήλικο παιδί 500€ μηνιαίο
6.000€ ετήσιο  

Μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλ ή ενήλ 300€ μηνιαίο
3.600€ ετήσιο  

Μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανήλικα παιδιά 350€
μηνιαίο 4.200€ ετήσιο 

Μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ενήλικο παιδί 300€ μηνι-
αίο 3.600€ ετήσιο  

Μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ενήλικα παιδιά 400€
μηνιαίο 4.800€ ετήσιο.  
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Στις 9 Οκτωβρίου αρχίζουν οι αιτήσεις
για τις μετεγγραφές φοιτητών

Την ερχόμενη εβδομάδα (στις 9 Οκτωβρίου, όπως αναγράφεται
στην υπό έκδοση υπουργική απόφαση) ανοίγει το σύστημα μέσα
από ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας για να
κατατεθούν οι αιτήσεις για μετεγγραφές των πρωτοετών φοιτητών
σε πανεπιστήμια ή ΤΕΙ. Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί ως την
Τετάρτη 17 του μήνα.

Στη μία κοινή υπουργική απόφαση εξειδικεύεται η διαδικασία,
ποιοι επιτυχόντες εξαιρούνται, πώς ορίζονται τα μέλη της οικογέ-
νειας, το ετήσιο οικογενειακό και το κατά κεφαλήν οικογενειακό
εισόδημα κτλ.

Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι η κατηγορία του 10% που έκανε
εφέτος χρήση παλαιότερης βαθμολογίας για την εισαγωγή σε
πανεπιστήμια και ΤΕΙ δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση του
θεσμού των μετεγγραφών.

«Σε περίπτωση που οι αντίστοιχες Σχολές/Τμήματα ΑΕΙ είναι
περισσότερες από μία ανά περιφέρεια, οι δικαιούχοι τη μεταφορά 

θέσης οφείλουν να τις δηλώσουν όλες κατά σειρά προτίμησης.
Η επιλογή των επιτυχόντων ανά Σχολή/Τμήμα γίνεται βάσει των
μορίων εισαγωγής τους και τη δηλωθείσα σειρά προτίμησης. Η
κατανομή των θέσεων θα γίνει ισάριθμα για τις αντίστοιχες Σχο-
λές/Τμήματα σύμφωνα με το συνολικό αριθμό των  κατατεθεισών
ηλεκτρονικών αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις της
παρούσας παραγράφου» αναφέρεται ακόμη.

«Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ορίζεται ότι η μεταφορά
θέσεως εισαγωγής δύναται να πραγματοποιηθεί σε αντίστοιχες
Σχολές/Τμήματα που εδρεύουν σε διαφορετική πόλη και δεν επι-
τρέπεται η μεταφορά θέσης  σε αντίστοιχο Τμήμα του ίδιου ΑΕΙ»
σημειώνεται.

Οι αιτήσεις θα γίνουν «μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Διεύ-
θυνσης Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων.

Με προσωπικό ασφαλείας Δημόσια Νοσοκομεία και ΕΚΑΒ την Πέμπτη

Με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσουν σήμερα 2 Οκτωβρίου, δημόσια νοσοκομεία και ΕΚΑΒ, καθώς γιατροί και
νοσηλευτικό προσωπικό πραγματοποιούν απεργία με αιτήματα τις προσλήψεις, την αποκατάσταση των μισθολογίων τους
και την κατάργηση της ανώνυμης εταιρίας, που έχει αναλάβει τη διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις σε πολλές Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας με τη συμμετοχή και
Κοινωνικών Φορέων.

1,7 δις ευρώ οι απλήρωτοι λογαριασμοί της ΔΕΗ
Πάνω από 1,7 δις ευρώ είναι οι ανεξόφλητες οφειλές προς την ΔΕΗ, από τα 300 εκατ. ευρώ που βρίσκονταν πριν την

επιβολή του "χαρατσιού", τον Χειμώνα του 2012, με τη Διοίκηση της επιχείρησης να εκτιμά, ότι οι οφειλές θα ξεπεράσουν
τα 2 δις ευρώ έως το τέλος του έτους!

Συγκεκριμένα, σχεδόν 1 δις ευρώ είναι οι οφειλές από τη χαμηλή τάση, δηλαδή η οικιακή κατανάλωση, τα 600 εκατ. ευρώ
από τη μέση και την υψηλή τάση, ενώ 160 εκατ. ευρώ είναι οι οφειλές του Δημοσίου προς την επιχείρηση.

Αν και η ΔΕΗ υπολόγιζε βελτίωση μέσα στο Σεπτέμβριο, αφού την καλοκαιρινή περίοδο ανέκαθεν εμφανίζεται υστέρη-
ση στα έσοδα λόγω διακοπών, η κατάσταση φαίνεται να έχει οξυνθεί. Έτσι, η Διοίκηση της ΔΕΗ μελετά το ενδεχόμενο να
προχωρήσει στην πρόσληψη δικηγορικών γραφείων για τη δικαστική διεκδίκηση των απαιτήσεων.

ΕΣΕΕ: Ξεκινά ο «Δικηγόρος του Εμπόρου»
Ο θεσμός του «Δικηγόρου του Εμπόρου» ενεργοποιείται την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου από την Εθνική Συνομοσπονδία

Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), ώστε η νομική υπηρεσία να προσφέρει κατευθυντήριες οδηγίες προς εμπόρους και
μικρομεσαίους επιχειρηματίες.

Συγκεκριμένα, η νομική υπηρεσία της Συνομοσπονδίας:
• Κάθε Πέμπτη (10.00 - 14.00), θα δέχεται εμπόρους και επιχειρηματίες στα γραφεία της Ε.Σ.Ε.Ε. (Μητροπόλεως 42,

Σύνταγμα - Αθήνα).
• Κάθε Τρίτη (10.00 - 14.00), θα λειτουργεί διαδικτυακή σύνδεση μέσω skype, για όσους ενδιαφέρονται, στη διεύθυνση

αναζήτησης «Νομική Υπηρεσία ΕΣΕΕ» (στα ελληνικά).
Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους και εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύ-

θυνση diki@esee.gr.Το νομικό τμήμα της Ε.Σ.Ε.Ε. θα παρέχει νομική εκτίμηση ή κατεύθυνση σε ζητήματα, που απασχο-
λούν τους εμπόρους και προκύπτουν κατά την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Η απάντηση θα δίνεται άμεσα, όταν υπάρχει η δυνατότητα ή το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες ανάλογα με τη βαρύτητα ή
πολυπλοκότητα του ερωτήματος.Ανάλογα με το αντικείμενο ή τη φύση της υπόθεσης, αυτή θα παραπέμπεται στις αντί-
στοιχες δομές της Υπηρεσίας Υποστήριξης της Ε.Σ.Ε.Ε., όπου οι συνεργάτες του προγράμματος υποστήριξης μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων «Στα δύσκολα μαζί» θα παρέχουν τις κατάλληλες συμβουλές.

Δίαιτα για δύο!
Πέγκυ Βρυνιώτη 
Πτυχιούχος Διαιτολόγος –Διατροφολόγος

Εδώ και χρόνια υπάρχει η άποψη οτι ο γάμος
παχαίνει! Αυτό λέγεται γιατί μετά το γάμο τα
περισσότερα ζευγάρια συνηθίζουν να παίρνουν κιλά! Τι γίνεται όμως όταν

αποφασίσουν να κάνουν δίαιτα; Όταν ξεκινά δίαιτα μόνο ένας από τους δύο, η προ-
σπάθεια τελειώνει γρήγορα! Όμως η  εμπειρία μας και πλήθος ερευνών, έχουν δείξει
πως όσοι ξεκινούν μαζί, έχουν καλύτερα αποτελέσματα! Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρ-
χει πλέον κοινή διατροφή και κοινή πορεία στο να αλλάξουν οι διατροφικές συνήθει-
ες δυο ατόμων που μένουν στο ίδιο σπίτι και τρώνε μαζί τουλάχιστον ένα γεύμα την
ημέρα! 

Το ίδιο ισχύει και για μια οικογένεια! Όταν για παράδειγμα ένα παιδί μιας οικογέ-
νειας ξεκινά πρόγραμμα διατροφής είναι σωστό να του συμπαρασταθούν και οι
γονείς ακολουθώντας παρόμοια διατροφή! 

Καταναλώνοντας ένα κοινό γεύμα την ημέρα, διαφοροποιώντας μόνο τις ποσότη-
τες τους και ακολουθώντας διαφορετικά ενδιάμεσα σνακ σε μικρό χρονικό διάστημα
θα είναι εμφανές το αποτέλεσμα, χωρίς να χρειάζεται να μαγειρεύονται δυο φαγητά
κάθε μέρα.

Έτσι δεν θα υπάρχει «ζήλια» για το φαγητό που καταναλώνουν οι υπόλοιποι στο
τραπέζι ενώ παράλληλα θα δημιουργηθεί ένας θεμιτός ανταγωνισμός ανάμεσα στο
ζευγάρι ή το γονιό και το παιδί που κάνουν δίαιτα μαζί, όπου θα προσπαθούν και οι 

δυο για το καλύτερο έχοντας καλύτερα και πιο άμεσα αποτελέσματα! Υπάρχει λοι-
πόν μια  ψυχολογική υποστήριξη και όταν ο ένας παρακινεί και συγκαρατεί τον άλλο
η προσπάθεια απώλειας βάρους είναι επιτυχημένη! 

Για όσα ζευγάρια ή οικογένειες ξεκινήσουν διατροφή εντός του Οκτωβρίου, θα
υπάρχει έκπτωση -50% για το δεύτερο άτομο!

Επισκέψεις κατ οίκον και σε Ελευσίνα- Ασπρόπυργο
Τηλ.: 694 54 77 424  e mail:  peggyvrinioti@gmail.com   

Facebook: www.facebook.com/dietyourway.gr

ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΑΔΑ

ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΑΝΟΒ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΑΡΘΕΝΑΣ, ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΙΡΝΤΑΡΙΑΝ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, ΚΑΙ Η ΒΕΡΕΣΙΔΟΥ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΔΟΚΙΑΣ, 
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΛΑΝΙΔΟΥ, ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ
ΝΤΖΑΜΠΟΥΛ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΑ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ

ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. 

ΓΑΜΟΣ
O Χαριτωνίδης Λάζαρος του Κωνσταντίνου και της

Μερόπης, το γένος Ευστρατίου, που γεννήθηκε
στην Ξάνθη και κατοικεί στην Ξάνθη, και η Παπαρ-

χρήστου Παρασκευή του Αθανασίου 
και της Χριστίνας , το γένος Φραγκισκάτου, 

που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί 
στις Αχαρνές, πρόκειται να έλθουν σε γάμο 
που θα τελεστεί στο Δημαρχείο Αχαρνών.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΑΛΑΣΣΑΣ, ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΑΞΙΔΟΥ, ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ,
ΚΑΙ Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΥΡΟΦΟΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΕΚΟΥ ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ
ΝΑΟ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ.

Στην τελική ευθεία η μεταβίβαση
του ΔΕΣΦΑ στην αζερική Socar

Ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του
ΔΕΣΦΑ στην αζερική εταιρεία Socar, μετά την πιστοποίηση της
εταιρείας υπό το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς από τη ΡΑΕ. Η
αρμόδια αρχή ανακοίνωσε χθες ότι η πιστοποίηση που έχει
λάβει υπόψη της τη γνωμοδότηση που εξέδωσε στις 28 Ιουλί-
ου η Ε.Ε. στάλθηκε την περασμένη Πέμπτη προς δημοσίευση
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται η τελική
έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού
(DGComp). 

H πιστοποίηση της ΡΑΕ ενσωματώνει τρία βασικά σημεία
από τη γνωμάτευση της Ε.Ε. τα οποία συνδέονται με την τήρη-
ση από πλευράς των Αζέρων του τρίτου ενεργειακού πακέτου
και αυτό γιατί η Socar αποτελεί καθετοποιημένη εταιρεία μη κοι-
νοτικής χώρας.
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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

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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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
νανοτεχνολογία
12.00 Τηλεπώληση

ashwagandha
13.00 Τηλεπώληση

προϊόντων αδυνατί-
σματος
14.00 Τηλεδώρα
15.00 Μέρα με την

μέρα
16.00 Υγεία και νανο-

τεχνολογία
17.00 Μικρό Συναξάρι,
Άγιος Σάββας ο εν
Καλύμνω
17.20 Λέξεις κι έννοι-

ες
17.30 Μ α γ ε ι ρ ε ύ ο -

ντας ελληνικά, Μελιτζα-
νομπουρεκάκια
17.40 Se lever,

προϊόντα ομορφιάς
18.00 Τηλεπώληση

προϊόντων αδυνατί-
σματος
19.00 Se lever,

προϊόντα ομορφιάς

19.20 Ιερά Μονή
Αναλήψεως Σωτήρος,
Συκέα Ελασσώνος

20.00 Ανοιχτό Πανε-
πιστήμιο: Γιαννικάκης
Θέμης, Καρδιά και
αθλητισμός

20.30 Αρχαιολογικές
ξεναγήσεις στις Κυκλά
δες, 
Η αρχαία Μήλος, Κίμω-
λος, Σέριφος, Ανάφη,
Φολέγανδρος

21.00 Se lever,
προϊόντα ομορφιάς

21.20 Business
χωρίς σύνορα

23.30 Se lever,
προϊόντα ομορφιάς

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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ΜΕ ΤΗ «ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»

Εννέα αιρετοί στη διεκδίκηση της ΠΕΔΑ 
Και επίσημα υποψηφιος για πρόε-

δρος της ΠΕΔΑ ο δήμαρχος Νίκαιας
– Αγ. Ι. Ρέντη Γιώργος Ιωακειμίδης.

Ο πολιτικά προσκείμενος στη ΔΗΜΑΡ δήμαρ-
χος, αρχικά επέδιωξε να λάβει το χρίσμα του
ΠΑΣΟΚ και συνολικά της Κεντροαριστέρας για
την προεδρία της ΚΕΔΕ, χωρίς θετικό αποτέ-
λεσμα.

Με τον Γιώργο Ιωακειμίδη συμπορεύονται
δήμαρχοι που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ
όπως ο δήμαρχος Παλλήνης Θανάσης Ζού-
τσος και η δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Μαρία
Ανδρούτσου, αλλά και οι δήμαρχοι Ελευσίνας
και Αχαρνών, Γ. Τσουκαλάς και Γ. Κασσαβός,
ενώ φημολογείται ότι  θα ακολουθήσουν και
άλλοι μεταξυ των οποίων και ενας πετυχημέ-
νος και πολύπειρος δήμαρχος της Δυτικής
Αθήνας.

Eνόψει των Εκλογών στην Περιφερειακή
Ένωση Δήμων Αττικής, συγκροτήθηκε η Κίνη-
ση «ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» η
οποία έδωσε στη δημοσιότητα διακήρυξη για
τη συγκρότηση και λειτουργία της Π.Ε.Δ.Α.

Η διακήρυξη
«Με την έναρξη της νέας Αυτοδιοικητικής

Περιόδου (2014-2019), η Τοπική και Περιφε-
ρειακή Αυτοδιοίκηση καλείται να αντιμετωπίσει
τις προκλήσεις και τα προβλήματα μιας εξαιρε-
τικά δύσκολης περιόδου, που ξεκίνησε πριν 4
χρόνια και συνεχίζεται ακόμη και σήμερα.

Η Κρίση, η υποχρηματοδότηση και η υπο-
βάθμιση της Αυτοδιοίκησης σε συνδυασμό με
την κρίση αξιοπιστίας του πολιτικού συστήμα-
τος, έφεραν στην επιφάνεια τα προβλήματα
αυτά.

Η πρώτη εφαρμογή του «Καλλικράτη»
συνέπεσε με τη δημοσιονομική κρίση, ενώ
ταυτόχρονα, σε μία περίοδο που οι Δήμοι κλή-

θηκαν να σηκώσουν το κύριο βάρος για τη δια-
τήρηση της κοινωνικής συνοχής και την απο-
τροπή του κοινωνικού αποκλεισμού, είχαμε
δραματικές περικοπές επιχορηγήσεων, διαρ-
κείς νομοθετικούς αιφνιδιασμούς, διαρκή αμφι-
σβήτηση της διοικητικής και θεσμικής αυτονο-
μίας των Δήμων μέσω της αφαίρεσης αρμοδιο-
τήτων, ενώ αρμοδιότητες εξακολουθούν να
έχουν μεταβιβασθεί χωρίς να έχουν δοθεί οι
αναγκαίοι πόροι, μέσω της κατάργησης ολό-
κληρων υπηρεσιών, οριζόντιων μέτρων με
τρόπο αιφνιδιαστικό και αυταρχικό κι ενός
πλέγματος ελέγχων και γραφειοκρατικών
αγκυλώσεων, χωρίς προηγούμενο διάλογο με
την Κεντρική Ένωση Δήμων και χωρίς σοβαρό
σχεδιασμό ως προς το δημοσιονομικό όφελός
τους.

Σήμερα ο «Καλλικράτης» είναι μετέωρος,
δυσεφάρμοστος και δεν στηρίζεται ούτε από
εκείνους που τον θεσμοθέτησαν.

Παρόλα ταύτα, πέρα από θεσμοθετημέ-
νους ρόλους και σε πολλές περιπτώσεις αυτο-
σχεδιάζοντας, πετύχαμε μέσα από την αυτο-
οργάνωση και τον πειραματισμό να διανύσου-
με αυτήν την τετραετία. Ο θεσμός βαθιά ριζω-
μένος στη συνείδηση του Δημότη είναι ο μόνος
πολιτικός θεσμός που αντιστέκεται προσφέρει,
αγωνίζεται και βρίσκει ευρεία αναγνώριση από
τους πολίτες.

Σ αυτές τις συνθήκες, τα συλλογικά όργανα
της αυτοδιοίκησης ολιγώρησαν, με λάθη και
παραλείψεις, αποδέχτηκαν παθητικά την απα-
ξίωση της αυτοδιοίκησης, την διάλυση των
υπηρεσιών της ως ένα αναγκαίο κακό, συνα-
κόλουθο του μνημονίου.

Δεν πέτυχαν να διαμορφώσουν και να
εκπροσωπήσουν ένα συντεταγμένο και ολο-
κληρωμένο πλαίσιο στόχων για τις αναγκαίες
αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, το οποίο θα εξε-

δήλωνε πρακτικά την ευθεία πολιτική βούλησή
της ΤΑ να συμβάλει πρωταγωνιστικά στην ανά-
ταξη της οικονομίας και στην αναπτυξιακή
προοπτική της χώρας, αντιμετωπίζοντας και
υπερβαίνοντας θετικά τις δικές της παθογένει-
ες και ανεπάρκειες. 

Στην έναρξη της νέας θητείας μας, αυτή τη
δύσκολη περίοδο, καλούμαστε να εκλέξουμε
τα νέα όργανα εκπροσώπησής μας στις Περι-
φερειακές Ενώσεις και την Κεντρική Ένωση
Δήμων, να ανταποκριθούμε στις ελπίδες των
πολιτών, να στηρίξουμε τους αγώνες του, την
αξιοπρέπεια, τους θεσμούς, τη Δημοκρατία,
πρωταγωνιστώντας στη διατύπωση και υλο-
ποίηση τοπικών και περιφερειακών σχεδίων
βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλλοντας στην
αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, με όρους
υπευθυνότητας, προσφοράς και  ήθους,  διοι-
κητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. 

Στην Περιφερειακή Ένωση Αττικής συγκρο-
τούμε και παρουσιάζουμε την αδέσμευτη κίνη-
ση  «ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ».
Συσπειρώνουμε σ’ όλη την Αττική κινήσεις και
στελέχη που έχουν διαφορετικές ιδεολογικές
και ιστορικές αναφορές, χωρίς δεσμεύσεις
απέναντι σε κάποιο  από τα πολιτικά κόμματα.

Μας ενώνει η ιδεολογία της Αυτοδιοίκησης
η διάθεση να αγωνιστούμε για πραγματική
ακηδεμόνευτη, ανεξάρτητη Τ.Α., για τον τόπο
μας με όρους ισότητας, ισονομίας, προγραμ-
ματισμού και εκσυγχρονισμού, μέσα από τα
θεσμικά μας όργανα την Π.Ε.Δ.Α. και την
Κ.Ε.Δ.Ε.. Κυρίως μας ενώνουν τα μεγάλα
προβλήματα στην Ελλάδα, ιδιαίτερα τα μεγάλα
προβλήματα της Αττικής της βαθιάς οικονομι-
κής κρίσης.

Θέλουμε να αλλάξουμε το τοπίο, ως ισότι-
μοι συνομιλητές με την κεντρική διοίκηση και
απέναντι στην αδιαφορία και σε κάθε αυθαιρε-

σία υπουργών και παραγόντων, με ενίσχυση
του δημοκρατικού και συμμετοχικού χαρακτή-
ρα της Αυτοδιοίκησης.

Διεκδικούμε, αλλαγές και μεταρρυθμίσεις,
που θα χτυπήσουν τη γραφειοκρατία και την
κομματική συναλλαγή, πόρους με διαφάνεια
και αντικειμενικά κριτήρια και έργα με προο-
πτικές βιώσιμης ανάπτυξης και δημιουργίας
νέων θέσεων εργασίας.

Επαναδιαπραγματευόμαστε τον «Καλλι-
κράτη», θεσμικά και γεωγραφικά.

Αναδεικνύουμε την Τ.Α. ως πυλώνα υπε-
ράσπισης του δημοσίου χώρου, του δημοσίου
συμφέροντος, των κοινωνικών αγαθών.           

Καλούμε όλους όσους  προτάσσουν την
αυτοδιοικητική τους ιδιότητα, έναντι όποιας
άλλης κομματικής ιδιότητας, να συστρατευτούν
σήμερα μαζί μας για να προχωρήσουμε στην
ριζική ανατροπή του αυτοδιοικητικού τοπίου,
με τη δημιουργία  ενός νέου ανεξάρτητου πλει-
οψηφικού αυτοδιοικητικού ρεύματος.»

Ανδρούτσου Μαρία – Δήμαρχος Αγίου
Δημητρίου

Βαρελάς Ανδρέας – Αντιδήμαρχος Αθήνας
Ζούτσος Θανάσης – Δήμαρχος Παλλήνης
Ηλιοπούλου Μαρία – Αντιδήμαρχος Αθή-

νας
Ιωακειμίδης Γιώργος – Δήμαρχος
Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη
Μέλος Δ.Σ ΠΕΔΑ και ΚΕΔΕ
Κασσαβός Γιάννης – Δήμαρχος Αχαρνών
Παπαχελά Νέλλη – Πρόεδρος Δ.Σ. Αθήνας
Προβατάς Φώτης – Δημ. Σύμβουλος Αθή-

νας και Μέλος ΔΣΚΕΔΕ
Τσουκαλάς Γιώργος – Δήμαρχος Ελευσί-

νας


