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ΗΤΤΑ ΣΟΚ...
ΤΟΥ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ ΑΠΟ

ΤΗΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 0-2

Η ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΗ ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
2-1 ΤΟΝ ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ2-1 ΤΟΝ ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ

‘’ΣΚΟΝΤΑΨΕ’’ Ο
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ 0-0 ΜΕ

ΤΗΝ ΑΧΑΪΚΗ

Υπέβαλε ο δήμαρχος Υπέβαλε ο δήμαρχος 
Χρήστος Παππούς Χρήστος Παππούς 

Αίτημα για το Πρόγραμμα 
Σίτισης μαθητών του Ιδρύματος

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

SOS ΕΚΠΕΜΠΕΙ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Αν δεν χορηγηθεί εγκαίρως η άδεια

από την Αρχαιολογία το έργο της 
αποχέτευσης κινδυνεύει 

να απενταχθεί από το ΕΣΠΑ 
Επισημαίνει σε επιστολή του 

ο Γρηγόρης Σταμούλης

Συνασπισμός 
ελληνικών 

εταιρειών για το
Θριάσιο Πεδίο 

Με πρόταση αντίβαρο
στην Cosco

Σύμφωνο των 
Δημάρχων: 
Περίπου 5.000

αιρετοί «ψηφίζουν»
περιβάλλον 

Τι ζητούν για εξοικονόμηση
ενέργειας και κόστους

ΠΑΡΕΝΕΒΗ Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Κινδύνευσε χειριστής jet ski 

στον Ασπρόπυργο

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ
ΤΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΗ ΦΥΛΗ
Τροποποιήσεις 

σε λεωφορειακές γραμμές 
προτείνει ο ΟΑΣΑ, εξαιτίας
και της παραβατικότητας 

Κλείνουν τις επικίνδυνες 
λακκούβες στο οδικό 
δίκτυο του Ζεφυρίου 

Εκτεταμένες 
οι φθορές 
σε πολλές 
γειτονιές

ΗΧΗΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΗΧΗΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Oxfam: Εχουμε μόλις δύο

μήνες για να σταματήσουμε
την επιδημία Εμπολα!

Σελ:  3

Σελ: 7

Σελ: 9

Σελ:  5

Κρούσμα φυματίωσης 
στην Αμυγδαλέζα

Δεν υπάρχει λόγος 
ανησυχίας,

σύμφωνα με το
ΚΕΕΛΠΝΟ

Άφησε «παράθυρο» 
για... έκπτωτους 
Δημάρχους 

ο Κυριάκος
Μητσοτάκης 

Θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη, όσοι 
εμποδίσουν την αξιολόγηση, υπογράμμισε σε 

δηλώσεις του ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

Σελ: 5

Σελ: 10-11

Σελ:  2

Σελ: 7

Σελ: 2

Σελ: 2Σελ: 3-8

Σελ: 5



ΟΔήμαρχος Μεγαρέων, Γρηγόρης Σταμούλης,
απέστειλε κατεπείγουσα επιστολή στους Βου-
λευτές της Περιφέρειας Αττικής, στον Υπουργό

Υγείας, Μάκη Βορίδη και στην Υφυπουργό Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εύη
Χριστοφιλοπούλου, με την οποία ζητεί να παρέμβουν
αρμοδίως, προκειμένου να χορηγηθεί εγκαίρως η σχετι

κή άδεια από την Αρχαιολογία και το έργο της αποχέ-
τευσης των ακαθάρτων στην περιοχή της επέκτασης του
Σχεδίου Πόλεως να συνεχιστεί απρόσκοπτα και να ολο-
κληρωθεί στις προθεσμίες που προβλέπονται από τη
σχετική σύμβαση, που έχει συνυπογραφεί από τον Δήμο
και την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία, τονίζοντας τον
κίνδυνο απένταξης του σημαντικού αυτού έργου.

SOS ΕΚΠΕΜΠΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Αν δεν χορηγηθεί εγκαίρως η άδεια

από την Αρχαιολογία το έργο της αποχέτευσης
κινδυνεύει να απενταχθεί από το ΕΣΠΑ 

Επισημαίνει σε επιστολή του ο Γρηγόρης Σταμούλης
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

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΡΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Β. Ελευθερίου 79,

Τηλέφωνο:
2105544246

Ασπρόπυργος
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Λ Δημοκρατίας 146 

& Παναγούλη Α.,
Ασπρόπυργος - Πλα-

τεία Ωρολογίου, 
Τηλέφωνο:
2105575614

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Μπουρούνη Αθηνά 

ΠΙΝΔΟΥ 42 &
ΧΑΛΚΙΔΟΣ 

Τηλ. 210 2470650 

Αχαρνές
Σενούντα Αντουάν Γ.
Κύπρου 76, Όπισθεν

Δημαρχείου, 
Εφημερία:  08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2102469800

Γκάτζιου Σοφία Φ.
Πάρνηθος 118,

Εφημερία: 08:00 -
23:00

Τηλέφωνο:
2102403004

Μάνδρα
ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ
Δήλου 12 & Κορο-
πούλη Βαγγέλη,  

Τηλέφωνο:
2105551232

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Συννεφιά 
και δυνατοί άνεμοι 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 16 έως 25
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αρτέμιος, Αρτέμης, Αρτεμισία, 
Αρτέμιδα, Γεράσιμος,Μίκης,Κερασία,
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Άφησε «παράθυρο» 
για... έκπτωτους Δημάρχους 

ο Κ. Μητσοτάκης 
Θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη, όσοι δεν συμμορφωθούν με την 
αξιολόγηση, ξεκαθάρισε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

Ουπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης σε δηλώσεις του για το θέμα της
αξιολόγησης και των ελέγχων ,

άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά για κατά
μέτωπο επίθεση σε όσους δημάρχους δεν
συμμορφωθούν. 

«Σύστημα αξιολόγησης υπήρχε και υπάρ-
χει. Δεν το έφερα εγώ... Απλά μπήκε η ποσό-
στωση γιατί κατά το παρελθόν όλοι σχεδόν οι
δημόσιοι υπάλληλοι έπαιρναν... 10 κατά την
αξιολόγηση» τόνισε ο Υπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης, Κυριά-
κος Μητσοτάκης, μιλώντας για το θέμα της
αξιολόγησης στο Δημόσιο, ενώ πρόσθεσε:

«Ρητά και κατηγορηματικά δε συνδέεται η
αξιολόγηση με απολύσεις, ούτως ή άλλως δεν
προβλέπεται πουθενά κάτι τέτοιο στο νόμο.
Άρα όσοι το λένε αυτό ψεύδονται, όπως ψεύ-
δονται όταν λένε, ότι υπάρχει ποσοτικός στόχος απο-
λύσεων το 2015».

«Σε όλα τα Υπουργεία έχει εφαρμοστεί η ποσόστω-
ση κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης, η οποία θα
ολοκληρωθεί έως και το τέλος του έτους. 

Σχετικά με τους Δημάρχους που έχουν εμποδίσει
την αξιολόγηση θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη. Το
αν θα τύχουν έκπτωσης του αξίωματός τους, θα το
αποφασίσει ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης και όχι εγώ. Δεσμεύομαι, όμως, προσωπι-
κά, ότι και εκεί η διαδικασία θα ολοκληρωθεί. 

Υπάρχει αυτή η αντίδραση γιατί κάποιοι φοβούνται»
συμπλήρωσε.

«Επαναφορά στη νομιμότητα και την κανονικότητα
ζητώ ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης» είπε
ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας για τις απολύσεις στο
Δημόσιο, το 2015, τονίζοντας, πως απολύσεις θα
υπάρξουν και μέσα στο έτος αυτό, από όσους χρησι-
μοποίησαν πλαστά δικαιολογητικά κατά την πρόσλη-
ψή τους στο Δημόσιο, ή παρατύπως έγινε η μετατρο-
πή των συμβάσεων εργασίας τους σε αορίστου από
ορισμένου χρόνου.

«Δεν πιστεύω να μη θέλετε να γίνει κάτι τέτοιο, επει-
δή ο ποσοτικός στόχος λήγει στο τέλος του έτους;» διε-
ρωτήθηκε.
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Συνασπισμός 
ελληνικών εταιρειών 
για το Θριάσιο Πεδίο 

Με πρόταση αντίβαρο στη Cosco
Εκτεταμένη επιχείρηση

καθαριότητας και εργα-
σιών πρασίνου σε όλες
τις γειτονιές, τις πλατείες
,τα σχολεία, τους αθλητι-
κούς και τους κοινόχρη-
στους χώρους του Ζεφυ-
ρίου είναι σε εξέλιξη  τις
τελευταίες εβδομάδες
ώστε να γίνει η πόλη πιο
καθαρή κι ανθρώπινη.

Μετά από αίτημα του
Γιάννη Μαυροειδάκου, ο

ΑΣΔΑ παραχώρησε δωρεάν για ένα μήνα στο
Ζεφύρι ένα φορτηγό και ένα jcb προκειμένου να
ενισχυθεί η επιχείρηση «σκούπα» ενώ με άλλη
παρέμβασή του ο Αντιδήμαρχος Ζεφυρίου εξα-
σφάλισε δωρεάν πέντε τόνους πίσσα προκειμέ-
νου να καλύψει κατ' αρχήν τις πιο επικίνδυνες
λακκούβες στο οδικό δίκτυο του Ζεφυρίου.

Υπό την καθοδήγηση του κ. Μαυροειδάκου οι
εργαζόμενοι του Δήμου κατάφεραν σε λιγότερο
από ένα μήνα να  απαλλάξουν πολλές γειτονιές

από  μπάζα και ξερά κλαδιά. 
Η επιχείρηση θα συνεχιστεί και τις

επόμενες ημέρες με αμείωτη ένταση
καθώς υπάρχουν αρκετά ακόμα
σημεία που απαιτούν άμεση παρέμ-
βαση καθώς εκτός από τον καθαρι-
σμό απαιτείται να προχωρήσει το
κλάδεμα των ψηλών δέντρων που
υπάρχουν στην Ενότητα και το
κόψιμο των χόρτων σε οικόπεδα και
κοινόχρηστους χώρους. Στόχος
είναι στους επόμενους δυο μήνες,
να έχει πραγματοποιηθεί παρέμβα-
ση σε όλα τα σημεία του Δήμου.

Παράλληλα, άλλο συνεργείο της
Δημοτικής ενότητας Ζεφυρίου αποκαθιστά τμήμα-
τα του οδικού δικτύου που έχουν υποστεί φθορές
και κλείνει με πίσσα όλες τις λακκούβες.

« Η μάχη για καθαρές και ασφαλείς γειτονιές
είναι καθημερινή. Παρότι ο όγκος των απορριμμά-
των είναι μεγάλος και οι φθορές στο οδικό δίκτυο
πολλές, σήμερα κάνουμε μια δυναμική αρχή, για
να χαράξουμε τις νέες γραμμές της πόλης, που
όλοι θέλουμε να ζούμε» δήλωσε ο Αντιδήμαρχος
Ζεφυρίου.

Κλείνουν τις επικίνδυνες 
λακκούβες στο οδικό 
δίκτυο του Ζεφυρίου 

Εκτεταμένες οι φθορές σε πολλές γειτονιές
Εταιρεία ακινήτων συγκροτεί ομάδα με Goldair, 

Foodlink, Sarmed κόντρα στους Κινέζους

Έντονο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση της έκτασης στο Θριάσιο
Πεδίο εκφράζουν Κινέζοι επενδυτές, μεταξύ των οποίων είναι η

Cosco και η Foxconn. Ωστόσο ενδιαφέρον υπάρχει και από ελληνικές
εταιρίες οι οποίες σχεδιάζουν την από κοινού κατάθεση προσφοράς προ-
κειμένου να μπουν σφήνα στην Cosco. Στα σχέδια αυτά φέρεται να πρω-
τοστατεί η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ (πρώην Eurobank Properties).

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο αριθμός των επενδυτών που
έχουν εκδηλώσει ήδη το ενδιαφέρον τους είναι μεγάλος, ενώ αρκετά είναι
και τα αιτήματα συμμετοχής στη διαδικασία που έχουν κατατεθεί ήδη. Το
ενδιαφέρον συγκεντρώνεται αφενός στους επίδοξους «μνηστήρες» και
αφετέρου στη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων, αλλά και τις χρήσεις που
θα φιλοξενηθούν.

Μεταξύ των ενδιαφερόμενων για τις εγκαταστάσεις που έχει δημιουρ-
γήσει στο χώρο ο ΟΣΕ και οι οποίες περιλαμβάνονται στο γενικότερο σχέ-
διο αξιοποίησης της έκτασης στο Θριάσιο Πεδίο είναι η Cosco. Η εταιρία
από την πλευρά της έχει θέσει το ζήτημα δημιουργίας κέντρου μεταποίη-
σης στο χώρο του Θριάσιου και ζητούσε τη δημιουργία ελεύθερης ζώνης
εμπορευμάτων. 

Ωστόσο η ελληνική πλευρά είχε αρνηθεί να ικανοποιήσει τα αιτήματα
αυτά υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν ασυμβατότητες με το κοινοτικό δίκαιο.

Τροποποιήσεις σε  λεωφορειακές
γραμμές που εξυπηρετούν τον Δήμο
Φυλής, προτείνει με έγγραφό του προς
τον Δήμο ο ΟΑΣΑ, επισημαίνοντας μάλι-
στα το γεγονός της αυξημένης παραβατι-
κότητας σε ορισμένα σημεία .

Αναλυτικά οι αλλαγές που προτείνει
είναι :

735 : Αχαρναί-Ζεφύρι-Κάτω Πατήσια 
Αφετηρία την οδό Μπελογιάννη στο

Ζεφύρι για να ανακόψει την αυξημένη
παραβατικότητα που εντοπίζεται στην
περιοχή.

711: Ζωφριά-Αττική
Θα γίνει κυκλική μέχρι την πλατεία Αγ.

Αναργύρων δηλαδή
Ζωφριά-Αγ.Ανάργυροι.
749: Άνω Λιόσια-Οικισμός Γεννηματά 
Θα επεκταθεί μέχρι τον προαστιακό 
709:Τοπική Δροσούπολης Α
Θα αναρτηθούν στις στάσεις τι ώρα

προβλέπεται να περνάει το λεωφορείο.
723:Φυλή- Άνω Λιόσια
Θα αναρτηθούν στις στάσεις τι ώρα

προβλέπεται να περνάει το λεωφορείο.
Θα συνεχίζει στη Φυλής και  δε θα κάνει

την παράκαμψη προς το αμαξοστάσιο

Άνω Λιοσίων για να ανακό-
ψει την αυξημένη παραβα-
τικότητα που εντοπίζεται
στην περιοχή.

733: Αχαρναί-Άνω Λιόσια 
Καταργείται λόγω χαμη-

λής κίνησης . 
Κατόπιν τούτων ο δήμος

γνωστοποιεί το σχετικό
έγγραφο του ΟΑΣΑ και
ανακοινώνει ότι θα υπάρξει
Διαβούλευση για τη συγκοι-
νωνία. 

Η σχετική ανακοίνωση
του Δήμου: 

Γνωστοποιούμε το
έγγραφο, με τις προτάσεις
του ΟΑΣΑ για τη συγκοινω-
νία στην περιοχή του
Δήμου Φυλής και παρακα-
λούμε τους συμπολίτες να
μας στείλουν τις παρατη-
ρήσεις και προτάσεις τους,
μέχρι και την Παρασκευή,
24 Οκτωβρίου, στο email:
dimarxosfylis@gmail.com

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΦΥΛΗ
Τροποποιήσεις σε λεωφορειακές γραμμές -και λόγω παραβατικότητας- προτείνει ο ΟΑΣΑ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8
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Δράσεις δήμων
για την 

κλιματική 
αλλαγή

Οι δήμοι Αγίων Αναργύρων-Καματε-
ρού, Φαρσάλων, Κηφισιάς και Βέροιας,
περιλαμβάνονται ανάμεσα στους 100
Ευρωπαϊκούς δήμους που υποστηρί-
ζουν δράσεις για την κλιματική αλλαγή.

Η 16η Οκτωβρίου αποτελεί σημαντικό
ορόσημο για την πρωτοβουλία Mayors
Adapt (Δήμαρχοι για την Προσαρμογή),
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφού 100
Ευρωπαϊκές πόλεις δεσμεύθηκαν να
αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής.

Η επίτροπος της δράσης για το κλίμα
Connie Hedegaard υποδέχτηκε δημάρ-
χους από ολόκληρη την Ευρώπη στην
επίσημη τελετή υπογραφής κατά τη
διάρκεια της οποίας οι συμμετέχοντες
δεσμεύτηκαν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα.

Κατά τη διάρκεια της ολοήμερης εκδή-
λωσης, οι συμμετέχοντες είχαν την
ευκαιρία να συζητήσουν τρόπους με
τους οποίους οι πόλεις μπορούν να
προετοιμαστούν καλύτερα για τις 

δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής και να ανταλλάξουν εμπειρίες
και ορθές πρακτικές.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν πόλεις
από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Από την Ελλάδα στο πρό-
γραμμα συμμετέχουν οι πόλεις Άγιοι
Ανάργυροι-Καματερό, Φάρσαλα, Κηφι-
σιά και Βέροια.

Ο πρώην Δήμαρχος της Νέας Υόρκης,
κ. Michael Bloomberg απευθύνθηκε
στους συμμετέχοντες μέσω μαγνητο-
σκοπημένου μηνύματος και η
Christiana Figueres, εκτελεστικός γραμ-
ματέας της σύμβασης-πλαισίου των
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική
αλλαγή συμμετείχε στην εκδήλωση
μέσω απευθείας βιντεοδιάσκεψης.

Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης ο
Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για 

θέματα περιφερειακής πολιτικής και
αστικής ανάπτυξης  Johannes Hahn.

Όπως δήλωσε η  Connie Hedegaard:
«Όταν δρομολογήσαμε τον Μάρτιο την
πρωτοβουλία Δήμαρχοι για την Προ-
σαρμογή, είχαμε ως στόχο τη δημιουρ-
γία ενός δικτύου με τουλάχιστον 50
πόλεις έως το τέλος του έτους. Έχουμε
ήδη πάνω από 100 που περιμένουν
στη σειρά για να προσχωρήσουν. Οι
πόλεις μας ενισχύουν την ανθεκτικότητά
τους έναντι της κλιματικής αλλαγής.
Αυτό είναι μια καλή είδηση για τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η σωστή
προετοιμασία θα στοιχίσει πολύ φθηνό-
τερα από έναν μεταγενέστερη καθαρι-
σμό — και μπορεί να σώσει ζωές.»

Η πρωτοβουλία Δήμαρχοι για την Προ-
σαρμογή δρομολογήθηκε το Μάρτιο του
2014, στο πλαίσιο της επιτυχούς πρω

τοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρ-
χων.

Μολονότι το Σύμφωνο στοχεύει στην
προσπάθεια μείωσης των εκπομπών
θερμοκηπιακών αερίων, η πρωτοβουλία
Δήμαρχοι για την Προσαρμογή επικε-
ντρώνεται σε μέτρα προσαρμογής.

Ως σημαντικά κέντρα συγκέντρωσης
πληθυσμού και υποδομών, οι πόλεις
είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε ακραία καιρι-
κά φαινόμενα και στις δυσμενείς επι-
πτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

Οι τοπικές αρχές διαδραματίζουν,
συνεπώς, σημαντικό ρόλο στην εφαρ-
μογή των μέτρων για τον μετριασμό των
επιπτώσεων και την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή.

Με την προσχώρησή στην πρωτοβου-
λία Δήμαρχοι για την Προσαρμογή, οι
συμμετέχουσες τοπικές αρχές θα επω-
φεληθούν από τη στήριξη που παρέχε-
ται για τοπικές δραστηριότητες αντιμε-
τώπισης της κλιματικής αλλαγής, από
μια πλατφόρμα συνεργασίας, και από
την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του
κοινού σχετικά με την προσαρμογή και
τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες, επι-
σκεφθείτε την ιστοσελίδα http://mayors-
adapt.eu/

Στα 680 ευρώ ο βασικός 
μισθός στο Δημόσιο
– Εξισώνεται με τον ιδιωτικό τομέα

Την εξίσωση με τον ιδιωτικό τομέα προβλέπουν τα κυβερνητικά
πλάνα για το μισθολόγιο του δημοσίου, καθώς ο βασικός μισθός θα
κατέβει στα 680 ευρώ. Οι μειώσεις, σε ποσοστό 2-12% θα γίνουν

ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης των υπαλλήλων.
Οι αλλαγές προβλέπεται να επηρεάσουν σύντομα 600.000 εργαζομέ-

νους, ενώ την ίδια στιγμή οι γιατροί του ΕΣΥ, οι πανεπιστημιακοί, οι καθη-
γητές, οι δάσκαλοι και όσοι έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές θα περι-
μένουν την ανακοίνωση των νέων ειδικών μισθολογίων στα οποία θα υπα-
χθούν, για να δουν νέες αυξημένες αποδοχές, σύμφωνα με το «Βήμα».

Ετσι, ο υπάλληλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης που θα διορίζεται, θα
αμείβεται με 680 ευρώ το μήνα, από τα 780 ευρώ που έπαιρνε σήμερα.
Κάτι που αντιστοιχεί στον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα (586 ευρώ),
καθώς στις επιχειρήσεις δεν έχουν καταργηθεί στα δώρα Χριστουγέννων,
Πάσχα και το επίδομα της καλοκαιρινής άδειας.

Η δεύτερη αλλαγή στο μισθολόγιο του δημοσίου είναι να αυξηθεί η δια-
φορά αποδοχών ανάμεσα στους απόφοιτους Λυκείου και τους υπαλλήλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στις διοικητικές θέσεις, αλλά και σε καθηγητές,
πανεπιστημιακούς, δάσκαλους και γιατρούς του ΕΣΥ, κάτι που αποτελεί οδηγία της Τρόικα. Για αυτό το λόγο, στο νέο ενιαίο μισθολόγιο θα προβλέπεται
και μια πέμπτη κατηγορία προσωπικού, για κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και ειδικών γνώσεων.

Η κατηγορία αυτή θα είναι πέραν της σημερινής κατάταξης των εργαζομένων σε υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας, τεχνολογικής εκπαίδευ-
σης και πανεπιστημιακής. Σε αυτή την κατηγορία προβλέπονται αυξημένες αμοιβές ανάλογα με τη θέση που θα τοποθετούνται.

Ανάμεσα στα δεκάδες σενάρια που έχουν επεξεργαστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Χρήστος Σταϊκούρας, το επικρατέστερο σύμφωνα με την εφημερί-
δα, το οποίο έχει την έγκριση των δανειστών, προβλέπει:

Μείωση βασικού μισθού για τους εργαζόμενους υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα 680 ευρώ. Αυτόματα συμπαρασύρονται προς τα κάτω και οι αμοιβές των
εργαζομένων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα 748 ευρώ τον μήνα από 858 σήμερα.

Για τους υπαλλήλους τεχνολογικής εκπαίδευσης οι μειώσεις θα είναι της τάξεως του 4%, δηλαδή ο μισθός μειώνεται στα 996 ευρώ (από 1.037 σήμερα).
Για τους υπαλλήλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, μείωση 2%, ο νέος μισθός διαμορφώνεται στα 1.070 ευρώ (από 1.092 σήμερα).

Προβλέπεται ειδικό μισθολόγιο για δάσκαλους και καθηγητές.
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Ενημερώθηκε, τις βραδινές ώρες του Σαβ-
βάτου, η Λιμενική Αρχή Ελευσίνας, ότι στη
θαλάσσια περιοχή του Ασπροπύργου, είχε

μείνει ακυβέρνητο jet ski με έναν επιβαίνοντα.
Άμεσα προς παροχή συνδρομής, μετέβη πλωτό

περιπολικό του Λιμενικού, τα παραπλέοντα αλιευ

τικά σκάφη «ΤΑ ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΙΑ» και «ΓΕΩΡΓΙΑ», 
καθώς και οι λάντζες «ΔΕΛΦΙΝΙ ΙΙ» 19 και

«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» Ν.Ε. 416.
Λίγη ώρα αργότερα το αλιευτικό «ΤΑ ΔΥΟ

ΑΔΕΛΦΙΑ» εντόπισε το jet ski και το ρυμούλκησε
στην παραλία Ασπροπύργου , όπου ο 57χρονος
χειριστής του αποβιβάστηκε με ασφάλεια.

Κρούσμα φυματίωσης, 
στην Αμυγδαλέζα

Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας,
σύμφωνα με το ΚΕΕΛΠΝΟ

Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, σύμφωνα με το
ΚΕΕΛΠΝΟ, από το κρούσμα φυματίωσης,

που διαπιστώθηκε στο κέντρο Αλλοδαπών της
Αμυγδαλέζας.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, σύμ-
φωνα με το ΚΕΕΛΠΝΟ και το Σισμανόγλειο

Νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε ο 33χρονος
Πακιστανός, δεν νοσεί από πνευματική φυματίω-
ση αλλά από φυματιώδη λεμφαδενίτιδα, η οποία
δεν είναι μεταδοτική.

ΠΑΡΕΝΕΒΗ Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Κινδύνευσε χειριστής jet ski στον Ασπρόπυργο

Συνεδριάζει αύριο 
το Δημοτικό Συμβούλιο

Μεγαρέων
Συνεδριάζει αύριο Τρίτη και ώρα  20:30 το Δημοτι-

κό Συμβούλιο Μεγαρέων . 
Η Ημερήσια διάταξη έχει ως ακολούθως: 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομι-

κού έτους 2014.
Εκλογή τακτικού μέλους εκ της πλειοψηφίας της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου στην επιτρο-

πή παραλαβής έργων αξίας μικροτέρας  των
5869,40 € έτους 2014.

Ψήφιση πίστωσης για την Εορτή 28ης Οκτωβρίου
(παρέλαση).

Πληρωμή αποζημιώσεως στον Ιωάννη Γ. Σχινά
λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλεως Μεγάρων.

Συναίνεση του Δήμου για την λειτουργία των φωτο-
βολταϊκών συστημάτων στο 6ο Δημοτικό Σχολείο και
στο 2ο Νηπιαγωγείο Μεγάρων.

Ορισμός επιτροπής εκταφών στο Δημοτικό Κοιμη-
τήριο Μεγάρων.

Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του
έργου: «Κατασκευή ξύλινου πατώματος (παρκέ) στο
κλειστό Γυμναστήριο Νέας Περάμου».

Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση παιδικών χαρών
Δήμου Μεγαρέων».

Έγκριση παραλαβής της μελέτης: «Γεωτεχνική
μελέτη για την κατασκευή δεξαμενής ύδατος στην
θέση Κινέττα».

Ομοίως της μελέτης: «Γεωλογική μελέτη τροφοδο-
τικού αγωγού από Μέγαρα (θέση Κ252) έως Κινέτ-
τα».

Περί αποδοχής ή μη της ένστασης του αναδόχου
Δ.Τσίγκου κατά της 2ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του
2ου ΠΠΑΕ και του 2ου λογαριασμού του έργου:
«Αποκατάσταση του πρωτεύοντος οδικού δικτύου
του Δήμου Μεγαρέων Ν. Αττικής».

Συγκρότηση επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής του Δήμου Μεγαρέων.

Πρόγραμμα Σίτισης & Προώθησης της Υγιεινής 
Διατροφής

To Πρόγραμμα Σίτισης & Προώθησης της Υγιεινής
Διατροφής είναι πρωτοβουλία που ανέλαβε το Ίδρυ-
μα Σταύρος Νιάρχος, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο
Prolepsis.To Πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές
που φοιτούν σε δημόσια σχολεία που βρίσκονται σε
κοινωνικο-οικονομικά ευπαθείς περιοχές. Ο στόχος
του Προγράμματος είναι διττός, καθώς προσφέρει τη
δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες μαθητές
των σχολείων να λαμβάνουν καθημερινά ένα δωρεάν,
υγιεινό γεύμα το οποίο καλύπτει το 24-31% των ημε-
ρήσιων αναγκών των μαθητών σε ενέργεια και εξα-
σφαλίζει το 53-64% των ημερήσιων αναγκών των
παιδιών σε πρωτεΐνες. Παράλληλα, μέσω του συγκε-
κριμένου Προγράμματος, εισάγονται στα σχολεία νέα
διατροφικά πρότυπα και συνήθειες που προάγουν
την υγιεινή ζωή και, μέσω των μαθητών, τα πρότυπα
αυτά μεταφέρονται και στην οικογένεια.

Με τη σχεδίαση ειδικά διαμορφωμένου υλικού και τη
διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και δραστη-
ριοτήτων, το Πρόγραμμα ενισχύει την υγιεινή διατροφή
και την ευρύτερη προαγωγή της υγείας, τόσο των μαθη-
τών όσο και των οικογενειών τους, διασφαλίζοντας ότι
τα οφέλη του θα επηρεάσουν θετικά όχι μόνο τους σύγ-
χρονους πολίτες και κατοίκους της χώρας, αλλά και τις
επόμενες γενιές της.

Αίτημα εφαρμογής του προγράμματος
Σίτισης & Προώθησης της Υγιεινής Δια-
τροφής  του Ιδρύματος  Σταύρος Νιάρ-

χος και για το σχολικό έτος 2014-2015 , υπέβα-
λε ο δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς , ανα-
φερόμενος στα πρόβλημα της αυξημένης ανερ-
γίας που πλήττει την περιοχή και επηρεάζει
βαθύτατα πολλές οικογένειες. 

Υπέβαλε ο δήμαρχος Χρήστος Παππούς Υπέβαλε ο δήμαρχος Χρήστος Παππούς 

Αίτημα για το Πρόγραμμα Σίτισης μαθητών 
του Ιδρύματος Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
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Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του κόσμου
στο κάλεσμα για συγκέντρωση σχολικών
ειδών που απηύθυνε o Δήμος Ιλίου σε

συνεργασία με τις Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης
της Φτώχειας.

Η εν λόγω δράση ήταν σε ισχύ όλο το μήνα
Σεπτέμβριο και στόχο είχε τη συγκέντρωση όλων
των απαραίτητων ειδών για το σχολείο. Τόσο οι
απλοί πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις έδωσαν το
παρόν αποδεικνύοντας έμπρακτα για μια ακόμα
φορά την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα κοινω-
νικής στήριξης.

Ειδικότερα, οι Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης
της Φτώχειας  ευχαριστούμ θερμά τις εταιρείες
ΝΕΟΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε, NOTOS.COM
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, SEPTONA A.E, ΝΗΡΕΥΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ οι οποίες προσέφεραν
σημαντικές χορηγίες όχι μόνο σχολικών ειδών αλλά
και προϊόντων που θα αξιοποιηθούν για την ενί-
σχυση του Κοινωνικού Συσσιτίου και Κοινωνικού
Παντοπωλείου.

Με αυτό τον τρόπο συγκεντρώθηκαν σημαντικές
ποσότητες σε γραφική ύλη, τετράδια και μπλοκ
ζωγραφικής, που διανεμήθηκαν στους μαθητές των
δικαιούχων οικογενειών δεμένα σε όμορφα πακέ-
τα, εξασφαλίζοντάς τους με αυτό τον τρόπο τα απα-
ραίτητα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς..

Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία Αχαρνών 

Ενημερωτική ομιλία για τον 
καρκίνο με τη συνδρομή του
Συλλόγου  «Αριστοφάνης»…

Μετά από πρόσκληση του συλλόγου «Αριστοφά-
νης», το Παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής Αντι-
καρκινικής Εταιρείας πραγματοποίησε ομιλία με
θέμα «ο καρκίνος νικιέται…η άγνοια σκοτώνει» με
τον ιατρό κ. Γιώργο Τσαγκάρη. 

Ο πρόεδρος του Παραρτήματος κ. Παναγιώτης
Καζανάς ευχαριστεί τον πρόεδρο του συλλόγου
«Αριστοφάνης» κ. Πανταλέων για την πρόσκληση
και υπόσχεται ότι θα βρίσκεται στο πλευρό του
συλλόγου στο εγγύς μέλλον.

18ος Δρόμος Υγείας με εργαζομένους από το ΤΙΤΑΝ 
Ελευσίνας, Καμαρίου και θυγατρικών Εταιριών

Δεκαοχτώ χρόνια
αφιερωμένα στο
κάπνισμα, στους

σεισμούς, στις φωτιές,
στον εθελοντισμό, στην
αναδάσωση, στους
πρωταθλητές μας των
ολυμπιακών αγώνων και
γενικά κάθε χρονιά σε
κάποιο γεγονός της κάθε

χρονιάς που πέρα-
σε. 

Το Σάββατο 18
Σεπτέμβρη 2014
πραγματοποιήθηκε
στο εργοστάσιο
ΤΙΤΑΝ Καμαρίου και
πάλι ο Αγώνας Δρό-
μου που έχει γίνει
θεσμός!!!

Mεγάλη η ανταπόκριση 
στη συγκέντρωση σχολικών

ειδών στο Ίλιον

Δεκάδες προγράμματα επιμόρφωσης στελεχών
της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδι-
οίκησης διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημό-

σιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε 28
πόλεις της χώρας (κατά μέσον όρο 40 προγράμματα
την εβδομάδα), ενώ συμμετέχει στην υποστήριξη της
υλοποίησης του προγράμματος για το ελάχιστο εγγυη-
μένο εισόδημα, με την επιμόρφωση, σε πρώτη φάση,
των στελεχών στους 13 δήμους, στους οποίους θα
εφαρμοστεί πιλοτικά το πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό του
Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ, από τις 20
Οκτωβρίου έως τα τέλη του 2014, τουλάχιστον 9.000
δημόσιοι υπάλληλοι πρόκειται να συμμετάσχουν σε

συνολικά 363 προγράμματα που θα υλοποιηθούν σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή,
Καβάλα, Κοζάνη, Βόλο, Λάρισα, Λαμία, Πάτρα, Τρίπο-
λη, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Μυτιλήνη, Ρόδο και Ηράκλειο.
Επιμορφωτικά προγράμματα σχεδιάζονται και πρόκει-
ται να ξεκινήσουν άμεσα και στην Ορεστιάδα, την
Ξάνθη, τη Δράμα, τις Σέρρες, την Καστοριά, την Κατε-
ρίνη, το Ναύπλιο, την Καλαμάτα, τη Χίο, τη Σάμο, τη
Λήμνο και τα Χανιά. 

Όπως επισημαίνεται από το ΕΚΔΔΑ, τα προγράμμα-
τα, διάρκειας, κατά μέσον όρο, πέντε ημερών, είναι όλα
πιστοποιημένα και συμβαδίζουν με τη διοικητική μεταρ-
ρύθμιση και τις προτεραιότητες στην εφαρμογή των
δημοσίων πολιτικών.

ΕΚΔΔΑ: Προγράμματα επιμόρφωσης στελεχών του Δημοσίου και ΟΤΑ 

Άνευ κόστους 
Η συμμετοχή στα 
σεμινάρια ''Δια βίου μάθησης'' 
στον Δήμο Φυλής

Στις 25-10-14 λήγει η προσθεσμία των αιτήσεων
εγγραφή στα σεμινάρια ''Δια βίου μάθησης''

στον Δήμο Φυλής. Υπενθυμίζεται ότι δεν υπάρχει
κόστος συμμετοχής και τα σεμινάρια θα πραγματο-
ποιηθούν σε κάποια από τα σχολικά συγκροτήματα
της πόλης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά η ταυτότητα και μια αίτηση που θα συμπληρώσετε στο Δήμο.
Τα σεμινάρια αφορούν ποικίλες ενότητες σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό,τις νέες τεχνολογίες

κ.α.Για πληροφορίες καλέστε στο 2102473733.

ΦΦ ΩΩΤΤΟΟ  ΓΓ..   ΚΚΑΑ ΛΛΥΥΜΜΝΝΑΑ ΚΚΗΗΣΣ  
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Σύμφωνο των Δημάρχων: 
Περίπου 5.000 αιρετοί «ψηφίζουν» περιβάλλον 
– Τι ζητούν για εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους

Ενδυναμώνεται 
το Γραφείο του Γενικού
Επιθεωρητή Δημόσιας

Διοίκησης

Τροπολογία, με την οποία ενισχύεται το Γραφείο
του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης με 4
ειδικούς επιθεωρητές, προκειμένου να ανταπεξέλ-
θουν «στην κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των
αναφορών και καταγγελιών», που κατατίθενται στο
Γραφείο, κατατέθηκε στη Βουλή.

Σημειωτέον, ότι ο ορισμός των τεσσάρων νέων
ειδικών επιθεωρητών δεν αναμένεται να επιβαρύ-
νει τον προϋπολογισμό του Γραφείου, καθώς οι
θέσεις καλύπτονται με αποσπασμένους υπαλλή-
λους άλλων δημοσίων φορέων.

Με την ίδια τροπολογία ενισχύονται οι Διευθύν-
σεις Γραμματείας και Επεξεργασίας Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης, με πέντε ακόμη υπαλ-
λήλους.

Η τροπολογία επισυνάπτεται στο νομοσχέδιο του
υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τη
χρήση των δημοσίων εγγράφων, το οποίο, μεταξύ
άλλων, καταργεί και τις πέντε θέσεις βοηθών του
Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης – μία
κατάργηση «σκόπιμη για την εύρυθμη λειτουργία
του ελεγκτικού έργου», όπως αναφέρεται στην
αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου.

Ήδη, κάποιοι από τους
Βουλευτές ανταποκρίθη-
καν άμεσα, επικοινωνώ-
ντας με τον Δήμαρχο,
δηλώνοντας ότι συμπαρί-
στανται και ότι θα ενεργή-
σουν άμεσα, προκειμένου
να απεμπλακεί η υπόθε-
ση, το έργο να συνεχιστεί
και να ολοκληρωθεί και να
πάψει να υπάρχει ο κίνδυ-
νος απένταξης του έργου
από την Διαχειριστική
Αρχή των προγραμμάτων
χρηματοδότησης του
ΕΣΠΑ.

Η επιστολή

«Αξιότιμε Κύριε Βουλευτά,
Ζητούμε την συνδρομή σας και την άμεση παρέμβασή σας στην Διεύθυνση Βυζαντινών και Προϊστορικών Αρχαι-

οτήτων Αττικής, προκειμένου να δοθεί η σχετική άδεια συνέχισης των εργασιών για το έργο που αναφέρεται στο
θέμα του παρόντος, γιατί κινδυνεύει το έργο να απενταχθεί από το ΕΣΠΑ.

Σημειώνουμε ότι έχει εγκριθεί σχετική πίστωση 3.300.000 ευρώ, έχει γίνει δημοπρασία, έχει ανατεθεί σε εργο-
λάβο, έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση και δεν συνεχίζεται το έργο, γιατί η Αρχαιολογία προφασίζεται την έλλει-
ψη προσωπικού.

Κύριε  Βουλευτά,
Αν δεν συνεχιστούν ΑΜΕΣΑ οι εργασίες, ο εργολάβος θα εγκαταλείψει το έργο με ότι αυτό συνεπάγεται.
Παρακαλούμε λοιπόν να παρέμβετε προκειμένου να απεμπλακεί το θέμα αυτό και να συνεχιστεί το έργο και να

ολοκληρωθεί».

Δήμος Ελευσίνας:
Μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας 
στον δημοτικό φωτισμό

Την επιδίωξη
πιο τολμη-
ρ ώ ν

δεσμευτικών στό-
χων από εκείνες
που έχουν προτα-
θεί για το κλίμα
μέχρι το 2030
ζητούν από την
Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή μέλη της
Επιτροπής των
Περιφερειών (ΕτΠ)
και του Συμφώνου
των δημάρχων.

Σε αντίθεση με το
στόχο 40%-27%-30%
που έχει θέσει η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή για
την προστασία του κλί-
ματος, η ΕτΠ ζητά να
προχωρήσει σε πιο
φιλόδοξους στόχους
και να επιδιώξει τα
εξής:

-μείωση των εκπο-
μπών αερίων του θερ-
μοκηπίου κατά 50% σε
σύγκριση με το 1990 

(έναντι του 40% που
προτείνει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή)

-μερίδιο 40% ενέργει-
ας από ανανεώσιμες
πηγές, με διαφοροποι-

ήσεις ανά εθνικούς
στόχους (έναντι του
προτεινόμενου τουλά-
χιστον 27%)

-μείωση της κατανά-
λωσης πρωτογενούς
ενέργειας κατά 40% σε
σχέση με το 2005,
χάρη στην αύξηση της
αποδοτικότητας, επί-
σης με διαφοροποιή-
σεις ανά εθνικούς στό-
χους (έναντι του προ-
τεινόμενου 30 %).

Όπως τονίζει στην
εισηγητική της έκθεση η
περιφερειακή συμβού-
λος Προβηγκίας-Άλπε-
ων-Κυανής Ακτής
Annabelle Jaeger, 

«αυτό το τρίπτυχο
είναι απαραίτητο προ-
κειμένου να αποφευ-
χθεί η καταστροφική
αύξηση της θερμοκρα-
σίας πάνω από 2°C και
να επιτευχθεί ο μακρο-
πρόθεσμος στόχος της
ΕΕ για μείωση κατά 80-
95 % εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου.

«Πρόκειται για το
ισχυρό πολιτικό μήνυ-
μα που προσδοκά η
τοπική αυτοδιοίκηση
από την Ευρώπη. 

Με δεδηλωμένους
αυτούς τους στόχους, η
Ευρώπη θα έχει αρκε-
τή δύναμη ώστε να
είναι έτοιμη να δια-
πραγματευθεί μια

π α γ κ ό σ μ ι α
συμφωνία για
το κλίμα ενόψει
της Παγκόσμιας
Διάσκεψης για
το Κλίμα του
2015».

Ε π ι π λ έ ο ν
τόνισε ότι
«Πάνω από το
70% των
μέτρων για τη
μείωση της κλι-
ματικής αλλα-
γής και σχεδόν
το 90% των

μέτρων προσαρμογής
στην κλιματική αλλαγή
π ραγματοπ οιούνται
από τις τοπικές
αρχές».

Υπενθυμίζεται ότι το
Σύμφωνο των δημάρ-
χων είναι η κυριότερη
ευρωπαϊκή κίνηση με
πάνω από 5.000
δήμους και περιφέρειες
που δεσμεύτηκαν εθε-
λοντικά να μειώσουν τις
εκπομπές C02 κατά
20%  μέχρι το 2020.

Στις 23 Οκτωβρίου οι
επικεφαλής των κρα-
τών καλούνται να απο-
φασίσουν για τους στό-
χους που θα θέσει η
ΕΕ μέχρι το 2030.

Προσπάθεια μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας γίνεται με την τοποθέτηση νέων φωτιστικών
σωμάτων. Για το έτος 2013 είχε προϋπολογιστεί η αγορά
490 φωτιστικών σωμάτων προκειμένου να μειωθεί η
κατανάλωση ενέργειας, οι εκπομπές ρύπων CO2 και να
πετύχουμε καλλίτερο και ασφαλέστερο φωτισμό για τους
οδηγούς και πεζούς.

Τα παλιά 490 παλαιά φωτιστικά του Δήμου κατανάλω-
ναν συνολικά 319.694 Kwh/έτος

Από την τοποθέτηση νέων φωτιστικών προκύπτει μεί-
ωση κατανάλωσης : κατά 162.306 Kwh/έτος.

Οικονομικό όφελος από την τοποθέτηση νέων φωτιστι-
κών : 162.306 Kwh Χ 0,08103 €/Kwh = 13.152 €/έτος
χωρίς Φ.Π.Α.
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Αυξάνεται η οργή για την «ανεπαρ-
κή» αντίδραση στην επιδημία του
φονικού ιού Έμπολα με τον

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να δέχεται
χρεώνεται με ανικανότητα και τις κυβερνή-
σεις με αποτυχία. Την ίδια ώρα οι φιλαν-
θρωπικές οργανώσεις και ο πρόεδρος της
Παγκόσμιας Τράπεζας, που συγκαταλέγο-
νται στους επικριτές, δηλώνουν ότι η μάχη
με τον ιό χάνεται...

Το Σάββατο η βρετανική μη κυβερνητική
οργάνωση Oxfam απηύθυνε μία ασυνήθι-
στη έκκληση για αποστολή στρατού στη
δυτική Αφρικής σε συνδυασμό με χρήματα
και ιατρικό προσωπικό, προκειμένου να
αποφευχθεί αυτό το ξέσπασμα του Έμπο-
λα από το να γίνει «η ανθρωπιστική κατα-
στροφή της γενιάς μας».

Η οργάνωση τόνισε ότι έχει τα περιθώρια
στενεύουν τα χρονικά περθιώρια, κάνο-
ντας λόγο για λιγότερο από δύο μήνες για
να σταματήσει την εξάπλωση του ιού, αλλά
υπάρχει τεράστια έλλειψη υλικοτεχνικής
υποστήριξης.

Η γενική διευθύντρια των Γιατρών Χωρίς
Σύνορα, Βίκι Χόκινς, δήλωσε ότι τα εθνικά
και τα παγκόσμια συστήματα υγείας απέ-
τυχαν. «Είμαστε εξοργισμένοι γιατί η
παγκόσμια αντίδραση στην επιδημία του
ιού ήταν αργή και ανεπαρκής», σημείωσε.

Το χειρότερο ξέσπασμα του Έμπολα έχει
κοστίσει τη ζωή σε 4.500 ανθρώπους από
τα 8.914 περιστατικά από την αρχή του
έτους, κυρίως στη Λιβερία, τη Σιέρα Λεόνε
και τη Γουινέα. Ο πραγματικός αριθμός
ωστόσο φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερος,
ενώ τα ορφανά από τον Έμπολα φτάνουν
τα 3.700.

Έγγραφο «καίει» τον ΠΟΥ
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει

υποστηρίξει ότι το χειρότερο σενάριο είναι
ο ρυθμός της μόλυνσης από τον ιό να φτά-

σει τους 10.000 ανά εβδομάδα
μέχρι το Δεκέμβριο, ωστόσο ο
οργανισμός είναι στο στόχα-
στρο σφοδρών επικρίσεων,
μετά τη διαρροή ενός εγγρά-
φου που μαρτυρά την ολιγω-
ρία του στο να εμποδίσει την

εξάπλωση του ιού.
Οπως ανέφερε το έγγραφο που έφερε

στο φως το Associated Press ο ΠΟΥ
έχασε ευκαιρίες για να εμποδίσει την εξά-
πλωση του Έμπολα, όταν διαγνώστηκε
για πρώτη φορά κρούσμα την περασμένη
Άνοιξη λόγω ανίκανου προσωπικού,
έλλειψη ενημέρωσης και γραφειοκρατεία.

«Σχεδόν όλοι οι εμπλεκόμενοι απέτυχαν
να δουν κάτι πολύ εμφανές», σημειώνει το
έγγραφο, για το οποίο ο ΠΟΥ αρνήθηκε να
κάνει κάποιο σχόλιο.

Τη Δευτέρα αναμένεται να συναντηθούν
στις Βρυξέλλες οι ευρωπαίοι υπουργοί
Εξωτερικών και ο Ντέιβιντ Κάμερον έχει
καλέσει τους εταίρους του να διπλασιά-
σουν τη βοήθεια για την καταπολέμηση
του Έμπολα. Η Βρετανία έχει προσφέρει
125 εκατ. λίρες και στέλνει 750 στρατεύμα-
τα

Yστερία με τον Έμπολα στις ΗΠΑ
Ψυχωτικοί με τον ιό του Έμπολα τείνουν

να γίνουν οι Αμερικανοί, καθώς η παραμι-
κρή αδιαθεσία θέτει πολίτες σε καραντίνα ή
υποχρεωτική αργία, ενώ κλείνουν σταθμοί
τρένων και λεωφορείων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το
κλείσιμο ενός σταθμού του οργανισμού
αστικών συγκοινωνιών του Ντάλας στο
Τέξας το Σάββατο, έπειτα από την πληρο-
φορία ότι μία γυναίκα ασθένησε σε χώρο
του σταθμού, ωστόσο εκπρόσωπος του
οργανισμού διέψευσε πληροφορία που
μεταδόθηκε από τοπικό τηλεοπτικό σταθ-
μό ότι η γυναίκα βρισκόταν υπό παρακο-
λούθηση για πιθανή έκθεσή της στον ιό
Εμπολα.

Η γυναίκα βγήκε από τρένο στον σταθμό
Γουάιτ Ροκ στο βορειο-ανατολικό Ντάλας
και έκανε εμετό, γεγονός που οδήγησε τον
οργανισμό να κλείσει τον σταθμό και να

καλέσει ομάδα διαχείρισης επικίνδυνων
υλικών.

Ο οργανισμός διαβεβαίωσε ότι το τρένο
και η πλατφόρμα θα επιθεωρηθούν και θα
καθαρισθούν όπως απαιτεί το πρωτόκολ-
λο ασφαλείας.

Ψύχωση αρχίζει να καταλαμβάνει πολ-
λές περιοχές των ΗΠΑ για τον κίνδυνο

από τον ιό Εμπολα, καθώς αρχίζουν να
αναφέρονται περιστατικά εκδήλωσης
πανικού και επιβολής περιοριστικών
μέτρων κατά μεμονωμένων προσώπων.

Δασκάλα δημοτικού σχολείου στο Μέιν
ετέθη σε υποχρεωτική αργία για τρεις
εβδομάδες αφού συμμετείχε σε συνέδριο
στο Ντάλας. 

Οι αρχές της πολιτείας του Μέιν εξήγη-
σαν ότι δεν υπάρχουν υποψίες ότι η
δασκάλα ήρθε σε επαφή με πρόσωπο
που είχε εκτεθεί στον ιό, αλλά το μέτρο
ελήφθη «ως ανταπόκριση στις ανησυχίες
των γονέων».

Η ψύχωση στις ΗΠΑ στέρησε από έναν
φωτορεπόρτερ της Washington Post τη
συμμετοχή του σε διάσκεψη, όπου είχε
προσκληθεί από το Πανεπιστήμιο της
Σίρακιουζ.

Ο τρις βραβευμένος με Πούλιτζερ Μισέλ
ντε Σιλ βρισκόταν τον Σεπτέμβριο στη
Λιβερία για να καλύψει την κρίση του
Εμπολα και επέστρεψε στις ΗΠΑ εδώ και
περισσότερες από 21 ημέρες. «Αποφάσι-
σαν να παραδοθούν στην συλλογική υστε-
ρία», δήλωσε οργισμένος ο δημοσιογρά-
φος.

Στο Χέιζλχερστ του Μισισίπι, γονείς απο-
φάσισαν να κρατήσουν στο σπίτι τα παιδιά
τους επειδή ο διευθυντής του σχολείου
είχε επισκεφθεί τη Ζάμπια για να παραστεί

στην κηδεία του αδελφού του.
Συναγερμός σήμανε χθες και στο αμερι-

κανικό Πεντάγωνο, που έκλεισε προληπτι-
κά έναν χώρο στάθμευσης, καθώς μία
γυναίκα, που είχε επιστρέψει πρόσφατα
από την Αφρική, έκανε εμετό.Η γυναίκα
διακομίστηκε σε ένα νοσοκομείο της Βιρ-
τζίνια και εξετάζεται προληπτικά.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών
Μπαράκ Ομπάμα απηύθυνε κατά το
εβδομαδιαίο μήνυμά του έκκληση προς
τους Αμερικανούς «να μην παραδοθούν
στην υστερία και τον φόβο» απέναντι στην
επιδημία του Εμπολα, καλώντας τους να
δίνουν βάση μόνο στα γεγονότα.

Επιστρέφουν και... κρουαζιερόπλοια
Στις Ηνωμένες Πολιτείες επιστρέφει το

κρουαζιερόπλοιο Carnival Magic που
εκτελούσε ταξίδι αναψυχής στην Καραϊβι-
κή καθώς ένας από τους επιβάτες του
είναι εργαζόμενος στο Πρεσβυτεριανό
Νοσοκομείο του Ντάλας όπου διαγνώστη-
κε το πρώτο θανατηφόρο κρούσμα του ιού
Έμπολα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της πλοιο-
κτήτριας εταιρείας η περίπτωση είναι
χαμηλού κινδύνου εντούτοις το Carnival
Magic, που ανήκει στην Carnival Cruise
Lines, αναμένεται να δέσει στο λιμάνι του
Γκάλβεστον στο Τέξας την Κυριακή.

Ο εργαζόμενος στον υγειονομικό τομέα
του Ντάλας ο οποίος λέγεται ότι δεν έχει
κανένα σύμπτωμα της θανατηφόρου
νόσου και σύμφωνα με τα ιατρικά πρότυ-
πα που έχει θέσει το αμερικανικό Κέντρο
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων βρί-
σκεται στο τέλος των 21 ημερών που είναι
το ανώτερο περιθώριο για την επώαση
του ιού Έμπολα, έχει οικειοθελώς μπει σε
απομόνωση σε καμπίνα του πλοίου μαζί
με ένα ακόμη άτομο που τον συνόδευε
στην κρουαζιέρα.

Το Carnival Magic σύμφωνα με το πρό-
γραμμά του έπρεπε να δέσει σε λιμάνια
του Μεξικού και του Μπελίζ αλλά οι δυο
αυτές χώρες αρνήθηκαν τον ελλιμενισμό
του κρουαζιερόπλοιου εξ αιτίας των ανη-
συχιών για τον ιό Έμπολα.

ΗΧΗΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΗΧΗΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Oxfam: Εχουμε μόλις δύο μήνες για 
να σταματήσουμε την επιδημία Εμπολα!

Αυξάνεται η οργή 
για την «ανεπαρκή» αντίδραση
στην επιδημία του φονικού ιού

Έμπολα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας να δέχεται

χρεώνεται με ανικανότητα και τις
κυβερνήσεις με αποτυχία. 

Η Foxconn, η εταιρία
που συναρμολογεί
προϊόντα για λογαρια-
σμό της αμερικάνικης
Apple έχει εκφράσει επί-
σης έντονο ενδιαφέρον
για την συγκεκριμένη
έκταση αλλά και τις
δυνατότητες που υπάρ-
χουν προκειμένου εκεί να φιλοξενηθούν εγκαταστάσεις μεταποίησης. 

Πριν ένα περίπου εξάμηνο στελέχη της Foxconn ήρθαν σε επαφή με την
ΓΑΙΑΟΣΕ και εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για να συμμετάσχουν στον δια-
γωνισμό. Η Foxconn φαίνεται να έχει ως στόχο την δημιουργία κέντρου
συναρμολόγησης των προϊόντων σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Το μοντέλο του διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου αποτελεί μορφής
σύμπραξης Δημοσίου τομέα (ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. και ΟΣΕ Α.Ε.) με τον ιδιωτικό
τομέα (επενδυτές, χρηματοδότες, τελικοί χρήστες, πελάτες) και εισαγάγει
«ανοικτό χαρακτήρα» του Συγκροτήματος Εγκαταστάσεων Θριασίου Πεδίου
με σκοπό την εξυπηρέτηση του μέγιστου δυνατού αριθμού τελικών χρηστών
στους οποίους δυνητικά περιλαμβάνονται ελληνικές ή νέες μεταφορικές και
εμπορικές εταιρείες, εταιρείες Logistics (third party logistics και house logis-
tics) κλπ. Υιοθετεί έτσι ανοιχτή αρχιτεκτονική προσφορών που μπορεί να
αφορούν τμήματα των εκτάσεων μέσω δύο ή και περισσοτέρων διακριτών
συμβάσεων.

Συνεχίζεται το κείμενο από τη σελ. 3
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ME ENA KΛΙΚ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ
Χωρίς ταλαιπωρία 
η ανανέωση 
της κάρτας ανεργίας

Εξ αποστάσεως, από τον υπολογιστή τους, θα
μπορούν στο εξής οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ να
ανανεώνουν την κάρτα ανεργίας τους, χωρίς να απαιτείται η αυτοπρό-

σωπη παρουσία τους στις υπηρεσίες του Οργανισμού.
Αυτό προβλέπει, μεταξύ άλλων, τροπολογία του υπουργείου Εργασίας, για την

αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, η οποία ψηφίστηκε από τη
Βουλή.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, πρόκειται για έναν ριζικό οργανωτικό
εξορθολογισμό που προσφέρει όχι μόνο απτά διαδικαστικά οφέλη, καθώς η επί-
τευξη μείωσης έως και 3.600.000 επισκέψεων ετησίως θα θέσει οριστικό τέλος
στις ουρές και την ταλαιπωρία των ανέργων στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, αλλά και
ουσιαστικά οφέλη σε όρους αποτελεσματικότητας, καθώς η αποδέσμευση των
εξειδικευμένων εργασιακών συμβούλων του ΟΑΕΔ από καθημερινές διοικητικές
διαδικασίες και η επικέντρωσή τους στην κατάρτιση συγκροτημένων Ατομικών 

Σχεδίων Δράσης για την ένταξη ή επανένταξη των
ανέργων στην απασχόληση, θα τονώσει την αποτε-
λεσματική λειτουργία και τη στρατηγική παρέμβαση
του ΟΑΕΔ στην αγορά εργασίας.

Το υπουργείο επισημαίνει ακόμη ότι η παραπάνω
πλήρης και διαδραστική αξιοποίηση του διαδικτύου
για τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ κατέστη τεχνικά εφικτή
και λειτουργικά ασφαλής, καθώς η από 1η Μαρτίου
2013 ολοκληρωμένη λειτουργία του πληροφοριακού

συστήματος «Εργάνη» επιτρέπει την αξιόπιστη ηλεκτρονική καταγραφή των
ροών της μισθωτής εργασίας και συνεπώς την άμεση ενημέρωση του Οργανι-
σμού για κάθε μεταβολή της εργασιακής κατάστασης των εγγεγραμμένων στα
μητρώα του ανέργων, αλλά και τον εντοπισμό τυχόν παραβατικών συμπεριφο-
ρών ως προς τη μη νόμιμη λήψη επιδόματος ανεργίας από άτομα που ήδη εργά-
ζονται.

Σημειώνεται, πάντως, ότι οι περίπου 140.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι που λαμ-
βάνουν επίδομα ανεργίας θα συνεχίσουν να προσέρχονται αυτοπρόσωπα στις
υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος.

Με την ψηφιακή ανανέωση της κάρτας ανεργίας, σταματάμε οριστικά τις ουρές
και την ταλαιπωρία εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας και απελευθερώνου-
με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό για την ουσιαστική και αποτελεσματική
στήριξη των ανέργων, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας.

Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της
Χώρας, για την περίοδο 2014-2020, παρουσία-
σε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφί-

μων, Γιώργος Καρασμάνης, στο χθεσινό  Υπουργικό
Συμβούλιο, όπου εξέφρασε τη βεβαιότητα, ότι ο αγροτι-
κός τομέας θα αποτελέσει ισχυρό μοχλό ανάκαμψης και
ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε ο Υπουργός, οι
Εθνικοί και Κοινοτικοί πόροι ανέρχονται στα 20 δις
ευρώ για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Από
αυτά, τα 14 δις € αφορούν στις άμεσες ενισχύσεις -
πρώτος πυλώνας της ΚΑΠ - ενώ τα 6 δις € στο Πρό-
γραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης - δεύτερος πυλώνας της
ΚΑΠ. 

Όπως συνοπτικά ανέλυσε ο Υπουργός, με το νέο
Πρόγραμμα επιχειρούνται σημαντικές αναπτυξιακές
παρεμβάσεις με σειρά νέων μέτρων όπως:

- Μέτρα εκκίνησης νέων επιχειρήσεων, με Κοινοτικά
κονδύλια 72 εκ. ευρώ, που θα συμβάλλουν καθοριστι-
κά στην αντιμετώπιση της ανεργίας.

- Στήριξη νέων αγροτών με "μπόνους" 25% επί της
αξίας των δικαιωμάτων ενισχύσεων, από τον Εθνικό
Φάκελο της νέας ΚΑΠ, για μια πενταετία για τους κάτω
των 40 ετών. Το Πρόγραμμα 2007-2013 προσέφερε
περίπου 12.000 θέσεις αυτό-απασχόλησης νέων αγρο-
τών ενώ, με την νέα Πρόσκληση που ήδη δημοσιεύθη-
κε, στο Πρόγραμμα εντάσσονται συνολικά 11.116 με
ενισχύσεις 194 εκ ευρώ. Στόχος η πρώτη δόση, το 70%
της πρώτης εγκατάστασης, ποσό δηλαδή 136 εκ. ευρώ,
να δοθεί μέσα στο 2014. Μέσα από το νέο Πρόγραμμα,
κατευθύνονται επιπλέον 240 εκ. ευρώ για νέους αγρό-
τες, με την εκτίμηση ότι ο συνολικός αριθμός αυτών
που θα εισέλθουν στο αγροτικό επάγγελμα θα είναι
16.000.

- Ενισχύεται η ίδρυση και εκσυγχρονισμός περίπου
2.100 νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και άλλων
4.500 επιχειρήσεων κυρίως αγροτουριστικών, συνολι-
κού προϋπολογισμού 370 εκ. ευρώ.

- Αξιοποιούνται 466 εκ. ευρώ για την υλοποίηση 7.500
νέων σχεδίων βελτίωσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
Στηρίζεται επίσης η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
με προϋπολογισμό 254 εκ ευρώ.

- Στα 78 μεγάλα δημόσια εγγειοβελ-
τιωτικά έργα προϋπολογισμού άνω
των 630 εκατ. ευρώ που κατασκευά-
ζονται σήμερα σε όλη την Ελλάδα και
στα 487 μικρότερα αρδευτικά προϋ-
πολογισμού 786 εκατ. ευρώ, με το
νέο πρόγραμμα κατευθύνονται επι-
πλέον 436 εκ. € για την ολοκλήρωση
ή την κατασκευή νέων μικρών και μεγάλων εγγειοβελ-
τιωτικών και αρδευτικών έργων, ταμιευτήρων και λιμνο-
δεξαμενών.

- Προωθούνται δραστηριότητες επαγγελματικής
κατάρτισης με Κοινοτικούς πόρους 80 εκατ. ευρώ, ενώ
δημιουργούνται συμβουλευτικά δίκτυα υποστήριξης
των παραγωγών από γεωπόνους και κτηνιάτρους με
πόρους 125 εκατ. ευρώ.

- Για την προστασία της παραγωγής και τη διασφάλι-
ση του αγροτικού εισοδήματος από ακραία φαινόμενα
και φυσικές καταστροφές, κυρίως από συνεχείς και
έντονες χαλαζοπτώσεις και βροχοπτώσεις, διατίθενται
45 εκ. ευρώ για την αντιχαλαζική και αντιβρόχινη προ-
στασία. Οι μεμονωμένοι παραγωγοί θα ενισχύονται σε
ποσοστά, της τάξης του 80%, και με 100% οι μετέχο-
ντες σε Ο.Π.

- Ισχυροποιείται περισσότερο ο ΕΛΓΑ, και ενισχύεται
η ασφάλιση φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου,
προκειμένου να αντισταθμίζονται οι οικονομικές απώ-
λειες γεωργών και κτηνοτρόφων από τις δυσμενείς κλι-
ματικές αλλαγές, δημιουργείται για πρώτη φορά ένα
ειδικό μέτρο για στήριξη της ασφάλισης της παραγω-
γής. Ξεκινά με προϋπολογισμό 10 εκ. ευρώ και αναμέ-
νεται να ανέλθει μέχρι τα 200 εκ. ευρώ μετά την σύντα-
ξη και κατάθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμπερι-
στατωμένης μελέτης.

- Ενισχύεται και ενθαρρύνεται η σύσταση Ομάδων
Παραγωγών, Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεων
Οργανώσεων Παραγωγών με κάλυψη του 100% των
δαπανών τους.

- Το 1,8 δις ευρώ - 30% από το νέο Πρόγραμμα - προ-
βλέπεται να εκχωρηθεί στις 13 Περιφέρειες της χώρας,
για ένα σύνολο αναπτυξιακών παρεμβάσεων, δημό-
σιων και ιδιωτικών μέσω των οποίων καλούνται να υλο-

ποιήσουν τις στρατηγικές τους επιλογές για τον αγρο-
διατροφικό τομέα, όπως αυτές προέκυψαν από τις
αντίστοιχες περιφερειακές μελέτες που εκπόνησαν και
με παράλληλο στόχο την αποκέντρωση και τη μείωση
της γραφειοκρατίας. Στρατηγική επιλογή αποτελεί η
εκχώρηση στις Περιφέρειες στο 100% του νέου LEAD-
ER, με ταυτόχρονη παροχή δυνατότητας παρέμβασης
και σε ορεινές-μειονεκτικές περιοχές, ενώ καταργείται
και το πληθυσμιακό κριτήριο έως 3.000 κατοίκους ανά
Δημοτικό Διαμέρισμα. Εκχωρείται, επίσης, στις Περιφέ-
ρειες το 100% του προϋπολογισμού δράσεων για την
ενίσχυση εκκίνησης επιχειρήσεων, για τα μικρά εγγειο-
βελτιωτικά έργα, της περιβαλλοντικής δράσης που
αφορά στην αναχλόαση των βοσκοτόπων, καθώς και
των δράσεων αναδασμών και δασικής οδοποιίας.

- Επιταχύνονται οι ρυθμοί υλοποίησης των επενδύσε-
ων. Πρώτον αυξάνοντας την επιδότηση μέχρι 90%, για
συγκεκριμένες κατηγορίες (νέους γεωργούς, επενδύ-
σεις που συνδέονται με γεωργοπεριβαλλοντικές δρά-
σεις (νιτρορύπανση, βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία
κ.λπ.). Δεύτερον, με διάθεση Κοινοτικών πόρων 170
εκ. ευρώ για δανειοδότηση των επενδυτών  με χαμηλά
επιτόκια.

- Αξιοποίηση 388 εκ. ευρώ με το νέο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα για την Αλιεία (σχεδόν διπλάσια από την
τρέχουσα περίοδο 2007-2013), ενισχύοντας παράλλη-
λα την απασχόληση με νέες επενδύσεις στη μεταποίη-
ση, στις υδατοκαλλιέργειες, αλλά και στον Αλιευτικό
Τουρισμό.

Καταλήγοντας, ο Υπουργός, εξέφρασε την αισιοδοξία
του ίδιου και του Αναπληρωτή Υπουργού, Πάρι Κου-
κουλόπουλου, ότι με την πολύ καλή προεργασία και τη
σε βάθος δουλειά που έχει γίνει, με την έναρξη της νέας
χρονιάς τα πάντα θα είναι έτοιμα για όσους στοχεύουν
να επενδύσουν στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και
για όσους ήδη δραστηριοποιούνται ενεργά στην αγρο-
τική οικονομία.

ΥΠ.Α.Α.Τ.: 1,8 δις ευρώ στις  
13 Περιφέρειες της Χώρας

- Στήριξη νέων αγροτών με "μπόνους" 25%



Μετά απο ένα αμφίροπο ματς
χωρίς φάσεις ο Μανδραικός και η
Αχαική αναδείχθηκαν ισόπαλοι
χωρίς γκόλ. Οι γηπεδούχοι είχαν
πρόβλημα στο γκόλ αφού οι λίγες
επιθέσεις που είχαν στα καρέ των
φιλοξενουμένων δεν μπόρεσαν να
βρούν στόχο. Απο την άλλη πλευ-
ρά η ομάδα της Αχαικής με σωστή
αμυντική τακτική  πήρε ένα πολύτι-
μο βαθμό.

Διαιτητής Ψηλοπαναγιώτης(Μεσ-
σ η ν ί α ς ) . Β ο η θ ο ί :
Δημογέροντας(Αρκαδίας)-Γουργιώ-
της(Αν.Αττική).

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ(π ροπ ονητής
Δημήτρης Καλιακούδης): Παλιγκί-
νης, Μπινιχάκης, Νυφαδόπουλος,
Φερεντίνος, Κρητικός, Σιγάλας,
Μανασίδης(71'Μπεγλετσής), Μπέ-
ντας(71'Ζαγκλής), Αμντουραχμάνι,
Κατσικάς(82'Σάμαρης),  Μποδώ-
νιας.

Αναπληρωματικοί: Ζαγκλής, Μπε
γκλετσής, Σάμαρης, Τράκας,

Κοκολάκης, Λάλας, Τσιόκας.
ΑΧΑΙΚΗ(προπονητής Γιάννης

Ζερδεβάς): Δρακόπουλος, Πετρό-
πουλος, Κωστής(82'Βαλσάμης),
Μπεκίρης, Διακάτος,
Ζαμίκος(69'Αυγερινός),  Καζαντζής,
Μπουρδουνιώτης, Μητρόπου-
λος(58' Φραγκουλιάς), Μικελάτος,
Αποσκίτης.

Αναπληρωματικοί: Φραγκουλιάς,
Βαλσάμης, Κακαφώνης, Κωνστα-
ντινόπουλος, Γεωργίου, Αυγερινός,
Ανδρικόπουλος.

Ο ΒΥΖΑΣ 1-1 ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Μοιράστηκαν βαθμούς και εντυ-
πώσεις ο Βύζαντας Μεγάρων και ο
Αστέρας Μαγούλας στο ντέρμπι της
Δυτικής Αττικής αφού αναδείχθηκαν
ισόπαλοι 1-1.

Προηγήθηκαν οι Μεγαρείς στο 34' 
με τον Στρατάκη και ισοφάρισαν οι 
Μαγουλιώτες στο 76' με φάουλ

του Τσούπρου.
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπονητής

Κυριάκος Μίχας): Διαμάντης, Χου-
στουλάκης, Δημακάκος, Διαμαντό-
πουλος, Στρατάκης, Αλεβίζος, 

Μιχαλόπουλος, Σιδεράς, Παπα-
δόπουλος, Σαλμανάι, Βλάχος.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ(προπονη-
τής Αλκης Ευσταθιάδης): Βασιλειά-
δης, Καρίκι, Τσγκάρης, Βασιλείου,
Τσούπρος, Στύλα, Μπεχλής, Τσατί-
δης, Ανδριόπουλος, Χάντης Π.,
Επιτροπάκης.

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ(4η αγωνιστική)

Τα αποτελέσματα
Aιολικός-Λουτράκι 0-0
Πανελευσινιακός - ΠΑΟ Βάρδας

2-1
Ερμής Κιβερίου - Καλαμάτα 0-0
Ζακυνθιακός – Παναργειακός 0-1
Βύζας- Αστέρας Μαγούλας 1-1
Μανδραϊκός-Αχαϊκή 0-0
Δόξα Μανωλάδας – Κύμη 3-0 α.α.

ΣΚΟΝΤΑΨΕ Ο ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ 0-0 ΜΕ ΤΗΝ ΑΧΑΙΚΗ
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΙΚΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ-
ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΣΔΑ

Από το προπονητή Αποστόλη Λινάρδο καλούνται οι ποδοα-
σφαιριστές της ομάδος Νέων  να βρίσκονται στο γήπεδο Παρα-
λίας Ασπροπύργου την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, ώρα 16:15 για
προετοιμασία εν όψει του αγώνα πρωταθλήματος με την ΕΠΣ
Αθηνών.

ΝΕΟΙ - Λιόλιος (Αίας Ασπροπύργου)
Λάλλας (ΠΑΟ Κουνδούρων)
Χόντος, Μιχαήλης, Αναστασίου (Νέα Πέραμος)
Κακοσίμος (Ειδυλλιακός)
Κοκαβέσης, Ιωάννου, Κουτρούμπας (Ακράτητος)
Μινοσιάν, Σαμαράς, Κανακάρης, Σαββίδης, Μανάφας, Γυριχί-

δης (Λέων)
Μαυρίδης, Κέσοβ, Φαμελιάδης (Πυρρίχιος)
Λογοθέτης (Πανελευσινιακή Ένωση)
Λάμψας, Καλαϊτζής (Μεγαρικός)
Βαρελάς (Βύζας)
Χιονίδης (Απόλλων Ασπροπύργου)

ΠΑΙΔΕΣ - Από τον προπονητή της Μικτής Παίδων Τυρλή
Σωκράτη καλούνται οι κάτωθι  ποδοσφαιριστές όπως την Δευτέ-
ρα 20-10-2014 και ώρα 15:15 να ευρίσκονται στο γήπεδο παρα-
λίας Ασπροπυργου για προπόνηση ενόψει του αγώνα πρωτα-
θλήματος με την ΕΠΣΑ. 

Τσακουρίδης, Τυρλής, Σταύρου(Πανελευσινιακός).
Ηλιόπουλος, Χαραλαμπίδης  Λογοθέτης Φώτης - Λογοθέτης

Αγγελος - Καίσαρης, Φίλης (Πανελευσινιακή Ενωση) 
Γκέρτσος, Μπαδήμας, Μαρτίνης, Γκουσέτης,

Σεμερτζάκης(Ακράτητος)
Μανάφας, Τσαλούχος, Πουρσανίδης, Παππας(Λέων) 
Τάμης Κώστας,   Δρομούσης,   Δριμούσης Χ.(Αργώ  Μεγάρων)
Σκλιάς(Μανδραικός).

ΕΠΣΔΑ:  ΔΕΛΤΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ!!!..

Παρακαλούνται όσα σωματεία θα εκδώσουν δελτία πρώ-
των εγγράφων για ποδοσφαιριστές που θα συμμετέχουν
στα πρωταθλήματα υποδομών (Νώων& Παίδων) τα
οποία θα ξεκινήσει την 25-26/10/2014 , παρακαλούνται
λοιπόν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά
στην γραμματεία της Ενωσης μέχρι την Τρίτη 21/10/2014
, διαφορετικά δεν θα προλάβουν να εκδοθούν .

ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΔΡΑ ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Ανακοίνωση
Υστερα από πολλές ενέργειες και πολλά εμπόδια,είμαστε στην ευχάριστη θέση να

ανακοινώσουμε στους Βετεράνους του Αστέρα και στους φίλους της ομάδας,οτι η
ομάδα μας των Βετεράνων θα αγωνίζεται στην φυσική της έδρα στο γήπεδο Μαγού-
λας για το Πρωτάθλημα Παλαιμάχων.

Με μπροστάρη τον Γιάννη Στραιτούρη και Γιάννη Ρόκκα κατάφεραν να πάρουν το
γήπεδο για τους αγώνες της ομάδας...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η διοίκηση των Βετεράνων του Αστέρα Μαγούλας ευχαριστεί τον δήμαρχο Γιώργο

Τσουκαλά για την παραχώρηση,καθώς επίσης και την κ. Βασιλείου πρόεδρο του
Αθλητικού Οργανισμού,τον κ.Καλογριδάκη,τον κ.Οικονόμου,και τον κ.Μουρούτσο για
την άψογη συμπεριφορά που επέδειξαν στο δίκαιο αίτημά μας.

Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη του ΠΑΚΠΑ και τον κ. Σταθη Ρόκκα,για
την συμπαράστασή του στην διάρκεια της διαδικασίας.

ΕΠΣΔΑ: Ποινές 2ης αγωνιστικής Πρωταθλήματος 
Απο την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΔΑ ανακοινώθηκαν οι ποινές σε ποδοσφαι-

ριστές και φυσικά πρόσωπα και ομάδες.
Ποινές ποδοσφαιριστών : 
Χάζλαρης - σκορπιοσ -1αγωνιστικη +10ευρώ πρόστιμο 
Εφραιμίδης κ - Ελευσινιακος - 1αγωνιστικη + 10ευρώ πρόστιμο . 
Τσιρίκης Μ- Λαμπερή - 1 αγωνιστική +10 ευρώ 
Τσεβάς Γ. - Αστέρας Ανω Λιοσίων - 4 αγωνιστικές + 40 ευρώ 
Κυριακίδης Α- Πυρρίχιος - 1 αγωνιστική + 10ευρω 
Κυρίου Α. - 1224847 = 4 αγωνιστικές +40 ευρώ πρόστιμο . 
***Καλούνται σε έγγραφη απολογία μέχρι την Τρίτη 21/10/2014 : 1) Λιαιλίας , προ-

πονητής Απόλλωνα Ποντίων Ασπροπύργου 2) Βάντζος Θεόδωρος Ποινές(πρόεσ-
δρος Κριού),  Κάσδαγλης Μιχάλης - προπονητής Ειδυλλιακού , εγγράφως επίπληξη
+ 50 ευρώ πρόστιμο. Το  σωματείο Θρασύβουλος , τιμωρείται με σύσταση και χρη-
ματικό πρόστιμο 100 ευρώ .
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''ΧΑΡΜΑ ΙΔΕΣΘΑΙ'' Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 3-0 ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Ο Ακράτητος Ανω Λιοσίων επικράτησε στο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής του
Ασπροπύργου με 3-0 και πήρε κεφάλι στην βαθμολογία.

Τα τέρματα της ομάδος του Γιώργου Μαύρου σημείωσαν οι: Καλέμι(29' 77'), Τσιγ-
γόπουλος με πέναλτι 67'. Διαιτήτευσε ο Κορδολαίμης Ε, που απέβαλε με απευθεί-
ας κόκκινη κάρτα στο 67' τον τερματοφύλακα της Ενωσης Σταθόπουλο.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: Σαββόπουλος,Καμπέρης,Σιακαβάρας,Λαυρεντίεβ (77' Θεοδώρου)
Καράπαπας,Κουκούλης Ι. (46' Πλαβούκος), Καλέμι,Ντάμπος,Τσιγγόπουλος,Παρα-
σίδης (71' Παναγιώτου)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Σταθόπουλος,Ρούπας,Φωτιάδης (46' Μαζμανίδης), Κάτσος,
Κομιώτης, Πολυτάρχου Κ.,Κοπαλάς (67' Μπουλούμπασης),Καγκελίδης (75' Πολυ-
τάρχου Φ.),Σιδηρόπουλος,Καλογρίδης,Μουζάκας

Η ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2-1 ΤΟΝ ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ

Η Ελπίδα Ασπροπύργου σημείωσε  την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα για την
3η αγωνιστική και έκανε ολική ανατροπή και επικράτησε του Ειδυλλιακού με 2-1.
Προηγήθηκαν οι Βιλλιώτες στο 12' με τον Κακοσίμο Γ., και ισοφάρισε ο Πολύζος 27'.
Το τελικό 2-1 σημείωσε ο Βλαχαβάς 76'.

ΕΛΠΙΔΑ: Κουτρουμάνος,Σακελλαρίου,Σταγάκης,Βάσιος,Καραμπέτσος,Ρασιάς (55'
Μαντζιούρας),Πολύζος,Σταματάκης (21' λ.τρ. Οκόνκο),Ντόκα (82' Τζανέτος),Μπιτα-
ξής,Βλαχαβάς.

ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ: Βανδώρος,Κατσανέας Γ. (46' Πέτρου),Κακοσίμος Γ.,Κατσανέας
Σ.,Λογγαράκης,Κακοσίμος Γ.,Λιώρης (58΄Λίγγος),Αξυπόλητος,Δουδέσης (65' Γαλά-
της),Λάσκος.

‘’ΛΕΥΚΗ’’ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΑΤΤΑΛΟΣ

Στο 0-0 κόλλησαν Π.Α.Ο. Κουντουρών και Άτταλος Νέας Περάμου στο γήπεδο της
Μάνδρας.Οι φιλοξενούμενοι μπορεί να είχαν την υπεροχή στην μεγαλύτερη διάρ-
κεια του παιχνιδιού, όμως δεν εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες που τους δόθηκαν και
παραχώρησαν ισοπαλία στον Π.Α.Ο.Κ.. Οι ασπρόμαυροι. από την πλευρά τους
έκαναν παθητικό παιχνίδι, δίνοντας χώρους στον Άτταλος, ωστόσο η καλοστημένη
άμυνά τους, κράτησε μακριά από την επίτευξη κάποιου τέρματος των περσινών
πρωταθλητών.

Π.Α.Ο.Κ.: Τσέπερης,Πανοηλίας (52' Πέτρου),Νταλεμτζάρης,Δρούγος, Ευαγγέ-
λου,Θεοδωρόπουλος, Μπασέτας (12' λ.τρ. Τσιανάκας), Στεφανίδης, Κόρμαλης (68'
Στέρπης), Καζαντζίδης,Παπακωνσταντίνου

Άτταλος: Πορανίδης,Μπαγδάτογλου (46' Τζαφέρης), Θεοδωρόπουλος, Ασλανίδης,
Ευσταθιάδης,Τούσης (69' Κουιμτζίδης),Βούκα,Κουσίδης,Μονέ (86' Τζελάι),Καρα-
μπλάκας,Πρισιμιτζής

Ο ΑΙΑΣ 1-1 ΜΕ ΤΟΝ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ

Τα μοιράστηκαν όλα Αίας Παραλίας και Θρασύβουλος αφού το σφύριγμα του διαι-
τητή Αριστείδη Βάτσιου βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες 1-1. Προηγήθηκαν οι φιλο-
ξενούμενοι στο 15' με τον Λουκά και ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι με τον Σπαρίδη 88'. 

Ο Θρασύβουλος αγωνιζόταν με 10 παίκτες λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη
κάρτα του Νάκα.

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ: Μιχελής,Παπαδόπουλος Α.(46' Μαρινόπουλος),Χλήνος,Ρουμε-
λίδης,Τάτσης, Κουβίδης,Παπαδόπουλος Γ.,Μούτας (46' Λυγερός),Σπαρίδης,Κλο-
γκέρι,Καλύβας (60' Στρίγκος).

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ: Παυλάτος,Κωνσταντινίδης,Τοτονίδης,Καλαμιώτης,Ζαχαρόπου-
λος, Ρόδης Δ.,Πέντσας (55' Μπρέμπος),Βούλκα (85' Σφακιανάκης),Λουκάς, Νάκας,
Κατσίκης (69΄Κολίτσι).
Ο ΗΡΑΚΛΗΣ 1-0 ΤΟΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ

Στο ντέρμπι της Ελευσίνας για την 3η αγωνιστική ο Ηρακλής Ελευσίνας ήταν ο
νικητής επί του Ελευσινιακού με 1-0. Το χρυσό γκόλ που έδωσε το τρίποντο στην
ομάδα του Μιχάλη Κατσάφαρου σημείωσε ο γιός του Παντελής με πέναλτι 27'.

Οι δύο ομάδες τελείωσαν το μάτς με 10 παίκτες αφού αποβλήθηκαν απο τον διαι-
τητή Αριστείδη Αλιάγα οι Τυρλής με δεύτερη κίτρινη κάρτα και ο Ψιμουλάκης για κλά-
δεμα σε αντίπαλο.

ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Αθανασιάδης, Χατζησίμος, Τυρλής, Οικονομόπουλος, Πηλίδης,
Μυλωνας, Σγουρόπουλος (58' Χαραλαμπίδης), Πέππας, Ντούβα, Πανιτσίδης, Απα-
ζίδης. 

ΗΡΑΚΛΗΣ: Φωτιάδης, Αξιώτης Γ.,Λυμπέρης, Μπακατσέλος, Άγγος, Φιλιππής,
Ψιμουλάκης, Τσολερίδης (80' Παροτσίδης), Κατσάρφαρος (90' Ζαφειρόπουλος),
Καρκαμπάτσης (76' Αξιώτης Α.), Πέππας.

Ο ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 1-0 ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΛΙΟΣΙΩΝ

Χάρις ένα τέρμα που σημείωσε  ο Κολάτας στο 30ο λεπτό, με διαγώνιο σουτ, ο
Μεγαρικός επικράτησε στη Νέα Πέραμο του Αστέρα Ανω Λιοσίων 1-0. 

Ο διαιτητής Μεντής απέβαλε στο 89' για εξύβριση τον Θηβαίο του Αστέρα Λιοσίων
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ: Στρατούρης,Κίτσιος,Καλαϊτζής,Φυλακτός,Σάλτας Γ.,Σακκάς (86'

Ξεκούκης),Γεωργάκης (66' Ροδάκογλου),Ηλίας,Κολάτας,Λουκάς,Τοπάλης (78' Σάλ-
τας Α.)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: Κρητικός,Παπαϊωάννου (54'
Β ε ϊ ζ ι ) , Σ μ α ϊ λ η ς , Θ η β α ί ο ς , Τ σ ο λ α κ ί δ η ς , Κ ω σ τ ό π ο υ λ ο ς ,
Σιδηρόπουλος,Κουκουρδέλης,Καλλίνικος (67' Μητρόπουλος),Λιούρας,Θεοδωρό-
πουλος (46' Βασιλείου)

Ο ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ ΞΕΣΠΑΣΕ ΣΤΗΝ ΠΑΝ. ΕΝΩΣΗ 3-1

Η ομάδα του Σκορπιού Φυλής σημείωσε την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα της
Β΄κατηγορίας για την 3η αγωνιστική αφού επικράτησε 3-1 της Πανελευσινιακής
Ενωσης. Τα τέρματα της ομάδος του Παναγιώτη Λουμάκη σημείσνα οι: Λέλος
(31',39') και Τζωρτζολάκης (85'). Για λογαριασμό των φιλοξενουμένων που προη-
γήθηκαν στο σκόρ το τέρμα σημείωσε ο Αδάμ 12'.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Παππάς,Κατσάρας,Χρυσανθίδης,Λασπάς,Λέλος,Μπίκας,Αργυρό-
πουλος, Γιαννακουδάκης (85' Γαϊταζής),Τζωρτζολάκης,Ρίζος (60' Παπαδόπου-
λος),Ελευθεριάδης (Κοκκόριας)

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ: Κυδώνης,Χρηστάκης,Τσάλος,Οικονομόπουλος (30'
Καρυστινάκης),Δρούλιας, Πρίκας,Λογοθέτης,Αδάμ,Δούκας,Πέππας,Κωνσταντής.

ΕΠΣΔΑ:  ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ Α' ΚΑΙ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αίας Παραλίας – Θρασύβουλος 1-1
ΠΑΟΚμάνδρας- Άτταλος 0-0
Ακράτητος – Πανασπροπ/Δόξα 3-0
Ελπίδα – Ειδυλλιακός 2-1
Εθνικός Πανορ.- Λέων 1-0
Νέα Πέραμος – ΑΕ Ζεφυρίου 1-1
ΔΑΟ Ζωφριάς – Κριός 1-1

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σκορπιός – Πανελευσινιακή Εν.  3-1
Ελευσινιακός – Ηρακλής Ελ.  0-1

Μεγαρικός- Αστέρας Α.Λ.  1-0
Ίκαρος – ΑΟ Ελευσίνας 3-3
Αργώ – Απόλλων Α.Λ 8-0
Λαμπερή – Απόλλων Ποντίων 0-2

Αργώ Μεγάρων: Αγιασμός για τη νέα αγωνιστική περίοδο

Πραγματοποιήθηκε ο
καθιερωμένος αγιασμός
του ποδοσφαιρικού σωμα-
τείου Αργώ Μεγάρων για
την νέα αγωνιστική ποδο-
σφαιρική περίοδο στο
DreamSport Club της
Χαρούλας Γκίνη.

Πρωτεργάτης των καλών
εμφανίσεων και στο καλό
κλίμα ο προπονητής Ιερό-
θεος Μαργέτης και ο
συνεργάτης του Τάσος

Πανταζής.Τον αγιασμό τέλεσε ο πατήρ Πολύευκτος του ιερού ναού Αγίας Παρασκευ-
ής Μεγάρων. Τον Δήμο Μεγαρέων εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Ιερόθεος Πολυ-
χρόνης ενώ παρών ήταν επίσης και ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Βύζαντα
Ιερόθεος (Θάκης) Κορόγιαννης.

Παρευρέθηκε επίσης ο δάσκαλος πολεμικών τεχνών Γιάννης Πλούμπης, του συλ-
λόγου Δύναμη, με αθλητές του.

ΗΤΤΑ ΣΟΚ... ΤΟΥ ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 0-2

Ο Αχαρναικός γνώρισε την ήττα απο την Ερμιονίδα 0-2. Οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν τις
δύο από τις τρεις ευκαιρίες που δημιούργησε και κατάφεραν να σημείωσουν τα δύο γκόλ και να
αποδράσουν απο το Μενίδι. 

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυναμικά στο πρώτο ημίχρονο και προσπάθησαν να γίνουν  απειλητι-
κοί για την εστία του Πονηρού. Γρήγορα όμως η ομάδα του Μπολάνο ισορρόπησε το παιχνίδι η
πρώτη φάση, του αγώνα ήρθε στο 34. Ο Σβόγιτς σούταρε και με υπερένταση Παγουδης γλυτώ-
νει τον Αχαρναϊκό, από σίγουρη παραβίαση . Στα υπόλοιπα δέκα λεπτά, το παιχνίδι κύλησε
χωρίς καμιά σημαντική ευκαιρία.   

Το δεύτερο ημίχρονο, ξεκινάει , με γκολ. Στο 48 ο Βλαχόπουλος με προβολή παγώνει το Μενί-
δι και βάζει μπροστά στο σκορ με 1-0, την Ερμιονίδα . Στην συνέχεια ο Αχαρναικός, προσπά-
θησε να βγει μπροστά, να δημιουργήσει ευκαιρίες για να ισοφαρίσει .

Στο 74’ ο  Γέσιτς έγινε κάτοχος της μπάλας σούταρε, αλλά η μπάλα βρήκε το δοκάρι του Πονη-
ρού. Αυτή ήταν και η σημαντικότερη στιγμή για τους γηπεδούχους , σε ολόκληρο παιχνίδι ..

Στο 89’ ο Ομο με όμορφη προσπάθεια κάνει το 2-0,  σφραγίζοντας, με αυτόν τον τρόπο την
νίκη της ομάδας του

Διαιτητής: Μουρτζάκης (Ηρακλείου)Βοηθοί: Κουράκης (Ηρακλείου), Κωνστάντιος (Ευβοίας)
Αχαρναϊκός (Γ. Βαζάκας): Παγούδης, Μωυσιάδης, Ζώνας, Ταμπάκης(61 Καλογέροπουλος),

Γέσιτς, Παπατόλιος, Κοντογουλίδης, Ιωαννίδης, Μανουσάκης(85 Θεοδώρου), Στουρνάρας,
Καλαμιώτης(63 Ιορδανίδης)

Ερμιονίδα (Ρ. Μπολάνο): Πονηρός, Τζανής, Συμελίδης(92 Παπανικολάου), Καραδέμητρος(72
Τσακόν), Βλαχόπουλος(81 Μπουσινάκης), Ταπέ, Όμο, Κολόκας, Μουσταφίδης, Σβόγιτς, Τούτο-
ριτς.
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Πανελλαδική απεργία στα 
καταστήματα στις 2 Νοεμβρίου
Απόφαση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων

Ελλάδος (ΟΙΥΕ)

Την κήρυξη εικοσιτετράωρης πανελλαδικής απεργίας
στο εμπόριο την Κυριακή 2.11.2014, ημέρα λειτουργίας των
καταστημάτων βάσει του ν. 4177/2013, αποφάσισε η Ομο-
σπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ).

Η ομοσπονδία, που αντιδρά στο «καταστροφικό για τον
κλάδο και τους εργαζόμενους» άνοιγμα των καταστημάτων
τις Κυριακές καλεί τις οργανώσεις των εμπόρων σε όλη τη

χώρα να στηρίξουν την απεργία κρατώντας τις επιχειρήσεις
κλειστές.

Όπως τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή της, η μέχρι στιγμής
εμπειρία από την κυριακάτικη λειτουργία των καταστημά-
των αποδεικνύει ότι «ανακατανέμει το λιγοστό τζίρο σε όφε-
λος των μεγάλων αλυσίδων, των malls και των εκπτωτικών
χωριών, δημιουργεί λουκέτα και ανεργία και αναγκάζει ένα
μεγάλο μέρος των εργαζομένων σε απλήρωτη 

Η διοίκηση της ΟΙΥΕ διοργανώνει και διαμαρτυρία την
Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, ημέρα οριστικής εκδίκασης στο
ΣτΕ της κοινής προσφυγής εργαζομένων και εργοδοτών
για την απαγόρευση της πιλοτικής λειτουργίας των κατα-
στημάτων σε 10 περιοχές της χώρας όλες τις Κυριακές του
έτους.

Aγριο έγκλημα στη Νάξο
Νεκρή με δεμένα τα χέρια βρέθηκε
59χρονη γυναίκα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται αστυνομικές έρευνες για την
εξιχνίαση ανθρωποκτονίας 59χρονης γυναίκας, που
βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στην περιοχή Γαλανά-
δο με δεμένα τα χέρια της και στο λαιμό της υπήρχε
τυλιγμένο ύφασμα.
Την γυναίκα αναζητούσε για μέρες ο γιος της, ο οποίος
επικοινώνησε με την αστυνομία. 

Στη συνέχεια, στο σπίτι της άτυχης γυναίκας που δεν βρί-
σκεται μέσα στον οικισμό αλλά είναι λίγο εκτός, πάνω σε
ένα λόφο, πήγε ένα φιλικό πρόσωπο, το οποίο κατάφε-
ρε να μπει μέσα και να βρει την 59χρονη νεκρή. 
Η γυναίκα βρέθηκε με δεμένα χέρια κι ένα ύφασμα τυλιγ-
μένο στο λαιμό της. 
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραλαβής της σορού από
ιατροδικαστή, έτσι ώστε να εξεταστεί και να διαπιστωθεί
από τι επήλθε ο θάνατος της 59χρονης, ενώ στο νησί
έσπευσε  και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών
Ερευνών.

Στις τέσσερις μονάδες η διαφορά
ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ, σύμφωνα με νέα έρευνα

Το προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ κατά 3,9 μονάδες καταγρά-
φει η δημοσκόπηση της Καπα Research για λογαριασμό
του Βήματος της Κυριακής. Από την έρευνα προκύπτει,
ακόμη, ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων τάσσεται
υπέρ κυβερνήσεων συνεργασίας, με προτίμηση σε
κυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - Ποτάμι, ενώ σημαντικό ποσο-
στό υποστηρίζει κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού ΝΔ -
ΣΥΡΙΖΑ.

Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί.
Αυτό το μήνυμα μετέφεραν για όγδοη
συνεχή χρονιά οι εθελοντές του Ινστιτούτου
Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», με
αφορμή την Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυ-
χήματα, που εορτάζεται τη 18η Οκτωβρίου
σε άλλες 28 χώρες. Με εκδηλώσεις ενημέ-
ρωσης και ευαισθητοποίησης έξω από 31
νυχτερινά κέντρα σε 23 πόλεις της Ελλά-
δας, έστειλαν το μήνυμα της βραδιάς.
«Όλοι διασκεδάζουν, ένας δεν πίνει… ο
Οδηγός της παρέας!». Στόχος της δράσης
αυτής είναι να προσεγγίσει τους νέους στο
δικό τους περιβάλλον, εκεί όπου διασκεδά-
ζουν και να προτρέψει τις παρέες να ορί-
ζουν κάθε φορά έναν οδηγό, ο οποίος δεν
θα πιει προκειμένου να τους γυρίσει με
ασφάλεια στα σπίτια τους.

Οι εθελοντές, νέοι και οι ίδιοι ηλικίας 18
ως 35 ετών, αναλαμβάνουν κάθε φορά
δράση έξω από τα νυχτερινά κέντρα προ-
κειμένου να ενθαρρύνουν τους νέους επι-
σκέπτες να επιλέξουν τον «οδηγό της
παρέας» για τη βραδιά. 

Μόλις εκείνος/η αποδεχθεί τον τίτλο,
δεσμεύεται να μην καταναλώσει αλκοόλ
όλο το βράδυ και φοράει ένα ειδικό βραχιο-
λάκι, προκειμένου να αναγνωριστεί κατά
την έξοδό του από το κέντρο. Όταν είναι

ώρα να φύγει από το μπαρ θα μπορεί να
κάνει, με τη δική του θέληση, ένα φιλικό
αλκοτέστ που θα δείξει εάν τήρησε την
υπόσχεσή του. Εάν πράγματι έχει διατη-
ρήσει τον έλεγχο, επιβραβεύεται, ενώ σε
άλλη περίπτωση, οι εθελοντές τον συμ-
βουλεύουν να αφήσει το όχημα και να γυρί-
σει σπίτι του με ταξί.

Το έτος 2013, που επίσης πραγματο-
ποιήθηκε η εν λόγω ενέργεια, ο αριθμός
των νέων που συμμετείχαν στις εκδηλώ-
σεις ανήλθε σε 2.500 άτομα από 39 νυχτε-
ρινά κέντρα σε 21 πόλεις. Ποσοστό 52%
των συμμετεχόντων προέβησαν σε φιλικό
αλκοτέστ, από τους οποίους οι τρεις στους
τέσσερις (75%) κράτησαν την υπόσχεσή
τους να μείνουν κάτω από το νόμιμο όριο
του 0,25 (0,10 για τους επαγγελματίες,
τους νέους οδηγούς και τους δικυκλιστές)
που ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφο-
ρίας. Η εν λόγω ενέργεια διεξάγεται από το
ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς» με τη συμβολή
της Τροχαίας που διαθέτει τα αλκοολόμε-
τρα. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Νύχτα
Χωρίς Ατυχήματα πραγματοποιείται κι
εφέτος με την υποστήριξη της Ένωσης
Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών
(ΕΝΕΑΠ), καθώς και με την ευγενική υπο-
στήριξη των εταιρειών General Mills και

Ελαΐς-Unilever που προσφέρουν τα ανα-
μνηστικά δώρα, του Σοροπτιμιστικού Ομί-
λου Ψυχικού που ανέλαβε το κόστος της
μεταφοράς των υλικών σε κάθε πόλη και
των καταστημάτων Unity by Haris Ragavis
που προσφέρει τα μπλουζάκια των εθελο-
ντών.

Τέλος, η δράση δεν θα ήταν δυνατό να
πραγματοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη βοή-
θεια των εθελοντών του Ινστιτούτου και
τους συνεργαζόμενους φορείς, όπως:
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Σώμα Ελλή-
νων Προσκόπων, Τμ. Τροχαίας Ναυπλίου,
Δ/νση Π/Βάθμιας  Εκπαίδευσης Ν. Σερ-
ρών, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός- Σώμα
Εθελοντών Σαμαρειτών και Διασωστών
Αμαλιάδας, Ναυπλίου και Χαλκίδας,
Δήμος Αμυνταίου, Αυτοκινητόδρομος
Αιγαίου, ΑΧΑ Ασφαλιστική, Τομέας Ψυχι-
κής Υγείας/ Γενικό Νοσοκομείο Χίου,
Ραδιοταξί Χίου, ΕΚΑΤΟ Φλώρινας, Όμιλος
Ενεργών Νέων Φλώρινας, Όμιλος Δράσε-
ων και Πολιτισμού-έδρα Φιλιατρά Νομού
Μεσσηνίας, Σύλλογος Πρόληψης Τροχαί-
ων Ατυχημάτων στα Χανιά, Λέσχη Αυτοκι-
νήτου Νάουσας, Ελληνική Ομάδα Διάσω-
σης Κιλκίς, Εθελοντική Δράση Πύργου και
Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα
Νεολαίας 2014.

Εκδηλώσεις σε 23 πόλεις για την Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα

Μειώσεις από 2% έως 5,5%
ΔΕΗ: Εκπτώσεις στα τιμολόγια 30.000 επιχειρήσεων
από την 1η Ιανουαρίου 2015

Εκπτώσεις από 2% έως 5,5% στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέρ-
γειας για 30.000 επιχειρήσεις, που ηλεκτροδοτούνται από τα
δίκτυα χαμηλής και μέσης τάσης, από την 1η Ιανουαρίου του
2015, ανακοίνωσε η ΔΕΗ.
Η νέα τιμολογιακή πολιτική, όπως επισημαίνει, αφορά εταιρίες
και επιχειρηματικούς ομίλους που καταναλώνουν τουλάχιστον
μία γιγαβατώρα τον χρόνο και θα συμβάλει στην προσπάθεια
μείωσης του λειτουργικού κόστους και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς τους.
Το ποσοστό της έκπτωσης θα κλιμακώνεται ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης και θα υπολογίζεται επί
των σημερινών τιμολογίων. 
Ακόμη, η ΔΕΗ σημειώνει ότι η νέα τιμολογιακή πολιτική προστίθεται στη μείωση τιμών που πραγματοποιή-
θηκε φέτος τον Ιούλιο, κυρίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ήδη, η ΔΕΗ εφαρμόζει εκπτώσεις από 3% έως
5,5% στους πελάτες μέσης τάσης με κατανάλωση πάνω από 10 γιγαβατώρες. 
Προϋπόθεση για την παροχή της έκπτωσης, η οποία δίνεται απολογιστικά μετά το κλείσιμο του έτους, είναι
η εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών.

Κούρεμα στα κόκκινα
δάνεια των επιχειρήσεων

πάνω από 30% 
Koυρεμα χρεών πάνω από 30% για τις βιώσιμες

επιχειρήσεις θα προβλέπει η ρύθμιση για τα κόκ-
κινα δάνεια ανακοίνωσε το Σάββατο ο Υπουργός
Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας μιλώντας στο Μega. 

Οι ίδιες οι επιχειρήσεις είπε, θα επιλέγουν αν θα
ζητούν ρύθμιση των χρεών τους και στις τράπεζες
και στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία.

Ο κύριος Δενδιας έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη
ρύθμιση ιδιωτικού χρέους στην ιστορία της παγκό-
σμιας οικονομίας, υπολογίζοντας στα 100 δισεκ.
ευρώ το συνολικό πόσο των κόκκινων δανείων σε
τράπεζες, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. 

Ο Υπουργός εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρ-
ξει γρήγορα συμφωνία με την τρόικα, και ότι θα
κατατεθεί η ρύθμιση στο πρώτο δεκαπενθήμερο
του Νοεμβρίου.

200 προσλήψεις μόνιμων 200 προσλήψεις μόνιμων 
σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ 

Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να υποβληθεί
στο ΑΣΕΠ το αίτημα του υπουργείου Υγείας για 200
προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων στο ΕΚΑΒ, στην
ειδικότητα ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.

Η έκδοση της προκήρυξης θα γίνει άμεσα, καθώς
υπάρχουν μεγάλα κενά σε προσωπικό λόγω των
συνταξιοδοτήσεων που έχουν μεσολαβήσει από το
2008, οπότε και είχε βγει ο τελευταίος διαγωνισμός
του φορέα. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήδη έχουν
καθοριστεί -βάσει του Ν. 2643/98- οι 13 θέσεις που
ανήκουν στις κατηγορίες ΑμεΑ, τριτέκνων, πολυτέ-
κνων και Εθνικής Αντίστασης, ενώ οι υπόλοιπες
θέσεις κατανέμονται ως εξής: Κεντρική Υπηρεσία
Αθηνών 128 θέσεις, Λέσβου 2, Αλιβερίου 7, Λήμνου
2, Ζαχάρως 9, Σάμου 4, Κεφαλονιάς 3, Χίου 2, Κέρ-
κυρας 8, Σύρου 3, Αμφισσας 2, Πάρου 6, Νάξου 5,
Καρπενησίου 2, Ορεστιάδας 3, Θήρας 5, Διδυμοτεί-
χου 4, Μυκόνου 2, Φλώρινας 2 και Ανδρου 1. 

Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στον δια-
γωνισμό πρέπει: να διαθέτουν δίπλωμα επαγγελ-
ματικής κατάρτισης της ειδικότητας Πλήρωμα Ασθε-
νοφόρου Διασώστης του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αντίστοιχης
ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και οι
άντρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις. 

Στα προσόντα που θα μετρήσουν για την επιλο-
γή των επιτυχόντων ανήκουν η εμπειρία των υπο-
ψηφίων, η εντοπιότητα (για τις θέσεις στην περιφέ-
ρεια), καθώς και η κατοχή επαγγελματικής άδειας
οδήγησης Γ' κατηγορίας.

ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ    ---     ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ
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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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Πωλείται ξυλουργικό 
μηχάνημα (πλάτη, σβούρα, 

ξεχοντριστήρας, δίσκος, 
τρυπάνι) σε λογική τιμή.

Πληροφορίες  στο 210 5548930 
ή στο 6972203340 8.10.14
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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)

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
Τελειόφοιτος Μαθηματικού

Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνα-
σίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

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 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 τηλε-
φωνική 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

Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . Τηλεφωνο επι-
κοινωνιας:6908855698

- 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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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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΑΛΦΑ- ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ
Εταιρεία μελετών και κατασκευών
Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις για την 
εξοικονόμηση ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε ενερΑλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε ενερ--

γειακά.         γειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-

ταρατσών.        ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερΕγκατάσταση συστήματος αντλίας θερ--

μότητας.       μότητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερμίας.                  Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερμίας.                  
Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Led.                                Led.                                
Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. 
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρεάν. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρεάν. 
Τώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμοΤώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμο

(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις
κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου. κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου. 

Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση μπορεί ναΣε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση μπορεί να
φτάση και να ξεπεράση το 70%.φτάση και να ξεπεράση το 70%.

Για περισσότερες πληροφορίες σας περιμένουμε στο γραφείο μας,
Φυλής 8Α Ασπρόπυργος. Τηλέφωνο  210-5573042  κ. Μαλιά Άννα.  

8.10.14
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Βρήκαν τον ... «ποντικό» 
του χαλκού στα Σκούρτα 

Εξιχνιάσθηκε υπόθεση κλοπής καλωδίων χαλκού, η οποία διαπράχθηκε
τον περασμένο Ιούνιο, σε αγροτική περιοχή στο Άρμα Βοιωτίας.

Για την υπόθεση αυτή, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας ενός
30χρονου υπηκόου Πακιστάν, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε σχετική
ποινική δικογραφία.

Έπειτα από ενδελεχή αστυνομική έρευνα, προέκυψε ότι το αυτοκίνητο
που είχε εντοπιστεί στις 19 Ιουνίου, φορτωμένο με 240 κιλά καλωδίων χαλ-
κού, σε δασική περιοχή στα Σκούρτα Βοιωτίας ανήκει στον νεαρό δράστη,
ενώ τα καλώδια είχαν είχαν αφαιρεθεί από δύο (μετασχηματιστές αρδευτι-
κών γεωτρήσεων της Δ.Ε.Η., σε αγροτική περιοχή στο Άρμα Βοιωτίας.

Ο χαλκός αποδόθηκε σε νόμιμο εκπρόσωπο της Δ.Ε.Η., ενώ σύμφωνα με
εκτίμησή του, η ζημιά που προκλήθηκε στην επιχείρηση, ανέρχεται στις
20.000 περίπου ευρώ.

Τις έρευνες και το προανακριτικό έργο διενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας
Θηβών, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγε-
λέα Πρωτοδικών Θηβών.

Από 304 δήμους θα ξεκινήσει η
παροχή του δωρεάν ίντερνετ,
εξαγγελία την οποία είχε κάνει ο

Αντώνης Σαμαράς τον περασμένο Νοέμ-
βριο. 

Σε πρώτη φάση, στα wi-fi hotspots,
όπως ονομάζονται τα σημεία στα οποία
θα υπάρχει δωρεάν παροχή σύνδεσης
ίντερνετ είναι 100 αρχαιολογικοί χώροι και
μουσεία, όπως και 200 λιμάνια και μαρί-
νες. Στους δήμους στους οποίους θα
ξεκινήσει η εφαρμογή δεν είναι ο Αθηναί-
ων, καθώς και άλλοι μεγάλοι δήμοι όπως
Χαλάνδρι, Πετρούπολη, Κορωπί, Κερα-
τσίνι- Δραπετσώνα και Πολυγύρος, σύμ-
φωνα με την «Ημερησία». 

Στα συγκεκριμένα σημεία, οι πολίτες θα
μπορούν να συνδέονται στο ίντερνετ για
30 λεπτά, υπό την προϋπόθεση ότι βρί-
σκονται σε απόσταση 20 μέτρων από το
σημείο πρόσβασης για εσωτερικούς
χώρους και σε απόσταση 100 μέτρων για
τα εξωτερικά σημεία. 

Κάθε σημείο θα έχει τη δυνατότητα να

εξυπηρετεί περίπου 40 έως 50 χρήστες
ταυτόχρονα οι οποίοι θα μπορούν:

Να έχουν απλή πρόσβαση στο Internet,
αλλά με περιορισμούς για ακατάλληλο
περιεχόμενο, streaming αρχεία κλπ,
καθώς και περιορισμό στην ταχύτητα, η
οποία κατά μέγιστο θα είναι 1 εως
1,5Mbps.

Να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες
της περιοχής και της πόλης.

Να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες από
το δήμο.

Αργότερα, το δίκτυο wi-fi θα επεκταθεί
σε χώρους μεγάλης έκτασης, ειδικού
ενδιαφέροντος και ειδικών τεχνικών και
λειτουργικών απαιτήσεων δικτύου και
εξοπλισμού, (χώροι εκδηλώσεων ή τουρι-
στικού ενδιαφέροντος, ανοιχτοί αθλητικοί
χώροι κλπ).

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών,
στα μέσα του 2015 θα είναι έτοιμα τα
πρώτα 4.000 hotspot για την παροχή
δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο.

ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ, ΜΑΡΙΝΕΣ

Δωρεάν ίντερνετ σε 304 δήμους 


