
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

Η κατάθεση των 
Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων για τη δημοτική 
περίοδο 2014-2019

Αρχίζουν οι εγγραφές, 
για τα Τμήματα εκμάθησης 

της Ρωσικής Γλώσσας, 
στο Δήμο Ασπροπύργου 

Αιτήσεις στο Πνευματικό ΚέντροΑιτήσεις στο Πνευματικό Κέντρο
(10:00-13:00), από 12 έως (10:00-13:00), από 12 έως 

21 Νοεμβρίου.21 Νοεμβρίου.

Άρση της απαγόρευσης προσλήψεων,
ιδίως στις ανταποδοτικές υπηρεσίες

Η κοινή θέση μελών 
της ΚΕΔΕ και 

αντιπροσωπείας 
της ΠΟΕ-ΟΤΑ, στην 

πρώτη αναγνωριστική
συνάντησή τους 
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Τιμή : 0,01€ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

κ.2239

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΟΙ ΜΙΚΤΕΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΣΔΑ 

ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΘΟΥΝ ΕΚΤΟΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ: 
ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
Τι γίνεται με τα 
δεδουλευμένα στα 
Ναυπηγεία Ελευσίνας;

Ερώτηση πέντε ανεξάρτητων βουλευτών
για το οξύ πρόβλημα των εργαζομένων 

ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟΥΣ
ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Μοιράσθηκε μεγάλη 
ποσότητα φρούτων

και λαχανικών για τις 
ανάγκες των άπορων 
δημοτών στις Αχαρνές 

ΦΩΤΙΑ
ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ ΣΕ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
Με εγκαύματα στα

χέρια τραυματίσθηκε 
ένας 53χρονος 

"Σήκωσαν" 
χρηματοκιβώτιο από το

Ψυχιατρείο ‘’Δαφνί’’

Βελτιωμένα τα αποτελέσματα λόγω υψηλότερων διεθνών περιθωρίων
διύλισης αλλά και των εξαγωγών από το διυλιστήριο Ελευσίνας 

Στα 146 εκατ. ανήλθαν τα λειτουργικά
κέρδη των ΕΛΠΕ το γ΄ 3μηνο

Στην επόμενη συνεδρίαση 
του Δ.Σ. Αχαρνών 

ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΟΟ
ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ

22001155  ΚΚΑΑΙΙ
ΜΜΕΕΤΤΑΑΣΣΤΤΕΕΓΓΑΑΣΣΗΗ

ΙΙΕΕΚΚ  

Αθρόα -για ακόμη μια φορά- 
η προσέλευση του κόσμου 
Στη διάθεση προϊόντων απευθείας 

από παραγωγούς στο ΧαϊδάριΣελ: 8

Σελ: 10-11

Σελ: 5

Σελ: 3Σελ: 2

Σελ: 3

Σελ:  7

Σελ: 2

Σελ:  3

Σελ: 5

● Ενημερωτική ημερίδα για την τοπική ανάπτυξη,
σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα 

του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας  

Σελ: 9

«ΔΡΟΥΜΕ 
ΤΟΠΙΚΑ- 
ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ 
ΔΡΟΜΟΥΣ 
ΣΤΟΥΣ 
ΝΕΟΥΣ» 

Σελ: 3



Ισχυρή φωτιά εκδηλώθηκε  σε συνεργείο αυτοκινή-
των επί της Λεωφόρου Νάτο στον Ασπρόπυργο, με
συνέπεια να τραυματισθεί ένας άνδρας και να

πρκληθούν  υλικές ζημιές.  Ο 53χρονος μεταφέρθηκε με
ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, προκειμένου να
του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, καθώς  φέρει
εγκαύματα στο σώμα και τα χέρια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά
εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μέσα 

στον χώρο της επιχείρησης που βρίσκεται στην οδό
Αγίου Γεωργίου ενώ στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα
της ΠΥ με εννιά πυροσβέστες.

Την έρευνα ανέλαβαν εμπειρογνώμονες της Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας. 

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Αθλητικά:

Ανέστης Τσακίρογλου

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4
19300 Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα

 IBAN: GR72 0110 2000 0000   2004 4032 660

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου

 Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

τις απόψεις της εφημερίδας

Ελευσίνα
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

ΔΑΡΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Βεν. Ελευθερίου 79,

Τηλέφωνο: 
2105544246

Ασπρόπυργος
Πολίτη Ματίνα Η.

Καποδιστρίου 27 &
Μιαούλη,

Τηλέφωνο: 
2105570067

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.
Παναγίας Γρηγορού-
σης 50 & Μπότσαρη,

Τηλέφωνο: 
2102387965

Αχαρνές
(Τουρτίδου Νικούλα

Θ.) Πάρνηθος 23,
Αχαρνές, Τηλ: 

2102464914
Ώρες Εφημερίας

08:00-08:00
(Επόμενης)

Γκίκα Σοφία - Ακριβή
Κ. Αριστοτέλους 260, 

Τηλέφωνο: 
2102448558

Μάνδρα
Αθανασοπούλου  Χ.

Εργατικές Κατοικίες,  
Τηλέφωνο: 
2105541721

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30.

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Με λίγη συννεφιά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 13 έως 20
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Λέοντος πατριάρχου Κωνσταντινου-

πόλεως, Μαρτύρων Αντωνίου
Γερμανού και Νικηφόρου, Αρσακίου

2 - ΘΡΙΑΣΙΟ Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014

Την ανάγκη να
αρθεί η απαγό-
ρευση των προ-

σλήψεων στους δήμους
και ειδικότερα στις αντα-
ποδοτικές υπηρεσίες,
τόνισαν τόσο τα μέλη του
ΔΣ της ΚΕΔΕ, όσο και η
αντιπροσωπεία της ΠΟΕ-
ΟΤΑ, κατά τη συνάντηση
που είχαν σήμερα στην
ΚΕΔΕ. Σε ό,τι αφορά ειδικά στους νησιωτικούς δήμους,
ο γ. διευθυντής της ΚΕΔΕ Π. Βασιλείου επισήμανε, ότι ο
Ν. 4093 επιτρέπει κατ΄ εξαίρεση τις προσλήψεις τακτι-
κού προσωπικού στους νησιωτικούς δήμους και τονί-
στηκε η ανάγκη να ξεπερασθεί το πρόβλημα της εντο-
πιότητας.

Οι δύο πλευρές εξέφρασαν κοινή θέση στο θέμα της
αξιολόγησης και του επανέλεγχου των συμβάσεων.
Όπως σημειώθηκε, συμφωνούν στην αξιολόγηση, αλλά
με διαφορετικούς όρους και κυρίως με κατάργηση του
συστήματος της ποσόστωσης.

Ειδικά για το θέμα των δημάρχων που διώκονται για
τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων τους, ο
δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης σημείωσε, ότι εφό-

σον αποσαφηνισθεί πως «οι
αποφάσεις δεν αφορούν στο
θέμα της πλαστότητας και τεθεί
από τους δημάρχους η ΚΕΔΕ
θα είναι μαζί τους».

Επικριτικές ήταν οι δυο
πλευρές και στο θέμα των
εργαζομένων με το σύστημα
των δίμηνων, πενάμηνων και
οκτάμηνων. Όπως χαρακτηρι-
στικά είπε ο κ. Πατούλης:

«Θέλουμε ανθρώπους που να εργάζονται μόνιμα και
σταθερά. Δεν θέλουμε να αλλάζουμε συνέχεια υπαλλή-
λους». Αναφερόμενος στο θέμα της έλλειψης εμπειρίας
των συγκεκριμένων εργαζομένων, ο γγ της ΚΕΔΕ και
δημοτικός σύμβουλος του δήμου Έδεσσας Γ. Μουράτο-
γλου είπε χαρακτηριστικά: «Οι διμηνίτες διέλυσαν τον
στόλο των αυτοκινήτων του δήμου. Μέχρι το 2016 θα
έχουν διαλύσει τα πάντα. Μπορεί να είναι ένα μέτρο για
την καταπολέμηση της ανεργίας, αλλά στην ουσία δεν
κάνουμε τίποτα». Και ο κ. Μπαλασόπουλος πρόσθεσε:
«Όταν παίρνεις 25 νέους εργαζόμενους σε έναν δήμο
και πάει ο πολίτης να εξυπηρετηθεί και αυτοί ψυρίζουν
τη μαϊμού, ποιος θα την πληρώσει; Εμείς ως θεσμός.
Αυτή η κατάσταση μας απαξιώνει».

Άρση της απαγόρευσης 
προσλήψεων, ιδίως

στις ανταποδοτικές υπηρεσίες
Η κοινή θέση μελών της ΚΕΔΕ και αντιπροσωπείας της ΠΟΕ-ΟΤΑ,

στην πρώτη αναγνωριστική συνάντησή τους 

ΦΩΤΙΑ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ ΣΕ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

Με εγκαύματα σε χέρια και σώμα 
τραυματίσθηκε ένας 53χρονος 



ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟΥΣ 
ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
Μοιράσθηκε μεγάλη ποσότητα φρούτων και λαχανικών 
για τις ανάγκες των άπορων δημοτών στις Αχαρνές 

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 ΘΡΙΑΣΙΟ - 3ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙ ΣΣΣ

Με στόχο την Ενημέρωση –
Ευαισθητοποίηση της τοπι-
κής κοινωνίας, αναφορικά με

την τοπική ανάπτυξη, το Ν.Π.Δ.Δ. Πολι-
τισμού- Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολι-
τικής –Προσχολικής Αγωγής Δήμου
Ελευσίνας και το Πνευματικό Κέντρο
του Δήμου Ασπροπύργου ως εταίροι
της Αναπτυξιακής Σύμπραξης “Θρια-
σία-Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην
Απασχόληση” για την υλοποίηση του
Τοπικού Σχεδίου Δράσης «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
ΠΕΔΙΟ», θα πραγματοποιήσουν ημερί-
δα με τίτλο “ΔΡΟΥΜΕ ΤΟΠΙΚΑ• Συνερ-
γαζόμαστε-ανοίγουμε δρόμους για την
Τοπική Ανάπτυξη”  την Τετάρτη, 12
Νοεμβρίου 2014, στις 18:30, στο
Δημαρχείο Ελευσίνας (Χατζηδάκη 41
και Δήμητρος), στην αίθουσα του Δημο-
τικού Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα
παρουσιαστούν οι ανάγκες του Θριάσι-
ου Πεδίου, σε συνδυασμό με το συγκε-
κριμένο Πρόγραμμα Απασχόλησης και
Κοινωνικής Πολιτικής, που επιδιώκει τη
συνεργασία όλων των τοπικών φορέ-
ων, για την επιτυχή προώθηση των
ωφελουμένων γυναικών – επιστημό-
νων στην αγορά εργασίας, μέσα από τη
δημιουργία Τοπικών Συμφώνων Προώ-
θησης της Απασχόλησης, και τελικό
στόχο τη στήριξη και ανάπτυξη του
Θριάσιου Πεδίου.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Θριασία”
κι οι φορείς που συμπράττουν στο Πρό-
γραμμα, απευθύνουν πρόσκληση, για
συμμετοχή στην Ημερίδα, προς όλους
τους ενδιαφερόμενους: 

Τις Επαγγελματικές Οργανώ-
σεις, τους Εργοδοτικούς Φορείς,
Κοινωνικούς Εταίρους, Επιχειρή-
σεις του Θριάσιου Πεδίου, και τις
ωφελούμενες Γυναίκες – Επιστή-
μονες.

Α’ Κύκλος Επιχειρηματικών
Συναντήσεων του Συλλόγου

Επιστημόνων Μεγάρων

Στο μεταξύ, να αναφέρουμε ότι
επιχειρήσεις με σημαντική παρου-
σία στην αγορά εργασίας του Θριασίου
μοιράστηκαν  την προηγούμενη εβδο-
μάδα 4 & 5 Νοεμβρίου 2014 την εμπει-
ρία τους με τις ωφελούμενες του Τοπι-
κού Σχεδίου Δράσης της Α.Σ. “Θριασία”,

στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου Επιχειρημα-
τικών Συναντήσεων από τον Σύλλογο
Επιστημόνων Μεγάρων που εντάσσο-
ντας στο προγράμμα ΤΟΠΣΑ «Δίκτυο
για την Κοινωνική Οικονομία και την
Προώθηση στην Απασχόληση Γυναι-
κών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο».

Οι Επιχειρηματικές Συναντήσεις είχαν
ως αποδέκτες τις ωφελούμενες του
προγράμματος, γυναίκες επιστήμονες
από τις περιοχές Μεγάρων-Ελευσίνας-
Ασπροπύργου και υλοποιήθηκαν με
σκοπό:

Την διερεύνηση επαγγελματικών
επαφών.

Την ανάδειξη νέων προοπτικών
συνεργασίας.

Την ανταλλαγή απόψεων που θα
ωφελήσει και τις δύο πλευρές.

Την απόκτηση συμβουλών και χρήσι-
μων πληροφοριών για την έναρξη μιας
νέας επιχείρησης στο μέλλον.

Την απόκτηση γνώσης της οπτικής
των επιχειρηματιών για την εικόνα που
επικρατεί στην τοπική αγορά.

Την κατανόηση των προσδοκιών που
έχουν οι επιχειρηματίες ως εργοδότες
από υποψήφιους συνεργάτες ή εργαζο-
μένους στις επιχειρήσεις τους.

«ΔΡΟΥΜΕ ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ
ΔΡΟΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ» 

● Ενημερωτική ημερίδα σήμερα
στην αίθουσα του Δημοτικού

Συμβουλίου Ελευσίνας  

"Σήκωσαν" 
χρηματοκιβώτιο

από το Ψυχιατρείο
‘’Δαφνί’’

Γνώστες του χώρου φαίνεται πως ήταν
οι διαρρήκτες που εισέβαλαν προ δυο
ημερών στο Ψυχιατρείο "Δαφνί" και
άρπαξαν το χρηματοκιβώτιο, που περιεί-
χε μεγάλο ποσό χρημάτων!

Μερίδιο μάλιστα των χρημάτων αυτών
ήταν των ασθενών, καθώς σύμφωνα με
τις αστυνομικές αρχές φυλάσσονταν εκεί
αποταμιεύσεις τους.  

Όπως προέκυψε από έρευνες  το
Αστυνομικού Τμήματος Χαϊδαρίου, οι
δράστες μπήκαν στο Διοικητήριο  έχο-
ντας μαζί τους καροτσάκι για να φορτώ-
σουν το χρηματοκιβώτιο. 

Εκατοντάδες κιλά λαχανικών και
φρούτων προσφέρουν κάθε
εβδομάδα στον Δήμο Αχαρνών

οι έμποροι της Λαχαναγοράς Αθηνών,
ώστε να διατεθούν σε άπορους δημότες,
που έχουν χτυπηθεί βάναυσα από την
οικονομική κρίση. Όπως χαρακτηριστικά
περιγράφει η Αντιδημάρχος Ελένη Σαχ-
σανίδη η ανταπόκριση που συναντά η
ίδια, αλλά και οι εργαζόμενοι στην Κοινω-
νική Υπηρεσία κάθε φορά που επισκέ-
πτονται την Λαχαναγορά είναι συγκινητι-
κή. Όχι από το υστέρημα, αλλά από τα
καλύτερα προϊόντα τους διαθέτουν οι
έμποροι δίχως δεύτερη σκέψη στο άκου-
σμα πως προορίζονται για άπορες οικο-
γένειες που δεν μπορούν να ανταποκρι-
θούν ούτε στα προς το ζην!

Ο Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός και η

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
Δήμου Αχαρνών Σαχσανίδη Ελένη εξέ-
φρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες  , για
την ενεργή συμμετοχή τψν παραγωγών
στο κοινωνικό έργο του Δήμου Αχαρνών
τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Εμπόρων
Στέφανο Κυρλή και τους Εμπόρους της
Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών που
ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα τους
προσφέροντας οπωροκηπευτικά και
φρούτα, ενισχύοντας τους συνανθρώ-
πους μας που χρειάζονται βοήθεια.

Οι επαγγελματίες που προσέφεραν
δωρεάν σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες
μας τα προϊόντα τους είναι οι:

1 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.

2 ΒΕΡΥΚΙΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ -
ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ

3
ΜΑΡΤΣΟΥΚΟΣ
Α.Ε.

4 ΑΠ. Θ.
ΜΠΑΖΙΑΚΑΣ &
ΥΙΟΙ Ο.Ε.

5 ΓΑΙΑ
Ε Ξ Α Γ Ω Γ Ι Κ Η
Μ Ο Ν . Ε Π Ε
Μ Ο Υ Γ Ι Α Σ
ΜΗΝΑΣ

6 Har-Ma Fruits Χριστόπουλος Χαρ.
Γεώργιος

7 ΠΑΥΛΟΣ Θ. ΜΑΚΡΗΣ
8 George Pitsidopoulos ΕΜΠΟΡΙΟ

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
9 ΤΣΙΡΗΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
10 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ
11 ΑΝΤΡΕΑΣ ΔΗΜ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

12 ΣΠΑΝΑΚΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΟΣ
13 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ
14 ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ ΙΩΑΝ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
15 ΚΑΠΟΥΣΟΥΖΟΓΛΟΥ Ο.Ε.
16 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
17 ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΪΝΗΣ
18 PLANET FRUITS
19 ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
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ΚΑΛΕΣΜΑ 
Σωματείου Εργαζομένων 
στο Θριάσιο Νοσοκομείο 

Διαδήλωση για την υγεία θα γίνει το Σάββατο
15 Νοέμβρη στην Πλατεία Λαού στην Άνω Ελευ-
σίνα, ως ένδειξη εναντίωσης και διαμαρτυρίας
στο κλείσιμο της ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ κλινικής ,της
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ και την υποβάθμιση του
ΘΡΙΑΣΙΟΥνοσοκομείου, στη συγχώνευση των
Ιατρείων του ΠΕΔΥ     (ΙΚΑ)με το Κέντρο Υγείας
Ελευσίνας. Η ανακοίνωση -κάλεσμα αναφέρει:

‘’OXI ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΕΣΑΝ Α.Ε. ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ

ΧΑΡΑΤΣΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΝΟΕΜΒΡΗ στις 11 π.μ.
στην Πλατεία Λαού στην Άνω Ελευσίνα’’

Τη διενέργεια έκτακτου δημοτικού συμβουλίου για
τη  διαχείριση των απορριμμάτων, ζητει με επιστο-
λή του προς των δήμαρχο Χρήστο Παππού , ο
επικεφαλής της Λαικής Συσπείρωσης Φυλής
Δημήτρης Τσιουμπρής.

Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής:
«Με αφορμή την πρόταση της Περιφερειάρχου Αττικής

κ. Δούρου για ένα << νέο μοντέλο διαχείρησης των
απορριμάτων>>, ο Δήμαρχος Φυλής κ.Παππούς στην
προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
και μάλιστα στο τέλος, στις 00.30 τα μεσάνυχτα, έφερε
ένα σχέδιο απόφασης τεσσάρων σημείων βασισμένο
στην επιστολή της Ρένας Δούρου.

Ο Δήμος Φυλής είναι ο αποδέκτης όλων των απορριμ-
μάτων της Αττικής – και όχι μόνο – πάνω από μισό
αιώνα. Οι ευθύνες για την παραμονή της στη Φυλή –
Θριάσιο είναι διαχρονικές και δεν αφορούν μόνο τις
κυβερνήσεις Ν.Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, αλλά και τους
αιρετούς στην τοπική αυτοδιοίκηση τόσο του δικομματι-
σμού όσο και του ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζουν αυτές τις επι-
λογές.

Με την επιστολή της στους Δημάρχους, η κ. Δούρου,
θέτει τρεις προτεραιότητες ως περιφαρειακή αρχή που
κινούνται σε πνεύμα αοριστίας και δεν απαντούν στην
αντιμετώπιση ενός σοβαρού προβλήματος που απειλεί
να πνίξει στα σκουπίδια τους Δήμους της Αττικής το
χρόνο που έρχεται. 

Η περιφερειάρχης Αττικής, με την πρόταση της για διά-
λογο με τους Δημάρχους, στην ουσία ρίχνει το μπαλάκι
στους Δημάρχους και δεν απαντά πότε θα σταματήσει η
λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής. Οι κάτοικοι της Φυλής αλλά
και του Θριάσιου έχουν χορτάσει από κόλπα και ψέματα
περί αορίστων χρονοδιαγραμμάτων.

Στα ίδια κινείται και η πρόταση του δημάρχου Φυλής κ.
Παππού. Επαναλαμβάνει την αόριστη θέση της κ. Δού-
ρου ,θέση που πρόβαλαν και όλοι οι προηγούμενοι
δήμαρχοι Άνω Λιοσίων και Φυλής να κλείσει η χωματε-
ρή. Ο κ. Παππούς όμως σήμερα, είναι Δήμαρχος
Φυλής, και οφείλει (αν πιστεύει φυσικά πως η χωματερή
πρέπει να κλείσει) να θέσει συγκεκριμένο και σύντομο
χρονοδιάγραμμα για το σκοπό αυτό. 

Σε αντίθετη περίπτωση να προτείνει μέτρα αντιμετώπι-
σης της κατάστασης. Δηλαδή, να καλέσει τους εργαζόμε-
νους και τους κατοίκους του Δήμου ώστε να επιβάλλουν
το κλείσιμο της χωματερής.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Φυλής προτείνει να γίνει έκτακτο
Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα ασχοληθεί αποκλειστι-
κά με αυτό το θέμα. Σε αυτό να καλεστούν οι κάτοικοι και
οι μαζικοί φορείς για να πουν τη γνώμη τους με σκοπό
να υπάρξει δέσμευση όλων για το οριστικό πια κλείσιμο
της χωματερής.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Φυλής προτείνει ακόμα:
Όχι στην εμπορευματοποίηση της διαχείρισης των 

απορριμάτων. Όχι στη μετατόπιση των βαρών στις
πλάτες των λαϊκών στρωμάτων μέσα από τα ανταποδο-
τικά τέλη.

Να διαμορφωθεί χωρίς άλλες καθυστερήσεις νέος
Εθνικός Σχεδιασμός και με βάση αυτόν να καταρτιστούν
τα αναθεωρημένα ΠΕΣΔΑ που θα υλοποιούν με κεντρι-
κούς δημόσιους πόρους που θα προκύψουν απ΄ τη
φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου και με άξονες:

– Τη μη ιδιωτικοποίηση στις ΣΔΙΤ και τις συμβάσεις
παραχώρησης.

– Την απόλυτη διασφάλιση όλων των εργαζομένων
χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με πλήρη εργασιακά
δικαιώματα.

– Την μείωση των παραγόμενων απορριμάτων , την
προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή,
περιλαμβανομένης και της  κομποστοποίησης του οργα-
νικού κλάσματος , σε συνδυασμό με το δραστικό περιο-
ρισμό του ρεύματος των σύμμεικτων ΑΣΑ.

– Την ορθολογική μεταφορά των ΑΣΑ μέσω σταθμών
μεταφόρτωσης , περιλαμβανομένης και της θαλάσσιας
μεταφοράς.

Να σταματήσει κάθε διαδικασία για την ανάθεση της
κατασκευής και λειτουργίας των τεσσάρων μονάδων
επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων που στηρίζεται
στον ισχύοντα Περιφαρειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Αττικής.

Να κλείσει άμεσα και οριστικά ο ΧΥΤΑ Φυλής. Να εγκα-
τασταθεί σε κατάλληλη και εκτός Θριασίου θέση ο απο-
τεφρωτήρας των μολυσματικών. Να αρχίσει η απορύ-
πανση και η περιβαλλοντική αποκατάσταση της ευρύτε-
ρης περιοχής.

Παράλληλα, να εκπονηθεί πλήρης επιδημιολογική
μελέτη που θα περιλαμβάνει τους κατοίκους και τους
μόνιμους εργαζόμενους στη ζώνη επιρροής της ΟΕΔΑ
Φυλής – Άνω Λιοσίων σε συνδυασμό και με τη λειτουρ-
γία των άλλων, υψηλής όχλυνσης εγκαταστάσεων, (εξαι-
τίας του φαινομένου της συνέργιας των ρύπων) που
συνοστίζονται στο βεβαρημένο Θριάσιο.

Να απαγορευτεί κάθε νέα δραστηριότητα διαχείρισης
των αποβλήτων στο Θριάσιο και οι νέες χωροθετήσεις να
αναζητηθούν εκτός του Θριασίου χωρίς τον αποκλεισμό
και των εκτός Αττικής περιοχών στο πλαίσιο μια δίκαιης
διαπεριφερειακής συνεργασίας.

Να δημοσιοποιηθούν τώρα εν όψει και του επικείμενου
υπερκορεσμού του ΧΥΤΑ Φυλής τα σχέδια της κυβέρνη-
σης και της διοίκησης ΕΔΣΝΑ σε σχέση με τη χωροθέτη-
ση του (των) μελλοντικού (-ων) ΧΥΤΑ που μέχρι σήμερα
κρατούνται επτασφράγιστο μυστικό.

Στο μεταξύ, να προωθηθούν άμεσα δράσεις ήπιας ανα-
κύκλωσης με διαλογή στη πηγή (περίλαμβανομένων και
των οργανικών) στη Αττική και γενικότερα.

Για τη Λαϊκή Συσπείρωση
Ο Επικεφαλής – Δημοτικός Συμβουλος
Δημήτρης Τσιουμπρής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Τηλ.: (+30) 213 2072 509
Fax: (+30) 213 2072 483
e-mail:   sxol.epit.2@gmail.com 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Βαθμός Προτεραιότητας: Κοι-
νός                                              

Χρόνος Διατήρησης του εγγρά-
φου στο           αρχείο: Στο διηνε-
κές 

Αχαρνές, 11/11/2014
Αριθ. πρωτ.: 1211

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την εκμίσθωση του κυλι-

κείου του 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΧΑΡΝΩΝ

Η Σχολική Επιτροπή Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Αχαρνών προκηρύσσει δημόσιο
πλειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για
την εκμίσθωση του κυλικείου
του  1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ. 

Ο διαγωνισμός για την εκμί-
σθωση του κυλικείου του 1ου
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ θα διε-
νεργηθεί στα γραφεία της Σχο-
λικής Επιτροπής Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης στις
15/12/2014, ημέρα Δευτέρα  και
ώρα 12:00 μ.μ.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να
υποβάλλουν την προσφορά
ενδιαφέροντος για το σχολικό
κυλικείο στο Γραφείο της Σχολι-
κής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρ-
νών, στο κτήριο των δημοτικών
υπηρεσιών, 2ος όροφ., έως την
15/12/2014, ημέρα Δευτέρα  και
ώρα 11:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, τηλ 213
2072 509, απ’ όπου μπορούν να
παραλάβουν τη διακήρυξη του
διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (Δευτέρα –
Παρασκευή, 8:00 – 15:00).              

Αντίγραφο της παρούσας δια-
κήρυξης να δημοσιευθεί 30 του-
λάχιστον ημέρες πριν τη διενέρ-
γεια του διαγωνισμού στην εξώ-
θυρα του Δημοτικού Καταστήμα-
τος, στον πίνακα ανακοινώσεων
του σχολείου, καθώς και σε τοπι-
κές εφημερίδες.

Η Πρόεδρος
Ευθυμιάδου Γεωργία

Τη διενέργεια έκτακτου δημοτικού συμβουλίου 
για τη διαχείριση των απορριμμάτων 
Ζητεί με επιστολή της η ΛαΖητεί με επιστολή της η Λαϊκή Συσπείρωση Φυλήςκή Συσπείρωση Φυλής
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Στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. Αχαρνών 
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Στην υλοποίηση της εξαγγελίας που αφορά στα
Σεμινάρια Ρωσικής Γλώσσας προχωρά ο Δήμος
Ασπροπύργου, στο πλαίσιο του Μορφωτικού

Πρωτοκόλλου, που υπέγραψε με το Πολιτιστικό - Επι-
στημονικό Κέντρο της Ρωσικής Πρεσβείας στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, ο Δήμος, ανάλογα με τη ζήτηση, θα λει-
τουργήσει Τμήματα Ανηλίκων και Ενηλίκων, στο κέντρο
του Ασπρόπυργου και στη συνοικία Γκορυτσά.

Για την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, οι φορείς
που το συνδιοργανώνουν, αποφάσισαν να ορισθεί ένα
άκρως συμβολικό τίμημα, της τάξεως των δέκα (10)
ευρώ μηνιαίως, για κάθε μαθητή, το οποίο θα καταβάλ-
λεται μέχρι τις 15 εκάστου μηνός. 

Το Εκπαιδευτικό Υλικό, το Πρόγραμμα Σπουδών και
όλα όσα θα καθιστούν πλήρες -από πάσης απόψεως-
τα μαθήματα, θα είναι ευθύνη του Πολιτιστικού-Επιστη-
μονικού Κέντρου της Ρωσικής Πρεσβείας, που είναι ο
μόνος Φορέας Πιστοποίησης Γνώσης της ρωσικής
γλώσσας, στην Ελλάδα.

Για Πληροφορίες και Εγγραφές, στα Σεμινάρια Εκμά-

θησης της Ρωσικής Γλώσσας, οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύνονται στην κ. Σοφία Δημητροπούλου,
στον ημιώροφο του Πνευματικού Κέντρου(πλατ. Αγίου

Δημητρίου), από την Τετάρτη, 12
Νοεμβρίου, ως και την Παρα-
σκευή, 21 Νοεμβρίου, από τις 10
το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι.

Διευκρινίζεται ότι, λόγω της
μεγάλης ζήτησης, που ήδη
παρατηρείται, και του περιορι-
σμένου αριθμού θέσεων, θα
τηρηθεί αυστηρά, σειρά προτε-
ραιότητας. 

Τα μαθήματα θα γίνονται
κάθε Σάββατο, το τετράωρο
09:30-13:00. Θα είναι δίωρα, για
το κάθε επίπεδο-τμήμα. Για τους
μαθητές του κέντρου, τα μαθήμα-
τα γίνονται στο Σεμιναριακό
Κέντρο του Δήμου, στο κτίριο της

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (Παλιά Αλωνίστρα), ενώ τα
μαθήματα για τους μαθητές της Γκορυτσάς, θα γίνονται
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Γ΄ ΚΑΠΗ.

ΤΕΛΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Αρχίζουν οι εγγραφές, για τα Τμήματα Εκμάθησης 
της Ρωσικής Γλώσσας, στο Δήμο Ασπροπύργου 
Αιτήσεις στο Πνευματικό Κέντρο (10:00-13:00), από 12 έως 21 Νοεμβρίου.Αιτήσεις στο Πνευματικό Κέντρο (10:00-13:00), από 12 έως 21 Νοεμβρίου.

Η 22η ΤΑΚΤΙΚΗ
Δημόσια συνε-
δρίαση του  Δ.Σ.

Αχαρνών θα πραγματο-
ποιηθεί την
14η/11/2014και ώρα
7:00μμ  για να πάρουμε
αποφάσεις στα παρακά-
τω θέματα :

Α.       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Β.       ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 14/11/2014

1  4η Αναμόρφωση
Προϋπολογισμού Δήμου
Αχαρνών οικονομικού
έτους 2014.

2  Έγκριση Τεχνικού
Προγράμματος Δήμου
Αχαρνών έτους 2015.

3  Καθορισμός των
τελών καθαριότητας και
φωτισμού έτους 2015 για
την αντιμετώπιση των
δαπανών παροχής υπη-
ρεσιών καθαριότητας και
φωτισμού καθώς και
άλλης δαπάνης από
πάγια παρεχόμενες
δημοτικές υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτή-
ρα.

4  Εκλογή τριών (3)
μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου για την
εκπροσώπηση του
Δήμου Αχαρνών στην
Γενική Συνέλευση του
Ευρωπαϊκού Ομίλου
Εδαφικής Συνεργασίας,
«ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ Αδελ-
φοποιημένων Πόλεων

και Περιοχών της Μεσο-
γείου» που θα λάβει
χώρα στις 5 Δεκεμβρίου
2014 στην Αθήνα.

5  “Ορισμός εκπροσώ-
πων των Εταίρων -
μελών του Κέντρου Πρό-
ληψης των Εξαρτήσεων
και Προαγωγής της
Ψυχοκοινωνικής Υγείας
Δήμου Αχαρνών “Διέξο-
δος” στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο.”

6  Ορισμός επιτροπής
παραλαβής προμήθειας
οικιακών συσκευών και
οικιακού εξοπλισμού.

7  Συγκρότηση επιτρο-
πής για την προσωρινή &
οριστική παραλαβή του
έργου: «Συνδέσεις ακινή-
των με το δίκτυο αποχέ-

τευσης ακαθάρτων στη
περιοχή Θρακομακεδό-
νων»

8 Έγκριση Πρωτοκόλ-
λου Προσωρινής & Ορι-
στικής Παραλαβής του
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ  ΑΓΡΙΛΕΖΑΣ»

9  Λήψη απόφασης για
ελάχιστη τιμή της σύνδε-
σης ακινήτων με το δευ-
τερεύον δίκτυο ακαθάρ-
των του Δήμου Αχαρνών.

10  Μεταστέγαση Ι.Ε.Κ.
Αχαρνών.

11  Αποζημίωση των
ρυμοτομούμενων επικει-
μένων απαλλοτριούμε-
νης ιδοκτησίας  της κας
Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ στην Π.Ε.
ΠΥΡΓΟΥΘΙ  με
Κ.Α.12.39.10. στο Ο.Τ.
2511  που ανέρχεται στο
ποσό των 312,57 ΕΥΡΩ.

12  Πρακτική άσκηση
του σπουδαστή του Τμή-
ματος Εκπαιδευτικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανι-
κών και Εκπαιδευτικών
Ηλεκτρονικών Μηχανι-
κών της Ανώτατης Σχο-
λής Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευ-
σης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Δημη-
τρόπουλου Βασίλειου του
Αποστόλου.

Αθρόα -για ακόμη μια φορά- 
η προσέλευση του κόσμου 

Στη διάθεση προϊόντων απευθείας 
από παραγωγούς στο Χαϊδάρι

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε
για πολλοστή φορά η επιτυχημένη πρωτοβουλία
του Δήμου Χαϊδαρίου, σε συνεργασία με την Κοι-
νωφελή Επιχείρηση του Δήμου, διάθεσης προϊό-
ντων απευθείας από παραγωγούς χωρίς μεσάζο-
ντες στο λαό του Χαϊδαρίου, με στόχο να σταθεί
αρωγός τόσο στους καταναλωτές όσο και στους
συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη τη βοήθεια της
Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η προσέλευση του κόσμου για ακόμη μια φορά
ήταν αθρόα. Οι τιμές των προϊόντων ήταν πολύ
χαμηλές και προσιτές και ικανοποίησαν κάθε
ενδιαφερόμενο δημότη.

Οι παραγωγοί διέθεσαν για το Κοινωνικό Παντο-
πωλείο της πόλης μας συνολική ποσότητα 360
κιλών σε προϊόντα πρώτης ανάγκης, δικής τους
παραγωγής.

Ο Δήμος Χαϊδαρίου και η Κοινωφελής Επιχείρη-
ση του Δήμου ευχαριστούν τους παραγωγούς για
τη συνεργασία.
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Δωρεάν εξετάσεις 
ηπατίτιδας Β' 
στον δήμο Μεγαρέων

Δωρεάν εξετάσεις ηπατίτιδας Β' θα πραγματο-
ποιηθούν την επόμενη εβδομάδα στο δήμο
Μεγαρέων. Αναλυτικότερα, ο Αντιδήμαρχος
Μεγαρέων κ. Κωνσταντίνος Καράμπελας, αρμό-
διος για θέματα Προαγωγής και Προστασίας της
Δημόσιας Υγείας, γνωστοποιεί και ανακοινώνει
σε κάθε ενδιαφερόμενο, ότι ο Δήμος Μεγαρέων
σε συνεργασία με την μη Κυβερνητική Οργάνω-
ση “PRAXIS”, θα προβεί σε  προληπτικές εξε-
τάσεις ΔΩΡΕΑΝ, για τη διάγνωση Ηπατίτιδας Β΄
από εξειδικευμένο Ιατρικό κλιμάκιο, την Τρίτη
και Τετάρτη 18 και 19 Νοεμβρίου αντίστοιχα,
στην κεντρική πλατεία των Μεγάρων, και την
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, στην Πλατεία Αγίου
Γεωργίου στη Νέα Πέραμο.

Η εξέταση είναι απλούστατη και τα αποτελέ-
σματα σε λίγα λεπτά της ώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφω-
να: 22960 80019 και 22960 26719 από ώρες
08.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Παράταση καταγραφής 
σημείων υδροληψίας
Μετά τη νέα παράταση που δόθηε μέχρι την 31-12-

2014, στους ιδιοκτήτες και χρήστες ενεργών και ανε-
νεργών σημείων υδροληψίας για υποβολή αίτησης
εγγραφής τους στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδρολη-
ψίας, ο Δήμος Αχαρνών ενημερώνει τους ενδιαφερο-
μένους τα κάτωθι:

1.Στο Ε.Μ.Σ.Υ εγγράφονται ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ:

α) Νέα σημεία υδροληψίας στα οποία χορηγήθηκε
άδεια χρήσης νερού μετά την 14-1-2014.

β) Σημεία υδροληψίας για τα οποία πριν την 14-1-
2014 είχαν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες αιτή-
σεις για χορήγηση ή ανανέωση άδειας χρήσης νερού,
σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες σχετικές διατάξεις.
γ) Υφιστάμενα σημεία υδροληψίας, τα οποία αδειοδο-
τήθηκαν μετά την 20-12-2005 ανεξαρτήτως αν η άδεια
χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι.

Για τις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) η ΕΓΓΡΑΦΉ γίνε-
ται αυτεπάγγελτα από τις Διευθύνσεις Υδάτων των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

2.Στο Ε.Μ.Σ.Υ εγγράφονται ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ:

δ) Υφιστάμενα σημεία υδροληψίας, τα οποία αδειο-
δοτήθηκαν για πρώτη φορά πριν την 20-12-2005, ανε-
ξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι
και δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (β). ε) Όλα εν
γένει τα υφιστάμενα σημεία υδροληψίας ενεργά ή ανε-
νεργά που δεν υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις.

Για τις περιπτώσεις (δ) και (ε) απαιτείται υποβολή
αίτησης εγγραφής στο Τμήμα Περιβάλλοντος του
Δήμου Αχαρνών (στο ισόγειο).

Frigoglass : Frigoglass : 
Μείωση πωλήσεων το 9μηνο

Στα 50,2 εκατομμύρια ευρώ έφτασαν οι ζημιές για
τον όμιλο της Frigoglass στο φετινό εννεάμηνο,
με τις πωλήσεις να σημειώνουν πτώση 9,1% και

να διαμορφώνονται στα 359,5 εκατ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά το τρίτο τρίμηνο, καταγράφηκαν υψηλό-

τερα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBIT-
DA), κατά 14%, με βελτίωση του αντίστοιχου περιθωρί-
ου κατά 30 μονάδες βάσης - λόγω των ισχυρών επιδό-
σεων στον Κλάδο Υαλουργίας, της συνεχιζόμενης αύξη-
σης της αποδοτικότητας και του οφέλους από την ανα-
διάρθρωση στις ΗΠΑ -, ενώ οι πωλήσεις ενισχύθηκαν
8%, λόγω της αύξησης των πωλήσεων στον Κλάδο
Υαλουργίας κατά 32%.

Ο κύριος Torsten Tuerling, διευθύνων σύμβουλος της
Frigoglass, σχολίασε:

"Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνουμε ότι το τρίτο
τρίμηνο οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8% και τα κέρδη
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά
14%. Στον κλάδο της υαλουργίας, συνεχίστηκε η ανοδι-
κή πορεία των πωλήσεων στη διάρκεια του τριμήνου,
χάρη στη δυναμική αγορά της Νιγηρίας και την ισχυρή
ζήτηση γυάλινων φιαλών υψηλής ποιότητας, που παρά-
γουμε στο Ντουμπάι. 

Οι πωλήσεις μας στον κλάδο της επαγγελματικής

ψύξης επηρεάστηκαν δυσμενώς από την απεργία του
συνδικάτου μετάλλου στη Νότια Αφρική, διάρκειας τεσ

σάρων εβδομάδων, και τις χαμηλότερες επενδύσεις
των πελατών ζυθοποιίας στη Ρωσία.

Παρά τη μείωση των πωλήσεων στον κλάδο της επαγ-
γελματικής ψύξης στη διάρκεια του τριμήνου, το περι-
θώριο EBITDA βελτιώθηκε κατά 30 μονάδες βάσης, σαν
αποτέλεσμα των επιδόσεων του κλάδου της υαλουρ-
γίας, της συνεχιζόμενης έμφασης στην περαιτέρω βελ-
τίωση της αποδοτικότητας και της εξοικονόμησης από
τις δραστηριότητες ενοποίησης της παραγωγικής μας
βάσης.

Για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους, αναμένουμε να
συνεχιστεί η ανοδική πορεία των πωλήσεων στον κλάδο
της υαλουργίας και οι πωλήσεις στον κλάδο της επαγ-
γελματικής ψύξης να παραμείνουν αδύναμες εν μέσω
ενός εύθραυστου μακροοικονομικού περιβάλλοντος".

Όπως σημειώνει η Firgoglass στην ανακοίνωσή της,
με στόχο την επιστροφή της κερδοφόρου ανάπτυξης
στο Κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης, εξακολουθεί να επι-
κεντρώνει την προσοχή στην επιτυχή ενσωμάτωση του
όγκου παραγωγής του εργοστασίου της Τουρκίας με
εκείνου της Ρουμανίας έως το τέλος του έτους, γεγονός
που θα βελτιώσει σημαντικά τη κοστολογική βάση και
θα ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα.
Στην Ασία, η εταιρεία βρίσκεται στο στάδιο της αποκα-
τάστασης της πλήρους δυναμικότητας του εργοστασίου
στην Ινδία, μετά την πυρκαγιά του Απριλίου του 2014.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ,
ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΦΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τά μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, τοῦ Συμ-

βουλίου Ἐνοριακῆς Δράσης καί τῆς Πνευματικῆς
Κίνησης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ζωφριᾶς, σᾶς προσκαλοῦμε νά συμπροσευχηθεῖτε μαζί
μας στή Θεία Λειτουργία τήν ὁποία θά τελέσει ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης
Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ.κ. Ἀθηναγόρας τήν ἐρχόμενη Κυριακή 16 Νοεμβρίου στόν Ἅγιο
Γεώργιο Ζωφριᾶς καί νά τιμήσετε μέ τήν παρουσία σας τά ἐγκαίνια τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς
ἐνορίας, πίσω ἀκριβῶς ἀπό τόν Ἱερό Ναό, ἀμέσως μετά τή Θεία Λειτουργία.

Τό Πνευματικό Κέντρο, πού δημιουργήθηκε μέ τή γενναία συνδρομή τοῦ Δήμου Φυλῆς, ἀποτελεῖ
τήν ἐκπλήρωση πόθου καί ὀνείρων δεκαετιῶν γιά τή Ζωφριά καί τούς εὐσεβεῖς κατοίκους της. Περι-
λαμβάνει Κοινωνικό Μαγειρεῖο, Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων-Δεξιώσεων, Κοινωνικό Φροντιστήριο καί
Ἀποθηκευτικούς Χώρους γιά τίς ἀνάγκες τῆς ἐνορίας.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΦΡΙΑΣ
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Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014,  στην 112 ΠΜ
στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, πραγματο-
ποιήθηκε ο επίσημος εορτασμός του Προστάτη

της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχάγγελου Μιχαήλ.
Στην τελετή παρευρέθησαν  στελέχη του Γενικού Επι-

τελείου Εθνικής Άμυνας, εκπρόσωποι της εκκλησίας,
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος, αντιπροσωπείες Αξιωματικών και Υπαξιωματικών
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,
Βουλευτές, πρώηνν ΥΕΘΑ, αντιπροσωπείες Ενώσεων
Αποστράτων, τοπικές και πολιτειακές αρχές. 

Ανάμεσα τους ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής
Αττικής Γιάννης Βασιλείου καθώς κι ο δήμαρχος Μάν-
δρας-Ειδυλλίας Γεώργιος Δρίκος,  οι οποίοι εξέφρασαν
από πλευρά τους τις ευχές τους   στους ανθρώπους
των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι καθημερινά και με
αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης είναι έτοιμοι να
προσφέρουν τα πάντα, ακόμα και την ίδια τους την ζωή 

για να υπηρετήσουν την πατρίδα αλλά και τους συμπο-
λίτες μας. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να θαυμά-
σουν από κοντά την στατική έκθεση αεροσκαφών, αντια-
εροπορικών όπλων και μέσων της Εθνικής Φρουράς
που βρίσκονται στην Βάση,  ενώ δεν έλειψαν οι λιλιπού-
τειοι φίλοι που φωτογραφήθηκαν στα πιλοτήρια των
αεροπλάνων, για να θυμούνται την ξεχωριστή ημέρα. 

Βουλή: Τι γίνεται με 
τα δεδουλευμένα στα 
Ναυπηγεία Ελευσίνας
Ερώτηση πέντε ανεξάρτητων 
βουλευτών

Ερώτηση για την καταβολή δεδουλευμένων
στους εργαζόμενους των Ναυπηγείων
Ελευσίνας κατέθεσαν στη Βουλή πέντε

ανεξάρτητοι βουλευτές, με επικεφαλής τον Σπύρο
Λυκούδη.

Στην ερώτηση που κατέθεσαν οι Σπύρος Λυκούδης,
Βασίλης Οικονόμου, Χρήστος Αηδόνης, Γρηγόρης
Ψαριανός και Πέτρος Τατσόπουλος, αναφέρουν ότι
«τις τελευταίες ημέρες οι εργαζόμενοι στα Ναυπηγεία
Ελευσίνας βιώνουν μια οξεία δημόσια αντιπαράθεση
μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής
Άμυνας και της ιδιοκτήτριας εταιρείας των ναυπηγεί-
ων, χωρίς όμως να βλέπουν καμία λύση στο πραγμα-
τικό, διαρκές και καθημερινό τους πρόβλημα.

Οι εργαζόμενοι που σιτίζονται οικογενειακώς με συσ-
σίτια, εννέα μήνες τώρα αναμένουν τα αποτελέσματα
των διαπραγματεύσεων μεταξύ του υπουργείου και
της ιδιοκτήτριας εταιρείας και ενώ μετά τις κινητοποιή-
σεις τους ενημερώθηκαν ότι στις 29 Οκτωβρίου 2014
θα κατατίθετο στη Βουλή τροπολογία που θα επέτρε-
πε να καταβληθούν τα δεδουλευμένα και να παραμεί-
νουν ανοικτά τα Ναυπηγεία, ενημερώθηκαν ότι υπήρ-
ξε και πάλι «εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις» και ανα-
βάλλεται και πάλι η λύση που θα τους επιτρέψει να
ζήσουν τις οικογένειές τους με αξιοπρέπεια».

Όπως εξάλλου παρατηρούν, «η πραγματικότητα
αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις ρητές διαβεβαι-
ώσεις ακόμα και του ίδιου του πρωθυπουργού για την
προστιθέμενη αξία που έχει γενικά η ναυπηγική βιο-
μηχανία για τη χώρα μας, τόσο από τη σκοπιά της
Εθνικής μας Άμυνας όσο και από τη σκοπιά της ανα-
γκαίας μεν, ζητούμενης δε παραγωγικής ανασυγκρό-
τησης της χώρας».

Στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας,
πραγματοποιήθηκε ο επίσημος εορτασμός του Προστάτη

της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχάγγελου Μιχαήλ.

Αμεσα πρόκειται να τεθεί σε
εφαρμογή η υπουργική απόφα-
ση για την υλοποίηση προγράμ-

ματος για την απασχόληση επιπλέον
6.000 ανέργων μέσω επιχορήγησης επι-
χειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που υπέ-
γραψε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης
Βρούτσης. 

Με τη νέα αυτή απόφαση τροποποιεί-
ται προηγούμενη απόφαση και αυξάνε-
ται από τις 5.000 στις 11.000 ο αριθμός
των ανέργων ηλικίας 25-66 ετών που
μπορούν να απασχοληθούν σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα που ασκούν οικονομική δραστη-
ριότητα.

Το νέο -τροποποιημένο- πρόγραμμα,
το οποίο θα υλοποιηθεί άμεσα από τον

ΟΑΕΔ είναι συνολικού προϋπολογισμού
59,4 εκατ. ευρώ, αφορά στην επιχορή-
γηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη
συνολικά 11.000 ανέργων, ηλικίας 25-66
ετών, και έχει σκοπό τη δημιουργία νέων
θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους
απασχόλησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα.

Το κόστος υλοποίησης του προγράμ-
ματος θα καλυφθεί από τον προϋπολο-
γισμό του ΟΑΕΔ στον οποίο έχουν προ-
βλεφθεί ανάλογες πιστώσεις.

Επιχειρήσεις - δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επι-
χειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική

δραστηριότητα. Στο πρόγραμμα εντάσ-
σονται για την κάλυψη κατά ανώτατο
όριο δύο (2) θέσεων οι επιχειρήσεις που
δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του
τριμήνου πριν από την ημερομηνία της
αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή
στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπι-
κού.

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που:

* Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ
κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο
ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους.

* Εχουν συμπληρώσει το τυποποιημέ-
νο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγι-
σης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό
σχέδιο δράσης.

* Είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες

άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή και
ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής
και απασχόλησης στη χώρα μας.

* Είναι ηλικίας 25 έως 66 ετών, δηλαδή
έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλι-
κίας τους και διανύουν το 26ο έτος και το
67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομη-
νία υπόδειξής τους από την αρμόδια
Υπηρεσία.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλή-
ρους απασχόλησης για τους ωφελούμε-
νους ανέργους (μισθωτοί και ημερομί-
σθιοι) ανέρχεται στο ποσό των 18 ευρώ
την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών
το μήνα (ημέρες ασφάλισης). Το ποσό
επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του
μισθολογικού κόστους. Η συνολική διάρ-
κεια της επιχορήγησης του προγράμμα-
τος ορίζεται στους 12 μήνες.

Επιπλέον 6.000 άνεργοι στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ



8 -ΘΡΙΑΣΙΟ Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014

ΟΌμιλος των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ
παρουσίασε βελτιωμένα ενοποιημένα λειτουρ-
γικά αποτελέσματα σε όλες τις δραστηριότητές

του, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA για το Γ’ Τρίμηνο
να διαμορφώνονται στα €146 εκατ.. Αυτά οφείλονται στο
καλύτερο διεθνές περιβάλλον διύλισης, την αυξημένη
συνεισφορά του διυλιστηρίου Ελευσίνας με αύξηση της
παραγωγής και εξαγωγών προϊόντων, τον έλεγχο
κόστους αλλά και τις βελτιωμένες επιδόσεις στους κλά-
δους Εμπορίας, κυρίως λόγω τουρισμού και αεροπορι-
κής κίνησης, καθώς και των Πετροχημικών. Η πτώση
των διεθνών τιμών επηρέασε αρνητικά την αποτίμηση
των αποθεμάτων επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα του
κλάδου διύλισης. Τέλος, παρά τα συνεχιζόμενα προβλή-
ματα του υψηλού κόστους δανεισμού και της διαθεσιμό-
τητας ρευστότητας για τις Ελληνικές επιχειρήσεις, ισχυ-
ροποιημένη εμφανίζεται η χρηματοοικονομική θέση του
Ομίλου μετά από τις πρόσφατες εκδόσεις διεθνών ομο-
λόγων και τις θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές στο
τρίμηνο.

Σημαντική μείωση διεθνών τιμών αργού και βελτίωση
Ευρωπαϊκών περιθωρίων διύλισης. Ισχυροποίηση
δολαρίου έναντι του ευρώ

Η αυξημένη διαθεσιμότητα αργού από τις ΗΠΑ και η
αύξηση παραγωγής σε Λιβύη και Ιράκ, αντιστάθμισαν τη
μειωμένη προσφορά Ρωσικού αργού στη Μεσόγειο και
σε συνδυασμό με την επιβράδυνση του ρυθμού αύξη-
σης της παγκόσμιας ζήτησης είχαν σαν αποτέλεσμα τη
μείωση των διεθνών τιμών αργού κατά το Γ’ Τρίμηνο. Η
τιμή  αργού πετρελαίου τύπου Brent σημείωσε πτώση
της τάξης των $25/bbl, κάτω από $90/bbl το πρώτο
δεκαήμερο του Οκτωβρίου σε σχέση με τις υψηλότερες
τιμές του έτους που κατεγράφησαν στο τέλος Ιουνίου
($115/bbl).

Οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος οδή-
γησαν σε υποχώρηση της τιμής του Ευρώ, το οποίο
σημείωσε χαμηλό διετίας στα 1,25 και διαμορφώθηκε
στα 1,33 δολάρια κατά μέσο όρο για το Γ’ Τρίμηνο. Η
ισχυροποίηση του δολαρίου ευνοεί τον κλάδο διύλισης,
καθώς τα διεθνή περιθώρια, ο κύριος παράγοντας δια-
μόρφωσης της κερδοφορίας, υπολογίζονται και εκφρά-
ζονται σε δολάρια. 

Οι εξελίξεις στην αγορά αργού πετρελαίου σε συνδυα-
σμό με την αυξημένη διεθνή ζήτηση για προϊόντα,
κυρίως βενζίνες, οδήγησαν σε βελτιωμένα περιθώρια
διύλισης. Τα ενδεικτικά περιθώρια διύλισης Μεσογείου
FCC ανήλθαν στα $4,6/bbl (Γ’ Τρίμ. 2013: $1,0/bbl), ενώ
τα περιθώρια Ηydrocracking κυμάνθηκαν στα $5,1/bbl
(Γ’ Τρίμ. 2013: $2,9/bbl).

Αύξηση ζήτησης στην εγχώρια αγορά καυσίμων
Η εγχώρια ζήτηση καυσίμων στο Γ’ Τρίμηνο 2014

ανήλθε στα 1,6 εκατ. τόνους, ενισχυμένη κατά 3% σύμ-
φωνα με αρχικά επίσημα στοιχεία, παρουσιάζοντας
αύξηση στα καύσιμα κίνησης για πρώτη φορά από το
2009. Ενισχυμένη εμφανίζεται η ζήτηση για ντίζελ ενώ ο
ρυθμός μείωσης της αγοράς βενζίνης επιβραδύνεται.
Σημαντική ήταν επίσης και η αύξηση στη ζήτηση για
αεροπορικά καύσιμα (+13%), λόγω αυξημένης αεροπο-
ρικής κίνησης κατά την τουριστική περίοδο .

Ικανοποιητικά λειτουργικά 
αποτελέσματα
Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA

ανήλθαν σε €146 εκατ., σημειώνο-
ντας αύξηση 97% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή
περίοδο αντανακλώντας το βελτιωμένο Ευρωπαϊκό
περιβάλλον διύλισης που επικράτησε στο Γ’ Τρίμηνο. Η
βελτίωση στα αποτελέσματα καταγράφηκε κυρίως από
τον κλάδο Διύλισης, Εφοδιασμού & Εμπορίας, με σημα-
ντική αύξηση παραγωγής και εξαγωγών, οι οποίες
ανήλθαν σε 1,6 εκατ. τόνους, αντιπροσωπεύοντας το
46% των συνολικών πωλήσεων. 

Ο δείκτης απασχόλησης (utilisation) του διυλιστηρίου
Ελευσίνας ξεπέρασε το 100% της δυναμικότητας σχε-
διασμού (design capacity) για το Γ’ Τρίμηνο, μετά τις
εργασίες βελτίωσης του περασμένου Μαρτίου-Απριλί-
ου, και παρουσίασε αυξημένη αποδοτικότητα και συνει-
σφορά.  Αντίστοιχα, βελτιωμένα αποτελέσματα εμφάνι-
σαν και οι κλάδοι Εμπορίας και Πετροχημικών.

Τα έργα βελτίωσης ανταγωνιστικότητας επέδρασαν
θετικά στα αποτελέσματα με επιπλέον όφελος €24 εκατ.
για το Γ’ Τρίμηνο 2014, με μεγάλο μέρος της ωφέλειας
να προέρχεται από τη μείωση των σταθερών εξόδων
που είναι χαμηλότερα κατά 12% το 2014 σε σχέση με
την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Συνολικά, τα τελευταία
χρόνια ο Όμιλος έχει υλοποιήσει σημαντικά έργα για τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του επιτυγχάνοντας
μείωση στο λειτουργικό κόστος σε όλους τους κλάδους,
βελτιωμένη οργάνωση και συνέργιες σε κεντρικές διευ-
θύνεις ενώ και η λειτουργία και η ενεργειακή απόδοση
των διυλιστηρίων έχει βελτιωθεί με ουσιαστική επίδρα-
ση στην κερδοφορία.

Σε επίπεδο δημοσιευμένων αποτελεσμάτων, η μεγάλη
πτώση των διεθνών τιμών αργού και προϊόντων προ-
κάλεσε ζημιές ύψους περίπου €100 εκατ. λόγω αποτί-
μησης αποθεμάτων, οδηγώντας τα Κέρδη EBITDA στα
€45 εκατ. (Γ’ Τρίμ. 2013: €75 εκατ.) ενώ τα Δημοσιευμέ-
να Καθαρά Αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα -€51
εκατ. (Γ’ Τρίμ. 2013: €2 εκατ.).

Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €1,8 δισ., μειωμέ-
νος σε σχέση με πέρυσι ενώ ο δείκτης μόχλευσης δια-
μορφώθηκε στο 46% (Γ’ Τρίμ. 2013: 49%). Οι πρόσφα-
τες εκδόσεις ομολόγων έχουν ισχυροποιήσει τη χρημα-
τοοικονομική θέση του Ομίλου επιτρέποντας σε πρώτη
φάση την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του κοινοπρα-
κτικού δανείου στο οποίο συμμετείχαν Ελληνικές και
ξένες τράπεζες. 

Η στρατηγική για την περαιτέρω αξιοποίηση των ταμει-
ακών διαθεσίμων με στόχο τη μείωση του κόστους
δανεισμού και τη διαχείριση των ευμετάβλητων συνθη-
κών στην αγορά κεφαλαίων αξιολογείται λαμβάνοντας
υπόψη την πρόσφατη επιτυχή ολοκλήρωση των stress
tests των Ελληνικών τραπεζών αλλά και ευρύτερα των
παραγόντων που επηρεάζουν τις αγορές κεφαλαίων
στην Ευρώπη και την Ελλάδα.

Διανομή Αποθεματικών Ν.4172/2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

έχει αποφασίσει τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέ-
λευσης εντός του 2014, με θέμα την εφαρμογή των προ-
βλέψεων του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 σχετικά με 

την έκτακτη φορολόγηση και διανομή αφορολόγητων
αποθεματικών. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος είχε εγγράψει
στα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε στις
31/12/2013 πρόβλεψη γα φόρους ύψους €21 εκατ., που
αντιστοιχεί στο 19% των σχετικών αποθεματικών. Με τη
φορολόγηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση
τόσο της εταιρείας όσο και των μετόχων και η διανομή
που προβλέπεται αναλογεί στο ποσό των €0,21 ανά
μετοχή. 

Διαδικασία πώλησης ΔΕΣΦΑ
Οι διαδικασίες έγκρισης για την πώληση του 66% του

μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ στην εταιρεία SOCAR
από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές βρίσκονται σε εξέλι-
ξη. Μετά την οριστική πιστοποίηση του ΔΕΣΦΑ ως ανε-
ξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς φυσικού αερίου από
την Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (PAE) και την
ευθυγράμμιση του Ελληνικού νομικού πλαισίου, εκκρε-
μεί η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνι-
σμού για την ολοκλήρωση των ρυθμιστικών διαδικα-
σιών. 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Γ’ Τριμ. 2014, ο
Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Γιάννης
Κωστόπουλος, δήλωσε:

«Στο Γ’ Τρίμηνο, ο Όμιλος σημείωσε ικανοποιητικά λει-
τουργικά αποτελέσματα, αναδεικνύοντας τις δυνατότη-
τες κερδοφορίας μετά το εκτεταμένο πρόγραμμα ανα-
πτυξιακών επενδύσεων και αναδιάρθρωσης των προη-
γούμενων ετών. Η σημαντική μείωση των διεθνών τιμών
αργού, που επηρέασαν αρνητικά τα δημοσιευμένα μας
αποτελέσματα, αποδεικνύει ότι η ευμεταβλητότητα και
αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον της παγκόσμιας
πετρελαϊκής βιομηχανίας παραμένουν. Η διατήρηση
χαμηλών διεθνών τιμών αργού ευνοεί τον κλάδο διύλι-
σης καθώς μειώνει το κόστος ενέργειας, έναν από τους
σημαντικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την κερ-
δοφορία, ενώ θετικά επιδρά και στη συνολικότερη οικο-
νομική δραστηριότητα και ανάπτυξη. 

Όλα τα διυλιστήριά μας λειτούργησαν σε υψηλό βαθμό
απασχόλησης, οδηγώντας σε αύξηση εξαγωγών. Το
διυλιστήριο Ελευσίνας, μετά τις εργασίες βελτίωσης του
Μαρτίου-Απριλίου 2014, ξεπέρασε το 100% του βαθμού
απασχόλησης έναντι προδιαγραφών σχεδιασμού καθ’
όλη τη διάρκεια του Τριμήνου, με σημαντική συνεισφορά
στα αποτελέσματα του Ομίλου. Ιδιαίτερα ισχυρές επιδό-
σεις κατέγραψαν και οι θυγατρικές λιανικής εμπορίας,
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αλλά και ο
κλάδος των Πετροχημικών. 

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διατήρηση της εξω-
στρέφειας και τη συνεχή λειτουργική βελτίωση σε όλες
τις δραστηριότητές μας και προσαρμόζουμε τη στρατη-
γική μας λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους κινδύνους και τις
ευκαιρίες που προκύπτουν από τις σημαντικές μεταβο-
λές στο επιχειρηματικό περιβάλλον.»

Βελτιωμένα τα αποτελέσματα λόγω υψηλότερων διεθνών περιθωρίων διύλισης 
και αυξημένης συνεισφοράς των εξαγωγών από  το διυλιστήριο Ελευσίνας

Στα 146 εκατ. ανήλθαν τα λειτουργικά 
κέρδη των ΕΛΠΕ το γ΄ 3μηνο
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Συνάντηση της Περιφερειάρχη Αττικής
με εκπροσώπους των Σωματείων εργαζομένων

«Βοήθεια στο Σπίτι»

Συνάντηση με εκπροσώπους των Σωματείων εργαζομένων «Βοήθεια στο Σπίτι» είχε τη Δευτέρα η
Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου. Κατά τη συνάντηση, στην οποία μετείχε και η αντιπεριφε-
ρειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής, Κατερίνα Θανοπούλου, οι εργαζόμενοι ενημέρωσαν σχετικά με τη

δομή «Βοήθεια στο Σπίτι» και το παρεχόμενο έργο, η ευθύνη υλοποίησης του οποίου ανήκει στο Υπουρ-
γείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας ενώ Διαχειριστικός φορέας του προγράμματος
είναι η Ε.Ε.Τ.Α.Α..

Η Περιφερειάρχης αναγνώρισε τη σοβαρότητα του έργου που επιτελούν οι δομές αυτές και υπογράμμι-
σε τις ευθύνες της Πολιτείας αναφορικά με τις αυξημένες σήμερα ανάγκες κοινωνικής φροντίδας και προ-
στασίας. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ό,τι αφορά στην παροχή κοι-
νωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες μέσω των κοινωνικών δομών. 

Παράλληλα η Περιφερειάρχης υπογράμμισε το γεγονός ότι η Περιφέρεια Αττικής μέσω προγραμμάτων
της και μέσω της αξιοποίησης ίδιων πόρων καθώς και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών οργάνων, σε στενή
συνεργασία με τους Δήμους, σκοπεύει στην ενίσχυση των δράσεων αυτών των δομών.

Ξεκίνησε από το ΕΚΔΔΑ
η εκπαίδευση 
υπαλλήλων 13 δήμων

Αφορά όσους μετέχουν 
στο πρόγραμμα εγγυημένου 
κοινωνικού εισοδήματος

Άρχισε η εκπαίδευση των δημοτικών
υπαλλήλων στους 13 δήμους της
χώρας που μετέχουν στην πιλοτική

εφαρμογή του προγράμματος για το εγγυη-
μένο κοινωνικό εισόδημα, από το Εθνικό
Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί-
κησης (ΕΚΔΔΑ).
Στην Αθήνα στελέχη από τους δήμους Λευ-
κάδας, Μεσολογγίου, Χαλκιδαίων, Καλλιθέ-
ας, Τρίπολης, Σύρου, Σάμου και Μαλεβιζίου
Κρήτης, συμμετέχουν στο ταχύρυθμο εξει-
δικευμένο πρόγραμμα που σχεδίασε το
ΕΚΔΔΑ, προκειμένου να ενισχύσει τις γνώ-
σεις και δεξιότητες όσων εμπλέκονται στην
υποστήριξη του νέου θεσμού. Αντίστοιχο
πρόγραμμα ξεκινά αύριο στη Θεσσαλονίκη
με τη συμμετοχή υπαλλήλων από τους
δήμους Δράμας, Έδεσσας, Γρεβενών, Ιωαν-
νίνων και Καρδίτσας.
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης συμμετέχει ενεργά σε αυτή
την κοινωνική σύμπραξη αντιμετώπισης
της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού, υπογράμμισε ο πρόεδρος του
Κέντρου Ιωάννης Χρυσουλάκης, μιλώντας
στην έναρξη του προγράμματος της Αθήνας,
ενώ ταυτόχρονα προανήγγειλε ότι αντίστοι-
χες επιμορφωτικές δράσεις πρόκειται
σύντομα να υλοποιηθούν και για τους αιρε-
τούς της αυτοδιοίκησης.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ
Η κατάθεση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
για τη δημοτική περίοδο 2014-2019

Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου όλοι οι δήμοι
της χώρας είναι υποχρεωμένοι να
καταθέσουν τα Πενταετή Επιχειρη-

σιακά Προγράμματα, για τη δημοτική περίοδο
2014-2019.

Το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής των
Προγραμμάτων αυτών καθορίζονται με απόφαση του
υπουργού Εσωτερικών.

Σύμφωνα με αυτή τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προ-
γράμματα συνιστούν ολοκληρωμένα προγράμματα
τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των ΟΤΑ. Καλύ-
πτουν  όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων των δήμων  και
αφορούν στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις,
στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης  και λειτουρ-
γίας τους.  

Για την κατάρτισή τους πρέπει να ληφθούν υπόψη οι
κατευθύνσεις σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο, ο υφιστάμενος χωροταξικός και πολεοδομικός
σχεδιασμός καθώς και οι προτεραιότητες που απορρέ-
ουν από τα θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα.

Στα Πενταετή Προγράμματα συμπεριλαμβάνονται και
οι δράσεις των Νομικών Προσώπων των δήμων, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν εγκριθεί από τα δημο-
τικά συμβούλια.

Οι δράσεις ιεραρχούνται και προγραμματίζονται με
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και συσχετίζονται με τις
οικονομικές πηγές. 

Επίσης πρέπει να καταγραφούν οι συνολικά διαθέσι-
μοι πόροι ανά πηγή χρηματοδότησης και οι προϋποθέ-
σεις άντλησής τους, να εκτιμηθούν τα έσοδα των ΟΤΑ 

και των νομικών προσώπων τους και να υπολογιστούν
συνοπτικά οι λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες για
κάθε έτος της πενταετίας.

Υπεύθυνοι για την υλοποίηση των δράσεων που
περιλαμβάνονται στο Πενταετές Πρόγραμμα μπορεί να
είναι οι υπηρεσίες των δήμων και των νομικών τους
προσώπων, οι σύνδεσμοι ΟΤΑ, στους οποίους συμμε-
τέχει ο ΟΤΑ ή οι δομές που ορίζονται ως φορείς υλοποί-
ησης στις συμβάσεις με συνεργασίας του ΟΤΑ με άλλος
φορείς.

Για την παρακολούθηση υλοποίησης του Προγράμμα-
τος καταρτίζονται Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολό-
γησης, οι οποίοι διακρίνονται σε Δείκτες Εισροών, Εκρο-
ών και Αποτελέσματος.

Ο χρόνος κατάρτισης των Πενταετών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων  είναι το πρώτο εξάμηνο της δημοτικής
περιόδου.

Για το έλεγχο νομιμότητας υποβάλλεται έκθεση εγκε

κριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην Αυτοτελή
Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ και μέχρι την έναρξη λειτουρ-
γίας αυτής στην αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης. Μετά την έγκριση το Πενταετές
Πρόγραμμα  αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου.

Το αρχικό Πρόγραμμα μπορεί να αναθεωρηθεί μετά τη
σύνταξη της ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης, η οποία
μπορεί να γίνει στο τρίτο έτος υλοποίησης του προγράμ-
ματος.Το Πενταετές Πρόγραμμα εξειδικεύεται σε Ετήσιο
Πρόγραμμα Δράσης, όπου προσδιορίζονται  οι δράσεις ή
τμήματα πολυετών δράσεων του Πενταετούς. Το Ετήσιο
Πρόγραμμα μπορεί να τροποιηθεί ή να περιλάβει και νέες
δράσεις.

Να σημειωθεί ότι και οι μικροί  πληθυσμιακά δήμοι που
είναι υποστελεχωμένοι και στερούνται της αναγκαίας υλι-
κοτεχνικής υποδομής, είναι υποχρεωμένοι να καταθέ-
σουν επιχειρησιακό πρόγραμμα απλοποιημένης μορ-
φής.
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ: ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Ξεκίνησε η προετοι-
μασία του Αχαρναϊκού
για τη συνάντηση
κόντρα στην Καλλιθέα.

Μετά το ρεπό της
Δευτέρας, οι παίκτες
του Αχαρναϊκού επέ-
στρεψαν την Τρίτη
(11/11) στις υποχρεώ-
σεις τους και γυμνάστη-
καν το πρωί, αρχίζο-
ντας την προετοιμασία

για τη αναμέτρηση με την Καλλιθέα.Ολοι οι παίκτες έδωσαν το παρόν.
Ολοι οι ποδοσφαιριστές της οfμάδας του Γιώργου Βαζάκατου βρίσκονται

στη διάθεσή του μιας και δεν προέκυψαν προβλήματα από τη συνάντηση με
τον Πανηλειακό.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ 6ΗΣΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ 6ΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΥΤΜΠΟΛ ΛΙΓΚΦΟΥΤΜΠΟΛ ΛΙΓΚ

Ανακοινώθηκαν απο την αρμό-
δια αρχή της φουτμπόλ λίγκ το
πρόγραμμα της 6ης αγωνιστι-
κής. Αναλυτικά: 

Κυριακή 16 Νοεμβρίου
Ερμιονίδα – Ηρακλής Ψαχνών

(Γήπ. Κρανιδίου, 15:00)
Επισκοπή – Φωστήρας (15:00)
Άλιμος – ΑΟ Χανιά (Δημ. Καισα-

ριανής, 15:00)
Παναχαϊκή – ΑΕΚ (18:00 OTE

TV)

Καλλιθέα – Αχαρναϊκός (15:00)
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου
Παναιγιάλειος – Απόλλων

Σμύρνης (18:00 OTE TV)
Ρεπό: Πανηλειακός

Σε δράση την Τετάρτη (12-11-
2014) οι μικτές παίδων και
νέων της ΕΠΣΔΑ που αγωνί-

ζονται για την 2η αγωνιστική στο
γήπεδο Κορυδαλλού για το πρωτά-
λημα Ενώσεων που διοργανώνει η
ΕΠΟ με την αντίστοιχη του Πειραιά.

Από τους προπονητές των μικτών
ομάδων Αποστόλη Λινάρδο και
Σωκράτη Τυρλή καλούνται οι ποδο-
σφαιριστές της ομάδος Νέων  και
Παίδων να βρίσκονται στα γραφεία
της Ενωσης (Ηρώων Πολυτεχνείου 

68) στις 11:00 το πρωί για να ανα-
χωρήσουν για το γήπεδο. 

ΝΕΟΙ:

Λιόλιος (Αίας Ασπροπύργου)
Λάλλας Πετσίτης (ΠΑΟ Κουνδού-

ρων)
Χόντος, Μιχαήλης, Αναστασίου

(Νέα Πέραμος)
Κακοσίμος (Ειδυλλιακός)

Κοκαβέσης, Ιωάννου, Κουτρού-
μπας (Ακράτητος)

Μινοσιάν, Σαμαράς, Κανακάρης, 

Σαββίδης, Μανάφας, Γυριχίδης
(Λέων)

Μαυρίδης, Κέσοβ, Φαμελιάδης
(Πυρρίχιος)

Λογοθέτης (Πανελευσινιακή
Ένωση)

Λάμψας, Καλαϊτζής (Μεγαρικός)
Βαρελάς (Βύζας)
Χιονίδης (Απόλλων Ασπροπύρ-

γου)
Πέππας(Κριός)
Σοφιανίδης(Δύναμη)

ΠΑΙΔΕΣ:
Τσακουρίδης, Τυρλής, Σταύρου

(Πανελευσινιακός).

Ηλιόπουλος, Χαραλαμπίδης  Λογο-
θέτης Φώτης - Λογοθέτης Αγγελος -
Καίσαρης, Φίλης (Πανελευσινιακή
Ενωση) 

Γκέρτσος, Μπαδήμας Β, -Μαρτιίνης
Κ., Γκουσέτης, Σεμερτζακης Α (Ακρά-
τητος)

Μανάφας, Τσαλούχος, Πουρσανί-
δης, Παππάς (Λέων) 

Τάμης Κώστας,   Δρομούσης,   Δρι-
μούσης Χ. (Αργώ  Μεγάρων)

Σκλιάς (Μανδραικός).

ΟΙ ΜΙΚΤΕΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΣΔΑ 
ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΘΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ
ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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SOS!!! 
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟΝ 
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟ

Εκτακτη γενική συνέλευση
η 4η που γίνεται φέτος στον
Μανδραικό θα πραγματοποι-
ηθεί την Τετάρτη 12-11-2014
στα γραφεία του συλλόγου
και ώρα 18:00. 

Με επαναληπτική σε περί-
πτωση μη απαρτίας στις
20:00, με θέμα την ανάδειξη
νέου διοικητικού συμβουλί-
ου.

ΟΙ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2-1 
ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΛΗ ΑΙΓΑΛΕΩ

Η ομάδα βετεράνων Χαιδαρίου επι-
κράτησε εκτός έδρας για το τουρνουά
Παλαιμάχων της Αθήνας της Ιεράπολης
με 2-1.

Η ομάδα του Φώτη Λαγού γιά πολλο-
στή φορά όπως και στο πρόσφατο
παρελθόν,έφυγε απο τήν έδρα της αντί-
παλης ομάδας μέ τό διπλό στις απο-
σκευές της.

Γενικά παίχτηκε πολύ ωραίο και
"καθαρό" ποδόσφαιρο με φάσεις εκατέ-
ρωθεν σ'ολη τη διάρκεια του παιχνιδιου.
Στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα ο
Α.Ο.Χ. είχε την υπεροχή, αλλά οι συνε-
χείς επιθέσεις του σκόνταφταν στην
πολύ καλή αμυντική γραμμή της Ιεράπο-
λης. Κατάφερε όμως να πετύχει δύο(2)
τέρματα με τον "συνηθή ύποπτο" Χατζη-
κωνσταντίνου  Τόνι και μόνο λίγο πρίν τό
σφύριγμα της λήξης να ρίξει στροφές και
η αντίπαλη ομάδα να καταφέρει να μει-
ώσει το σκόρ μέ υπέροχη κεφαλιά του
Μπούκη.

Α.Ο.ΧΑΙΔΑΡΙ(Καραβιτης  "Κωνσταντί-
νου Δ:  Χατζηδάκης,Χίου,Μπενέκος,
Μητσάκης, Αποστολόπουλος, Δρόσος,
Λαγός, Λυμπερης, Ζαχαρόπουλος,
Χ"Κωνσταντίνου, Μηλιωνης.

Στο β' έπαιξαν και οι:Δαμαλίδης,Βουρ

λούμης,Γιαννακόπου-
λος,Κοντογουλίδης, Στα-
θόπουλος(αποχώρησε

λόγω θλάσης),Μπερνιδάκης.

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΟΥ
ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ 4Χ4

Ασταμάτητη η ομάδα των παλαιμά-
χων μας, πέρασε με νίκη και από την
έδρα των παλαιμάχων του Πρωτέα
Παλαιάς Φώκαιας, πετυχαίνοντας έτσι
το 4 στα 4 σε ισάριθμα ματς. 

Με 2 γκολ σε κάθε ημίχρονο (Χουλιά-
ρας 2, Χειράκης 2) και δεχόμενοι 2 τέρ-
ματα με εκτελέσεις πέναλτι η μακρινή
επιστροφή ήταν όλο χαρές, καλαμπού-
ρια και πειράγματα. 

Η φιλοξενία των παλαιμάχων της
Π.Φώκαιας όπως πάντα άψογη.

Α Κ Ρ Α Τ Η Τ Ο Σ :
Βάτσης,Γκάγκσας,Πολυμενάκος,Λαγός
Β.,Πολυχρονιάδης,Σκέρλος,Τσαντής,Χει
ράκης,Γιαγτζής,Χουλιάρας,Γκούβρας-
Μικρός,Πολυχρονιάδης,Λαγός Τ.,Σκαρ-
λάτος,Θειακούλης.

ΗΤΤΑ ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Σε ματς το οποίο πραγματοποιήθηκε
στο δημοτικό γήπεδο Νέας Περάμου οι
παλαίμαχοι της τοπικής ομάδας ηττήθη-
καν από τους παλαιμάχους της Ελλάδας
Ποντίων με σκορ 3-0

Τα γκολ, Φωτιάδης 2, και Ατματζίδης
Διαιτήτευσε ο Τζωρτζάκος. Βοηθοί

Χαμπιλάι, Χρόνης

Νέα Πέραμος (προπονητής Μ. Αγγε-
λάκης): Μιχάλαρος, Σουγιουλτζής,
Πετρόπουλος, Κώνστας, Μπαρκονίκος,
Καψής, Γρίβας, Γραμματικός, Βαλαβά-
νης, Μπουλαχάνης, Τσιβλέρης

Έπαιξαν και οι: Αλεξανδρίδης, Σούρ-
λας, Λέπουρας, Μπαμπάνης, Χατζής,

Π α ρ α σ κ ε υ ά ς ,
Μουτσόπουλος

Ελλάς Ποντίων:
Σαββίδης, Χαλκί-
δης Γ., Χαλκίδης
Π., Διλγερίδης Κ.,
Συμεωνίδης, Ατμα-
τζίδης, Διλγερίδης
Γ., Δεληγιαννίδης,
Ζ ά ρ μ π α λ η ς ,
Φωτιάδης

ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ:  Πολυτιμότερος παίκτης 
ο Γιάννης Αθανασούλας...

Τα ευχάριστα νέα συνεχίζονται και μετά την πρώτη νίκη της ομάδας επί
της ΑΕΚ (81-72) είχαμε και την ανάδειξη του Γιάννη Αθανασούλα σε
Πολυτιμότερο Παίκτη της 5ης αγωνιστικής!

Ο 27χρονος forward της ομάδας μας ήταν ο παίκτης-κλειδί της νίκης
επί της ΑΕΚ με 21 πόντους (1/1 βολές, 4/4 δίποντα, 4/5 τρίποντα), 5
ριμπάουντ, 4 ασίστ και ranking 27!

Ο Γιάννης Αθανασούλας δήλωσε για τη βράβευση στο επίσημο site
του ΕΣΑΚΕ: «Είναι μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή για εμένα που κατέ-
κτησα το βραβείο του MVP της 5ης αγωνιστικής. Θέλω να ευχαριστήσω

όλους τους συμπαίκτες μου και τους προπονητές μου γιατί κατά κύριο
λόγο σε αυτούς ανήκει αυτό το βραβείο» και επεσήμανε την αξία της διά-
κρισης: «Είναι μια επιβράβευση γενικότερα όλης της ομάδας για την
κατάθεση ψυχής που κάναμε το Σάββατο απέναντι στην ΑΕΚ και πήρα-
με μια πολύ σημαντική νίκη για εμάς τόσο βαθμολογική όσο και ψυχο-
λογική».

Τέλος, ο MVP της 5ης αγωνιστικής θέλησε να κάνει ιδιαίτερη μνεία στη
συμβολή των συμπαικτών του: «Αυτό το βραβείο θέλω να το αφιερώσω
στους συμπαίκτες μου που με αξιοποίησαν σωστά και την κατάλληλη
στιγμή και όλοι μαζί δώσαμε τον καλύτερο μας εαυτό για να έρθει αυτή
η πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα μας».

Συγχαρητήρια στο Γιάννη και τα καλύτερα έρχονται!

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο 
ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ...
Το καλοκαίρι και έπειτα από τις (2) δύο Γενι-

κές Συνελεύσεις, ανταποκριθήκαμε στο κάλε-
σμα των Προέδρων κ.κ. Χρήστου Γιαλιά και
Νίκου Παπαδάκη (βασικοί παράγοντες χρη-
ματοδότησης της ομάδας), προκειμένου να
πορευτούμε μαζί τους ώστε ο Αθλητικός Όμι-
λος Πανελευσινιακός ενωμένος και ισχυρός να
πρωταγωνιστήσει στο δύσκολο πρωτάθλημα
της Γ΄Εθνικής, όπως το επιβάλλει και το απαι-
τεί η ιστορία του.

Σεβόμενοι την προσφορά και την καλή πρό-
θεση των Προέδρων για (3) τρία συναπτά έτη
, συμπορευτήκαμε με κοινό στόχο την άνοδο
της ομάδας στη Β΄Εθνική που τόσο άδικα στε-
ρηθήκαμε την προηγούμενη αγωνιστική χρο-
νιά.

Ξεκινήσαμε με τις καλύτερες προϋποθέσεις
τη φετινή περίοδο όλοι μαζί σαν μια γροθιά,
ανταποκρινόμενοι ο καθένας στο ρόλο του,
φροντίσαμε για την καλύτερη δυνατή λειτουρ-

γία του σωματείου.
Μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής

του πρωταθλήματος και ενώ η ομάδα οργα-
νωτικά και αγωνιστικά είναι εντός στόχων
βάση του αρχικού σχεδιασμού, έκπληκτοι ενη-
μερωθήκαμε μετά το πέρας του αγώνα με τον
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟ, για την αμετάκλητη απόφα-
σή τους να εγκαταλείψουν την κοινή μας προ-
σπάθεια. Η απόφασή τους αυτή γνωστοποιή-
θηκε και στους ποδοσφαιριστές μετά τη λήψη
του αγώνα.

Όπως οφείλαμε, καλέσαμε το Διοικητικό
Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση, καθώς και
τους κ.κ. Χρήστο Γιαλιά και Νίκο Παπαδάκη,
ώστε να συζητήσουμε την επόμενη ημέρα του
συλλόγου. Για ακόμη μία φορά ήταν κάθετα
αρνητικοί στο να συνεχίσουμε μαζί,χωρίς
όμως να μας πείσουν για τους ακριβείς και
αληθείς λόγους αποχώρησής τους.

Σεβόμενοι την προσπάθεια των Διοικήσεων
Νίκου Παπαδάκη και Χρήστου Γιαλιά καθώς
και την ιστορία του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο,
δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να απευθύ

νουμε Γενικό κάλεσμα προς όλο το φίλαθλο
κόσμο της Ελευσίνας, παλαιούς παράγοντες
του συλλόγου, παλαίμαχους ποδοσφαιριστές
όπως και όλους τους θεσμικούς φορείς της
Ελευσίνας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση Ανα-
διάρθρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεν νομιμοποιούμαστε να διαχειριστούμε 83
χρόνια ιστορίας, για το λόγο αυτό δηλώνουμε
και εμείς την παραίτησή μας από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Πανελευσινιακού , όχι όμως
από την προσπάθεια για τη συνέχεια αυτής.

Δηλώνουμε στρατιώτες και απευθύνουμε
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΕΣΜΑ σε όσους εκφράζουν
μέχρι και σήμερα την ανιδιοτελή αγάπη τους
στην ομάδα, να το αποδείξουν έμπρακτα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΕΒΗ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΑΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ
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Έρχονται προσλήψεις εκπαιδευτικών 
στις ΣΕΚ του Υπουργείου Παιδείας

Σήμερα ή αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί στον
δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Νεολαίας και Δια
Βίου Μάθησης η προκήρυξη για την πρόσληψη
εκπαιδευτικών στις Σχολές Επαγγελματικής
Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας σύμφωνα με
πληροφορίες του news.gr. 

H διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων   θα είναι
ηλεκτρονική και   περίπου σαν και αυτή των Σχο-
λείων Δεύτερης Ευκαιρίας.  

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί  σύμφωνα με ενη-
μέρωσή μας θα έχουν προθεσμία 11 ημερών για
την κατάθεση των αιτήσεών τους.

Το Υπουργείο Παιδείας προγραμματίζει τη λει-
τουργία των  Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης
μέσα στο Νοέμβριο και για να επιτευχθεί αυτό
προχωρούν με ταχείς ρυθμούς οι διαδικασίες. 

Ήδη το ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει καταρτίσει τη σχετική
πρόσκληση για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς
ενώ ολοκληρώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών
το σύστημα εγγραφών το οποίο θα αναρτηθεί
μέσω του Διόφαντου στο σύστημα του Υπουργεί-
ου Παιδείας για την υποβολή των αιτήσεων των
υποψηφίων των υποψηφίων σπουδαστών. 

Το σύστημα είναι παραμετροποιημένο και τα
αποτελέσματα αναμένεται να βγουν αμέσως. 

Συνελήφθη ισοβίτης που 
προσποιούταν το μοναχό στο
Αγιο Ορος επί οχτώ χρόνια!

Σε σκήτες και κελιά του Αγίου Όρους κρυβόταν τα τελευταία
οκτώ χρόνια -ζώντας ως ερημίτης - ένας 48χρονος, κατα-
δικασθείς σε τρις ισόβια για σωρεία οικονομικών εγκλημά-
των που διέπραξε σε βάρος του δημοσίου!
Πρόκειται - κατά πληροφορίες - για πρώην δημοτικό υπάλ-
ληλο, ο οποίος, σύμφωνα με πόρισμα των οικονομικών
ελεγκτών Αττικής, ως ελεγκτής εσόδων - εξόδων των
δήμων Δάφνης και Υμηττού, καταχράστηκε, το διάστημα
από το 1995 έως το 2002, το χρηματικό ποσό των 9 εκατ.
ευρώ. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, για την οποία ελέγ-
χθηκαν ποινικά κι άλλα άτομα, καταδικάστηκε ερήμην από
το Κακουργιοδικείο Αθηνών.
Συνολικά, σε βάρος του 48χρονου διαπιστώθηκε ότι εκκρε-
μούν 13 δικαστικές αποφάσεις για απάτη, πλαστογραφία,
υπεξαίρεση, χρέη προς το δημόσιο κ.ά., με τις οποίες
καταδικάστηκε -όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της
Αστυνομίας- σε τρις ισόβια, εννέα έτη και 69 μήνες. Ο συλ-
ληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί αρχικά στην εισαγγελία
Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.
Όπως έγινε γνωστό, ο 48χρονος κρυβόταν την τελευταία
8ετία στον Άγιο Όρος, όπου προσποιούμενος τον δόκιμο
μοναχό φέρεται ότι διέμενε σε σκήτες και κελιά. Το τελευ-
ταίο διάστημα υπήρχαν πληροφορίες για την ταυτότητά
του και χθες το μεσημέρι συνελήφθη στις Καρυές του Αγίου
Όρους από αστυνομικούς του οικείου τμήματος.

ΓΑΜΟΣ 

Ο ΒΕΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΠΑΓΩΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Δεν πληρώνουν τη ΔΕΗ γιατί… την κλέβουν 
– Ένα κατσαβίδι είναι αρκετό για αλλαγές στον μετρητή

«Εκρηκτική» αύξηση σημείωσαν οι... κλεψιές των Ελλήνων καταναλω-
τών ρεύματος, καθώς οι ρευματοκλοπές σε σχέση με το 2012 υπερδι-
πλασιάστηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, για το σύνολο του 2013 βεβαι-
ώθηκαν πανελλαδικά περίπου 8.400 περιπτώσεις ρευματοκλοπής, από
περίπου 4.300 που ήταν το 2012.

Μάλιστα, το 60% αυτών των περιπτώσεων αφορά παραβιάσεις μετρη-
τών, κυρίως από οικιακούς καταναλωτές. Δηλαδή, έχουν υπάρξει περι-
στατικά που έχουν αλλάξει τις ενδείξεις με κατσαβίδι ή άλλα μέσα. 

Το υπόλοιπο 40% αφορά εκείνους που κλέβουν ρεύμα με άλλο τρόπο,
όπως με καλώδιο ή άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.

Ενδεικτικό της ζημιάς που μπορεί να υποστεί η ΔΕΗ είναι το γεγονός ότι,
σύμφωνα με στοιχεία της ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ, θα μπορούσε να συγκεντρωθεί
η μισθοδοσία του προσωπικού όλης της χώρας, δηλαδή ένα ποσό των
720.000 ευρώ τον μήνα, από τις χαμένες κιλοβατώρες.

Εκτός από τις ρευματοκλοπές, ένα άλλο στοιχείο, ενδεικτικό των κινήσε-
ων των καταναλωτών, είναι ο αριθμός των διακοπών ρεύματος με πρω-

τοβουλία των ίδιων των ιδιοκτητών. Ο αριθμός αυτός, λοιπόν, είναι περίπου στις 1,3 εκατ. ιδιοκτησίες σε όλη
τη χώρα και αφορά στοιχεία που προέκυψαν από το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για
τους κενούς και μη ηλεκτροδοτούμενους χώρους, ώστε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων να τα χρησι-
μοποιήσει για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ   ---    ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ

Όλο και πιο συχνά
τα φαινόμενα σχολικού

εκφοβισμού
  Τα περιστατικά γίνονται πιο βίαια

Οι περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού απασχολούν
έντονα το τελευταίο διάστημα την εκπαιδευτική κοινότη-
τα, καθώς, πλέον, τα περιστατικά είναι όλο και πιο βίαια.
Μάλιστα, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, ο σχολικός
εκφοβισμός δεν κοιτά ηλικίες. Θύμα και θύτης μπορεί να
είναι παιδιά του νηπιαγωγείου, του δημοτικού ή του
Γυμνασίου-Λυκείου. Έρευνες έχουν δείξει, βέβαια, ότι τα
περισσότερα περιστατικά παρατηρούνται στις τάξεις του
Γυμνασίου, σύμφωνα με δημοσίευμα των Νέων.

Όπως προκύπτει από στοιχεία ευρωπαϊκής έρευνας,
σχεδόν 7 στους 10 μαθητές που έπεσαν θύματα bullying
μίλησαν γι’ αυτό που τους συνέβη, η πλειονότητα όμως
θέλησε να μοιραστεί τη δυσάρεστη εμπειρία με κάποιον
φίλο ή συμμαθητή και πιο σπάνια με γονείς.

Όσο για τις κοινωνικές υπηρεσίες και τους εθελοντι-
κούς οργανισμούς φαίνεται πως δεν αποτελούν λύση για
τα παιδιά –θύματα. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές θύμα πέφτει συνήθως το

παιδί που είναι επιφυλακτικό, ήρεμο, ευαίσθητο και
ντροπαλό, που έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και τις περισ-
σότερες φορές δεν έχει κολλητό. 

Αντίθετα θύτες είναι τα παιδιά που έχουν ισχυρή προ-
σωπικότητα, που είναι επιθετικά, ακόμα και απέναντι
στους ενηλίκους, δεν αισθάνονται άσχημα για όσα
κάνουν στο θύμα τους, ενώ ο σχολικός εκφοβισμός δεν
είναι η μόνη αντικοινωνική δραστηριότητα που έχουν.

Ο σχολικός εκφοβισμός σε αριθμούς
-Το 50% των μαθητών στην Ευρώπη γίνονται μάρτυρες

περιστατικών bullying.
-Δύο στις 10 περιπτώσεις έγιναν μέσω διαδικτύου
-Έξι στους 10 έχουν γίνει μάρτυρες ενός περιστατικού
-Ένας στους τρεις ευρωπαίους μαθητές Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης έχει πέσει θύμα
-Στο 35,4% οι περιπτώσεις που ο σχολικός εκφοβισμός

έγινε στο σχολείο
-Στο 32,7% οι περιπτώσεις που έγινε στους σχολικούς

διαδρόμους
-Το 56% των γονέων στην Ελλάδα θεωρούν ότι τα περι-

στατικά υποβαθμίζονται ή αποσιωπούνται από τη σχολική
κοινότητα. 

-Το Χαμόγελο του Παιδιού δέχτηκε 500 κλήσεις για θέμα-
τα εκφοβισμού

-Τρεις στους 10 μαθητές στη χώρα έχουν πέσει θύματα

Επιτέλους: Εκπτώσεις όλο το 
χρόνο στο 50% των 
εμπορευμάτων στα μαγαζιά
Προσφορές όλο τον χρόνο στο 50% των εμπορευμά-

των στα μαγαζιά προβλέπει η υπουργική απόφαση
του υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με τον «κώδικα
δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά
τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τις προωθητικές
ενέργειες», που αναμένεται να εκδοθεί αύριο σε ΦΕΚ.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Γεράσιμος Γιακουμάτος
ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε για
το θέμα πως θα είναι υποχρεωτική η διπλή αναγραφή
των τιμών για τις προσφορές και επίσης θα ιδρυθεί
ηλεκτρονικό μητρώο για τις καταγγελίες που θα κάνουν
οι καταναλωτές για τις προσφορές. Σε ότι αφορά τις
εκπτώσεις, θα εξακολουθήσουν να διενεργούνται τέσ-
σερις φορές τον χρόνο.

Μείωση τιμών άνω του 15% αναμένει το υπουργείο
Ανάπτυξης από την εφαρμογή του κώδικα ενώ υπο-
γραμμίζεται ότι οι προσφορές αφορούν όλα τα βιομη-
χανικά είδη εκτός τροφίμων, οπότε στα τμήματα των
σούπερ μάρκετ που αφορούν βιομηχανικά είδη θα
γίνονται προσφορές.

Ο υφυπουργός γνωστοποίησε ότι έχει γίνει συζήτηση
για την ενδεχόμενη ανάθεση στη Νίλσεν, έναντι περί

που 15.000 ευρώ, να κάνει έρευνα για τις τιμές στα
τρόφιμα διότι η ΕΛΣΤΑΤ δεν υπολογίζει τις προσφορές,
ενώ είπε ότι θα ζητήσει από τους συναρμόδιους
υπουργούς να του στείλουν στοιχεία που να εξηγούν
την αύξηση στο ύψος των εισιτηρίων.

Ο κ. Γιακουμάτος ανέφερε ότι την Πέμπτη οδεύει στην
Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τα «κόκκινα»
επιχειρηματικά δάνεια ενώ γνωστοποίησε ότι θα φέρει
το σχέδιο νόμου για τις λαϊκές αγορές, για την κατάργη-
ση της υποχρεωτικής συνδρομής στα επιμελητήρια και
για την εναρμόνιση της ελληνικής με την ευρωπαϊκή
νομοθεσία σχετικά με το ΓΕΜΗ.

Η κατάργηση της οικονομικής συνδρομής των επιμε-
λητηρίων εκτιμάται ότι θα αντικατασταθεί με πληρωμή
κάποιων υπηρεσιών και ενδέχεται να υπάρξει υπουρ-
γική απόφαση με συγκεκριμένο κοστολόγιο για όλα τα
επιμελητήρια. Ο υφυπουργός εκτίμησε ότι θα συγχω-
νευθούν ή θα κλείσουν κάποια από τα επιμελητήρια
και για τον προϋπολογισμό τους θα δοθεί μία παράτα-
ση χρόνου.

Για το θέμα των Κυριακών ο υφυπουργός δήλωσε
φανατικός υπέρ της λειτουργίας των καταστημάτων
όλες τις Κυριακές και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η
απόφαση του ΣτΕ θα είναι θετική. Εάν είναι αρνητική η
απόφαση του ΣτΕ, όπως είπε, τότε θα προχωρήσει
σχετική νομοθετική ρύθμιση για το θέμα με επανακαθο-
ρισμό των τουριστικών περιοχών.
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ
MSc. MSc. Πανεπιστημίου ΑθηνώνΠανεπιστημίου Αθηνών

•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

•ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

Φυλής 3, 3ος όροφος  (έναντι Ταχυδρομείου) - Ασπρόπυργος
Τηλ./fax:  210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

Η KSM Human Resources ΕΛΛΑΣ.  
για λογαριασμό μεγάλης εταιρείας πελάτη της στον

χώρο των πετρελαιοειδών,  
ζητεί Υπαλλήλους Πρατηρίου Καυσίμων 

για τη λειτουργία του ιδιολειτουργούμενου 
πρατηρίου καυσίμων στην Μαγούλα 

και στην Ν Πέραμο.
Απαραίτητα κάτοικος Μεγάρων, Ελευσίνας, 

Ασπροπύργου, Νέας Περάμου,Μάνδρας,Μαγούλας.

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών 
στο στο mail: cv@ksmhr.gr mail: cv@ksmhr.gr 

ή μέσω ή μέσω fax fax στον αριθμό 2118008866.στον αριθμό 2118008866.
22.5.14

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

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

τρυπάνι) σε λογική τιμή.
Πληροφορίες  στο 210 5548930 

ή στο 6972203340

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
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

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

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

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546674-5546285

ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560

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

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-

5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213

2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

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

210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210

5546993 - 5560800 - 5543065

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑΣτο κατάστημά
μας θα βρείτε:

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

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

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

ΙΒΙΣΚΟΣ

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

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

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

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

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

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

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

8.10.14
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Κομπίνα εκατομ-
μυρίων ευρώ
που αφορά

στην εισαγωγή και
πώληση ιατρικών προϊ-
όντων βρίσκεται στο
στόχαστρο της δικαιο-
σύνης. Πρωταγωνιστές
στελέχη εταιρείας που
δραστηριοποιείται στο
χώρο και δεκάδες για-
τροί που εργάζονται σε
δημόσια νοσοκομεία.

Ήδη η εισαγγελία
Πρωτοδικών άσκησε
ποινική δίωξη σε
βαθμό κακουργήματος
σε βάρος δυο στελεχών
της επίμαχης εταιρίας
ενώ ερευνάται και ο
ρόλος γιατρών δημό-
σιων νοσοκομείων
προκειμένου να εντοπι-
στούν στοιχεία που θα
είναι ικανά να τους οδη-
γήσουν ενώπιον της
δικαιοσύνης.

Μετά τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτα-
σης από τον εισαγγε-
λέα Γιώργο Καλούδη
ασκήθηκε ποινική
δίωξη για τα αδικήματα
της «ενεργητικής
δωροδοκίας κατ' εξακο-
λούθηση σε βάρος του
δημοσίου από δράστες
οι οποίοι πέτυχαν όφε-
λος που υπερβαίνει το
ποσό των 150.000
ευρώ και νομιμοποίηση
εσόδων από εγκλημα-
τικές δραστηριότητες
κατ εξακολούθηση και
κατ επάγγελμα από 

κοινού και κατά
μόνας».

Σύμφωνα με τη δικο-
γραφία, οι υπεύθυνοι
της εταιρείας φέρονται
να είχαν στήσει ολόκλη-
ρο δίκτυο στα δημόσια
νοσοκομεία μέσω του
οποίου πλήρωναν για-
τρούς προκειμένου να
προωθούν συγκεκριμέ-
νο ιατρικό υλικό.

Την υπόθεση θα χειρι-
στεί τακτικός ανακριτής
ο οποίος καλείται να
ρίξει φως στα πρόσω-
πα των γιατρών αλλά
και των υπευθύνων
δημόσιων νοσοκομείων
που ενδεχομένως
εμπλέκονται. Στην
περίπτωση που προ-
κύψουν συγκεκριμένα
στοιχεία τότε θα ασκη-
θεί συμπληρωματική
ποινική δίωξη για
παθητική δωροδοκία.

Σύμφωνα με πληρο-
φορίες η συγκεκριμένη
υπόθεση είναι κομμάτι
μιας άλλης δικογραφίας
που βρίσκεται στην
ανάκριση και οι δικαστι-
κές αρχές έκριναν σκό-
πιμο λόγω της σοβαρό-
τητας της να τη διαχω-
ρίσουν και να προχω-
ρήσουν στην άσκηση
ποινικών διώξεων.

Κομπίνα εκατομμυρίων  
σε δημόσια νοσοκομεία
Εταιρεία πλήρωνε γιατρούς 
για να προωθούν ιατρικό υλικό

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ        

Θέμα : «Χωματερή 
το νεκροταφείο Σχιστού »

Κύριοι Υπουργοί,
Βόμβα για τη δημόσια υγεία και ειδικά για τους εργαζόμενους

και τους επισκέπτες αποτελεί πλέον το Νεκροταφείο του Σχι-
στού, καθώς μέσα σε αυτό έχουν πεταχτεί μεγάλες ποσότητες
τσιμέντου, μαρμάρων και ανοιχτές μαύρες σακούλες με προϊ-
όντα εκταφών, όπως σάβανα, ρούχα νεκρών και κομμάτια
από φέρετρα. Το γεγονός αυτό διαπιστώθηκε με αυτοψία από
τα στελέχη του Τμήματος Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού
Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.  

Ερωτάστε:
1.Τι σκοπεύετε να κάνετε ώστε να προστατέψετε την υγεία

των εργαζόμενων και των επισκεπτών του νεκροταφείου;
2.Θα επιβληθούν κυρώσεις στους υπαίτιους αυτής της

μόλυνσης;

Αθήνα, 11.11.2014
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ , ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Εδώ και 2 χρόνια δεν μπορεί
να «κλειδώσει» η επένδυση
της Cosco, ύψους 230 εκατ.

ευρώ, στο δυτικό τμήμα του λιμανι-
ού του Πειραιά, καθώς οι δύο
παρατηρήσεις του Ελεγκτικού
Συνεδρίου επί του κειμένου της
σύμβασης φαίνεται να δημιουρ-
γούν αξεπέραστο πρόβλημα και
ίσως την οδηγήσουν σε ναυάγιο.
Η έκτακτη γενική συνέλευση του

ΟΛΠ που έχει συγκληθεί για την
Τρίτη αναμένεται είτε να αναβληθεί
είτε να μη συζητήσει το θέμα του
λεγόμενου «φιλικού διακανονι-
σμού» -της νέας δηλαδή σύμβασης
που «κλειδώνει» την επένδυση- για το οποίο και συγκλήθηκε.
Πιθανές ημερομηνίες για νέα γενική συνέλευση είναι, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η

25η Νοεμβρίου και η 2α ή 5η Δεκεμβρίου. Ακόμα και έτσι, όμως, παραμένει αμφίβολο κατά
πόσον μπορεί να υπάρξει πρόοδος.
Οι Κινέζοι αρνούνται να συμβιβαστούν με τις δύο παρεμβάσεις που έκανε το Ελεγκτικό Συνέ-

δριο στο κείμενο του φιλικού διακανονισμού, όταν το ενέκρινε προ λίγων εβδομάδων.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τη σχετική σύμβαση υπό δύο όρους: Πρώτον, να τελειώσει

η περίοδος αναστολής του εγγυημένου τιμήματος που πρέπει να καταβάλει η Cosco (με βάση
την αρχική σύμβαση) το 2021, όταν θα τεθεί σε λειτουργία το δυτικό τμήμα του προβλήτα 3
στον Πειραιά.
Δεύτερον, να καταβάλλει η Cosco ενοίκιο και για το δυτικό τμήμα όταν αυτό ολοκληρωθεί.

Υπενθυμίζεται πως οι Κινέζοι θα κληθούν να καταβάλλουν ενοίκιο και για το ανατολικό τμήμα,
το οποίο βρίσκεται επί χρόνια «σε δοκιμαστική λειτουργία».
Το θέμα του ελάχιστου εγγυημένου ανταλλάγματος μπορεί σήμερα, που ο τερματικός σταθ-

μός εμπορευματοκιβωτίων κινείται συνεχώς ανοδικά, να μη θεωρείται ζήτημα, αλλά σε περί-
πτωση που υπάρξει κρίση ή πόλεμος τιμών και τα έσοδα της Cosco μειώνονται, θα μειώνο-
νται και τα έσοδα του ΟΛΠ κατά 2,84%.
Εάν τελικά δεν βρεθεί λύση στο ζήτημα που ανακύπτει με τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού

Συνεδρίου, η Cosco θα περιμένει την ιδιωτικοποίηση και εφόσον επικρατήσει το ζήτημα θα
μετατραπεί σε ενδο-ομιλικό της και άρα εύκολα θα μπορεί να λυθεί. 
Σε περίπτωση επικράτησης άλλου υποψηφίου ή μη ιδιωτικοποίησης (ένεκα και ενδεχόμε-

νου εκλογών), η Cosco δεν αποκλείεται να προσφύγει σε διαιτησία, όπως προβλέπεται από
την ισχύουσα συμβατική σχέση της με τον ΟΛΠ.
Σε κάθε περίπτωση, μία από τις μεγαλύτερες παραγωγικές επενδύσεις στην Ελλάδα τα τελευ-

ταία χρόνια σε υποδομές, που θα παραμείνουν σε κάθε περίπτωση στην ιδιοκτησία του ελλη-
νικού κράτους, κινδυνεύει με ναυάγιο.

ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δικαστική εμπλοκή στην επένδυση 
των 230 εκατ. της Cosco 


