
Σε χαμηλά επίπεδα το
βενζόλιο στην Ελευσίνα

Σύμφωνα
με πρόσφατες 
μετρήσεις από
τον δημοτικό

σταθμό 

Έπεσαν οι υπογραφές για το
Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής

Παρέμβασης της Αθήνας

Οι παρεμβάσεις θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς
και κοινοτικούς πόρους και θα έχουν ορίζοντα 

υλοποίησης μέχρι το 2021.
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ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 5*****
ΣΥΝΕΤΡΙΨΕ ΤΟΝ ΚΡΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΑΠΕΔΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1-0

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η 
Α΄ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Προχωρούν ταχύτατα 
οι διαδικασίες για το
Κολυμβητήριο στον
Δήμο Ασπρόπυργου

ΕΝΑ ΒΗΜΑ
ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ 
ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ Η ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ
ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ

ΕΜΠΟΡΙΟ ‘’ΛΕΥΚΟΥ
ΘΑΝΑΤΟΥ’’

Διεμήνυσε για πολλοστή φορά 
ο Σύλλογος κατά της 

Εγκληματικότητας και των
Ναρκωτικών στο Δήμο Αχαρνών

σε ενημερωτική εκδήλωση 

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 

Σε κυρώσεις προχωρά η Περιφερειακή
Ενότητα Πειραιά

Σε μίνι «χωματερή» έχει μετατραπεί
το νεκροταφείο Σχιστού

ΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΔΡΟΥΣΑΝ
ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 

Εξαπάτησαν δεκάδες 
ηλικιωμένους με τον ‘’μανδύα’’
του ασφαλιστή και λογιστή!

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΑΝΩ  ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΡΗΖΟΥΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

Σελ: 16

ΜΕΝΙΔΙ
Ληστές πυροβόλησαν

30χρονο μέσα 
στο σπίτι του

«Η ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΟΝ ΠΑΛΜΟ ΤΗΣ»
Να αυξηθούν, το συντομότερο, η παροχή λυμάτων από όλες τις

περιοχές και οι συνδέσεις των νοικοκυριών, το καταληκτικό 
συμπέρασμα της Σύσκεψης στην Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής

Σελ: 8

Σελ: 10-11Σελ: 7 Σελ: 5

Σελ: 2

Σελ: 5

Σελ: 2-4

Σελ: 7

Σελ:  2

Σελ: 3

Σελ:  3



Οι προτεραιότητες και ο σχεδιασμός για την ολο-
κλήρωση του έργου της αποχέτευσης στη Δυτι-
κή Αττική απασχόλησαν την ευρεία σύσκεψη

όλων των εμπλεκόμενων φορέων, που πραγματοποιή-
θηκε με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ενότητας Δυτι-
κής Αττικής, στις 31 Οκτωβρίου. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής κ. Γιάννης
Βασιλείου, ανοίγοντας τις εργασίες, τόνισε πως πρέπει
να δοθούν σαφέστατες απαντήσεις στη σύσκεψη από
όλους τους φορείς για το πότε και πως θα τελειώσει το
έργο, ποιες θα είναι οι άμεσες συγκεκριμένες ενέργειες
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , του Υπουργείου και της
ΕΥΔΑΠ.

Οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες της  Περιφέρει-
ας εισηγητικά παρουσίασαν το μέχρι σήμερα απολογι-
σμό του έργου και αναφέρθηκαν στα προβλήματα ,
καθώς και τα έργα που θα χρειαστούν σε δεύτερη φάση
για την ολοκλήρωση του έργου. 

Ήδη από την πλευρά της  Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικής Αττικής , που είχε αναλάβει την κατασκευή του
δευτερεύοντος δικτύου, έχουν  κατασκευαστεί, δίκτυο
185 χιλιομέτρων και 5100 φρεάτια, που αντιστοιχούν στο
80% του συνολικού έργου της αποχέτευσης. 

Απομένουν για την ολοκλήρωση συνολικά του έργου ,
20 χιλιόμετρα αγωγών στον Παράδεισο και στην περιο-
χή Αεροδρομίου, 16 χιλιόμετρα στην Κάτω Ελευσίνα , 6
χιλιόμετρα στη Μαγούλα., 15,5 στη Μάνδρα  και 39,5
χιλιόμετρα στον Ασπρόπυργο .

-Στις 26 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία 
υποβολής Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
& ξεκινά η Φάση Ανάθεσης του έργου.

Με ταχύ ρυθμό προχωρούν οι διαδικασίες για
την ανάθεση της Σύμβασης Σύμπραξης, που
αφορά στην κατασκευή και λειτουργία του

Κολυμβητηρίου Ασπροπύργου. Ήδη, στις 7 Οκτωβρίου
2014, δημοσιεύτηκε η σχετική Προκήρυξη, για την Α’
Φάση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την
Επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο του
Κολυμβητηρίου.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των
φακέλων είναι η Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014, και στη
συνέχεια θα ακολουθήσει η Β’ Φάση του έργου. Σ’
αυτήν, Κριτήριο για την ανάθεση, είναι η «πλέον συμ-
φέρουσα –από οικονομική άποψη- προσφορά», σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι, με τη διαδικασία αυτή θα κατα-
σκευαστούν, στην παρούσα φάση, πέντε (5) τέτοιου

είδους αθλητι-
κές υποδο-
μές, και
συγκεκριμένα
στους Δήμους
Ασπ ροπ ύρ-
γου, Θήβας,
Άργους Πελο-
π ο ν ν ή σ ο υ ,
Κιάτου και
Τανάγρας.

Για την
Π α ρ α λ α β ή
της Πρόσκλη-
σης Εκδήλω-
σης Ενδιαφέ-
ροντος, για το
Κολυμβητήριο Ασπροπύργου, οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύνονται, ως τις 14:00 της 14ης Νοεμβρί-
ου 2014, στην Αναθέτουσα Αρχή, τη Γεν. Γραμματεία
Αθλητισμού, Μαρούσι, Α. Παπανδρέου 37, 2ος όροφος,
τηλ. 213 131 6037.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η Α΄ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Προχωρούν ταχύτατα 
οι διαδικασίες για το 

Κολυμβητήριο 
στο Δήμο Ασπρόπυργου

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

Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ
ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ
Παγκάλου 81,

Τηλέφωνο:
2105547602

Ασπρόπυργος
Αντωνάρας Δημ.

28ης Οκτωβρίου 49,
Εφημερία:  08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105571663

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Παπασπυρόπουλος

Χρήστος
Λεωφ Φυλής 197,
Εφημερία:  08:00 -
20:00 Τηλέφωνο:

2102474337

Αχαρνές
Φυτά - Γιαννακοπού-

λου Βασιλική
Λεωφ. Πάρνηθος 83,

Εφημερία:  08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2102468376

ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ
Δεκελείας 51, 

Εφημερία:  
08:00 - 23:00
Τηλέφωνο:
2102448377

Μάνδρα
Ροκάς Δημήτριος 

Σαλαμίνος 8, 
Εφημερία:  08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105541344

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 12 έως 19
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ερμαίος, Ιωαννίκιος, Ιωανίκιος
Ιερομάρτυρα Ερμείου του πρεσβυτέ-

ρου, Οσίου Ιωαννικίου του Μεγάλου

2 - ΘΡΙΑΣΙΟ Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014

«Η ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

ΒΡΕΙ ΤΟΝ ΠΑΛΜΟ ΤΗΣ»
Να αυξηθούν, το συντομότερο, η παροχή λυμάτων από όλες τις

περιοχές και οι συνδέσεις των νοικοκυριών, το καταληκτικό 
συμπέρασμα της Σύσκεψης στην Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6

φωτό αρχείου



Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014 ΘΡΙΑΣΙΟ - 3ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ

ΕΝΑ ΒΗΜΑ
ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ 

ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ Η ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Ένα βήμα πιο κοντά στην πολυαναμενόμενη
ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, βρί-
σκεται η πόλη της Ελευσίνας μετά και την κοινή

απόφαση των γενικών γραμματέων των Υπουργείων
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
(ΥΠΕΚΑ) και Πολιτισμού και Τουρισμού (ΥΠΠΟΑ) να
συγκροτηθεί μη αμειβόμενη Κοινή Ομάδα εργασίας με
αντικείμενο τη Ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και
των μνημείων του Δήμου Ελευσίνας.

Η επιτροπή θα αποτελείται από τους: 
1. Γαλάνη Θεοδώρα, Αρχιτέκτονα Μηχ.- Πολεοδόμο,

Προϊσταμένη της Δ/νσης Ειδικών Έργων Αναβάθμισης
Περιοχών (Δ.Ε.Ε.Α.Π), του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής , ως τακτικό μέλος και
συντονίστρια της Ομάδας, με αναπληρώτρια την Χολέβα
Ελένη Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊσταμένη του
Tμήματος Μελετών Ανάπλασης και Αποκατάστασης Κτι-
ρίων στην ίδια Δ/νση.

2. Ψυχογιό Θεοδόση, Τοπογράφο Μηχ.-Πολεοδόμο,
Προϊστάμενο της Δ/νσης

Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Δ.Π.Σ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και

Κλιματικής Αλλαγής, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώ-
τρια την Μπάκου Ελένη,

Αρχιτέκτονα Μηχανικό στην ίδια Δ/νση.
3. Κουντούρη Έλενα , Προϊσταμένη της Δ/νσης

Αρχείου Μνημείων και Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της
Δ/νσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, ως
τακτικό μέλος,με αναπληρώτρια την Γκαδόλου Αναστα-
σία, Προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιολογικών Χώρων,
Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας στην ίδια
Δ/νση.

4. Μπάνου Ελένη, Προϊσταμένη της Γ΄ Εφορείας
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, ως τακτικό
μέλος, με αναπληρώτρια την Παπαγεωργίου Βασιλική,
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της 1ης Εφορείας Βυζαντι-
νών Αρχαιοτήτων.

Λόγω της πρόσφατης αξιολόγησης και αλλαγής των
διευθυντών στα παραπάνω Υπουργεία, αναμένεται η
αναπροσαρμογή της σχετικής απόφασης.

Είναι γνωστό ότι η δημιουργία ενός αρχαιολογικού
πάρκου που θα προκύψει από την ενοποίηση των
αρχαιολογικών χώρων στην Ελευσίνα (Ρωμαϊκή γέφυρα,
Αδριάνειο Υδραγωγείο, Ιερά Οδός, Άγιος Ζαχαρίας,
Ρωμαϊκά λουτρά, αρχαίο λιμάνι, Δυτικό νεκροταφείο),
αποτελεί πολυσήμαντο όραμα .

Κάτοικοι, φορείς, δημοτική αρχή έχουν εξάλλου
εκφράσει την θέλησή τους να συμβάλλουν ώστε να προ-
χωρήσει η ενοποίηση, που θα κάνει πιο οικεία στους
κατοίκους την αρχαία ιστορία της πόλης, θα τονώσει τον
πολιτιστικό Τουρισμό και την αισθητική αναβάθμιση της
περιοχής.

Πλήθος δημοτών συγκέ-
ντρωσε για ακόμη μια
φορά  συγκέντρωση που

διοργανώθηκε από το Σύλλογο
κατά της Εγκληματικότητας και
των Ναρκωτικών στο Δήμο Αχαρ-
νών και πραγματοποιήθηκε στις
15 Οκτωβρίου 2014 στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών.  

Αντικείμενο συζήτησης ήταν η ανά-
λυση όλων των ενεργειών και συνα-
ντήσεων του Συλλόγου το τελευταίο
χρονικό διάστημα, η καταγραφή των
προβλημάτων στο πλαίσιο της εγκλη-
ματικότητας και προτάσεις για την
αντιμετώπιση.

Επιπλέον, αναφέρθηκαν οι στόχοι και σκοποί του Συλ-
λόγου, με πρώτο στην ατζέντα τη μετεγκατάσταση του
Α.Τ Αχαρνών στο Γυμνάσιο της Αυλίζας, καθώς υπάρχει
η πολιτική βούληση  και έχει συμφωνηθεί με το αρμόδιο 

υπουργείο η, κατά το ήμισυ για φέτος, χρηματοδότηση
της αποκατάστασης του σχολείου.

Τέλος, έγινε αντιληπτό από όλους τους παρευρισκο-
μένους πως το πρόβλημα της εγκληματικότητας και της
εμπορίας ναρκωτικών απαιτεί ενεργή συμμετοχή των
πολιτών,  πρωτοβουλία και συνεργασία της δημοτικής
αρχής με όλους τους αρμόδιους φορείς και υπουργεία,
σταθερότητα απόψεων και στόχων, αλληλεγγύη και απο-
μάκρυνση των διασπαστικών φωνών και συμπεριφο-
ρών.

Το Δ.Σ του Συλλόγου κατέστησε σαφές ότι η προσπά-
θεια αυτή δεν θα σταματήσει κόντρα σε όλα και όλους
που για λόγους μικροσυμφερόντων και μικροπολιτικών
αγκυλώσεων δεν το θέλουν. Με σθένος, δύναμη, συνε-
χείς συναντήσεις και πιέσεις προσπαθεί να φέρει αποτέ-
λεσμα στην καθημερινότητα των δημοτών των περιοχών
που πλήττονται από όλων των μορφών την παραβατικό-
τητα.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος , στα
δύο χρόνια ζωής του, υπήρξε και είναι ενωτικός, αλλη-
λέγγυος, δημοκρατικός, μη ρατσιστικός και προπαντός
με σχέδιο, δεν ήταν ποτέ το «μαγαζάκι» κανενός και ήταν
ανοιχτός σε όλους τους πολίτες εντός και εκτός του.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΕΛΟΣ
ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

‘’ΛΕΥΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ’’
Διεμήνυσε για πολλοστή φορά ο Σύλλογος κατά της 

Εγκληματικότητας και των Ναρκωτικών στο Δήμο Αχαρνών  

Η σπείρα είχε εξαπατήσει 11
ανθρώπους - Άλλοι 33 τους

είχαν αντιληφθεί και γλίτωσαν

Τους ασφαλιστές, τους λογιστές,
αλλά και υπαλλήλους που δήθεν
επέστρεφαν χρήματα από την εφο-
ρία υποδύονταν τα τρία μέλη της
σπείρας που προσπαθούσε να
εξαπατήσει ηλικιωμένους.

Η σπείρα αφού πρώτα συγκέ-
ντρωνε πληροφορίες για συγγενείς
των ηλικιωμένων στη συνέχεια τους
παρουσίαζαν ψευδή γεγονότα ως
αληθινά προκειμένου να τους απο-
σπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Στις περιπτώσεις που οι ηλικιωμέ-
νοι δεν πείθονταν, τηλεφωνούσαν
σε μέλη της σπείρας, που προ-
σποιούντο συγγενικά τους πρόσω-

πα και
επιβεβαί-
ωναν την
οφειλή ή
τα λεγό-
μ ε ν ά
τους. Σε
ο ρ ι σ μ έ -
νες περι-
π τώσε ις
μ ε τ έ φ ε -
ραν τους
ηλικιωμένους με τα αυτοκίνητά τους
στην οικία τους, σε Τράπεζα ή σε
ενεχυροδανειστήριο προκειμένου
να κάνουν ανάληψη χρημάτων.

Συνολικά οι απατεώνες εξαπάτη-
σαν 11 ανθρώπους ενώ ευτυχώς
άλλοι 33 τους αντιλήφθηκαν και τη
γλίτωσαν. Η σπείρα είχε απλώσει

τα δίχτυα της σε όλη την Αττική
αλλά κυρίως ‘’χτυπούσε’’ στα δυτι-
κά προάστια καθώς εντοπίστηκαν
πολλά περιστατικά σε Αιγάλεω,
Χαϊδάρι, Άνω Λιόσια, Ίλιον, Κερα-
τσίνι κι άλλες περιοχές. 

Το δε συνολικό ύψος της λείας
τους ξεπερνά τα 42.000 ευρώ.

ΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΔΡΟΥΣΑΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 

Εξαπάτησαν δεκάδες ηλικιωμένους 
με τον ‘’μανδύα’’ του ασφαλιστή-λογιστή 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ.8
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ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ
ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΛΑΣΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΝΕΙ ΛΟΓΟ 

Η ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ
Απάντηση στην κριτική που δέχεται μέσω δημοσιευ-

μάτων στον κυριακάτικο Τύπο έδωσε η Ρένα Δούρου,
καταγγέλλοντας λασπολογία και παραπληροφόρηση.

Στην ανακοίνωσή της, η περιφερειάρχης Αττικής
διευκρινίζει ότι δεν έχει υπογραφεί ούτε ανατεθεί καμία
εργολαβία φύλαξης, καθαριότητας ή άλλης δραστη-
ριότητας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Προς κατ' επάγγελμα διαπλεκόμενους λασπολό-

γους:Η Περιφερειακή Αρχή Αττικής δεν έχει υπογρά-
ψει ή αναθέσει ΚΑΜΙΑ εργολαβία, είτε καθαριότητας
είτε φύλαξης ή αναφορικά με οποιαδήποτε άλλη δρα-
στηριότητα.

Η Περιφερειακή Αρχή Αττικής έχει ζητήσει εδώ και
μέρες, δημόσια από την κυβέρνηση, να δηλώσει αν
εγκρίνει προσλήψεις τακτικού προσωπικού για την
κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών στην Περιφέρεια
Αττικής.

Όσο δεν παίρνουμε απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα
όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού και εγγράφο-
νται σε γραμμή οργανωμένης λασπολογίας και παρα-
πληροφόρησης.

Σε ό,τι δε αφορά στην επιλογή για τη θέση του
Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, η νέα
Περιφερειακή Αρχή την αντιμετώπισε με κριτήρια
αξιοκρατίας και αποτελεσματικότητας και όχι εκείνα
του κομματικού κράτους. Με τα κριτήρια δηλαδή που
χρησιμοποιεί απέναντι σε όλους τους εργαζόμενους
της Περιφέρειας. Τα κριτήρια της χρηστής διοίκησης,
μακριά από απόψεις για «δικούς μας» και «ξένα
σώματα». Μακριά από εμάς οι λογικές του ρεβανσι-
σμού που επί δεκαετίες έχουν καταστρέψει τη δημό-
σια διοίκηση, καθιστώντας την κομματικό φέουδο.

Και μια τελευταία παρατήρηση: ας γνωρίζουν άπα-
ντες ότι στην Περιφέρεια Αττικής δεν υπάρχουν πια
πρόθυμοι ή δεδομένοι εκτελεστές που να λένε «ναι σε
όλα». Και αυτό προφανώς ενοχλεί πολλαπλά πολ-
λούς».

Συζήτηση-εκδήλωση 
της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής 
για τη διαχείριση των απορριμμάτων 

Συζήτηση-εκδήλωση για ενημέρωση, συζήτηση και παρουσίαση
της πρότασής της για τη διαχείριση των απορριμμάτων διοργανώνει
η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική την Τρίτη 4 Νοέμβρη στις
7 μμ στην αίθουσα της ΠΟΕ ΟΤΑ

(Καρόλου 24, πλ. Καραϊσκάκη, μετρό «Μεταξουργείο»)

Ομιλητές:
Νίκος Αδαμόπουλος, εργαζόμενος στην καθαριότητα, μέλος ΕΕ

ΠΟΕ-ΟΤΑ
Χρυσάνθη Αντωναροπούλου, μέλος Επιτροπής Κατοίκων Φυλής
Κώστας Τουλγαρίδης, εκπαιδευτικός, μέλος της Επιτροπής Αγώνα

ενάντια στο ΧΥΤΑ Κερατέας
Δέσποινα Κουτσούμπα, περιφερειακή σύμβουλος Αττικής

Δυσκολίες  για την εξέλιξη του
έργου υπάρχουν κυρίως λόγω της
διασταύρωσης του με το δίκτυο
ύδρευσης στη Μάνδρα , γεγονός
όμως που  αντιμετωπίζεται από
τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου,
καθώς και από αδιάνοιχτους δρό-
μους τον Ασπρόπυργο. 

Στη σύσκεψη αναπτύχθηκε
δημιουργικός διάλογος και έγιναν
διεξοδικές παρεμβάσεις από τους
δημάρχους και ο κ. Κωνσταντίνος
Βουγιουκλάκης καταληκτικά τόνι-
σε πως «το έργο πρέπει να αρχί-
σει να ζει» και για αυτόν τον λόγο
υποστηρικτικά και λόγω της
δύσκολης οικονομικής συγκυρίας,
η ΕΥΔΑΠ αποφάσισε να ενισχύσει
με το ποσό των 1500 ευρώ συν
ΦΠΑ όσους υποβάλουν αίτημα
σύνδεσης στα αρμόδια γραφεία
της έως 31-12-2014. 

Το ποσό αυτό θα αποπληρωθεί
σε διάστημα 5 ετών. 

Ο κ. Ελευθέριος Ψαρουδάκης διευκρίνισε πως η
μονάδα βιολογικού καθαρισμού είναι έτοιμη και σε
πλήρη λειτουργία, αλλά λειτουργεί με πολύ μικρή
παροχή , λόγω των λιγοστών υπαρχόντων συνδέ-
σεων και υπογράμμισε μάλιστα πως αυτή η κατά-
σταση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην απο-
πληρωμή του έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ,
με κίνδυνο να υπάρξει αρνητική αναπροσαρμογή. 

Επεσήμανε την αναγκαιότητα να κλείσει ο φάκε-
λος του έργου και σε δεύτερη φάση να προχωρή-
σει , σαν ξεχωριστό έργο, η κατασκευή και του ενα-
πομείναντος λιγοστού δικτύου.

Όλοι οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη σε πνεύμα
συνεργασίας και συνεννόησης παρενέβησαν  θετι-
κά και ανέλαβαν δεσμεύσεις και πρωτοβουλίες, σε
κοινή κατεύθυνση , ώστε το συντομότερο δυνατόν

να αυξηθεί η παροχή λυμάτων από όλες τις περιο-
χές  και να αυξηθούν οι συνδέσεις των νοικοκυ-
ριών. 

Καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την κατεύθυνση συμ-
φώνησαν πως πρέπει να έχει και η ενημέρωση
των τοπικών κοινωνιών.  

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε   στο κτί-
ριο της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
στην Ελευσίνα  την Παρασκευή 31η Οκτωβρίου
συμμετείχαν οι δήμαρχοι Ασπροπύργου κ. Νίκος
Μελετίου, Ελευσίνας – Μαγούλας κ. Γιώργος Τσου-
καλάς, , Μάνδρας Ειδυλλίας κ. Γιώργος Δρίκος, ο κ.
Ελευθέριος Ψαρουδάκης,  εκπρόσωπος  του
υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας , Υπο-
δομών , Μεταφορών και Δικτύων και ο  κ. Κωνστα-
ντίνος Βουγιουκλάκης,  Γενικός Διευθυντής  Ανά-
πτυξης και Παραγωγής  Έργων της ΕΥΔΑΠ . 

ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
- Στη διασταύρωσή του έργου με το δίκτυο 

ύδρευσης στη Μάνδρα, καθώς και 
σε αδιάνοιχτους δρόμους στον Ασπρόπυργο 
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Την τελευταία μέρα του Οκτωβρί-
ου 2014, πραγματοποιήθηκε η
τελετή ενθρόνισης του Σεβα-

σμιωτάτου Μητροπολίτου Μεγάρων και
Σαλαμίνος κ.κ.Κωνσταντίνου στον καθε-
δρικό Ιερό Ναο της Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου στα Μέγαρα, παρουσία του Αρχιε-
πισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.
Ιερωνύμου.

Η επίσημη υποδοχή πραγματοποιήθη-
κε στην κεντρική πλατεία Ηρώων, όπου
τον υποδέχθηκαν ο Τοποτηρητής της
Μητρόπολης, Μητροπολίτης Νικαίας κ.
Αλέξιος, τοπικοί παράγοντες με επικεφα-
λής τον Δήμαρχο της περιοχής, εκπρό-
σωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, των
Ενόπλων Δυνάμεων, τοπικών αρχών,
κληρικοί και λαϊκοί.

Παρόντες ήταν οι Μητροπολίτες Περι-
στερίου κ. Χρυσόστομος, Λαρίσης και
Τυρνάβου κ. Ιγνάτιος, Ναυπάκτου και
Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος, Δημητριάδος
και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, Καισαριανής,
Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ, Κασσαν-
δρείας κ. Νικόδημος, Πειραιώς κ. Σερα-
φείμ, Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και
Μήλου κ. Δωρόθεος, Σιδηροκάστρου κ.
Μακάριος, Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, Γλυ

φάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμέ
νης και Βάρης κ. Παύλος, Ζιχνών και

Νευροκοπίου κ. Ιερόθεος, Σερβιών και
Κοζάνης κ. Παύλος, Γόρτυνος και Μεγα-
λουπόλεως κ. Ιερεμίας, Κορίνθου κ. Διο-
νύσιος, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος,
Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος, Παρο-
ναξίας κ. Καλλίνικος, Ιλίου, Αχαρνών και
Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, Ζακύν-
θου κ. Διονύσιος, Κηφισίας, Αμαρουσίου
και Ωρωπού κ. Κύριλλος, Λαγκαδά,
Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννης, Νέας
Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ,
Ελασσώνος κ. Χαρίτων, ο Δωδώνης κ.
Χρυσόστομος, Βρεσθένης κ. Θεόκλητος,
Κορωνείας κ. Παντελεήμων, οι Επίσκο-
ποι Ελευσίνος κ. Δωρόθεος, Μεθώνης κ.
Κλήμης, Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνό-
δου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Φανα-
ρίου κ. Αγαθάγγελος και ο Σαλώνων κ.
Αντώνιος. Επίσης, παρέστησαν οι
Μητροπολίτες Προικοννήσου κ. Ιωσήφ,
Κισσάμου κ. Αμφιλόχιος, Ανδριανουπόλε-
ως κ. Αμφιλόχιος, Ιεράρχες του Οικουμε-
νικού Πατριαρχείου, Λεοντοπόλεως κ.
Γαβριήλ, Ηλιουπόλεως κ. Θεόδωρος,
Ιεράρχες του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας,
Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτος από το
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, Έγγρας κ. 

Ιερώνυμος, του Πατριαρχείου Σερβίας
και Λευκουπόλεως κ. Πολύκαρπος από
το Πατριαρχείο Βουλγαρίας.

Ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου
της Εκκλησίας της Ελλάδος Επίσκοπος
Μεθώνης κ. Κλήμης ανέγνωσε την εγκύ-
κλιο της Ιεράς Συνόδου και το Προεδρικό
Διάταγμα για την ενθρόνιση του Μητρο-
πολίτη Μεγάρων και Σαλαμίνος κ. Κων-
σταντίνου κι αμέσως μετά τελέσθηκε η
Ενθρόνιση. 

Τον νέο Μητροπολίτη καλωσόρισαν ο
Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ,
ως Εκπρόσωπος του Πατριάρχη Αλεξαν-
δρείας, ο τοποτηρητής της Μητρόπολης,
Μητροπολίτης Νικαίας κ. Αλέξιος, οι
Δήμαρχοι Ασπροπύργου κ. Νίκος Μελετί-
ου, ο δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας κ.
Γεώργιος Δρίκος, εκπρόσωπος του
Δήμου Ελευσίνος και ο Πρωτοσύγκελλος
της Μητρόπολης Επίσκοπος Ελευσίνος
κ. Δωρόθεος. 

Επίσης με την παρουσία τους, τίμησαν
την ενθρόνιση ο Αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αττικής, Υπουργοί, Βουλευτές
της Περιφέρειας Αττικής, Αντιπροσωπείες
των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Λαογραφικοί
Σύλλογοι, Πρόσκοποι, Οδηγοί και ο λαός.

Ένας 30χρονος άνδρας τραυματίστηκε τα ξημε-
ρώματα της Παρασκευής όταν άγνωστοι δράστες
εισήλθαν στο σπίτι τους στις Αχαρνές με σκοπό τη
ληστεία.

Οι τρεις δράστες, με καλυμμένα τα πρόσωπά
τους, εισήλθαν στο σπίτι του άτυχου άνδρα και με
την απειλή όπλου, αποπειράθηκαν να του αφαιρέ-
σουν χρήματα.

Ο ιδιοκτήτης αντιστάθηκε και ένας εκ των δρα-
στών τον πυροβόλησε και τον τραυμάτισε.

Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται
εκτός κινδύνου, ενώ οι δράστες αναζητούνται.

ΜΕΝΙΔΙ
Ληστές πυροβόλησαν 
30χρονο μέσα στο σπίτι του

Εκπτώσεις και παζάρια
Μεγάλες ευκαιρίες για αγορά διαμερίσματος στα δυτικά προάστια 
όπως Ελευσίνα, Μαγούλα και Μέγαρα

Ως και 60% έχουν υποχωρήσει οι τιμές των διαμερισμάτων σε
ορισμένες περιοχές στο Λεκανοπέδιο έπειτα από έξι χρόνια
ύφεσης. Και αν εξαιρέσει κανείς τη φορολογική αντιμετώπιση

που υπάρχει στη χώρα μας για τα ακίνητα η ευρύτερη περιοχή της πρω-
τεύουσας θυμίζει ένα «ελ Ντοράντο» για ριψοκίνδυνους που κρύβει
μεγάλες ευκαιρίες. 

Σύμφωνα με τους κτηματομεσίτες αλλά και σχετικές έρευνες που γίνο-
νται οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών καταγράφονται στα ακριβά προάστια
της Αθήνας, δηλαδή βόρεια και νότια όπως στην Εκάλη, το Καστρί, τον
Διόνυσο, τη Βουλιαγμένη και τη Γλυφάδα, όπου οι μειώσεις στις τιμές
φτάνουν το 45%-60%. 

Στα ίδια ποσοστά είναι η υποχώρηση στις τιμές των μεταχειρισμένων
ακινήτων στις μεσαίες και φθηνές περιοχές της πρωτεύουσας, ενώ το
κύριο χαρακτηριστικό της αγοράς είναι ότι υπάρχουν γειτονιές της Αθή-
νας, όπου νεόδμητα διαμερίσματα (έως 5 ετών δηλαδή) πωλούνται
ακόμη και κάτω του κόστους κατασκευής!

Στα δυτικά προάστια όπως Ελευσίνα, Μαγούλα, Μέγαρα, Νίκαια,
Κορυδαλλός κ.λπ. πωλούνται καινούργια σπίτια στα επίπεδα των
1.000-1.200 ευρώ/τ.μ. αν και το κόστος κατασκευής, μαζί με την αγορά
του οικοπέδου κινήθηκε στα ίδια επίπεδα. 

Ωστόσο, οι εργολάβοι προτιμούν να δώσουν σε χαμηλές τιμές ορισμένα από τα διαμερίσματα που έχουν απούλη-
τα και να κρατήσουν τα υπόλοιπα για καλύτερες ημέρες στην αγορά ακινήτων.

Ενθρονίστηκε ο νέος Μητροπολίτης 
Μεγάρων και Σαλαμίνας

Σε χαμηλά επίπεδα το 
βενζόλιο στην Ελευσίνα

Σύμφωνα με πρόσφατες 
μετρήσεις από τον δημοτικό σταθμό 

Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία του Τμήματος  Περι-
βάλλοντος του Δήμου Ελευσίνας και κατόπιν

συστηματικών μετρήσεων από τον δημοτικό σταθμό, τα
επίπεδα βενζολίου στην ατμόσφαιρα της περιοχής διατη-
ρούνται σε χαμηλά επίπεδα. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση  
α) Η μέση τιμή ετήσια για το βενζόλιο το 2013 ήταν 0,8

μg/m3, πολύ μικρότερη από το όριο των 5,0μg/m3. Για
λόγους σύγκρισης αναφέρουμε ότι στο σταθμό μέτρησης
του ΥΠΕΚΑ, επί της Πατησίων (Αθήνα), η μέση τιμή βεν-
ζολίου για το 2013 ήταν 1,7 μg/m3. 

β) Με βάση τα μέχρι τώρα συγκεντρωμένα στοιχεία για
το 2014 αναμένουμε ότι η μέση τιμή του βενζολίου θα
είναι ακόμα χαμηλότερη. 

γ) Να σημειώσουμε επίσης ότι σε όλη την Αττική
συστηματικές μετρήσεις βενζολίου γίνονται μόνο στον
σταθμό του ΥΠΕΚΑ στην Πατησίων και στον δημοτικό
σταθμό της Ελευσίνας.

Υπογραμμίζεται ότι η ειδική αναφορά στο βενζόλιο
γίνεται γιατί είναι φυσικό συστατικό του αργού πετρελαί-
ου και ένα από τα πιο θεμελιώδη πετροχημικά προϊόντα.
Προέρχεται από τις εξατμίσεις των αυτοκινήτων, αλλά και
από τη μεταφόρτωση των καυσίμων, από τα διυλιστήρια,
από τα βενζινάδικα
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Εθελοντική
Αιμοδοσία στο
Δήμο Αχαρνών 
Ανακοινώνουμε στους κατοίκους του

Δήμου Αχαρνών ότι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014, στο Δημαρχείο Αχαρνών
από 09:00π.μ.-13:00μ.μ. θα πραγματοποιη-

θεί Αιμοδοσία, από τη Δ/νση Κοινωνικής
Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών, 

σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας 
του Νοσοκομείου Αμαλία Φλέμινγκ.
ΜΗ ΔΙΣΤΑΣΕΤΕ να πάρετε μέρος στο

υψηλό έργο ανθρώπινης Αλληλεγγύης 
και να γίνετε μέλος της Ομάδας 

Εθελοντικής Αιμοδοσίας.
Λίγο από το αίμα σας μπορεί να σώσει

ανθρώπινες ζωές.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΛΕΝΗ  ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ                                                 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΑΣΣΑΒΟΣ

O KAIΣΑΡΑΣ
Γράφει ο Λάττας

Χαίρε μεγάλε Καίσαρα
από την Καλαμάτα 

να πεις στην Μέρκελ
άρχοντα 

στα ίσα και σταράτα
φτάνουν οι φόροι 

που ‘βαλες
άλλο δεν σ’ αντέχω

Ζητιάνο με 
κατάντησες 

και στα σκουπίδια
τρέχω.

Μου διάλυσες τη
σύνταξη 

άρμεξες τα ταμεία
δεν έχει μείνει τίποτα
κι εγώ δεν έχω μία.

Σε λίγο βλέπω 
εκλογές

θα χάσεις
τα πασχάλια σου 

κι όταν απ’ έξω
θα βρεθείς 
τότε θα δω

τα χάλια σου.
Είσαστε τα παράσιτα

που τρώτε 
το ψωμί μας
μαύρο είναι 

το μέλλον μας 
μαύρη κι η ψυχή μας.

Χαίρε Καίσαρα 
όσο είναι καιρός 

είναι ο λαός 
ανάστατος

θα γίνει τιμωρός!

ΣΤΟ ΟΜΩΝΥΜΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΤΑ ΒΙΛΛΙΑΣΤΟ ΟΜΩΝΥΜΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΤΑ ΒΙΛΛΙΑ

EEκδήλωση μνήμης και τιμής στον Ιωάννη Σακελλαρίουκδήλωση μνήμης και τιμής στον Ιωάννη Σακελλαρίου

Στις 2 Νοεμβρίου 1940,
ο Ιωάννης Σακελλαρί-
ου, ως αρχηγός σχη-

ματισμού, ανέλαβε την αντιμε-
τώπιση εχθρικών αεροσκα-
φών που κατευθύνονταν ενα-
ντίον της πόλης των Ιωαννί-
νων. Κατά τη διάρκεια όμως
άνισης αερομαχίας (3 ελληνι-
κά καταδιωκτικά – 15 ιταλικά
καταδιωκτικά και βομβαρδι-
στικά) το αεροπλάνο του
Σακελλαρίου χτυπήθηκε από
τα εχθρικά πυρά και κατέπεσε
στην περιοχή Ζίτσας Ιωαννί-
νων με αποτέλεσμα τον ηρωι-
κό θάνατο του χειριστή.

Ο Ιωάννης Σακελλαρίου του Αριστοτέλους, ήταν ένας ακόμα συμπολίτης μας που έπεσε ηρωικά για την
πατρίδα και με το παράδειγμά του αποτελεί πρότυπο για όλες της μετέπειτα γενιές. 

Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας τιμώντας τους ήρωες του τόπου και την πλούσια ιστο-
ρία, διοργάνωσαν για μια ακόμα χρονιά, εκδήλωση αφιερωμένη στην μνήμη του Σμηναγού Ιωάννη
Σακελλαρίου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ομώνυμο μνημείο του Ιωάννη Σακελλαρίου που βρί-
σκεται στα Βίλια, παρουσία του Δημάρχου και στελεχών που βρέθηκαν στην εκδήλωση μνήμης. 

Σε νέα πόστα η λαϊκή αγοράΣε νέα πόστα η λαϊκή αγορά
της κοινότητας Μεγάρων της κοινότητας Μεγάρων 

Η δημοτική κοινότητα Μεγάρων ανακοινώνει από
από σήμερα 4 Νοεμβρίου, η λαϊκή αγορά μεταφέ-
ρεται, όπως ορίζεται και  γίνεται σε 6μηνιαία βάση,
με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατανα-
λωτών. 

Ανακοίνωση:
Προς ενημέρωση των πολιτών του δήμου μας,

σας ανακοινώνουμε οτι η λαϊκή αγορά της Τρίτης
απο 4/11 μεταφέρεται στην οδο Ευπαλίνου και η
λαϊκή αγορά της Παρασκευής απο 7/11 στην οδό
Τεπελενίου (όπισθεν γηπέδου).

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΦΥΛΗΣ
Πρόταση του Συλλόγου Πανοράματος προς το Ο.Α.Σ.Α 

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου,
την Τετάρτη 22-10-14, ενημέρωση των κατοίκων
του Πανοράματος  για τις προτάσεις του Ο.Α.Σ.Α.
σχετικά με τις  τροποποιήσεις στα δρομολόγια των
λεωφορειακών γραμμών . 

Από την συζήτηση που ακολούθησε βγήκαν οι
προτάσεις των κατοίκων που θα έπρεπε να στα-
λούν  στο Δήμο Φυλής και στον Ο.Α.Σ.Α. 

Ενημέρωση των μελών του συλλόγου

Τα γραφεία του συλλόγου θα είναι ανοικτά κάθε
Τετάρτη από τις 18.30 μέχρι τις 21.00 .

Σας περιμένουμε να ακούσουμε τις απόψεις
σας ή τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί
στη γειτονιά σας ώστε να μεταφερθούν προς τους
αρμόδιους  του δήμου μας.

Σας περιμένουμε επίσης να συζητήσουμε και
τις προτάσεις σας για μελλοντικές δραστηριότητες
που θα πραγματοποιηθούν από το σύλλογο μας. 

Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ. 
ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ, Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ
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ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  
ΑΝΩ  ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΡΗΖΟΥΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΑΝΩ  ΛΙΟΣΙΩΝ
( Έδρα : Σχολικό κτίριο 1ου Δημ. Σχολείου  Άνω Λιοσίων 
τηλ.   6977922678,  6934617981)

31  Οκτωβρίου  2014
Προς :    Το Πρόεδρο και τα  Μέλη 

Δημοτικής  Επιτροπής  Παιδείας 
Δήμου  Φυλής       

Κοιν:       ΕΣΕ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ Εκπ/σης Δήμου  Φυλής 
ΕΣΕ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ Εκπ/σης Δήμου  Φυλής 
κ.κ. Δντές Σχολικών Μονάδων Άνω Λιοσίων 
Δ.Σ. Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,  κ.κ.  μέλη της ΔΕΠ, 
Το  Δ.Σ. της  Ένωσης Συλλόγων  Γονέων  & Κηδεμόνων

Άνω Λιοσίων, σας γνωρίζει τα παρακάτω θέματα που απασχο-
λούν ιδιαίτερα τους Γονείς, έχουν  τεθεί κατ’επανάληψη και
χρήζουν αποτελεσματικής αντιμετώπισης κατά τη τρέχουσα
σχολική  χρονιά:   

1.   Σχολική στέγη
α.   Κατασκευή  10ου Δημοτικού  Σχολείου στη Δροσούπολη 
Τρία Δημοτικά Σχολεία (1ο –  6ο – 7ο ) με 1150 μαθητές περί-

που,  συνεχίζουν και φέτος να δυσλειτουργούν υπερκορεσμέ-
να εξαιτίας της μη κατασκευής του υπόψη νεοϊδρυθέντος σχο-
λείου.

β.    Κατασκευή   8ου  Δημοτικού  Σχολείου   στη   Ζωφριά

(1) Η λειτουργία του 3ου Δημ. Σχολείου στη περιοχή κρίνε-
ται υπερκορεσμένη, ανασφαλής και αναξιοπρεπή για τα παιδιά
μας  καθόσον λειτουργεί  με  380 μαθητές  αντί 200, με 18
τάξεις αντί των 12 προβλεπόμενων, εκ των οποίων οι δύο  βρί-
σκονται στο υπόγειο, οι δύο  σε  προκατασκευασμένες αίθου-
σες και τρεις  στη  διαχωρισμένη  αίθουσα εκδηλώσεων, με
μόλις 8 τουαλέτες και 5 ανισόπεδα προαύλια.

(2)  Ενέργειες  σχετικά με την απαλλοτρίωση του προβλε-
πόμενου χώρου κατασκευής του  νέου σχολείου καθώς και της
επιλογής υπαρχόντων κτιρίων  στη  περιοχή για προσωρινή
χρήση δεν  έχουν  υλοποιηθεί.

γ.     Κατασκευή  νέου   σχολικού  κτιρίου 3ου ΓΕΛ  Άνω  Λιο-
σίων 

(1) Το  παλαιό μισθωμένο κτίριο δεν  πληρεί από χρόνια  τις
απαιτούμενες  τεχνικές  προδιαγραφές και υλικοτεχνικές ανά-
γκες της εκπαίδευσης. Ζητείται  να κινηθούν  άμεσα  οι διαδι-
κασίες προς  το  Υπουργείο  Παιδείας για  τη  κατασκευή του
νέου  σχολικού  κτιρίου σε συνδυασμό με την ύπαρξη χωροτα-
ξικής  και πληθυσμιακής  μελέτης του μαθητικού δυναμικού
χωρίς να υπάρξει εξέλιξη στα πλαίσια της Δ.Ε.Π.   

(2)  Επιπλέον εκκρεμεί η μεταφορά των δύο κοντέινερ που
βρίσκονται στο προαύλιο χώρο του σχολείου. δ.    Κατασκευή
Δημοτικού Σχολείου Φυλής.

Είναι χρόνιο το αίτημα για την κατασκευή νέου σχολικού κτι-
ρίου στη Δημοτική κοινότητα Φυλής για τη κάλυψη των σύγ-
χρονων υλικοτεχνικών αναγκών  εκπαίδευσης και δεν έχει
υπάρξει εξέλιξη του θέματος.

ε.    Οριστική ποιοτική - ποσοτική παραλαβή νέων
σχολικών κτιρίων

Εκκρεμούν οι  διαδικασίες  οριστικής  ποιοτικής  και
ποσοτικής  παραλαβής  των νέων σχολικών κτιρίων, ήτοι
του 2ου ΓΕΛ,   του 4ου Γυμνασίου και του   ΕΠΑΛ -
ΕΠΑΣ  Άνω Λιοσίων.  Με  τις  υπόψη  διαδικασίες θα
αποκατασταθούν οι τυχών  υφιστάμενες  κακοτεχνίες, θα  ελεγ-
χθούν  θέματα ασφαλείας  και θα  ολοκληρωθούν οι  συμβατι-
κές υποχρεώσεις των ανάδοχων  τεχνικών  εταιρειών.

στ.     Αντισεισμικός έλεγχος σχολικών  κτιρίων
Κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση του υπόψη   ελέγχου   τον

οποίο αναμένουμε άμεσα να πραγματοποιηθεί.

2.  Οικονομική  επιχορήγηση Σχολικών  Επιτροπών
α.  Τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων, οι  ανάγκες συντήρη-

σης των  κτιρίων και όλες οι δραστηριότητες που έχουν οικο-
νομικό  κόστος  δεν   καλύπτονται από τα ελάχιστα χρήματα
που επιχορηγεί το Υπ. Παιδείας.  

β.    Στις δύο  Σχολικές Επιτροπές θα  πρέπει    από το  Δήμο
να  είναι διαρκείς οι οικονομικές επιχορηγήσεις  για  την  κάλυ-
ψη των  αναγκών των  σχολείων.

3.   Ίδρυση – Λειτουργία Νυχτερινού  ΕΠΑΛ 
Η σχετική απόφαση της Δ.Ε.Π. πρέπει να γίνει απαιτητή  από

το Υπουργείο Παιδείας και χρειάζεται διαρκή και επίμονη προ-
σπάθεια, καθόσον  μέχρι σήμερα διαπιστώνεται στασιμότητα.

4.   Ασφαλής προσέλευση και αποχώρηση μαθητών 
α.   Για το υπόψη θέμα  η  Ένωση  Γονέων από το Μάιο 2012

προέβη στη μελέτη  και καταγραφή των αναγκαιούντων  τεχνι-
κών στοιχείων που αφορούν  τη ρύθμιση κυκλοφορίας για την
ασφαλή και έγκαιρη προσέλευση και αποχώρηση  των  μαθη-
τών. Έχει  υλοποιηθεί  κατά  ένα  μέρος η μελέτη και  αναμένε-
ται  η ολοκλήρωσή της.

β.   Επιπλέον έχει προταθεί η εκπαίδευση των  Σχολικών
Τροχονόμων  από τη Τροχαία.

Ασφάλεια – Φύλαξη  σχολικών  κτιρίων
Διαπιστώνονται  διαρκή  κρούσματα εξωσχολικής  παραβατι-

κότητας  και  καταγράφονται  φθορές   και κλοπές  στα  σχο-
λεία. Θα πρέπει  να  ληφθούν  όλα  τα  αναγκαία μέτρα  για  την
αντιμετώπιση  του  προβλήματος με  ολοκληρωμένο  σχέδιο
δράσης και  ασφαλείας.

6.   Εξυπηρέτηση μαθητών από την αστική  συγκοινωνία
(ΟΑΣΑ) 

Η   Ένωση Γονέων  έχει  ζητήσει να γίνει  έρευνα και να κατα-
γραφούν σε  κάθε  σχολική  Μονάδα οι ανάγκες των μαθητών
στη χρήση των λεωφορείων του ΟΑΣΑ προκείμενου να υπάρ-
ξει  αναμόρφωση των  δρομολογίων και πλήρη  κάλυψη  των
αναγκών. Στα πολεοδομικά όρια του Δήμου μας φιλοξενείται
ένα από τα μεγαλύτερα αμαξοστάσια της ΕΘΕΛ, ας υπάρξει
αντισταθμιστική συμφωνία επί  του  θέματος προς όφελος των
παιδιών  μας.

7.    Προληπτική  υγιεινή – ιατρική  φροντίδα  μαθητών
(α)  Αναγκαιεί η συνεργασία με την  υγειονομική  υπηρεσία

του  τοπικού  Ερυθρού  Σταυρού προκειμένου να καλυφθεί
πλήρως το  ετήσιο πρόγραμμα Σχολικής Υγιεινής. 

(β) Επιπλέον λόγω της οικονομικής αδυναμίας πολλών  γονέ-
ων να αντιμετωπίσουν σε προληπτική  βάση τα  θέματα υγείας
των παιδιών τους, ζητειται η   κοινωνική μέριμνα  και  εξασφά-
λιση στη   πρόληψη και προαγωγή της υγείας, όπως ζητημά-
των  οπτικής και ακουστικής οξύτητας, στοματικής υγιεινής,
κύφωσης-σκολίωσης, καρδιολογικού ελέγχου, παιδικής παχυ-
σαρκίας, μαθησιακών διαταραχών, αλλά και βασικές γνώσεις
Πρώτων Βοηθειών στους εκπαιδευτικούς.

8.   Οικονομική στήριξη των μαθητών μέσω των Σχολικών
Κυλικείων 

Με δεδομένο τα δυσμενή οικονομικά των γονέων που σε
μεγάλο ποσοστό αδυνατούν να δίδουν χρήματα για την αγορά
των προϊόντων,  η Ένωση Γονέων έχει  ζητείται  οι  Σχολικές
Επιτροπές να μειώσουν τις  μισθώσεις  των  κυλικείων  προ-
κειμένου να  γίνουν  αντίστοιχες  μειώσεις  στα  προς  πώληση
είδη γεγονός που  ήδη  υλοποιήθηκε σε πολλούς Δήμους της
χώρας κατ’ εφαρμογή του Νόμου  4013/2011 ( 5/9/2011 ΦΕΚ
204 ). 

9.    Σχολικός αθλητισμός 
Κατά τη διάρκεια της  σχολικής  χρονιάς  η  διενέργεια δια-

σχολικών   πρωταθλημάτων σε  μαζικό ή ατομικό  άθλημα  είναι
επιτακτική για τα παιδιά μας ώστε  να δώσουμε  την ουσιαστι-
κή δυνατότητα να στραφούν σε  τέτοιες υγιείς δραστηριότητες.
Θεωρούμε   ότι οι  Σχολικές Επιτροπές  έχουν την αρμοδιότη-
τα και δύναται να ανταποκριθούν στην οργάνωση και διεξαγω-
γή  τους.

10.    Χειμερινή  περίοδος
α.  Ενόψει της επερχόμενης χειμερινής περιόδου επισημαί-

νεται με  κάθε τρόπο  η  αδιάλειπτη εξασφάλιση του  πετρελαί-
ου θέρμανσης και η έγκαιρη συντήρηση της κεντρικής θέρμαν-
σης των  σχολικών κτιρίων.

β.   Κρίνεται ακόμη σκόπιμο να προβλεφθεί  μηχανισμός ενη-
μέρωσης των  μελών της σχολικής κοινότητας σε περίπτωση
που κλείσουν τα σχολεία λόγω  δυσμενών καιρικών  συνθηκών
προκείμενου  να μην  επαναληφθούν η σύγχυση και τα προ-
βλήματα σε ανάλογες παρελθούσες περιπτώσεις.

11.   Προγράμματα κατά της Ενδοσχολικής Βίας. 

Η υλοποίηση τέτοιων  πρόγραμματων  αποτελούν  απίδα
προστασίας για  τα παιδια  και  τη  νεολαία μας. 

Με  τιμή  για το ΔΣ,
Νικόλαος Χατζητρακόσιας                Παπανδρέου Γεωργία

Πρόεδρος                                    Γενική  Γραμματέας 

Γ ονέας δεν γεννιέσαι. Γίνεσαι,
“περνώντας” μέσα από πολύπλο-
κες διαδικασίες και διλλήματα, και

έχοντας σαν –κύριο- οδηγό το ένστικτο
και όλα όσα βίωσες στην οικογένεια στην
οποία μεγάλωσες. Δεν είναι καθόλου
απλό, ούτε εύκολο να βρεις τα κατάλληλα
βήματα που πρέπει να κάνεις για την
ανατροφή ενός παιδιού.

Χρειάζονται γνώσεις και δεξιότητες. Και
δυστυχώς, κανείς δεν μας εκπαιδεύει για
να γίνουμε γονείς.

Πολλοί από εμάς προχωράμε ψάχνο-
ντας στο σκοτάδι, διαβάζοντας βιβλία και 

περιοδικά, μιλώντας με φίλους και γνω-
στούς για να βρούμε λύση σε κάποιο
πρόβλημα που μας απασχολεί. 

Γι’ αυτό τον λόγο, στη ΚΕ.ΔΥ. Φυλής με
Πρόεδρο τον κύριο Γκίκα Χειλαδάκη σκε-
φτήκαμε να δημιουργήσουμε μία Σχολή
Γονέων που σκοπός της είναι η στήριξη
των γονέων ώστε να μπορούν να αντα-
ποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και
δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορ-
φώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικο-
νομικές συνθήκες. 

Γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε
εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφω

σης και μελλοντικοί γονείς είναι ευπρόσ

δεκτοι να μιλήσουν μαζί μας, να θέσουν
τους προβληματισμούς τους και τις αγω-
νίες τους και μαζί να βρούμε την καλύτε-
ρη δυνατή λύση στο πρόβλημα τους. 

Η Σχολή Γονέων είναι ολιγομελείς ομά-
δες που συντονίζει η ψυχολόγος κ. Έφη
Κεραμιδά. Σκοπός της είναι αφενός η
ενημέρωση των γονέων σε θέματα ψυχο-
λογίας του παιδιού, αφετέρου η διαφορο-
ποίηση της στάσης και της συμπεριφο-
ράς των γονέων, ώστε να μπορέσουν να
ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά στο
ρόλο τους.

Οι συναντήσεις θα γίνονται τις Πέμπτες
από την 1μμ έως τις 3μμ. 

Τόποι διεξαγωγής: 

Πνοή Ζεφυρίου
6 Νοεμβρίου 2014, 
4 Δεκεμβρίου 2014

Πνοή Άνω Λιοσίων 
13 Νοεμβρίου 2014
11 Δεκεμβρίου 2014

Πνοή Φυλής
20 Νοεμβρίου 2014
18 Δεκεμβρίου 2014
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Την άμεση απομάκρυν-
ση μεγάλων ποσοτή-
των αδρανών υλικών

και επικίνδυνων για τη δημόσια
υγεία απορριμμάτων από το
νεκροταφείο Σχιστού, όπως
σάβανα, ενδύματα νεκρών,
τεμάχια από φέρετρα, ξύλα,
υπολείμματα στεφάνων κ.α.,
ζητά από τον Σύνδεσμο Δήμων
Πειραιά και Δυτικής Αττικής, η
Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά,
η οποία ανακοίνωσε  εχθες, ότι
θα προχωρήσει, στην επιβολή
κυρώσεων, καθώς το Κοιμητή-
ριο στερείται εγκεκριμένων 

περιβαλλοντικών όρων.
Όπως αναφέρεται σε ανακοί-

νωση της Περιφερειακής Ενότη-
τας Πειραιά, τα συγκεκριμένα

απορρίμματα ευνοούν την ανά-
πτυξη τρωκτικών και εντόμων 

υγειονομικής σημασίας και
δημιουργούν αντιαισθητικές,
οχληρές και πιθανόν ανθυγιει

νές καταστάσεις για τους επι-
σκέπτες, τους εργαζόμενους
του κοιμητηρίου και τη δημόσια
υγεία γενικότερα.

Σημειώνεται ότι η ύπαρξη των
απορριμμάτων είχε διαπιστωθεί
και σε αυτοψία, στις 8 Σεπτεμ-
βρίου 2014, από τις υπηρεσίες
της Περιφερειακής Ενότητας και
είχαν ενημερωθεί όλοι οι εμπλε-
κόμενοι έπειτα από πυρκαγιά
που είχε προκληθεί στον χώρο.

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων , με θέμα: Το Ρέμα της
Εσχατιάς, οι καθυστερήσεις και οι πλημμύρες στην
Δυτική Αττική τα τελευταία 8 χρόνια!!, κατέθεσε ο βου-
λευτής Βασίλης Οικονόμου.

Η σχετική ερώτηση αναφέρει: 

Κύριε Υπουργέ,

Επανερχόμαστε για έκτη φορά την τελευταία οκταε-
τία στο ζήτημα της στασιμότητας των αντιπλημμυρικών
έργων στη Δυτική Αττική και ειδικά στο Ρέμα της Εσχα-
τιάς (Αρ. Πρωτ. 14266/20.09.06, 8881/05.06.07,
3590/27.08.09, 8139/07.03.13 και 8601/19.03.13),
καθώς παρά τις προειδοποιήσεις μας καμία ουσιαστι-
κή ενέργεια δεν έχει γίνει για να προστατευτούν οι
κάτοικοι των Δήμων Αχαρνών, Φυλής, Περιστερίου,
Ιλίου και Αγ. Αναργύρων, από όπου διέρχεται το ρέμα,
με «φυσικό» αποτέλεσμα τις πρωτοφανείς εικόνες
καταστροφής που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα,
των ακραίων βροχοπτώσεων. 

Παρά τις προσπάθειές μας για την εξασφάλιση της
χρηματοδότησης του έργου από το ΕΠΠΕΡΑΑ, στην
τελευταία μας ερώτηση στη Βουλή, μας ενημερώσατε
ότι το έργο συναντούσε σημαντικές καθυστερήσεις
λόγω προβλημάτων στις αναγκαίες απαλλοτριώσεις.
Σήμερα σχεδόν το σύνολο των κατοίκων που διαμένει
στις γειτονιές των Δήμων από όπου διέρχεται το ρέμα
του «αίσχους», είδαν τις περιουσίες τους να «απαλλο-
τριώνονται» από τα ορμητικά ποτάμια που δημιούργη-
σαν οι εκτεταμένες βροχοπτώσεις. 

Ταυτόχρονα δεν είναι σαφές εάν τα αναγκαία αντι-
πλημμυρικά έργα εξακολουθούν να είναι ενταγμένα στο
σύνολό τους σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης,
ούτε βέβαια υπάρχει ενημέρωση για την πορεία προ-
σπέλασης των προβλημάτων που είχαν ανακύψει.
Κατόπιν όλων αυτών και δεδομένου ότι δεν νοείται να
παραμένουν οι κάτοικοι του Ζεφυρίου, των Άνω Λιο-
σίων, των Αχαρνών και των άλλων δήμων στο έλεος
της γραφειοκρατίας και της κάθε θεομηνίας, 

Ερωτάστε:
1. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα εγκεκριμένα και

ώριμα έργα στο Ρέμα Της Εσχατιάς;
2. Είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση των ανα-

γκαίων για την Δυτική Αττική αντιπλημμυρικών έργων
και ποιο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων
που εκκρεμούν τουλάχιστον από το 2008;

ΟΚΤΩ ΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ; 

ΕΠΑΝΗΛΘΕ ΜΕ ΕΠΙΚΑΙΡΗ
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΜΑ

ΕΣΧΑΤΕΑΣ Ο Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Ζητάμε όλοι ενωμένοι, πολίτες και πολιτικοί με πρω-
τεργάτη τη δημοτική αρχή και προσωπικά το Δήμαρχο
Αχαρνών, να κάνει το αυτονόητο, να σταματήσει η λαί-
λαπα της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας
στο Δήμο Αχαρνών για να μπορούμε να είμαστε στα
επόμενα χρόνια υπερήφανοι που ζούμε στο Δήμο
αυτό.   

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο κος Θ. Μπούρας
Βουλευτής, ο Δήμαρχος Αχαρνών κος Γιάννης Κασσα-
βός, ο αρχηγός της Δημοτικής παράταξης «Νέα Δύνα-
μη» και Πρόεδρος του συλλόγου κος Παναγίωτης Γρη-
γοριάδης, οι Αντιδήμαρχοι  κ.κ Θ. Συρινίδης, Σ. Τοπα-
λίδης, Π. Πολυμενέας, καθώς και Πρόεδροι και Αντι-
πρόεδροι  Μ.Ναυροζίδου, Σ. Πεδιαδίτης, και Κ. Σαχσα-
νίδης. Επίσης παρευρέθηκαν οι κ.κ, Γκασούκας Πρόε-
δρος του ιδρύματος ΑΡΩΓΗ, Π. Τριανταφύλου Επιστη-
μονικά Υπεύθυνος του κέντρου πρόληψης «Διέξοδος»
καθώς και οι κ.κ Πετρόπουλος, Πρόεδρος του Συλλό-
γου Αγ. Δημητρίου και Ι. Μιχαηλίδης, Πρόεδρος του
Συλλόγου της Αγ. Μαύρας, δημοτικοί σύμβουλοι και
εκπρόσωποι τοπικών εφημερίδων.

Σε κυρώσεις προχωρά η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά

Σε μίνι «χωματερή» έχει μετατραπεί 
το νεκροταφείο Σχιστού

«Αντιαισθητικές,
οχληρές και πιθανόν

ανθυγιεινές 
καταστάσεις για

τους επισκέπτες,
τους εργαζόμενους
του κοιμητηρίου» 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Δημοσίευση στο Συμπλήρω-

μα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29
42 670
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
ojs@publications.europa.eu 
Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα:
http://simap.europa.eu
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ
Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΊΑ ΔΙΕΎΘΥΝΣEIΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ
ΕΠΑΦΗΣ: Επίσημη Επωνυμία: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
(ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος
Μεσογείων 357-359, Πόλη : GR-152 31 Χαλάνδρι,
Σημείο Επαφής: Διεύθυνση Δημοπράτησης Συμβά-
σεων και Προμηθειών Έργων και Εξοπλισμού,
Υπόψη: κ. Νικ. Σουμαλεύρη, Δ/ντή Δημοπράτησης
Συμβάσεων & Προμηθειών Έργων και Εξοπλισμού,
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@desfa.gr,
Τηλέφωνο: +30 210 6501200 Φαξ: + 30 210 6749504,
Διεύθυνση Διαδικτύου: Γενική Διεύθυνση της Αναθέ-
τουσας Αρχής (URL): http://www.desfa.gr
Διεύθυνση για Πρόσθετες Πληροφορίες: Στο προα-
ναφερόμενο σημείο επαφής
Διεύθυνση για την παροχή τεχνικών προδιαγρα-
φών και συμπληρωματικών εγγράφων: Στο προα-
ναφερόμενο σημείο επαφής
Προσφορές αποστέλλονται: Στο προαναφερόμενο
σημείο επαφής
Ι.2) ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ
ΦΟΡΕΑ: Παραγωγή, μεταφορά και διανομή αερίου
και θερμότητας
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1)  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΙ.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από τον
αναθέτοντα φορέα: ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ 
ΙΙ.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος εργασιών:
Προμήθειες. 
Κύριος τόπος παροχής: Περιοχή/ Κωδικός NUTS: Αργο-
λίδας (GR-251), Αρκαδίας (GR-252), Αττικής (GR-300),
Βοιωτίας (GR-241), Δράμας (GR-114), Έβρου (GR-111),
Ευβοίας (GR-242), Ημαθίας (GR-121), Θεσσαλονίκης
(GR-122), Καβάλας (GR-115), Καρδίτσας (GR-141), Κιλ-
κίς (GR-123), Κορίνθου (GR-253), Λάρισας (GR-142),
Μαγνησίας (GR-143), Ξάνθης (GR-112), Πιερίας (GR-
125), Ροδόπης (GR-113), Σερρών (GR-126), Τρικάλων
(GR-144), Φθιώτιδας (GR-244)
ΙΙ.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια Σύμβαση 
ΙΙ.1.5) Σύντομη Περιγραφή της Σύμβασης:
Λεπτομερής Σχεδιασμός, Προμήθεια, Εγκατάσταση
και Ενσωμάτωση της Αναβάθμισης του Συστήματος
Σταθερών Επικοινωνιών του ΔΕΣΦΑ σε 98 σταθ-
μούς του ΕΣΦΑ σε διάφορες περιοχές της χώρας.
ΙΙ.1.6) Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις
(CPV): Kύριο Λεξιλόγιο
Κύριο Αντικείμενο: 32522000 Πρόσθετο αντικείμενο:
32524000
ΙΙ.1.7) H Σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί
Δημοσίων Συμβάσεων (GPA): Όχι
ΙΙ.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα: Όχι.  
ΙΙ.1.9) Αποδοχή εναλλακτικών προσφορών: Όχι.
ΙΙ.2) ΠΟΣΌΤΗΤΑ Ή ΈΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ 
ΙΙ.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση: Ο προϋπολογισμός
της σύμβασης ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια
(€4.000.000) ΕΥΡΩ, πλέον ΦΠΑ. Οι οικονομικές προ-
σφορές που υπερβαίνουν τον ως άνω προϋπολογισμό
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Συμπεριλαμβανομέ-
νου του δικαιώματος προαίρεσης, ο προϋπολογισμός
μπορεί να φθάσει κατ’ ανώτατο όριο το ποσό: πέντε εκα-
τομμύρια διακόσιες χιλιάδες (€5.200.000) ΕΥΡΩ, πλέον
ΦΠΑ, όπως προκύπτει ως ποσοστό τριάντα τοις εκατό
(30%).
ΙΙ.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης: Το δικαίωμα προαίρεσης
για επιπλέον ποσότητες, όπως αναλυτικά ορίζονται στη
διακήρυξη του Διαγωνισμού, καθορίζεται σε ποσοστό
30% επί του συμβατικού τιμήματος, ήτοι κατ' ανώτατο
όριο ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (€ 1.200.000)
ΕΥΡΩ, πλέον ΦΠΑ.
ΙΙ.3) ΔΙΆΡΚΕΙΑ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΎΜΒΑΣΗΣ:  Είκοσι τέσσερις (24) μήνες, σύμφωνα
με τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ,
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΦΥΣΗΣ
III.1) ΌΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΎΜΒΑΣΗ
III.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις:
1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού ογδόντα
χιλιάδων (€ 80.000) ΕΥΡΩ.
2. Για την υπογραφή της Σύμβασης θα κατατεθεί Εγγυη-
τική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους ίσου προς το
πέντε τοις εκατό (5%) του Συμβατικού Τιμήματος.
3. Επιπλέον κρατήσεις ύψους δέκα τοις εκατό (10%) επί
των εκάστοτε τιμολογίων πληρωμής, με δυνατότητα αντι-
κατάστασης των κρατήσεων με Εγγυητικές Επιστολές.
4. Οι παραπάνω Εγγυητικές Επιστολές θα εκδοθούν
από μια ή περισσότερες τράπεζες που λειτουργούν νόμι-
μα σε κράτη μέλη της ΕΕ, του ΕΟΧ, ή σε κράτη-μέρη της
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν.
2513/1997 (Α’ 139), και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις το δικαίωμα αυτό, ή από το ETAA-ΤΣΜΕΔΕ.
Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
μπορεί επίσης να γίνει δεκτό. Τα κείμενα των ανωτέρω
Εγγυητικών Επιστολών θα συνταχθούν στην ελληνική ή
αγγλική γλώσσα. Εγγυητικές Επιστολές που έχουν
συνταχθεί σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής ή της
αγγλικής θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετά-
φρασή τους στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, σύμφωνα
με τη διακήρυξη του διαγωνισμού.   
III.1.2) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρω-
μών ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις
διέπουν: 
1. Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους.
2. Προκαταβολή έντοκος ύψους δέκα τοις εκατό (10%)
του Συμβατικού Τιμήματος με κατάθεση Εγγυητικής Επι-
στολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη του Δια-
γωνισμού.
3. Οι πληρωμές θα καταβάλλονται τμηματικά, με την πρό-
οδο της σύμβασης, σε μηνιαία βάση.
4. Στην περίπτωση Σύμπραξης εταιρειών, οι πληρωμές
θα γίνονται σε κάθε μέλος της Σύμπραξης χωριστά, σύμ-
φωνα με τη συμμετοχή κάθε μέλους στη Σύμπραξη. Η
συμμετοχή αυτή θα καθοριστεί στην Προσφορά και δεν
επιτρέπεται να μεταβληθεί κατά την εκτέλεση της σύμβα-
σης.
III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικο-
νομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν
Οικονομικοί Φορείς, σύμφωνα με την παρ. 7 του
άρθρου 1 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, που δραστηριο-
ποιούνται σε τομείς Τηλεπικοινωνιών και συναφών
δικτυώσεων (Telecommunications and related
Networking), που έχουν την έδρα τους σε κράτος-
μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε χώρες με Συμφωνία
Σύνδεσης με την Ε.Ε ή σε χώρες με Διμερή Συμφω-
νία με την Ε.Ε, η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή σε
δημόσιους διαγωνισμούς φυσικού αερίου του
δημοσίου τομέα, ή Κοινοπραξίες/Συμπράξεις των
ανωτέρω Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους όρους
και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης και της παρα-
γράφου ΙΙΙ.2 κατωτέρω.
2. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, κατά τη
φάση υποβολής της Προσφοράς αρκεί η υποβολή προ-
συμφώνου σύστασης της Κοινοπραξίας/Σύμπραξης (όχι
απαραίτητα συμβολαιογραφικό έγγραφο), δεσμευτικού
για τα μέλη σε περίπτωση ανάθεσης. Για την υπογραφή
της Σύμβασης θα απαιτηθεί το σύμφωνα με το Νόμο
έγγραφο σύστασης της Κοινοπραξίας/Σύμπραξης.
3. Κάθε διαγωνιζόμενη Κοινοπραξία/Σύμπραξη οφείλει
να ορίσει ως επικεφαλής (Leader) ένα εκ των μελών που
την αποτελούν και το οποίο επί ποινή αποκλεισμού θα
πρέπει να έχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής στην Κοι-
νοπραξία/Σύμπραξη πενήντα τοις εκατό (50%).
4. Επί ποινή αποκλεισμού το ελάχιστο ποσοστό συμμε-
τοχής κάθε επιχείρησης σε Κοινοπραξία /Σύμπραξη θα
πρέπει να είναι 25% σε κάθε περίπτωση.
5. Επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό ως
μέλος Κοινοπραξίας/Σύμπραξης δεν δύναται να συμμε-
τέχουν στο Διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος άλλης
Κοινοπραξίας/Σύμπραξης ή να επικαλούνται ικανότητα
άλλης Επιχείρησης ή Κοινοπραξίας/Σύμπραξης που
συμμετέχει στο Διαγωνισμό.
III.1.4 Άλλοι ειδικοί όροι: Όχι
III.2) ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ:  
III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγρα-
φή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο: 
Κάθε Συμμετέχουσα επιχείρηση ή στην περίπτωση Κοι-
νοπραξίας/Σύμπραξης κάθε μέλος της, πρέπει να υπο-
βάλει:
1. Δήλωση ότι έχουν μελετήσει και αποδέχονται όλους
τους όρους του Διαγωνισμού και ότι τα υποβαλλόμενα
στοιχεία είναι αληθή.
2. Όνομα και αριθμό φαξ του εκπροσώπου του Συμμετέ-
χοντος.
3. Καταστατικό επικαιροποιημένο σύμφωνα με τη νομο-
θεσία της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας που συμμε-
τέχει, ή όλων των μελών σε περίπτωση Κοινοπραξίας /
Σύμπραξης, καθώς και απόφαση του Δ.Σ. για συμμετο-
χή στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους αυτού, ορι-
σμό του νόμιμου εκπροσώπου ως την υπογραφή της
Σύμβασης και προσδιορισμό ποσοστού συμμετοχής και
κοινού εκπροσώπου στην Κοινοπραξία /Σύμπραξη.
4. Προσύμφωνο σύστασης Κοινοπραξίας/Σύμπραξης
στην περίπτωση Κοινοπραξίας/Σύμπραξης και υπεύθυ-
νη (δεσμευτική) δήλωση όλων των μελών της Κοινοπρα-
ξίας/Σύμπραξης, ότι θα συστήσουν την Κοινοπραξία/
Σύμπραξη σε περίπτωση που ανατεθεί η προμήθεια σε
αυτήν.
5. Δήλωση αποδοχής του εκπροσώπου κάθε συμμετέ-
χουσας Εταιρείας, καθώς και του κοινού εκπροσώπου
στην περίπτωση Κοινοπραξίας/Σύμπραξης για τον ορι-
σμό του.
6. Πιστοποιητικό εγγραφής σε Επαγγελματικό ή Εμπορι-
κό Μητρώο σύμφωνα με τη Νομοθεσία της χώρας στην
οποία είναι εγκατεστημένη η έδρα της συμμετέχουσας
σχετικό με την ικανότητα να αναλάβει συγκεκριμένες συμ-
βάσεις. Σε περίπτωση που σύμφωνα με τη Νομοθεσία
της χώρας δεν προβλέπεται έκδοση του ανωτέρω πιστο-
ποιητικού, αυτό δύναται να αντικατασταθεί με ένορκη
δήλωση ενώπιον δικαστικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού.
7. Αποσπάσματα από δικαστικά αρχεία ή, ελλείψει
αυτών, ισότιμα έγγραφα που εκδίδονται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή
προέλευσης ή σε περίπτωση κατά την οποία το οικείο
κράτος δεν εκδίδει τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιη-
τικά , αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη
δήλωση της εταιρείας ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
οργανισμού, τα οποία θα αναφέρουν ότι: i) δεν τελεί και
ούτε έχει κινηθεί καμία διαδικασία εις βάρος της για την
κήρυξή της σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, πτω-
χευτικό συμβιβασμό ή άλλη παρόμοια κατάσταση (όπως
είναι για τις Ελληνικές εταιρείες η διαδικασία του άρθρου
99 του Ν.3588/2007 όπως ισχύει), σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα στην εθνική της Νομοθεσία. ii) δεν έχει δια-
πράξει επαγγελματικό παράπτωμα. iii) δεν έχει καταδι-
καστεί για οτιδήποτε σχετικό με την πρακτική της ή την
επαγγελματική της ακεραιότητα και συμπεριφορά.
8. Αποσπάσματα από δικαστικά αρχεία ή ελλείψει αυτών
λοιπά ως άνω αναφερόμενα ισότιμα έγγραφα (με τη
σειρά και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω)
από τα οποία θα προκύπτει ότι ο διευθύνων σύμβουλος
της υποψήφιας εταιρείας ή άλλο πρόσωπο με εξουσία
εκπροσώπησης και αποφάσεων για λογαριασμό της
εταιρείας (ή σε περίπτωση Κ/Ξ / Σύμπραξης ο διευθύ-
νων σύμβουλος ή άλλο πρόσωπο με εξουσία εκπρο-
σώπησης και αποφάσεων κάθε εταιρείας μέλους της Κ/Ξ
/ Σύμπραξης) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για
κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στις περι-
πτώσεις (α) έως (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 45
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, καθώς και για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστο-
γραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκο-
πίας. Σημειώνεται ότι, με εξαίρεση τα αδικήματα των περι-
πτώσεων (α) έως (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 45
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, για τα λοιπά ως άνω αναφε-
ρόμενα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας δωροδοκίας και δόλιας
χρεοκοπίας, η Συμμετέχουσα θα αποκλείεται από τον
Διαγωνισμό μόνο εάν τα αδικήματα αυτά σχετίζονται με
την άσκηση του επαγγέλματος των ως άνω προσώπων.
9. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους μέλους ή σε περίπτωση κατά την
οποία το οικείο κράτος δεν εκδίδει τα παραπάνω πιστο-
ποιητικά, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένορ-
κη δήλωση της εταιρείας ενώπιον δικαστικής ή διοικητι-
κής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματι-
κού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης,
τα οποία θα αναφέρουν ότι: i) έχει εκπληρώσει τις υπο-
χρεώσεις της σχετικά με τις πληρωμές των εισφορών κοι-
νωνικής ασφάλισης ii) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
της ως προς την πληρωμή φόρων σύμφωνα με τη νομο-
θεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη ή την
ελληνική νομοθεσία στην περίπτωση που ήδη έχει ανα-
πτύξει δραστηριότητες στην Ελλάδα.
10. Βεβαιώσεις για την ονομαστικοποίηση των μετοχών
και μετοχολόγιο με ημερομηνία έκδοσης το πολύ 30 εργά-
σιμες ημέρες πριν την υποβολή της Προσφοράς και με
θεώρηση ακριβούς αντιγράφου εξηγμένου εκ του τηρου-

μένου βιβλίου μετόχων της εταιρείας, τόσο για τις ημεδα-
πές όσο και τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες.
Ειδικά για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, σε περί-
πτωση κατά την οποία δεν προβλέπεται ονομαστικοποί-
ηση των μετοχών τους κατά το δίκαιο της χώρας που
έχουν την έδρα τους , πρέπει να προσκομίσουν:
• Σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει
σχετική πρόβλεψη, ή άλλως υπεύθυνη δήλωση ότι δεν
υφίσταται υποχρέωση ονομαστικοποίησης .
• Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν τηρείται τέτοια ενημε-
ρωμένη κατάσταση μετόχων, η αλλοδαπή εταιρεία υπο-
χρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση των μετό-
χων της που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή
δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα
με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι
αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση
η αλλοδαπή εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους
για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι.
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα που αφορούν σε αλλοδαπές
εταιρείες πρέπει να είναι επικυρωμένα από κατά νόμον
αρμόδια αρχή του κράτους συστάσεως του Συμμετέχο-
ντος στον Διαγωνισμό και να συνοδεύονται, σε περίπτω-
ση κατά την οποία δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική ή
αγγλική, από επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή αγγλι-
κή.
11. Ένορκη δήλωση ότι οι Συμμετέχουσες εταιρείες δεν
είναι εξωχώριες και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της
παρ.4 εδαφ. α του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως
ισχύει.
12. Επίκληση Πόρων Τρίτων: Σε περίπτωση που οι
Συμμετέχουσες επικαλούνται και κάνουν χρήση της χρη-
ματοοικονομικής ή/και της τεχνικής ή/και της επαγγελμα-
τικής ικανότητας Οικονομικών Φορέων, σύμφωνα με το
άρθρο 54 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, οι Οικονομικοί αυτοί
Φορείς θα πρέπει να έχουν βάση εγκατάστασης κράτος
μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους που έχει υπο-
γράψει συμφωνία σύνδεσης ή διμερή συμφωνία με την
Ε.Ε, η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς
του δημοσίου τομέα και οι Συμμετέχουσες θα πρέπει να
υποβάλουν για τους Οικονομικούς Φορείς τα έγγραφα
που αναλυτικά περιγράφονται στα οικεία άρθρα της Δια-
κήρυξης του Διαγωνισμού.
13. Σε περίπτωση που κατά την υποβολή της προσφο-
ράς διαπιστωθεί ότι, επί των ήδη υποβληθέντων νομιμο-
ποιητικών εγγράφων, υπάρχει ανάγκη διευκρινίσεων και
υποβολής συμπληρωματικών ή υποστηρικτικών εγγρά-
φων, ο ΔΕΣΦΑ δύναται να τα ζητήσει, θέτοντας προς
τούτο σχετική προθεσμία. Αν αυτά δεν υποβληθούν μέσα
στην προκαθορισμένη προθεσμία, η Συμμετέχουσα
αποκλείεται του Διαγωνισμού.
III.2.2) Οικονομική και Χρηματοοικονομική ικανότητα:
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για
να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Κάθε Συμμετέ-
χουσα εταιρεία ή στην περίπτωση Κοινοπραξίας κάθε
εταιρεία μέλος πρέπει να υποβάλει:
-Δημοσιευμένα ή επικυρωμένα αντίγραφα των ισολογι-
σμών των τριών (3) τελευταίων ετών, όπου θα φαίνεται ο
ετήσιος κύκλος εργασιών της.
-Τραπεζικές βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν την
πιστοληπτική ικανότητά της (συμπεριλαμβανομένων των
ποσών που αφορούν πιστώσεις και εγγυητικές επιστο-
λές) για ελάχιστο ποσό 330.000 ΕΥΡΩ. Στην περίπτωση
Κοινοπραξίας/Σύμπραξης, το παραπάνω ποσό θα πρέ-
πει να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της Κοινο-
πραξίας/Σύμπραξης.
III.2.3) Τεχνική ικανότητα: Πληροφορίες και διατυπώσεις
που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι
απαιτήσεις: Κάθε Συμμετέχουσα επιχείρηση ή στην περί-
πτωση Κοινοπραξίας/Σύμπραξης κάθε μέλος της, πρέ-
πει να υποβάλει:
1. Έγγραφα που να αποδεικνύουν το προφίλ, τη δομή,
την οργάνωση και την υποδομή της. Πληροφορίες για τα
διαθέσιμα υπολογιστικά συστήματα και τα υπάρχοντα
προγράμματα αυτών, τις προσφερόμενες εργασίες και
τεχνολογίες.
2. Κατάλογο συμβάσεων, για σχεδιασμό, προμήθεια,
εγκατάσταση και ενσωμάτωση συστημάτων, σύμφωνα
με τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού, που έχουν ολοκλη-
ρωθεί επιτυχώς τα τελευταία οχτώ (8) χρόνια. Ο κατάλο-
γος θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως: τίτλος αντικειμένου,
ιδιοκτήτης με στοιχεία επικοινωνίας, είδος σύμβασης,
αριθμός σύμβασης, ημερομηνία ανάθεσης σύμβασης,
σύντομη τεχνική περιγραφή, αρχικό και τελικό κόστος
σύμβασης, προγραμματισμένη και πραγματική περίοδος
αποπεράτωσης, ποσοστό συμμετοχής σε περίπτωση
κοινοπραξίας.
3. Κατάλογο συμβάσεων που βρίσκονται υπό εκτέλεση
περιλαμβάνοντας τα ανωτέρω στοιχεία καθώς και το ανε-
κτέλεστο μέρος αυτών, έως την ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
4. Επί ποινή αποκλεισμού, κάθε Συμμετέχουσα στο Δια-
γωνισμό πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς, τα
τελευταία οκτώ (8) χρόνια, τουλάχιστον μία (1) σύμβαση
για κάθε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
- Δίκτυα Ethernet και Εξοπλισμός δρομολόγησης/ μετα-
γωγής IP
- Συστήματα PABX - IP PBX
- Δικτύωση PDH ή SDH
ή/και συνδυασμούς κατηγοριών ώστε αυτοί οι συνδυα-
σμοί να καλύπτουν όλες τις προαναφερθείσες κατηγο-
ρίες. Στις συμβάσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η
προμήθεια, παραμετροποίηση, εγκατάσταση, θέση σε
λειτουργία και ενσωμάτωση σε συστήματα διαχείρισης.
Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες θα πρέπει να έχουν
εφαρμοστεί σε βιομηχανικό ή/και επιχειρησιακό περιβάλ-
λον και να εκτείνονται σε διαφορετικά απομακρυσμένα
μεταξύ τους σημεία/θέσεις. Τα ανωτέρω θα πρέπει να
αποδεικνύονται με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από τον ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση
Κοινοπραξίας/Σύμπραξης, η παραπάνω απαίτηση σχε-
τικά με την εμπειρία και τεχνική ικανότητα μπορεί να ικα-
νοποιείται σωρευτικά από τα μέλη της
Κοινοπραξίας/Σύμπραξης.
5. Επί ποινή αποκλεισμού κάθε Συμμετέχουσα Εταιρεία
ή, στην περίπτωση Κοινοπραξίας/Σύμπραξης, κάθε εται-
ρεία μέλος της, πρέπει να υποβάλει Πιστοποιητικό Ποιό-
τητας σύμφωνα με το ISO 9001 ή ισοδύναμο ή αποδει-
κτικά στοιχεία ισοδύναμων μέτρων εξασφάλισης ποιότη-
τας, σύμφωνα με το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ.
Τα ανωτέρω πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την φάση υπο-
βολής της προσφοράς.
6. Οι Συμμετέχουσες, θα πρέπει να υποβάλουν με την
τεχνική τους προσφορά στοιχεία που αφορούν: α) Την
Οργανωτική διάρθρωση, β) Το Σχέδιο Εκτέλεσης, γ) Το
Προσχέδιο Εγχειριδίου Ποιότητας και Σχεδίου Ποιότητας,
δ) Περιγραφή της οργάνωσης και διαδικασιών του
συστήματος Υγιεινής, Ασφάλειας και Προστασίας του
Περιβάλλοντος, ε) Στοιχεία για την Μελέτη και την Προ-
μήθεια των υλικών, που θα επιτρέψουν την αξιολόγηση
της Προσφοράς, στ) Όποια άλλα στοιχεία θεωρεί ο Συμ-
μετέχων σκόπιμο. Τα παραπάνω περιγράφονται αναλυ-
τικά στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού.
III.2.4) Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα:

Όχι
ΙΙΙ.3) ΌΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΕΙΔΙΚΆ ΤΙΣ ΣΥΜΒΆΣΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
ΙΙΙ.3.1) Η παροχή υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκε-
κριμένη επαγγελματική τάξη: 
ΙΙΙ3.2) Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν το
όνομα και τα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων
στα οποία ανατίθεται η παροχή της υπηρεσίας: 
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΊΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ: 
IV.1.1) Είδος της Διαδικασίας: Ανοικτός
ΙV.2) ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΝΆΘΕΣΗΣ: 
IV.2.1) Κριτήρια Ανάθεσης της Σύμβασης: Η χαμηλότερη
τιμή.
IV.2.2) Xρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: Όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για τον
φάκελο ο αναθέτων φορέας: 475/14
IV.3.2) Προηγούμενη (ες) δημοσίευση (εύσεις) σχετι-
κά με την ίδια Σύμβαση: Όχι
IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών
και συμπληρωματικών εγγράφων:
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγρα-
φα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα.
Ημερομηνία: 26/11/2014. Έγγραφα που χορηγού-
νται αντί αντιτίμου: Ναι
Μπορούν να αγορασθούν, μέχρι και την παραπάνω
ημερομηνία, από τη διεύθυνση της παραγράφου Ι.1
καταβάλλοντας εφάπαξ στο λογιστήριο του ΔΕΣΦΑ (διεύ-
θυνση του σημείου Ι.1), τοις μετρητοίς, για έξοδα αναπα-
ραγωγής το ποσό των τριάντα (30,00€) ευρώ συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ, κατά τις ακόλουθες ημέρες: Τρίτη,
Τετάρτη και Πέμπτη και ώρες 10:00 – 12:00.  Τα ανωτέ-
ρω στοιχεία μπορούν να παραληφθούν και ταχυδρομι-
κά, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι τα ζητήσουν έγκαιρα και
εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με το ΔΕΣΦΑ, την ανα-
φερομένη ανωτέρω δαπάνη. Ο ΔΕΣΦΑ αποστέλλει, με
χρέωση του ενδιαφερόμενου, τα ζητηθέντα στοιχεία
μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρει-
ών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύ-
νη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
ΙV.3.4) Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Ημερομηνία: 11/12/2014 και ώρα 12:00
ΙV.3.5) Γλώσσα (-ες) στην (στις) οποία(ες) μπορούν
να συνταχθούν οι προσφορές: Ελληνικά, Αγγλικά.
IV.3.6) Ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της προ-
σφοράς: οκτώ (8) μήνες από την καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής των προσφορών σύμφωνα με
τη Διακήρυξη.
IV.3.7) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:
Ημερομηνία: 11/12/2014 και ώρα 12:30μ.μ.
Tόπος: Στη διεύθυνση του σημείου Ι.1 
Πρόσωπα που μπορούν να παραστούν στην απο-
σφράγιση των προσφορών: Ναι. Εκπρόσωποι των
συμμετεχουσών, σύμφωνα με τα τεύχη της διακή-
ρυξης. 
ΤΜΗΜΑ VI: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβα-
ση: Όχι
VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τα ταμεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: Όχι 
VI.3) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ: 
1. Σημειώνεται ρητά ότι η Σύμβαση που θα υπογραφεί,
υπόκειται στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων του Ν.
3310/2005 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από
το Ν. 3414/2005. Επίσης ισχύουν οι συνέπειες της συν-
δρομής ασυμβίβαστων ιδιοτήτων και των απαγορεύσε-
ων του ανωτέρω Νόμου.
2. Η διαδικασία υποβολής των προσφορών διέπεται
από την Οδηγία 2004/17/ΕΚ, σε συνδυασμό με τον
ισχύοντα κανονισμό ανάθεσης και εκτέλεσης προμηθει-
ών του ΔΕΣΦΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη δια-
κήρυξη του Διαγωνισμού.
3. Τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς του
διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στα Τεύχη του
Διαγωνισμού.
4. Το ποσό της προαίρεσης του ενός εκατομμύριου δια-
κοσίων χιλιάδων (€1.200.000) ΕΥΡΩ, πλέον ΦΠΑ της
παραγράφου ΙΙ.2.2 θα προσαρμοσθεί στο ποσοστό του
τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος,
όπως θα διαμορφωθεί από την προσφορά του επιτυχό-
ντος μειοδότη, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης
του Διαγωνισμού.
5. Η διάρκεια ισχύος της Προσφοράς των οκτώ (8)
μηνών της παραγράφου IV.3.6 ανωτέρω, αρχίζει
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς.
6. Η προθεσμία εκτέλεσης της Σύμβασης των είκοσι
τεσσάρων (24) μηνών της παραγράφου II.3 αρχίζει
από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης (com-
mencement date).
7. Αναζήτηση πληροφοριών/ανακοινώσεων βλέπε διαδι-
κτυακό τόπο http://www.desfa.gr
8. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απο-
τελεί η αγορά των τευχών από το συμμετέχοντα σύμφω-
να με την ανωτέρω παράγραφο IV3.3.
9. Η αποστολή του παρόντος γίνεται με ηλεκτρονικά
μέσα.
VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προ-
σφυγής: 
Επίσημη Επωνυμία: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων
357-359 Πόλη: GR-152 31 Χαλάνδρι Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 210 6501200 Φαξ: + 30 210 6749504
Διεύθυνση Διαδικτύου: Γενική Διεύθυνση της Αναθέ-
τουσας Αρχής (URL): http://www.desfa.gr  HYPER-
LINK "http://www.desfa.gr" 
VI.4.2) Υποβολή Προσφυγών: Ακριβείς πληροφο-
ρίες σχετικά με την προθεσμία υποβολής προσφυ-
γών: Οι προσφυγές υποβάλλονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Νόμου 3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173/30-09-
2010), για τη Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη
δημόσιων συμβάσεων - εναρμόνιση της ελληνικής
νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβου-
λίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου
1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
VI.4.3. Υπηρεσία από την οποία μπορούν να
ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή
προσφυγών:
Επίσημη Επωνυμία:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων
357-359 Πόλη: GR-152 31 Χαλάνδρι Τηλέφωνο: +30
210 6501200 Φαξ: + 30 210 6749504 Διεύθυνση Δια-
δικτύου: http://www.desfa.gr
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΠΟΣΤΟΛΉΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Ε:
27/10/2014.
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ
«Πήρε τα πάνω του» 

το κλίμα στην οικονομία 
τον Οκτώβριο, υποστηρίζει 

το ΙΟΒΕ

Ανοδικά κινήθηκε τον Οκτώβριο ο ∆είκτης Οικονοµι-
κού Κλίµατος στην Ελλάδα τον Οκτώβριο και δια-
μορφώθηκε στις 102,2 µονάδες (µε αντιστροφή της

µείωσης σε 99,3 που καταγράφηκε τον προηγούµενο
µήνα), σύμφωνα με μηνιαία έρευνα οικονομικής συγκυρίας
του ΙΟΒΕ. Η επίδοση αυτή αντιστοιχεί σε σηµαντικά υψηλά
επίπεδα σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη, από την έναρ-
ξη της κρίσης.

Σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, η συνεχιζόµενη σταθεροποίηση
του κλίµατος µπορεί να συνδεθεί µε τη σταδιακή αποκλιµά-
κωση της ύφεσης και την αντίστοιχη αντιστροφή της αύξη-
σης της ανεργίας που καταγράφεται στα σχετικά επίσηµα
στατιστικά στοιχεία. Η εικόνα του δείκτη είναι συµβατή µε
την πεποίθηση ότι πλέον η οικονοµία εισέρχεται σε θετι-
κούς ρυθµούς ανάπτυξης και την αντιστροφή της µείωσης
στην κατανάλωση.

Η άνοδος του Οκτωβρίου προέρχεται από τη σχετική βελ-
τίωση των προσδοκιών σε όλους τους τοµείς, εκτός των
Υπηρεσιών, όπου κυριαρχεί η σταθερότητα. Σηµαντική
είναι και η ανάκαµψη από την πλευρά της ζήτησης, µε την
καταναλωτική εµπιστοσύνη να αναπληρώνει τη διόρθωση
του προηγούµενου µήνα. Αναλυτικότερα:

Βιοµηχανία: οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέ-
λιξη της παραγωγής και οι εκτιµήσεις για το τρέχον επίπε-
δο παραγγελιών και ζήτησης βελτιώνονται, αν και ο δείκτης
των αποθεµάτων υποδηλώνει χαµηλότερη ρευστοποίηση.

Υπηρεσίες: οι θετικές εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για
την τρέχουσα δραστηριότητά τους εξασθενούν ήπια, όπως
και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της ζήτη-
σης, µεταβολές όµως που αντισταθµίζονται από τη βελτίω-
ση στις εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση.

Λιανικό εµπόριο: οι εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλή-
σεις βελτιώνονται οριακά, οι προβλέψεις για τις βραχυπρό-
θεσµες πωλήσεις είναι θετικές, µε το ισοζύγιο των απο-
θεµάτων να κινείται επίσης πτωτικά, υποδηλώνοντας
τάσεις ρευστοποίησης.

Κατασκευές: οι αρνητικές προβλέψεις για το πρόγραµµα
εργασιών των επιχειρήσεων εξοµαλύνονται σηµαντικά, ενώ
ο δείκτης πρόβλεψης για την απασχόληση παραµένει
αρνητικός στα ίδια σχεδόν επίπεδα.

Καταναλωτική εµπιστοσύνη: οι προβλέψεις για την
οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού και εκείνες για την
οικονοµική κατάσταση της χώρας το επόµενο δωδεκάµηνο
υποχωρούν ήπια, ενώ οι προθέσεις για αποταµίευση βελ-
τιώνονται ελαφρά, όπως συµβαίνει και µε τις προβλέψεις
για την εξέλιξη της ανεργίας.

Οριακή 
βελτίωση του
οικονοµικού

κλίµατος σε ΕΕ
και Ευρωζώνη

Το οικονοµικό κλίµα τον Οκτώβριο βελτιώνεται ελαφρά σε
σχέση µε τον Σεπτέµβριο στην ΕΕ και την Ευρωζώνη, µετά
από ένα τετράµηνο στασιµότητας ή/και επιδείνωσης, µε το
σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται αντίστοιχα στις 104,0
(από 103,5) και στις 100,7 (από 99,9) µονάδες, πάνω από
τα επίπεδα του µακροχρόνιου µέσου όρου του και στις δύο
περιπτώσεις. Αναλυτικότερα:

Στην Ευρωζώνη, η άνοδος του δείκτη εκπορεύεται από τη
βελτίωση του κλίµατος σε όλους τους βασικούς τοµείς, και
λιγότερο στη βιοµηχανία, µε την καταναλωτική εµπιστοσύ-
νη να παραµένει αµετάβλητη τον Οκτώβριο. Συγκεκριµένα,
στις κατασκευές, ο σχετικός δείκτης καταγράφει την υψηλό-
τερη θετική µεταβολή (+3,1) και στη βιοµηχανία τη χαµηλό-
τερη (+0,4). Στο Λιανικό εµπόριο και τις υπηρεσίες το κλίµα
επίσης βελτιώνεται (+0,9 και +1,2 αντίστοιχα), ενώ η κατα-
ναλωτική εµπιστοσύνη παραµένει εν πολλοίς σταθερή
(+0,3). Σε επίπεδο χωρών, από τις πέντε µεγαλύτερες
οικονοµίες της ζώνης του ευρώ, οι συνολικές προσδοκίες
επιδεινώνονται µόνο στην Ισπανία (-0,7), ενώ σε Ιταλία
(+0,5), Γαλλία (+1,1), Ολλανδία (+2,1) και Γερµανία (+0,6),
το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται τον Οκτώβριο.

Στην ΕΕ το οικονοµικό κλίµα ενισχύεται επίσης, αλλά
ηπιότερα σε σχέση µε την Ευρωζώνη, µε το Ην. Βασίλειο
και την Πολωνία, τις δύο µεγαλύτερες οικονοµίες εκτός της
ζώνης του ευρώ, να παρουσιάζουν αντίστοιχα αρνητική και
θετική µεταβολή στο σχετικό τους δείκτη (κατά -2,1 και +2,9
µονάδες). 

Σε επίπεδο τοµέων, οι προσδοκίες στην ΕΕ βελτιώνονται
σε όλους, όπως και στην Ευρωζώνη, εκτός όµως του Λια-
νικού Εµπορίου, όπου σηµειώνεται πτώση στο σχετικό δεί-
κτη. Τέλος, η καταναλωτική εµπιστοσύνη, αντίθετα από την
Ευρωζώνη, παρουσιάζει ανάκαµψη στην ΕΕ.



ΕΠΣΔΑ: Αποτελέσμα-
τα 5ης αγωνιστικής:

Α' Ε.Π.Σ.Δ.Α.
Άτταλος Νέας Περάμου - Λέων 3-2
Ακράτητος - Κριός Ασπροπύργου

5-0
Αίας Παραλίας - Ασπρόπυργος 2-

2
Π.Α.Ο.Κουντουρών - Ειδυλλιακός

1-0
Ζωφριά - Νέα Πέραμος 1-2

Εθνικός Πανοράματος - Α.Ε. Ζεφυ-
ρίου 0-1

Πυρρίχιος Ασπρ. - Ελπίδα Ασπρ.
1-0

Β' Ε.Π.Σ.Δ.Α. 
Ελευσινιακός - Σκορπιός Φυλής 
2-0
Αστέρας Άνω Λιοσίων - Ηρακλής

Ελευσίνας 1-2
Απόλλων Ποντίων - Απόλλων Άνω

Λιοσίων 3-0 α.α.
Μεγαρικός - Α.Ο. Ελευσίνας 
3-0 α.α.
Λαμπερή Ελευσίνας - Πανελευσι-

νιακή Ένωση 6-1
Ίκαρος Ασπρ. - Αργώ Μεγάρων
0-0

Ο Δημήτρης Κουστένης νέος προπονητής στον Πανελευσινιακό

Η Διοίκηση του Πανελευσινιακού, μετά από συνεδρίαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου, κι αφού έλαβε υπόψη όλα τα δεδομένα, με γνώ-
μονα την άμεση ενίσχυση της ομάδας στην προσπάθεια για ανά-
καμψη αποφάσισε την πρόσληψη του Δημήτρη Κουστένη στη θέση
του πρώτου προπονητή.

Ο Δημήτρης Κουστένης από την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014 ήταν
ελεύθερος κατόπιν απόφασης της προηγούμενης ομάδας του, του
Εθνικού Πειραιά, να λύσει τη συνεργασία της μαζί του. Η Διοίκηση
του Πανελευσινιακού βάσει αυτού του δεδομένου έκρινε ότι ήταν η
πιο ενδεδειγμένη λύση προκειμένου να αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση.

Ο Δημήτρης (Τζίμης) Κουστένης κατάγεται από την Αρκαδία, γεννήθηκε το 1996 και μεγάλωσε
στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών πριν επιστρέψει στην Ελλάδα κι εγκατασταθεί μόνιμα στο
Περιστέρι.Ο Τζίμης Κουστένης νέος, δυναμικός κι ελπιδοφόρος προπονητής, είναι απόφοιτος των
ΤΕΦΑΑ Αθηνών με ειδικότητα στην καλαθοσφαίριση. Διατέλεσε για χρόνια βοηθός του Αργύρη
Πεδουλάκη (1997-2004 Περιστέρι, 2005-07 Πανελλήνιος και 2010-2011 πάλι στο Περιστέρι).

Επίσης έχει εργαστεί στον Πανιώνιο τη σεζόν 2007-2008 με το Μηνά Γκέκο και το Νέναντ Μάρ-
κοβιτς ενώ επέστρεψε στην ομάδα της Νέας Σμύρνης τη σεζόν 2009-10 ως συνεργάτης του τελευ-
ταίου.Το 2012 ανέλαβε head coach στο Περιστέρι και την επόμενη χρονιά (2013) στον Ηλυσιακό.
Την φετινή αγωνιστική περίοδο ξεκίνησε ως προπονητής του Εθνικού Πειραιά στο δύσκολο πρω-
τάθλημα της Α2.

Σύσσωμη η οικογένεια του Πανελευσινιακού καλωσορίζει το νέο προπονητή της ομάδας στην
Ελευσίνα κι εύχεται καλή επιτυχία στο έργο του!

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΣΔΑ: 

Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 5***** ΣΥΝΕΤΡΙΨΕ 
ΤΟΝ ΚΡΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Άστραψε και βρόντηξε ο Ακράτητος Ανω Λιοσίων συνεχίζοντας την εντυπωσιακή του

πορεία συνέτριψε και τον Κριό Ασπροπύργου με 5-0 και συνεχίζει ακάθεκτος. Οι παί-
κτες του Γιώργου Μαύρου κυριάρχησαν σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου και επι-
κράτησαν δίκαια. Τα τέρματα σημείωσαν οι: Τσιγγόπουλος 2(47' 63'), Λαυρεντίεβ 25'
Ντάμπος 55'  Τόση 80'.

Διαιτήτευσε ο Μπούρδος. Βοηθοί: Φαρμάκης-Φούρκας
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ(προπονητής Γιώργος Μαύρος): Σαββόπουλος, Καμπέ-

ρης(46΄Καλέμι), Σιακαβάρας, Λαυρεντίεβ, Καράπαππας, Πλαβούκος(78' Τόση), Λού-
ντζης, Αγκάνωβ, Ντάμπος(77' Κουκούλης), Τσιγγόπουλος, Παρασίδης.

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(προπονητής Νίκος Τσάμογλου): Μπαρόλας, Μίχος, Καλοει-
δάς, Σίνος Α, Σίνος Ε, Σύρρος, Τόλας, Παναγιώτου, Πουλάκης(66'Αθανασόπουλος),
Πέγκος(79'Γεροδήμος), Βαλμάς(44΄Ζώτος).

Ο ΑΤΤΑΛΟΣ 3-2 ΤΟΝ ΛΕΟΝΤΑ
Ματσάρα στην Νέα Πέραμο όπου ο Ατταλος των πολλών οικονομικών προβλημάτων

επικράτησε του Λέοντα με 3-2. Τα τέρματα της ομάδος του Γιώργου Ανανιάδη σημείω-
σαν οι: Μπαγδάτογλου 22' Αριστόπουλος 42' Βούκα 61. Για λογαριασμό της ομάδος
του Μάκη Παπαδόπουλου σκόραραν οι: Ποιμενίδης 47' Σεμερτζίδης 57'.

Διαιτήτευσε ο Βάτσιος. Βοηθοί: Νάκος-Καπρέτσος
ΑΤΤΑΛΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: Ντακόλιας, Μπαγδάτογλου, Φραγκόπουλος, Ντεκράν,

Καραμπλάκας, Θεοδωρόπουλος, Βούκα, Τζελάι(57' Ευσταθιάδης),
Πρισιμιτζής(57'Κουμτζίδης), Κουσίδης, Αριστόπουλος.

ΛΕΩΝ: Μολντοβάν Ιακωβίδης, Μιχαηλίδης(81'Τσατσάς), Σαββίδης, Σταυρόπουλος,
Γεωργούσης, Σεμερτζίδης, Αναγνώστου(46' Συρανίδης), Βενετικίδης(46΄Ποιμενίδης),
Καμαρίτης, Νησίδης.

ΙΣΟΠΑΛΟ 2-2 ΤΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΩΤΙΚΟ ΝΤΕΡΜΠΙ
Μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις ο Αίας Παραλίας και η Ενωση Πανασπρο-

πυργιακού/Δόξας που αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο ντέρμπι του Ασπροπύργου.
Προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι με τον Τάτση (46' 68'), και ισοφάρισαν οι φιλοξενούμενοι
με τους Μαζμανιδη 75' και Κοπαλά 85'.

Διαιτήτευσε ο Κουντουριώτης που απέβαλε στις καθυστερήσεις τον Μουζάκας(ΕΠΔ).
Βοηθοί: Κουρουμπίλια-Δημόπουλος

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ(προπονητής Κώστας Λινάρδος): Μιχελής, Μαρινόπουλος(71΄Λυγε-
ρός), Χλήνος, Ρουμελίδης, Λιάκος, Κουβίδης, Παπαδόπουλος, Καλύβας(90'Μπόκος),
Τάτσης, Κλογκέρι, Στρίγγος.

ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ/ΔΟΞΑΣ: Μπουλούμπασης, Κοπαλάς, Φωτιάδης,
Πολυτάρχου Κ, Ταραλίδης(72' Ρούπας), Μουζάκας, Πολυτάρχου Φ, Καγκελίδης, Σιδη-
ρόπουλος, Καλογρίδης(19' Μαζμανίδης), Πείδης.

ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2-1 
Συνεχίζοντας τον φρενήρη καλπασμό ο Ηρακλής Ελευσίνας επικράτησε στο Πανό-

ραμα του Αστέρα Ανω Λιοσίων με 2-1. Τα αδέλφια Αξιώτη Γ. και Α καθάρισαν για τον
γηραιό αφού σημείωσαν τα δύο τέρματα(5' 90+3). Το τέρμα των γηπεδούχων πέτυχε ο
Καλλινίκος 63'.

Ο διαιτητής Σταμάτης απέβαλε τους: Κληματιανό 66΄, Κωστόπουλο 78'(Αστέρα) και
στις καθυστερήσεις τον Παντελή Κατσάφαρο(Ηρακλή για εξύβριση στον πάγκο).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: Κρητικός, Παπαιωάννου, Σμαίλης, Κληματιανός, Κωστό-
πουλος, Βείζι, Βασιλείου, Κουκουρδέλης, Δαμιανόπουλος Γ., Λιούρας(71' λόγω τραυμ.
Καλλινίκος), Σιδηρόπουλος(64'Δαμιανόπουλος Ε), Κωστόπουλος.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(προπονητής Μιχάλης Κατσάφαρος):Φωτιάδης, Αξιώτης Γ,
Λυμπέρης(85' Πόκα), Ζαφειρόπουλος, Αγγος, Τσολερίδης, Παροτσίδης(60'Μουράτι),
Πέππας, Κατσάφαρος, Καρκαμπάτσης, Αξιώτης Α.

Ο ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2-0 ΤΟΝ ΣΚΟΡΠΙΟ ΦΥΛΗΣ
Χωρίς να φορτσάρει ο Ελευσινιακός επικράτησε του νεοφώτιστου Σκορπιού Φυλής με

2-0. Τα τέρματα σημείωσαν οι: Εφραιμίδης και Πέππας. Διαιτήτευσε ο
Κορδολαίμης.Βοηθοί: Βαρλάγκας-Σούμπος.

ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Καπνογιάννης, Οικονομόπουλος, Τυρλής, Πηλίδης, Πέππας,
Μυλωνάς, Σγουρόποπυλος, Κουσιωρής(80'Χαραλαμπίδης), Εφραιμίδης, Πανιτσί-
δης(46'λόγω τραυματισμού Παπαδόπουλος), Απαζίδης.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ: Χάζλαρης, Γιαννακουδάκης(46΄Τσίγγος), Χρυσανθίδης, Κατσα-
ράς, ,Μπίκας, Λέλος, Παπαδόπουλος, Λάσπας, Τζωρτζολάκης(87' Παππάς),
Ρίζος(65'Καιτατζής), Λάμπρο.
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Για την 4η αγωνιστική του 1ου ομίλου ο ΓΑΣ
Μάνδρας γνώρισε την ήττα εντός έδρας απο την
αναπτυξιακή 42-81

ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 42-81(19-57)
Διαιτητής: Μπουλινάκης
ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ (Διολέτης, Ρούσσης): Τσίρμπα

4, Τριανταφυλλοπούλου , Κοτσώνη 6 , Αλεξαν-
δροπούλου 3(1) , Γιαννικάκη , Χαλατσιάδου 5 ,
Τσαβαρή 11 , Μετάϊ , Πεφάνη 13(1)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (Αράπης): Αναστασοπούλόυ
10, Στεφάνου 3(1) , Καραλή 9(1) , Μαχλά 2,
Λαμπράκη 6 , Τζανέτου 4, Κορρέ 17(1) , Κόκκαλη
2, Νικολαίδου 9 , Κρεμμύδα 5(1) , Χατζηλεοντή 2,
Στεφανίδου 12

Βαθμολογία
Φοίνικας Πειρ. 8 (4-0)
Πρ. Ηλίας 8 (4-0)
Πανελευσινιακός 5 (2-1)
Κυρίαρχοι 5 (1-3)
Αναπτυξιακή Κορασίδων 4 (1-2)
Ατρόμητος Πειρ. 3 (0-3)
ΓΑΣ Μάνδρας 3 (0-3)

ΒΑΡΙΑ... ΗΤΤΑ Ο ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣΒΑΡΙΑ... ΗΤΤΑ Ο ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

Ο προπονητής του Αχαρναικού
Γιώργος Βαζάκας ήταν βαριά δυσα-
ρεστημένος απο την ήττα και την
κλοπή που έγινε στο μάτς με την
ΑΕΚ. Ο εν λόγω τεχνικός τόνισε:

«Ήταν ιστορικό ματς για τον
Αχαρναϊκό. Η ΑΕΚ είναι περαστική, δεν παίζουμε κάθε μέρα.
Ήταν ευτύχημα για μένα. Η ομάδα μου ήταν διαβασμένη, την
έχουμε δει πολλές φορές. Έχει ποιότητα και ταχύτητα από τα
άκρα. Δέσαμε τα άκρα, όπως έπρεπε και πρεσάραμε το
κέντρο. Για αυτό είχαμε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, θα
μπορούσαμε και δεύτερο γκολ. 

Ξέραμε ότι η ΑΕΚ θα ρίσκαρε στο δεύτερο το ξέραμε. Είχα-
με κενά πίσω η ΑΕΚ, αλλά δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Παρόλα
αυτά η ομάδα μου είχε τέλεια αμυντική λειτουργία. Περιορίσα-
με τους χώρους, η ΑΕΚ προσπάθησε με υπομονή. Δεν μπο-
ρούσε να κάνει φάση από οργανωμένη επίθεση.», είπε αρχι-
κά ο κόουτς του Αχαρναϊκού και πρόσθεσε: «Εγώ έχω παρά-
πονα από το διαιτητή.

Το πρώτο γκολ ήταν στις καθυστερήσεις. Δεχθήκαμε γκολ εις
βάρος του Γέσιτς, με πέντε λεπτά ενώ ήταν τρεις αλλαγές. Στο
πρώτο ήταν φυσιολογικά τα δέκα λεπτά, στο δεύτερο όμως τα
πέντε λεπτά ήταν πολλά. Έβαλε ψηλούς η ΑΕΚ και το έβαλε.
Αισθάνομαι στεναχωρημένος, γιατί αισθάνομαι την αδικία.

Το δεύτερο γκολ έγινε στο 97’, γιατί κρατάμε χρονόμετρο,
ήταν αδικαιολόγητο. Μου είπε διαιτητής κέρδισε κόρνερ για
αυτό το κράτησε. Αν δηλαδή κέρδιζε πέντε κόρνερ θα παίζαμε
δέκα λεπτά. Είναι αδιανόητο! Εδώ έγινε κλοπή.

Η ΑΕΚ έπρεπε να κάνει αυτό και το έκανε, δεν λέω για
αυτήν. Είναι μεγάλη ομάδα, μέσα στις τρεις καλύτερες ομάδες.
Έχει και ο Αχαρναϊκός το ανάστημα. Είναι αδικία. Για τα παι-
διά στεναχωριέμαι, δικαιούμασταν τουλάχιστον τον πόντο.
Μετά από τρεις μέρες θα μείνει το αποτέλεσμα και όχι η εμφά-
νιση, είναι αδικία. Εύχομαι τα καλύτερα για τον Τραϊανό, νέος
προπονητής σε μια μεγάλη ομάδα. Ο Αχαρναϊκός μπορεί να
κοιτά τον οποιονδήποτε στα μάτια, έχουμε φτιάξει τέτοια
ομάδα και θα προχωρήσουμε».

«Όχι δεν θα πω έτσι. Αν πούμε για συγκυρίες η μεγάλη
ομάδα θα έχει εύνοια του διαιτητή. Η ΑΕΚ είναι ΑΕΚ. Δεν λέω
ότι έγινε σφαγείο, μην τρελαθούμε. Έκανε λάθος ο διαιτητής
στο τέλος. Μέχρι το 95’ ήταν τέλειος, μετά έκανε το τραγικό
λάθος».

Στάθης Μωυσιάδης: «Ξεκίνησα από την ΑΕΚ δέκα χρονών,
για τη θέση που παίζω ο κ. Δέλλας είναι υπόδειγμα. Δεν θα
συμφωνήσω ότι υπήρχε μια ομάδα στο γήπεδο στο δεύτερο
ημίχρονο, υπήρχε και ο Αχαρναϊκός. Είμαι ΑΕΚτζής, είναι
κρίμα να νικά έτσι αυτή η ομάδα.  Ακολουθείς μια στρατηγική
απέναντι σε μια καλή ομάδα για να την αντιμετωπίσεις, αυτό
δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια ομάδα μέσα. Το ότι ο χρόνος
ήταν παραπάνω στο γκολ, που δεχθήκαμε αυτό ισχύει. Είμαι
στεναχωρημένος γιατί είμαι ΑΕΚτζής, μεγάλωσα εκεί και είμαι
και Αχαρναϊκός, βαθιά Αχαρναϊκός, εκεί μεγάλωσα και εκεί θα
πεθάνω… Και είναι κρίμα να νικά έτσι αυτή η ομάδα, δεν χρει-
άζεται αυτό το πράμα. Συγχαρητήρια στον κόσμο του Αχαρ-
ναϊκού και στους συμπαίκτες μου».

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΑΠΕΔΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1-0
(ΚΟΥΣΚΟΥΝΑΣ(26')

Σπουδαία νίκη σημείωσε στην Καλαμάτα ο Πανε-
λευσινιακός με 1-0 και βρίσκεται μια ανάσα απο
τον πρώτο Αιολικό. Η ομάδα της Ελευσίνας είχε
κοντά της και τους φιλάθλους της που πανηγύρι-
σαν την επιτυχία.

Το χρυσό γκόλ που έδωσε το τρίποντο στους
σταχυοφόρους σημείωσε στο 26' ο Κουσκουνάς

που δέχτηκε κεφαλιά πάσα του Δουκάκη. Ο Κου-
σκουνάς στο 88' έχασε απίστευτη ευκαιρία όταν
τετ-α-τετ με τον Πάπο πλάσαρε άουτ. 

Οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι στο 40' σε φάουλ
του Χαρίτου.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ(προπονητής Νίκος Κουρμπανάς):
Πάπος, Νιφορόπουλος, Τριάντος, Χριστοφιλέας,
Ρούσσης, Σκάρος, Ηλιόπουλος, Δημητριά-
δης(46'Σαλαπάτας), Καλαντζής, Χαρίτος(66'Γε-
ωργακόπουλος).

ΠΑΝΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ(προπονητής Κώστας
Παρθενίου): Τσακιλτζίδης, Ατματζίδης, Τσουμά-
γκας, Παπαπαναγιώτου,Γεωργούλης, Ριζογιάν-
νης, Δουκάκης, Μακρίδης, Κουσκουνάς, Γκου-
τζούλας, Μιχελής.

ΧΑΜΗΛΟΙ ΤΟΝΟΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

Ο υπηρεσιακός προπο-
νητής του Πανελευσινιακού
Κώστας Παρθενίου κράτη-
σε χαμηλούς τόνους μετά
τη νίκη επί της Καλαμάτας.

«Είμαστε ευχαριστημένοι
από το αποτέλεσμα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο,
κάποιες φορές παίζεις καλά αλλά δεν κερδίζεις και
κάποιες άλλες μπορείς να μην έχεις την απόδοση
που θέλεις, αλλά να παίρνεις τη νίκη. Αυτό που
μετράει είναι το αποτέλεσμα. Αφήνουμε το μάτς με
την ομάδα της Καλαμάτας και πρέπει μέσα στην
εβδομάδα να δουλέψουμε μέσα στο γήπεδο γιατί
ακολουθεί ένα δύσκολο ματς με τον Παναργειακό.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ-ΖΑΚΥΝΘΙΑΚΟΣ 1-2

Σπουδαία νίκη πέτυχε ο Ζακυνθιακός στην
Μαγούλα επί του Αστέρα με 2-0 και βελτίωσε την
βαθμολογική του θέση. Τα τέρματα της ομάδος
των Ιονίων Νήσων σημείωσε ο Καραμαλίκης(56'
με πέναλτι 65'). Για λογαριασμό του Αστέρα ο
Τσούπρος 89'.

Διαιτητής: Γιαννοπουλος(Βοηθοί: Δημογέρο-
ντας-Τριανταφύλλου(Αρκαδίας).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ(προπονητής Αλκης
Ελευθεριάδης): Βασιλειάδης, Κρίνης, Τσαγκαρά-
κης, Βασιλείου, Τσούπρος, Δημόπουλος, Δημό-
πουλος, Μπεχλής, Σύτιλα, Ανδριανόπουος, Τσα-
τίδης, Επιτροπάκης

Αναπληρωματικοί: Τσάκωνας, Δέδες, Χατζής,
Ζώτος, Μουρούτσος, Μιχαήλος, Μανωλάς.

ΖΑΚΥΝΘΙΑΚΟΣ: Χαραντίνος,  Κολοβάκης,
Πασκούλο, Λιβέρι, Νίκου, Ντελιανίτης, Τσιφλίδης,
Κωστάκης, Καραμαλίκης, Κόλα, Φωτιάδης.

Αναπληρωματικοί: Τσαλέπου, Ρατζιάς, Καλογέ-
ρης, Κλάβιτς, Μπαρμπαρούσης, Μάλλιος,Πέττας.

ΛΟΥΤΡΑΚΙ-ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 1-0

Το Λουτράκι επικράτησε του Μανδραικού με 1-0.
Το τέρμα που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε
στο 86' ο Σιώκος με πέναλτι. Την εσχάτη των ποι-
νών κέρδισε ο Χρυσαφίδης όταν ανατράπηκε απο
τον Σιγάλα. Ο τελευταίος αποβλήθηκε στο 90' για
αγκωνιά σε αντίπαλο.

Δαιτητής ο κ. Καλογεράκος ( Ζακύνθου) με βοη-
θούς τους κ.κ Καραλή (Ηλείας) και Γκαβέρα (Αχαϊ-
ας).

ΛΟΥΤΡΑΚΙ(προπονητής Νίκος
Μεσολόγγης:Καλαμάγνης, Χατζηνικολής, Γκαρμί-
ρης, Σιώκος, Μαυρίδης, Τσόκος, Παπουτσής(68'
Τσούνης), Πέτρου(77'Δημάκης),  Χρυσαφίδης,
Αποστολάκης, Διαμαντόπουλος(57'Ζερβός).

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ(προπονητής Νίκος Βαμβακού-
λας:Παλιγγίνης, Μπινιχάκης, Νηφαδόπουλος,
Φερεντίνος, Κρητικός, Σιγάλας,
Μανασίδης(81'Σάμαρης), Λάλλας, Ασημάκης,
Κατσικάς)61'Μπεγλκετσής), Μπέντας(27'Μποδώ-
νιας).

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Αχαϊκή – ΠΑΟ Βάρδας 1-1  
ΠΑΟ Λουτρακίου – Μανδραϊκός 1-0
Καλαμάτα – Πανελευσινιακός 0-1
Παναρκαδικός – Αιολικός 1-4
Παναργειακός – Ερμής Κιβερίου 1-1
Αστέρας Μαγούλας – Ζακυνθιακός 1-2
Δόξα Μανωλάδας – Βύζας Μεγάρων 1-0

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Λουτράκι-Αχαική
ΠΑΟ Βάρδας-Καλαμάτα
Μανδραικός-Παναρκαδικός
Πανελευσινιακός-Παναργειακός
Ερμής Κιβερίου-Αστέρας Μαγούλας
Ζακυνθιακός-Δόξα Μανωλάδας
Αιολικός-Κύμη 3-0(α.α)
Ρεπό ο Βύζας Μεγάρων

Γιώργος Βαζάκας: 
«Ο  Αχαρναϊκός έχει ανάστημα» 
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Σε αποχή διαρκείας 
οι ανταποκριτές του ΟΓΑ

Αποχή διαρκείας από τα καθήκοντά τους ξεκινούν
από σήμερα Δευτέρα οι ανταποκριτές του ΟΓΑ, διαμαρ-
τυρόμενοι για την  περικοπή των αποζημιώσεών τους.

Να σημειωθεί ότι οι ανταποκριτές του ΟΓΑ είναι δημο-
τικοί υπάλληλοι, οι οποίοι  έχουν αναλάβει  να φέρουν σε
πέρας υπηρεσίες εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του
Οργανισμού, έναντι σχετικής αποζημίωσης. 

Όμως, όπως καταγγέλλει η ΠΟΕ-ΟΤΑ, η διοίκηση του
ΟΓΑ «με μία αυθαίρετη απόφαση περιέκοψε τις αποζη-
μιώσεις των ανταποκριτών και επί μήνες προβαίνει σε
δηλώσεις και ανακοινώσεις για τη δήθεν αποκατάσταση
των αποδοχών τους μοιράζοντας φρούδες ελπίδες και
υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα». 

«Η κοροϊδία όμως έφτασε στο τέλος της» υπογραμμί-
ζει η ΠΟΕ-ΟΤΑ, που είχε προειδοποιήσει εξ αρχής τον
διοικητή του ΟΓΑ Ξενοφών Βεργίνη με κινητοποιήσεις.
«Παρ” όλα αυτά ο εμπαιγμός συνεχίστηκε μη αφήνοντας
άλλα περιθώρια στους ανταποκριτές του ΟΓΑ, οι οποίοι
εξυπηρετούν με συνέπεια μεγάλο όγκο των ασφαλισμέ-
νων του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα της χώρας.
Και αντί να πληρώνονται ως πρέπει για τις υπηρεσίες
τους… αποζημιώνονται με απαξίωση» σημειώνει και
καλεί τη διοίκηση του ΟΓΑ να προχωρήσει άμεσα στη
διευθέτηση του προβλήματος. 

«Σε διαφορετική περίπτωση θα φέρει ακέραια την
ευθύνη για την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων του
Οργανισμού, καθώς το επόμενο βήμα των ανταποκρι-
τών του ΟΓΑ είναι να υποβάλλουν ομαδικά τις παραιτή-
σεις τους» καταλήγει η ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Βόλος: 56χρονος πήγε να κάψει 
ζωντανή την πρώην σύζυγό του!
Συνελήφθη  στο Βόλο από αστυνομικούς της Υποδι-

εύθυνσης Ασφάλειας Βόλου της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Βόλου, ένας 56χρονος, ο οποίος κατηγορείται για από-
πειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 47χρονης πρώην
συζύγου του. 

Ειδικότερα, προχθες το βράδυ, ο 56χρονος, μετά από
διαπληκτισμό που είχε με την πρώην σύζυγό του στην
οικία, όπου διαμένουν μαζί, την περιέλουσε με οινό-
πνευμα και με τη χρήση αναπτήρα της έβαλε φωτιά,
προκαλώντας της εγκαύματα. 

Η παθούσα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης,
όπου και νοσηλεύεται, ενώ μετά από άμεση κινητοποίη-
ση των αστυνομικών εντοπίστηκε ο δράστης και συνε-
λήφθη. 

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμε-
λειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διενεργεί η
Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου.

40 «βαριά» ονόματα της λίστας
Λαγκάρντ πάνε για έλεγχο

Στο τελικό στάδιο για ακόμα 40
«βαριά» ονόματα της αποκαλούμενης
λίστας Λαγκάρντ, που διατηρούσαν
καταθέσεις εκατομμυρίων στην HSBC
της Ζυρίχης, έχει εισέλθει η έρευνα των
φορολογικών αρχών (ΣΔΟΕ-ΔΟΥ),
που καλούν για εξηγήσεις πολλούς
από αυτούς τους επιχειρηματίες προ-
κειμένου να τους δώσουν τη δυνατότητα να αιτιολογήσουν
αυτά τα ποσά.

Τις επόμενες ημέρες, ίσως μετά το τέλος του Νοεμβρί-
ου, οι 40 αυτοί φάκελοι θα διαβιβαστούν στους οικονομι-
κούς εισαγγελείς Παναγιώτη Αθανασίου και Γαληνό Μπρή,
όπως και στον επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα και επι-
βλέποντα την έρευνα για τη λίστα Γιάννη Δραγάτση.     

Μεταξύ αυτών για τους οποίους ολοκληρώνεται ο έλεγ-
χος είναι: Ιδιοκτήτης μεγάλης εταιρείας σούπερ μάρκετ,
μέλος μεγάλης οικογένειας κατασκευαστών εργοληπτών,
γνωστός πολιτικός μηχανικός, μεγαλοεπιχειρηματίας που
πρόσφατα είχε εμπλοκή με τη Δικαιοσύνη για άλλο θέμα,
γυναίκα-μέλος εφοπλιστικής οικογένειας, ο αδελφός γνω-
στού εμπόρου ειδών σπιτιού, ο σύζυγος (μέλος δικηγορι

κής οικογένειας) γυναίκας που ανήκει σε παλιά οικογέ-
νεια παραγωγής οινοπνευματωδών, γνωστός επιχειρημα-

τίας στην αιολική ενέργεια κ.ά. 
Οπως αναφέρει το capital.gr,

οι φάκελοι αυτοί θα προωθη-
θούν αρμοδίως μετά από τους
πρώτους 10 (μεταξύ των οποί-
ων και 7 μεγαλοεπιχειρηματίες),
για τους οποίους έχουν δρομο-
λογηθεί ήδη οι εξελίξεις. Για
αυτούς τους 7 εντοπίζεται, κατά

πληροφορίες, φοροδιαφυγή από (τουλάχιστον) 2 έως 10
εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ένας μεγα-
λοεπιχειρηματίας που ασχολείται με τα δημόσια έργα, δύο
επιφανή ονόματα που κατά το παρελθόν είχαν τεράστιες
εταιρείες τροφίμων και ποτών, μεγαλοεπιχειρηματίας στον
χώρο του εμπορίου και ένας βιομήχανος. 

Οι εμπλεκόμενοι κλήθηκαν ήδη από τις ΔΟΥ και έδωσαν
εξηγήσεις, ενώ τώρα η υπόθεση θα φτάσει στους οικονο-
μικούς εισαγγελείς, οι οποίοι πιθανόν -με βάση τη δικα-
στηριακή πρακτική- θα απαγγείλουν κατηγορίες για φορο-
διαφυγή και ξέπλυμα. Βέβαια, αν προχωρήσουν στην
καταβολή του οφειλόμενου φόρου (που με τις προσαυξή-
σεις μπορεί να φτάνει το 50% της απόκλισης), ουσιαστικά
θα λήξει η ποινική εμπλοκή τους.

Αυξάνονται τα κρούσματα κλοπώνΑυξάνονται τα κρούσματα κλοπών
Επιδρομές «κυνηγών» χαλκού και μετάλλων στην Ηλεία
Αυξάνονται τα κρούσματα κλοπών στην Ηλεία, όπου «αλωνίζουν» οι συμμορίες «κυνηγών» που αρπάζουν καλώδια χαλκού
ή μέταλλα. Τελευταίος στόχος τους ήταν το αντλιοστάσιο της κοινότητας Κάστρου την οποία άφησαν χωρίς υδροδότηση.
Οι άγνωστοι δράστες παραβίασαν την πόρτα του αντλιοστασίου και άρπαξαν ολόκληρο το μοτέρ μαζί με τη βάση του, τα οποία
φόρτωσαν σε ένα αυτοκίνητο και τράπηκαν σε φυγή. Κάποιοι από τους κατοίκους της περιοχής που τους είδαν να απομα-
κρύνονται, συγκράτησαν τον αριθμό της πινακίδας του οχήματος και τον έδωσαν σε αστυνομικούς του τμήματος Λεχαινών που
ερευνούν για τον εντοπισμό των δραστών.
Τις ίδιες ώρες πάνω- κάτω και πιθανότατα οι ίδιοι διαρρήκτες είχαν «ξηλώσει» καλώδια αξίας 2.000 ευρώ και από την γεώ-
τρηση ενός ιδιώτη που βρίσκεται δίπλα στο αντλιοστάσιο. Τις έρευνες για τις δυο κλοπές συντονίζει η Ασφάλεια Αμαλιάδας.
*** Άλλη σπείρα «χτύπησε» ένα περιφραγμένο οικόπεδο στον Πύργο, από το οποίο έκλεψαν ένα καινούργιο διαφορικό από
τρακτέρ, έναν κινητήρα πετρελαίου, δύο κινητήρες βενζίνης, τρία σασμάν και διάφορα άλλα εργαλεία από σκαπτικά μηχανή-
ματα συνολικής αξίας 6.200 ευρώ.
*** Στόχος διαρρηκτών έγινε και ένα σπίτι στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρηγανά στο Αγρίνιο, που ήταν κλειστό το τελευταίο
διάστημα καθώς ο ιδιοκτήτης. Ο αδελφός του το βρήκε άνω – κάτω και διαπίστωσε ότι είχαν εξαφανιστεί κοσμήματα, ηλεκτρι-
κές συσκευές και άλλα αντικείμενα αξίας.

Μ. Βορίδης: Υπό προϋποθέσεις η κατανομή κονδυλίων του ΕΟΠΥΥ στις ιδιωτικές κλινικές

Με βάση την ποιότητα των υπηρεσιών και την αποδοτικότητά τους θα κρίνονται οι ιδιωτικές κλινικές σε ότι αφορά την κατανο-
μή των κονδυλίων του ΕΟΠΥΥ, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Μάκης Βορίδης, με στόχο τη διασφάλιση των συνθηκών αντα-
γωνισμού. 
Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, «παρότι πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα κατανομής κονδυλίων, όπως διαμορφώνεται με την
υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί σήμερα, θα ενδιαφέρει άμεσα τους ασθενείς και χρήστες υπηρεσιών υγείας στις ιδιωτι-
κές κλινικές». Οι δείκτες αξιολόγησης θα καθορίζονται στην αρχή κάθε έτους, με βάση τα εκκαθαρισμένα και αποδεκτά από τον
ΕΟΠΥΥ στοιχεία του προηγούμενου έτους. Θα υπολογίζονται με διαφορετικό συντελεστή και θα αφορούν την ποιότητα νοση-
λευτικού έργου των κλινικών, τις επανεισαγωγές, την επάρκεια ιατρικών ειδικοτήτων, τη βαρύτητα των περιστατικών που αντι-
μετωπίζει κάθε κλινική, τις υποδομές αυξημένες φροντίδας και τον εξοπλισμό.

Τα προγράμματα του ΕΣΠΑ που θα προκηρυχθούν τον Νοέμβριο Τα προγράμματα του ΕΣΠΑ που θα προκηρυχθούν τον Νοέμβριο 

Τη σκυτάλη της χρηματοδότησης παίρνει η καινοτομία και η εξωστρέφειαΤη σκυτάλη της χρηματοδότησης παίρνει η καινοτομία και η εξωστρέφεια

Τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ που θα προκηρυχθούν τον Νοέμβριο Τη σκυτάλη της χρη-
ματοδότησης παίρνει η καινοτομία και η εξωστρέφεια από τις παραδοσιακές επιχειρηματι-
κές δράσεις εστίασης, υπηρεσιών κ.λπ. Η επόμενη ημέρα για το ΕΣΠΑ θέτει στο προσκή-
νιο κάποιες εμπροσθοβαρείς δράσεις, δηλαδή προγράμματα που θα ξεκινήσουν νωρίτε-
ρα από το προβλεπόμενο. Μεταξύ αυτών είναι και η «Νέα επιχειρηματικότητα» η οποία
αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στο μήνα, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος υφυπουργός
για θέματα ΕΣΠΑ, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Παράλληλα, για τον Νοέμβριο επίσης
έχει προγραμματιστεί και η ενεργοποίηση του Επενδυτικού Ταμείου, το οποίο θα παρέχει
δάνεια, με ευνοϊκούς όρους, σε μικρομεσαίους. Προς το παρόν, είναι ανοικτά για υποβολή
αιτήσεων οκτώ προγράμματα του ΟΑΕΔ, με την πλειονότητα να αφορά στην επιχορήγη-
ση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων. Πληροφορίες αναφέρουν πως μέσα στους
επόμενους μήνες αναμένεται να τρέξουν περισσότερες δράσεις από τον Οργανισμό με
αποδέκτες επιχειρήσεις και ανέργους. Στα «ενεργά» προγράμματα για την τόνωση της
επιχειρηματικότητας έρχονται να προστεθούν και επτά χρηματοδοτικά εργαλεία του Εθνι-
κού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Αυτά παρέχουν εγγυητικές επι-
στολές και δάνεια ύψους έως και 800.000 ευρώ, με το επιτόκιο σε κάποιες περιπτώσεις να
είναι ακόμη και μηδενικό. 
Να σημειωθεί δε πως μπορούν να επωφεληθούν -μεταξύ άλλων- μικρομεσαίοι που εντάσ-
σονται σε κάποιο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ή στον Αναπτυξιακό Νόμο και αντιμετωπίζουν
προβλήματα ρευστότητας. Εναλλακτική επιλογή δανειοδότησης για τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις αποτελεί και το πρόγραμμα Jeremie.

Χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις
Ερχεται ο βαρύτερος χειμώνας της 10ετίας στην Ελλάδα

Ο πιο ψυχρός χειμώνας της τελευ-
ταίας 10ετίας στην Ελλάδα και τα Βαλ-
κάνια εκτιμάται ότι θα είναι ο φετινός,
καθώς ήδη έχουν πέσει αρκετά χιόνια
από τις 22 Οκτωβρίου και έχουν κατα-
γραφεί θερμοκρασίες που συνήθως
σημειώνονται στη καρδιά του χειμώνα.

Ο φετινός χειμώνας φαίνεται ότι δεν
θα έχει απολύτως καμία σχέση με τους
προηγούμενους, οι οποίοι δεν είχαν
πολλά χιόνια, ούτε πάρα πολύ κρύο.

Φέτος φαίνεται ότι θα είναι η χρονιά
των αντικυκλώνων στη δυτική Ευρώ-

πη και η χρονιά των σφοδρών χιονοπτώσεων και του πολικού ψύχους στην ανατολική
Ευρώπη. 

Οι αντικυκλώνες θα εγκατασταθούν στη δυτική Ευρώπη, αφήνοντας έτσι, όλα τα συστή-
ματα και το κρύο από τη βόρεια Ευρώπη να κινηθεί προς τα Βαλκάνια και την Ελλάδα.

Στη Σιβηρία, φέτος μετά από πολλά χρόνια, επικρατεί ήδη αυτή την εποχή ψύχος με θερ-
μοκρασίες ακόμα και -30oC. 

Κρύες μάζες από Σιβηρία αναμένεται να επισκεφτούν τη χώρας μας, τόσο μέσα στον
Νοέμβριο όσο και και στον Δεκέμβριο.

ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ    ---     ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ
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MSc. MSc. Πανεπιστημίου ΑθηνώνΠανεπιστημίου Αθηνών

•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

•ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
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Φυλής 3, 3ος όροφος  (έναντι Ταχυδρομείου) - Ασπρόπυργος
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Πωλείται ξυλουργικό μηχάνημα 
(πλάτη, σβούρα, ξεχοντριστήρας, δίσκος,

τρυπάνι) σε λογική τιμή.
Πληροφορίες  στο 210 5548930 

ή στο 6972203340

ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΟΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΕΙΜΩΝΙΔΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ
ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΚΑΙ Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΚΛΙΑΡΟΒΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ

ΙΣΚΑΝΤΕΡ ΤΑΣΚΕΝΔΗ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΒΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

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

διαμέρισμα 60 τμ με ηλιακό,,
αυτόνομη θέρμανση, θέση
p a r k i n g .
Τηλ:6937050218(4.11.14)

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



Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014 ΘΡΙΑΣΙΟ-15

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

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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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Yπεγράφη από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, Γιάν-
νη Μανιάτη, η Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση (ΚΥΑ) με την οποία θεσμοθετείται το

Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης
(ΣΟΑΠ) για το κέντρο της Αθήνας και πρόκειται
στη συνέχεια να αποσταλεί στους συναρμόδι-
ους Υπουργούς.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το
ΣΟΑΠ περιλαμβάνει ένα σύνθετο πρόγραμμα δρά-
σεων, με στόχο την αντιμε-
τώπι

ση των προβλημάτων,
την ανατροπή της υποβάθ-
μισης και την ανάδειξη του
ευρύτερου κέντρου της
Αθήνας και δεσμεύει τις
Υπηρεσίες ως προς τις
απαραίτητες ενέργειες υλο-
ποίησής του. Προσεγγίζει
ολοκληρωμένα την ανά-
πτυξη της πόλης και προ-
βλέπει, πέραν των πολεο-
δομικών παρεμβάσεων,
δράσεις οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντι-
κού χαρακτήρα. Υλοποιείται για πρώτη φορά και οι

παρεμβάσεις θα χρη-
ματοδοτηθούν από
εθνικούς και κοινοτι-
κούς πόρους και θα
έχουν ορίζοντα υλοποί-
ησης μέχρι το 2021.

Για την ολοκλήρωση
του Σχεδίου προηγήθη-
κε Διαβούλευση και
πολύμηνη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουρ-

γείων, με τον συντονισμό του ΥΠΕΚΑ. Το
σχέδιο έχει γίνει αποδεκτό από το Δήμο
Αθηναίων, καθώς και από την Περιφέρεια
Αττικής.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης,
δήλωσε σχετικά: «Η έγκριση του ΣΟΑΠ,
καταδεικνύει την πολιτική μας βούληση να
υλοποιήσουμε μια στρατηγική Ολοκληρωμέ-
νης Χωρικής Ανάπτυξης κατά την Προγραμ-
ματική Περίοδο 2014-2020. Μόνο με τέτοιες
δράσεις μπορούμε να κατακτήσουμε ένα
βιώσιμο μέλλον. Πρόκειται για ένα σημαντι-

κό στρατηγικό εργαλείο, ένα σχέδιο απολύτως ρεα-
λιστικό, καταστάλαγμα ευρύτατης διαβούλευσης

και στενής συνεργασίας όλων των συναρμόδιων
Αρχών, Φορέων και Υπηρεσιών, που ευχαριστώ
θερμά για την συνδρομή τους στην προσπάθεια.

Το ΣΟΑΠ αποτελεί στην πράξη τη διέξοδο για να
επιλύσουμε στρεβλώσεις δεκαετιών και να προχω-
ρήσουμε στις αναγκαίες παρεμβάσεις που θα
δώσουν αναπτυξιακή ώθηση όχι μόνο στην πόλη
της Αθήνας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της
Αττικής.

Μέσω του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής
Παρέμβασης αντιμετωπίζουμε ολιστικά τα προβλή-
ματα και προωθούμε σειρά δράσεων βιώσιμης
αστικής ανάπτυξης και ολοκληρωμένων χωρικών
επενδύσεων. 

Η πόλη αποκτά πλέον την οικονομική αναζωογό-
νηση και αίγλη που δικαιούται και οι πολίτες της
την ποιότητα ζωής που τους αξίζει».

Έπεσαν οι υπογραφές για το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης της Αθήνας
Οι παρεμβάσεις θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους 
και θα έχουν ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2021.

Γιάννης Μανιάτης 
Το ΣΟΑΠ αποτελεί

στην πράξη τη διέξοδο
για να επιλύσουμε

στρεβλώσεις δεκαε-
τιών και να προχωρή-
σουμε στις αναγκαίες 
παρεμβάσεις που θα

δώσουν αναπτυξιακή
ώθηση στην ευρύτερη
περιοχή της Αττικής.

ΕΣΕΕ: Κοντά στις απαιτήσεις των 
επιχειρήσεων το ν/σ για τα δάνεια 
Αλλά θα χρειασθούν περαιτέρω διευκρινίσεις 

Την εκτίμηση ότι το νομοσχέδιο «Μέτρα για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής
κρίσης και την ενίσχυση της απασχόλησης: κίνη-

τρα για την ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και
επαγγελματιών και έκτακτες διαδικασίες ρύθμισης οφει-
λών επιχειρήσεων» προσεγγίζει για πρώτη φορά τις
επανειλημμένες προτάσεις του εμπορικού κόσμου για
την διευθέτηση των υποχρεώσεων των εντός κρίσης
μικρομεσαίων επιχειρήσεων διατυπώνει η Εθνική Συνο-
μοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΕΣΕ) σε ανακοίνωση
που έδωσε χθες στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνο-
νται τρεις διαφορετικές διαδικασίες για τη ρύθμιση των
δανείων και χρεών: 

Συμφωνία οφειλέτη και Πιστωτικού Ιδρύματος:  Αφορά
στη ρύθμιση του δανείου σε συνεννόηση με την Τράπεζα,
με πρωτοβουλία του οφειλέτη – επιχειρηματία, ο οποίος
καταθέτει την σχετική αίτηση. Η Τράπεζα μπορεί να ρυθ-
μίσει τα χρέη εφόσον έχει τουλάχιστον το 50% των οφει-
λών της επιχείρησης ή εφόσον έχει τέτοιο ποσοστό των
χρεών που μετά τη διαγραφή η επιχείρηση θα μείνει με
δανεισμό που δεν θα ξεπερνά το 75% της καθαρής περι-
ουσιακής της θέσης. 

Ρύθμιση με απόφαση δικαστηρίου: Αφορά στη δυνατό-
τητα μιας επιχείρησης να ζητήσει τη ρύθμιση των χρεών
της από το δικαστήριο, εφόσον συγκεντρώσει τη σύμφω-
νη γνώμη τουλάχιστον του 50,1% του συνόλου των οφει-
λετών της. 

Έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης: Αφορά στη
δυνατότητα  των πιστωτών να ζητήσουν από το δικαστή-
ριο να θέσει τον οφειλέτη σε «Έκτακτη διαδικασία ειδικής
διαχείρισης», εφόσον αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το
40% των οφειλών της επιχείρησης. 

Αυτή η διαδικασία θα μπορεί να ενεργοποιείται μόνο σε
περίπτωση που ο οφειλέτης είναι σε κατάσταση παύσης
πληρωμών. Εάν το δικαστήριο δεχθεί την αίτηση, ορίζε-
ται ειδικός διαχειριστής ο οποίος αναλαμβάνει τη διαχεί-
ριση για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της
επιχείρησης ή επί μέρους λειτουργικών συνόλων. 

Η ΕΣΕΕ σημειώνει πως από τις προωθούμενες διατά-
ξεις των πέντε κεφαλαίων και των είκοσι δύο άρθρων,

προκύπτουν αρκετά θετικά σημεία, αλλά και εύλογα ερω-
τήματα που χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων. 

Συγκεκριμένα , η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού
Εμπορίου σημειώνει πως άρθρα του νομοσχεδίου όπως
διατυπώνονται στο προσχέδιο δημιουργούν εύλογα ερω-
τηματικά που θα χρειαστούν τις ανάλογες διευκρινίσεις,
ώστε το τελικό κείμενο να καταστεί λειτουργικό και να
εφαρμοστεί ουσιαστικά και ολοκληρωμένα από τους
μικρομεσαίους της αγοράς. 

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της ΕΣΕΕ: Για το
πρώτο είδος ρύθμισης που αφορά ένα μεγάλο ποσοστό
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (άρθρο 2 παρ. 5)  αναφέρε-
ται ότι οι τράπεζες παρέχουν την αιτούμενη διαγραφή
«κατά τη διακριτική τους ευχέρεια», πράγμα που σημαί-
νει ότι είναι οι ίδιες που θέτουν τα κριτήρια και αναλόγως
αποφασίζουν, όχι μόνο για το είδος της ρύθμισης αλλά
και για την ένταξη του εκάστοτε αιτούντα στην εν λόγω
ρύθμιση. 

Από την ανάγνωση του προσχεδίου δεν προκύπτει
σύνδεση των διατάξεών του με τον Κώδικα Δεοντολογίας
των τραπεζών, ο οποίος περιέχει ευνοϊκές προβλέψεις
για τους δανειολήπτες. Θεωρούμε ότι αυτή η σύνδεση
είναι απαραίτητη για την επιτυχία της εφαρμογής του
νομοσχεδίου. Δεν διακρίνεται σαφής κατεύθυνση στο
είδος των ρυθμίσεων των χρεών από τις τράπεζες. Αντί-
θετα, η υποχρέωση του αιτούντα να δηλώσει την καθαρή
περιουσιακή  του θέση δίνει τη δυνατότητα στις Τράπεζες
να θέσουν ως κριτήριο τις περαιτέρω εξασφαλίσεις για
την ένταξη του αιτούντα στη ρύθμιση. 

Από τις διατάξεις δεν προκύπτει σε ποιο είδος οφειλής
ή τραπεζικού προϊόντος αναφέρεται, εάν δηλαδή αφορά
μόνο στα επαγγελματικά δάνεια ή εάν περιλαμβάνει
άλλους τύπους δανείων που έχουν λάβει οι επιχειρήσεις,
όπως για παράδειγμα τα δάνεια των σεισμοπλήκτων και
πυρόπληκτων, αγροτών και τα δάνεια με εγγύηση
ΤΕΜΠΜΕ/ΕΤΕΑΝ. 

Επιπλέον, ο επιχειρηματίας που θα καταφέρει να ρυθ-
μίσει τα χρέη του σε μία τράπεζα ενώ εκκρεμούν και
άλλες οφειλές σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα, θα έχει τη
δυνατότητα να ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων. 

Αναφορικά με το άρθρο 7 του Κεφ. 3, «Δικαίωμα απο-
ζημίωσης πιστωτών», χρήζει περαιτέρω διευκρίνισης ή
δεσμευτικότητα της ρύθμισης, αφού φαίνεται να δίνεται η
δυνατότητα στους πιστωτές που δεν συναινούν, να ζητή-
σουν αποζημίωση. 

«Βοηθούν» και τα γονίδια 
στην εγκληματική συμπεριφορά

Την ύπαρξη γονιδίων που συνδέονται με τη βίαιη και
εγκληματική συμπεριφορά επιβεβαίωσε η γενετική ανά-
λυση περίπου 900 ανθρώπων που έχουν καταδικαστεί

για διάφορα εγκλήματα στη Φινλανδία. Πρόκειται για την πρώτη
έρευνα με αντικείμενο τη γονιδιακή φύση βίαιων εγκληματιών.

Η εγκληματική συμπεριφορά μπορεί να συσχετίζεται με
κάποια γονίδια, δεν είναι όμως σίγουρο ότι οφείλεται σ' αυτά...

Η εγκληματική συμπεριφορά μπορεί να συσχετίζεται με κάποια
γονίδια, δεν είναι όμως σίγουρο ότι οφείλεται σ' αυτά...

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η πιθανότητα επίδειξης βίαιης
συμπεριφοράς αυξάνεται κατά 13 φορές, όταν πρόκειται για
άτομα που έχουν δύο συγκεκριμένα γονίδια, ενώ τουλάχιστον το
5%-10% των εγκλημά-
των που έχουν λάβει
χώρα στη Φινλανδία
μπορεί να αποδοθεί
σε άτομα με αυτή την
ιδιαιτερότητα.

Ωστόσο, σύμφωνα
με τους επιστήμονες,
αυτή η γνώση δεν
μπορεί να χρησιμεύ-
σει στον εντοπισμό
εγκληματιών, διότι κατά πάσα πιθανότητα
πολλά ακόμη γονίδια εμπλέκονται στο θέμα της συμπεριφοράς,
καθώς και περιβαλλοντικοί παράγοντες που παίζουν βασικό
ρόλο. 

Ακόμη, σύμφωνα με τον κύριο συντάκτη της έκθεσης, η πλειο-
νότητα των ατόμων που συγκεντρώνουν αυτά τα χαρακτηριστι-
κά δεν πρόκειται ποτέ να διαπράξει κάποιο έγκλημα.

«Είναι πολλοί οι παράγοντες που επηρεάζουν τη νοητική ικα-
νότητα», τόνισε ο επιστήμονας, «το μόνο που έχει σημασία είναι
η νοητική ικανότητα του ατόμου, ώστε να καταλάβει τις συνέπει-
ες των πράξεών του, αλλά και να ελέγξει τη συμπεριφορά του».

Αν και οι επιστήμονες τονίζουν τη σημασία της ελεύθερης βού-
λησης έναντι της γονιδιακής κληρονομιάς, έχουν σημειωθεί ήδη
δύο περιστατικά μείωσης της ποινής εγκληματιών, λόγω των
γονιδίων τους.


