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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΑ ‘’ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕΤΩΠΑ’’

ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Μόνο με πρόβλεψη,

συντονισμό και ευθύνη
η έγκαιρη αντιμετώπιση

προβλημάτων

«Δεν ζήτησαν 
επανάληψη των 
εκλογών, αλλά 
αποκλεισμό μας 

Γιατί θέλουν να ‘’μπουκάρουν’’ 
στο Δήμο από την πίσω πόρτα

αδιαφορώντας 
για το αποτέλεσμα της κάλπης»

 Δήλωσε ο νυν δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας 
και υποψήφιος Γεώργιος Δρίκος 

Δήμος Ελευσίνας: 
Ολοκληρώθηκε η

ψηφιοποίηση 
του ληξιαρχείου

Άμεσα η συμβασιοποίηση 63 έργων 
στο πλαίσιο του «Εξοικονομώ»

Ώστε να υλοποιηθούν από τους ΟΤΑ μέχρι 
το καλοκαίρι του 2015

ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΔΑΣΤΗ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΔΑ
Αναβαθμισμένη η εκπροσώπηση

του Δήμου Φυλής 

Ο Δήμος Ιλίου συνεχίζει τις 
αποζημιώσεις από ιδίους πόρους

στους πλημμυροπαθείς
Σελ: 4

Σελ: 10-11Σελ: 6

Σελ: 3

Σελ: 7Σελ: 3

Σελ: 6

Σελ:  8-9

Σελ:5

Σελ:  3

Σελ: 3

«ΔΕΝΟΥΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ»
ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Το ΥΠΕΚΑ θα 
είναι αρμόδιο για 

την κατάρτιση
των Περιφερειακών 
Σχεδίων Αποβλήτων 

(ΠΕΣΔΑ)

Σύμφωνα με σχέδιο νόμου, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση 
Σελ: 2-4



‘’Ένεση’’ ρευστότητας στους δήμους
Θα δοθούν 103,1 εκατ. ευρώ από τους ΚΑΠ

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

ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ Ηρώων 

Πολυτεχνείου 63, 
Τηλέφωνο:

2105546250

Ασπρόπυργος
Λιόση Ιωάννα Σ.
Σαλαμίνος 17 & 

Τσίγκου Α., 
Τηλέφωνο:
2105576927

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Κεχαγιά Γεωργία Κ.

Λεωφόρος Φυλής 75,
Τηλέφωνο:
2102411911

Αχαρνές
ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ

ΣΙΑ ΟΕ Δεκελείας 51,
Αχαρνές, 

Τηλέφωνο: 
2102448377

Παπανικολάου Γ. 
Θρακομακεδόνων

117, 
Τηλέφωνο: 
2102430204

Μάνδρα
Κληρονόμων 
Βασιλείου Ι. 

Στρατ. Ρόκκα 67, 
Τηλέφωνο: 
2105555236

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Παρασκευή 21 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 11 έως 18
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Βιργινία, Λεμονιά, Μαριέττα,

Μαρούσα, Μάρσια, Σουλτάνα, Τάνια 
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Στους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης κατανέμεται

από το λογαριασμό του
υπουργείου Εσωτερικών
που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και
Δανείων με τον τίτλο
«Κεντρικοί Αυτοτελείς
Πόροι των Δήμων για
κάλυψη λειτουργικών και
λοιπών γενικών δαπανών», ποσό 103.172.000,00
€. Το ποσό  αποδίδεται ως ενδέκατη τακτική επιχο-
ρήγηση έτους 2014 σε δικαιούχους Δήμους της
Χώρας. 

Από το ποσό θα παρακρατηθεί και θα αποδοθεί με
τη χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το αναλογούν
ποσό υπέρ των ΤΠΔΚΥ και ΤΕΑΔΚΥ (πρώην
ΤΑΔΚΥ) και τα ποσά που αφορούν στη για μερική ή
ολική εξόφληση οφειλών Δήμων. 

Στα αποδιδόμενα ποσά
έχουν συνυπολογισθεί:

α) Oι δαπάνες μισθοδο-
σίας του προσωπικού,
των παιδικών και βρεφο-
νηπιακών σταθμών και
των χώρων άθλησης.

β) Oι δαπάνες μισθοδο-
σίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών
Περιφερειών, που μετατάχθηκαν σε Δήμους.

δ) Oι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων
υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τους ομίλους
ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ και

ε) Oι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου προσωπι-
κού που διορίσθηκε βάσει των προκηρύξεων και
απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Παρά το γεγονός
ότι ο χειμώνας
δεν έχει δείξει

ακόμα - αν και Νοέμ-
βριος-  ‘’ τα δόντια’’του,
ωστόσο πολλοί κάτοικοι
του λεκανοπεδίου έχουν
αρχίσει  να ανάβουν τα
τζάκια τους νωρίτερα
από κάθε άλλη χρονιά.

Τις τελευταίες ημέρες η οσμή του καμένου ξύλου
είναι υπαρκτή κυρίως σε περιοχές των βορείων και
δυτικών προαστίων ενώ η επιβάρυνση από τα τζά-
κια αρχίζει σιγά σιγά να καταγράφεται και στις
μετρήσεις. Ενδεικτικά, ο σταθμός μέτρησης της
Διεύθυνσης Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
και Θορύβου του υπουργείου Περιβάλλοντος στην
οδό Αριστοτέλους κατέγραψε την προηγούμενη
Παρασκευή 59 μικρογραμμάρια PM10 ανά κυβικό
μέτρο, με οριακή τιμή τα 50 μικρογραμμάρια, ενώ
αλλες μέρες μες την εβδομάδα η μέση εικοσιτετρά-
ωρη τιμή έφτασε τα 44 μικρογραμμάρια.

Κάποια βράδια, στήλες καπνού ήταν ορατές και
από το ύψος την Αττικής Οδού  από το Ζεφύρι, τα
Άνω Λιόσια έως  τον Ασπρόπυργο .

Η Παρέμβαση της Σταυρούλας Δήμου 
για την Αιθαλομίχλη 

Για το θέμα των επιπτώσεων της αιθαλομίχλης στην
περιοχή της Δυτικής Αττικής είχε τοποθετηθεί πρόσφατα
η περιφερειακή σύμβουλος και μέλος της Μητροπολιτι-
κής Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής της
Περιφέρειας Αττικής, Στ. Δήμου. 

Πιο συγκεκριμένα, σε συζήτηση  με αφορμή την έγκρι-
ση Σκοπιμότητας για την Υποβολή πρότασης Συμμετο-
χής της Περιφέρειας Αττικής σε πρόγραμμα LIFE της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον - Ατμοσφαιρι-
κή Ρύπανση - Αιθαλομίχλη η κα  Δήμου περιέγραψε τις
άθλιες συνθήκες οικονομικές και περιβαλλοντικές που
βιώνουν οι κάτοικοι του Θριασίου Πεδίου. 

Η ίδια σημείωσε πως κατά τη διάρκεια του χειμώνα
λόγω της οικονομικής δυσχέρειας και της υψηλής ανερ-
γίας οι κάτοικοι καίνε στις σόμπες τους ότι βρουν, μιας
και τα καυσόξυλα κοστίζουν. Επίσης, σε πολλές περιο-
χές του Θριασίου Πεδίου  δημιουργούνται εστίες φωτιάς
που μπαίνουν από συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομά-
δες, οι οποίες καίνε λάστιχα αυτοκινήτων με σκοπό να
συλλέξουν το χαλκό. Παράλληλα η παρουσία εξαιρετικά
μεγάλου αριθμού βιομηχανιών και βιοτεχνιών ρυπαί-
νουν την ατμόσφαιρα της περιοχής. 

Όλα τα παραπάνω συντελούν τόσο στην επιβάρυνση
της ατμόσφαιρας, όσο και στη δημιουργία αιθαλομίχλης
στην περιοχή. Η κ. Δήμου, αφού εξήρε τις καλές προ-
σπάθειες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρει-
ας Αττικής, πρότεινε αναφορικά με το πρόγραμμα Life,
εκτός του Βαν που θα δώσει το πρόγραμμα για όλη την
Αττική να γίνει προμήθεια και να εγκατασταθεί μόνιμο
Βαν στη Δυτική Αττική το οποίο με τον ειδικό εξοπλισμό
θα καταγράψει τους ρύπους που δεν καταγράφει το
ΥΠΕΚΑ. 

Με αυτόν τον τρόπο θα είναι εφικτή η αποτύπωση της
κατάστασης στη Δυτική Αττική και κατόπιν η δυνατότητα
να εξευρεθούν τρόποι αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης .

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ   
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 
Καπνίζουν τα τζάκια πριν 
δείξει ‘’δόντια’’ ο χειμώνας
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«ΔΕΝΟΥΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ» 
ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Το ΥΠΕΚΑ θα είναι αρμόδιο για την κατάρτιση των

Περιφερειακών Σχεδίων Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)
Σύμφωνα με σχέδιο νόμου, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση 

Αλλάζουν τα μέχρι τώρα δεδομέ-
να σε ό,τι αφορά το εύρος των
αρμοδιοτήτων των περιφερει-

ακών αρχών για τη διαχείριση των
απορριμμάτων στην περιοχή τους, σύμ-
φωνα με το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ για
την ανακύκλωση και το οποίο τέθηκε
από την Τετάρτη σε δημόσια διαβούλευ-
ση.

Ειδικότερα τροποποιείται  η  παρά-
γραφος 2 του άρθρου 35 του Ν.
4042/2012, και η γνώμη του ΥΠΕΚΑ για
την έγκριση των ΠΕΔΣΑ, γίνεται δεσμευ-
τική για τις Περιφέρειες. Μάλιστα προ-
βλέπει ότι ο αρμόδιος φορέας σχεδιασμού οφείλει να προ-
βεί, σύμφωνα με τις σχετικές  υποδείξεις στις απαραίτητες
τροποποιήσεις του ΠΕΔΣΑ.

Επίσης στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι  εάν συντρέ-
χουν λόγοι επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος είναι δυνα-
τόν να καταρτίζεται με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
(ΠΥΣ) ειδικό σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των αστικών
αποβλήτων μιας Περιφέρειας, ή μέρους αυτής, όπου θα
προβλέπονται και οι σχετικές διαδικασίες για την εφαρμο-
γή του.

Πάντως από το παραπάνω είναι σαφές ότι η ρύθμιση
αυτή  εν πολλοίς αφορά κυρίως την Αττική, καθώς υπήρ-
ξαν  από την περιφερειάρχη Ρένα Δούρου κινήσεις για
ακύρωση των διαγωνισμών για τα τέσσερα εργοστάσια και
την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού με νέο
αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης.

Όμως τώρα  η έγκριση του αναθεωρημένου ΠΕΔΣΑ θα
είναι στην απόλυτη ευχέρεια του ΥΠΕΚΑ και η περιφέρεια
Αττικής θα πρέπει να το τροποποιήσει σύμφωνα με τις
υποδείξεις του.

Παράλληλα όμως προβλέπεται ότι  με Πράξη Υπουργι-
κού Συμβουλίου θα είναι δυνατόν, για λόγους επιτακτικού
δημοσίου συμφέροντος να καταρτιστεί ειδικό σχέδιο δρά-
σης για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων στην Αττι-
κή, το οποίο η περιφερειακή αρχή θα είναι υποχρεωμένη
να το υλοποιήσει και μάλιστα με διαδικασίες που θα υπο-
δεικνύει το ίδιο το σχέδιο.

Αναλυτικά το άρθρο 17 του σχεδίου νόμου είναι το εξής:
Άρθρο 17: ΠΕΣΔΑ
1. Στο τέλος της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του

άρθρου 35 του ν. 4042/2012 προστίθεται το εξής εδάφιο:

Η ανωτέρω γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι δεσμευτική και ο
αρμόδιος φορέας σχεδιασμού οφείλει να προβεί, σύμφωνα
με τις σχετικές υποδείξεις, στις απαραίτητες τροποποιήσεις
του ΠΕΣΔΑ.

2. Στο τέλος του άρθρου 35 του ν.4042/1012 προστίθε-
νται νέα στοιχεία (στ) και (ζ) ως εξής:

«(στ) Ο Περιφερειάρχης παρακολουθεί και αξιολογεί την
τήρηση των βασικών επιλογών, προτεραιοτήτων και κατευ-
θύνσεων του ΠΕΣΔΑ. Για το σκοπό αυτό, συντάσσει έκθεση
κάθε τρία (3) έτη. Η πρώτη έκθεση συντάσσεται το αργότερο
έως την 31/12/2017. Στην έκθεση αναφέρεται ο βαθμός και ο
τρόπος εφαρμογής των κατευθύνσεων και μέτρων του
ΠΕΣΔΑ, τα ενδεδειγμένα μέτρα, προγράμματα και δράσεις
για την αποτελεσματική υλοποίησή του, το ποσοστό επίτευ-
ξης των ποσοτικών στόχων, καθώς και οι ειδικότεροι λόγοι
που τυχόν καθιστούν αναγκαία την αναθεώρησή του. Η πιο
πάνω έκθεση διαβιβάζεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αποτελεί τη βάση για
την ενδεχόμενη αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ.

(ζ) Εφόσον συντρέχουν λόγοι επιτακτικού δημόσιου συμ-
φέροντος, σε περιπτώσεις υποθέσεων καταγγελίας παρα-
βίασης νομοθεσίας τη ΕΕ για τα απόβλητα που εκδικάζονται
από το ΔΕΕ βάσει των διαδικασιών του άρθρου 260 της
ΣΛΕΕ, είναι δυνατόν να καταρτίζεται με Πράξη Υπουργικού
Συμβουλίου ειδικό σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των αστι-
κών αποβλήτων μιας Περιφέρειας, ή μέρους αυτής, όπου θα
προβλέπονται και οι σχετικές διαδικασίες για την εφαρμογή
του, έως ότου καταστούν λειτουργικές οι προβλέψεις του
οικείου ΠΕΣΔΑ».

Αναβαθμίζεται, από πλευράς εκπροσώ-
πησης,  ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής
Αθήνας (ΑΣΔΑ), μετά την εκλογή δύο κορυ-
φαίων Δημάρχων στις θέσεις του Προέδρου
και του Αντιπροέδρου. 

Το αναπτυξιακό εργαλείο των Δήμων της
Δυτικής Αθήνας (και του Δήμου Φυλής), απο-
κτά νέα αυτοδιοικητική οντότητα μετά την
εκλογή του Δημάρχου Περιστερίου Ανδρέα
Παχαρουρίδη, στη θέση του Πρόεδρου και
του Δημάρχου Ιλίου, Νίκου Ζενέτου, στη θέση
του Αντιπροέδρου. 

Οι δύο Δήμαρχοι αποτελούν το ισχυρό δίδυμο που
κέρδισε τις εκλογές της Τετάρτης, 19 Νοεμβρίου, και θα

καταλάβουν τις δύο από τις τρεις θέσεις της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής. 

Ισχυρή θα είναι και η εκπροσώπηση
του Δήμου Φυλής στο νέο Διοικητικό
Συμβούλιο, όπου εκλέχθηκαν οι Αντιδή-
μαρχοι Θανάσης Σχίζας και Γιάννης
Μαυροειδάκος. 

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο νέος Πρό-
εδρος Ανδρέας Παχατουρίδης, αμέσως
μετά την εκλογή του, στους δύο Αντιδη-
μάρχους Φυλής θα ανατεθεί σειρά
αρμοδιοτήτων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα διοίκη-
ση του ΑΣΔΑ εκλέχθηκε μετά από μια

επεισοδιακή εκλογική διαδικασία, από την οποία απεί-
χαν αρκετοί Δήμοι-μέλη.  

ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΔΑΣΤΗ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΔΑ
Αναβαθμισμένη η εκπροσώπηση του Δήμου Φυλής 

ΗΤΑΝ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ 
ΤΟΥ 4ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
"Σάρκα και οστά" 
παίρνει η μεταστέγαση 
γραφείων του Ι.Ε.Κ. Αχαρνών

Τη μεταστέγαση των γραφείων της διοίκησης
του Ι.Ε.Κ. Αχαρνών,από την αίθουσα πολ-

λαπλών χρήσεων του 4ου γυμνασίου Αχαρνών σε
τρεις προκατασκευασμένες αίθουσες,πλησίον των
κτιριακών εγκαταστάσεων του Γυμνασίου, ενέκρινε
στην πρόσφατη συνεδρίασή του το Δημοτικό συμ-
βούλιο Αχαρνών, κατόπιν και σχετικής εισήγησεως
της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Μένει, λοιπόν,
να υλοποιηθεί η απόφαση τις αμέσως επόμενες
ημέρες και να αρχίσουν οι εργασίες για την αποκα-
τάσταση της αίθουσας!

Να θυμίσουμε εδώ ότι με το απο ́ 06/02/2012
εγ́γραφο του και ο Σύλλογος  Γονεών & Κηδεμον́ων
του 4ου Γυμνασιόυ Αχαρνων́ ανέφερε οτ́ι: η
συστεγ́αση με το ΙΕΚ περιόριζε την ευρ́υθμη και
σωστη ́λειτουργιά του Γυμνασιόυ .

Η ελ́λειψη της αιθ́ουσας πολλαπλων́ χρησ́εων εχ́ει
ως συνεπ́εια τη μη πραγματοποιήση εκδηλωσ́εων
απο ́ τους μαθητες́ του Γυμνασιόυ , την αδυναμιά
υλοποιήσης πολιτιστικων́ – περιβαλλοντικων́ προ-
γραμματ́ων , προγραμματ́ων Αγωγης́ Υγειάς και
αλ́λων απαραιτ́ητων δρασ́εων και ενημερωσ́εων
για την περαιτερ́ω καλλιερ́γεια των παιδιων́ .

Η δεσ́μευση απο ́το ΙΕΚ δυό αιθουσων́ διδασκα-
λιάς τις οποιές χρησιμοποιει ́ως εργαστηρ́ια Πληρο-
φορικης́ , θα επ́ρεπε να χρησιμοποιουν́ται από
τους μαθητες́ του Γυμνασιόυ για την εγκατασ́ταση
εργαστηριόυ Τεχνολογιάς και βιβλιοθηκ́ης με ανα-
γνωστηρ́ιο .Συνεπώς η απόφαση αυτή αποτελεί και
δικαίωση για τους γονείς και μαθητές του 4ου
Γυμνασίου.
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Προχωράει άμεσα η  συμβασιο-
ποίηση 63 έργων, συνολικού
προϋπολογισμού ένταξης 51,7

εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της δράσης
«Εξοικονομώ» των ΟΤΑ ώστε να υλο-
ποιηθούν άμεσα εντός των προθε-
σμιών της τρέχουσας προγραμματικής
περιόδου.

Τα έργα «ξεπάγωσαν» κατόπιν
συνεννόησης του υφυπουργού Ανά-
πτυξης Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου
με το ΚΑΠΕ. 

Πρόκειται για δράση που αποσκοπεί
στην εξοικονόμηση ενέργειας σε
δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000
κατοίκων συμπεριλαμβανομένων και 

πρωτευουσών νομών ανεξαρτήτως πλη-

θυσμού, εφόσον έχουν διαχειριστική επάρκεια για
έργα τύπων Α και Β. 

Περιλαμβάνει ενεργειακή αναβάθμιση (θερμομό-
νωση, εγκαταστάσεις συστημάτων ενεργειακής
διαχείρισης - BEMS) δημοτικών κτιρίων, κοινο-
χρήστων χώρων, αναβάθμιση του συστήματος
μεταφορών σε τοπικό επίπεδο, βελτίωση ενεργει-
ακής απόδοσης τεχνικών υποδομών Δήμων
(αντλιοστάσια, βιολογικοί καθαρισμοί) και ενέργει-
ες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης σε τοπικό
επίπεδο. 

Για τα υπόλοιπα έργα, δεδομένων των καθυστε-
ρήσεων στην υλοποίησή τους έως τώρα, θα
υπάρξει τις επόμενες ημέρες ενδελεχής αξιολόγη-
ση προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός ωριμό-
τητάς τους και η δυνατότητα ένταξης και ολοκλή-
ρωσής τους μέχρι το καλοκαίρι του 2015.

Frigoglass: 
Με 4,05% στην Montanaro
Asset Management

Στο 4,05% μειώθηκε το ποσοστό συμμετοχής
της Montanaro Asset Management Limited στο
μετοχικό κεφάλαιο της Frigoglass ABEE. 

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της
Frigoglass, κατόπιν διάθεσης δικαιωμάτων
ψήφου στην οποία προέβη η Montanaro Asset
Management Limited την 18η Νοεμβρίου 2014, το
ποσοστό συμμετοχής της στη Frigoglass μειώθη-
κε από 5,65% (που αντιστοιχούσε σε 2.857.107
μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου) σε
4,05% (που αντιστοιχεί σε 2.047.661 μετοχές και
ισάριθμα δικαιώματα ψήφου).

Άμεσα η συμβασιοποίηση 63 έργων 
στο πλαίσιο του «Εξοικονομώ»
Ώστε να υλοποιηθούν από τους ΟΤΑ μέχρι 
το καλοκαίρι του 2015

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΕΑ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ

Στο μεταξύ, στις 2 Δεκεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα
ανακοινώσει την επιβολή χρηματικής ποινής στην Ελλάδα για
τη λειτουργία δεκάδων παράνομων χωματερών. Σύμφωνα με
την πρόταση της εισαγγελέως, η χώρα θα κληθεί να καταβάλει
άμεσα 22 εκατομμύρια ευρώ και επιπλέον 54.450 ευρώ για
κάθε ημέρα μέχρι το κλείσιμο και την αποκατάσταση και της
τελευταίας χωματερής. 

Μη έχοντας άλλη επιλογή, το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει
εστιάσει τους τελευταίους μήνες στην ελαχιστοποίηση των
δυσμενών επιπτώσεων, επιβάλλοντας τη μεταφορά σκουπι-
διών σε όποια περιοχή διαθέτει στοιχειώδεις συνθήκες διαχεί-
ρισης.

Στο πλαίσιο αυτό, τις προηγούμενες εβδομάδες αποφασί-
στηκε το άμεσο κλείσιμο των παράνομων χωματερών στη Στε-
ρεά Ελλάδα (6) και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης (5), και η διάθεση των απορριμμάτων σε υφιστάμενους
ΧΥΤΑ που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή. Ανάλογες απο-
φάσεις πρόκειται να εκδοθούν μέσα στις επόμενες ημέρες και
για άλλες περιοχές.

Πού βρίσκεται λοιπόν σήμερα η υπόθεση; Σύμφωνα με τα
τελευταία στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος, σε όλη τη
χώρα λειτουργούν 49 χωματερές: 18 στην Πελοπόννησο, 16 σε
Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, 4 στο Βόρειο Αιγαίο, 4 στην Περι-
φερειακή Ενότητα Ηλείας και οι υπόλοιπες διάσπαρτες σε όλη
τη χώρα. 

Μέσα στις επόμενες ημέρες ο αριθμός των χωματερών στην 

Πελοπόννησο θα μειωθεί κι άλλο, αφότου ελεγχθούν από το
υπουργείο χωματερές που δηλώθηκαν ως άρτι σφραγισθείσες.

Παράλληλα, όλες οι χωματερές, είτε έχουν κλείσει είτε λει-
τουργούν, έχουν ενταχθεί σε κοινοτικά χρηματοδοτικά προ-
γράμματα προς αποκατάσταση (ΕΠΠΕΡΑΑ ή ΠΕΠ), ενώ από
τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση
49 κλειστών χωματερών.

Δήλωση της Περιφερειάρχη Ρένας Δούρου  
σχετικά με το άρθρο 17 του νομοσχεδίου ΥΠΕΚΑ

‘’Με διαδικασίες «εξπρές» το ΥΠΕΚΑ επιχειρεί ωμή
πολιτική παρέμβαση σε βάρος των Περιφερειών, επι-
χειρώντας να ελέγξει και να κηδεμονεύσει τη διαδικα-
σία αναθεώρησης των Περιφερειακών Σχεδιασμών
Διαχείρισης Απορριμμάτων. Και τούτο επιχειρείται
σήμερα, μέσω του άρθρου 17 στο νομοσχέδιο για την
«Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της δια-
χείρισης των αποβλήτων». 

Στη συγκεκριμένη διάταξη γίνεται φανερή προσπά-
θεια χειραγώγησης των περιφερειακών σχεδιασμών
καθώς προβλέπεται ο δεσμευτικός χαρακτήρας της
γνώμης του ΥΠΕΚΑ για τους εκπονούμενους περιφε-
ρειακούς σχεδιασμούς (ΠΕΣΔΑ) και επίσης ότι «ο
αρμόδιος φορέας σχεδιασμού οφείλει να προβεί,
σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις, στις απαραίτη-
τες τροποποιήσεις του ΠΕΣΔΑ» .

Η νέα Περιφερειακή Αρχή Αττικής δηλώνει κατηγο-
ρηματικά την αντίθεσή της σε αυτή τη μεθόδευση, η
οποία συνιστά τεράστια οπισθοδρόμηση και υποκρύ-
πτει απαράδεκτη πολιτική σκοπιμότητα, αυτήν της
εξυπηρέτησης των μεγάλων οικονομικών συμφερό-
ντων.’’

Η Περιφερειάρχης ανακοίνωσε ότι το θέμα θα τεθεί
προς συζήτηση στη συνεδρίαση του Συμβουλίου την
ερχόμενη Τρίτη. 
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Σε συνέντευξη που έδωσε ο νυν δήμαρχος και υποψηφιος
Γεώργιος Δρίκος στην ηλεκτρονική  εφημερίδα 

aftodioikisinews.gr, λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, τα
οποία θεωρούμε ότι πρέπει να μεταφέρουμε στην έντυπη
εκδοσή μας. Ακολουθεί το κείμενο της συνέντευξης :

Κύριε Δήμαρχε , στις 30 Νοεμβρίου οι Πολίτες της Μάνδρας –
Ειδυλλίας προσέρχονται ξανά στις κάλπες για την ανάδειξη
νέας δημοτικής αρχής . Τι συνέβη στις εκλογές του Α’ Γύρου στο
Δήμο και ακυρώθηκαν;

Την 1η Κυριακή των εκλογών του Μαΐου, που ο Συνδυα-
σμός μας «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΙΚΟΣ» κέρδισε με δια-
φορά σχεδόν 10% και 1200 ψήφους, τα ψηφοδέλτια του
δικού μας συνδυασμού είχαν μήκος 46 πόντους ενώ των
υπολοίπων 54 πόντους. Αυτός είναι για το δικαστήριο
ένας τυπικός λόγος ακύρωσης και επανάληψης της εκλο-
γικής διαδικασίας.

Γιατί συνέβη αυτό το λάθος και πως μοιράστηκαν από τις εφο-
ρευτικές επιτροπές με τόσους δικαστικούς αντιπροσώπους,
κανείς δεν το είδε;

Το Υπουργείο Εσωτερικών με την Εγκύκλιο που εξέδωσε
για τις διαδικασίες των Δημοτικών Εκλογών 2014 στις 13
Μαρτίου 2014 όρισε το μέγεθος των ψηφοδελτίων στους 46
πόντους. Κατά αυτόν τον τρόπο τυπώσαμε τα ψηφοδέλτιά
μας νομίμως με μήκος 46 πόντους.

Όμως στις 16 Απριλίου 2014 το Υπουργείο Εσωτερικών
τροποποίησε αυτήν την απόφαση και όρισε το μήκος σε 54
πόντους.

Εδώ υπήρξε μια αβλεψία από την πλευρά μας, δεν υπέ-
πεσε στην αντίληψη μας και
δεν ξανατυπώσαμε τα ψηφο-
δέλτια του συνδυασμού μας
για τον Α΄Γύρο.

Φανταστείτε όμως ότι το ίδιο
συνεβει και με τις Εφορευτικές
Επιτροπές σε όλα τα εκλογικά
τμήματα, με τόσους δικαστι-
κούς αντιπροσώπους. Ουδείς
έθεσε θέμα ακυρότητας των
ψηφοδελτίων, μοιράστηκαν
παντού στους εκλογείς και
εξελίχθηκε η διαδικασία
ομαλά. Φυσικά εκείνη την

Κυριακή έγινε και σε εμάς γνωστό το μήκος και στον Β’
Γύρο ξανατυπώσαμε ψηφοδέλτια με μήκος 56 πόντους.

Γιατί όμως το Δικαστήριο αποφάσισε επανάληψη των εκλο-
γών εφόσον οι εφορευτικές επιτροπές δεν σταμάτησαν την δια-
δικασία ή δεν έθεσαν ζήτημα ακυρότητας;

Το δικαστήριο έκρινε όπως ρητά αναφέρει ότι υπήρξε
παράβαση της εκλογικής διαδικασίας ως προς το μέγεθος
των ψηφοδελτίων που αντί για 54 πόντους μήκος ήταν 46,
και σύμφωνα με το νόμο αυτό από μόνο του συνιστά τυπι-
κό λόγο ακύρωσης και επανάληψης όλης της διαδικασίας
με όλους τους συνδυασμούς από τον Α’ Γύρο δηλαδή
εκλογές 1η Κυριακή και εάν χρειαστεί επαναληπτικές.

Τονίζει βεβαίως και ότι υπήρξε πλημμελής διεξαγωγή και
από την πλευρά των εφορευτικών, αναγνωρίζοντας εμμέ-
σως ότι υπήρξε σύγχυση με τις δύο υπουργικές αποφά-
σεις.

Γι αυτό λοιπόν δικαιώνει τους ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ-ΠΑΝΩΛΙΑΣΚΟ
και διατάσει την επανάληψη των εκλογών;

Αντίθετα, το Δικαστήριο δεν τους δικαίωσε, αλλά απέρρι-
ψε τις ενστάσεις τους. Γιατί η κ. Κριεκούκη και ο κ. Πανω-
λιάσκος δεν ζήτησαν με τις ενστάσεις τους επανάληψη
των εκλογών αλλά αποκλεισμό του Δρίκου και επανάληψη
μόνο του Β’ Γύρου και μόνο μεταξύ των δικών τους συν-

δυασμών. Επαναλαμβάνω δεν ζήτησαν
επανάληψη των εκλογών, γιατί ξέρουν το
αποτέλεσμα, αλλά αποκλεισμό μας. Και
αυτό έχει την σημασία του γιατί δείχνει τις
προθέσεις τους, να «μπουκάρουν» στο
Δήμο από την πίσω πόρτα αδιαφορώ-
ντας για το αποτέλεσμα της κάλπης.

Δηλαδή ήθελαν να κριθούν άκυρα τα δικά
σας ψηφοδέλτια του Α’ Γύρου ώστε να περά-
σουν στο Β’ Γύρο η κ.Κριεκούκη και ο κ.Πανωλιάσκος και να
αναμετρηθούν μεταξύ τους;

Ακριβώς ζήτησαν να ακυρωθεί και να μη μετρήσει η
ψήφος του 38% των συμπολιτών μας στον Α’ γύρο και του
52% των ψηφοφόρων του Β’ γύρου, χωρίς ίχνος πολιτικής
ντροπής επιχείρησαν να ζητήσουν την ακύρωση εκείνου
που κέρδισε τις εκλογές για να υφαρπάξουν οι ίδιοι την
καρέκλα. Το δικαστήριο απέρριψε φυσικά την πρόταση να
ακυρωθεί ο συνδυασμός μας, διότι αυτό θα συνιστούσε
πραξικόπημα. Και διέταξε την επανάληψη των εκλογών με
όλους τους συνδυασμούς.

Πάντως οι ενστάσεις τους για την διαδικασία κρίθηκαν νόμι-
μες;

Η κυρία Κριεκούκη και ο κος Πανωλιάσκος δεν έχουν
καταλάβει ότι το νόμιμο δεν είναι κατ’ ανάγκην και ηθικό.

Ένα τυπικό λάθος, που σε τίποτα δεν επηρέασε την
ψηφοφορία, είναι ασήμαντο μπροστά στην ηθικά κατάπτυ-
στη προσπάθεια να αρπάξουν το Δήμο στα χαρτιά.

Ρωτάμε ευθέως την κα Κριεκούκη και τον κ. Πανωλιάσκο
αν πιστεύουν ότι υπάρχει έστω και ένας ψηφοφόρος που
μας ψήφισε επειδή το ψηφοδέλτιό μας ήταν ελάχιστα
μικρότερο. 

Αυτή την άποψή έχουν για τους συμπολίτες μας; Κάποι-
ος που προσπαθεί να κερδίσει το Δήμο με αυτό τον τρόπο,
δείχνει το χαρακτήρα του. Και ένας τέτοιος άνθρωπος δεν
μπορεί να είναι ούτε καλός, ούτε δημοκρατικός δήμαρχος.

Πως σχολιάζετε , τους ψιθύρους ,τις φήμες , ας τις χαρακτη-
ρίσω έτσι , που διαδίδονται ότι τυπώσατε τα ψηφοδέλτια κατά 8
πόντους πιο κοντά, προκειμένου να ‘’ελέγξετε’’ κάποια ομάδα
ψηφοφόρων , όπως για παράδειγμα ,τους Ρομά ψηφοφόρους
του Δήμου;

Πρέπει να ντρέπονται γι αυτή τη συκοφαντία. Τους θυμί-
ζω ότι ακόμα και εάν πιστεύουν ότι όλοι οι ΡΟΜΑ ψήφισαν
Δρίκο είναι μόλις 250 άτομα ενώ στην Α’ Κυριακή η διαφο-
ρά μας από τον δεύτερο συνδυασμό ήταν 1300 ψήφοι. Και
την Β’ Κυριακή που τα ψηφοδέλτια είχαν όλα το ίδιο μήκος
γιατί έχασαν και πάλι.

Δηλαδή όλοι οι Ρομά ψηφοφόροι κατά τη γνώμη των
Κριεκούκη-Πανωλιάσκου εξα-
γοράζονται, κατά τη γνώμη
τους εξαγοράστηκαν όλοι από
το Δρίκο και φυσικά την Β’
Κυριακή κατά τη γνώμη τους
κερδίσαμε από τύχη.

Οι εκλογές ας μάθουν ότι
δεν είναι λοταρία αλλά ψηφί-
ζουν άνθρωποι και κερδίζει
όποιον ψηφίσουν οι περισσό-
τεροι. Ο συνδυασμός μας
«Νέα Εποχή – Γιώργος Δρί-
κος» βγήκε πρώτος με 10%
διαφορά στον Α’ γύρο και κέρ-

δισε με 4% διαφορά στο Β’ γύρο.

Πόσο έχει επηρεάσει την λειτουργία του Δήμου τους τελευταί-
ους μήνες οι ενστάσεις των αντιπάλων σας και η δικαστική
εκκρεμότητα;

Προσπάθησαν οι αντίπαλοι μας να την επη-
ρεάσει αλλά εμείς κάναμε τη δουλειά μας,
άλλωστε τον Δήμο δεν μπορείς να τον αφήσεις
ούτε μία ώρα, τα προβλήματα είναι καθημερι-
νά και τρέχουν.

Πέραν αυτού το αποτέλεσμα των εκλογών
του Μαΐου έγινε δεκτό από όλους τους κατοί-

κους της περιοχής μας, οι οποίοι από την επόμενη μέρα,
ότι και αν είχε ψηφίσει ο καθένας, έκλεισαν το κεφάλαιο
των εκλογών και προχώρησαν μπροστά.

Όλοι, εκτός από μια πολύ μικρή ομάδα τοπικών παρα-
γόντων, οι οποίοι πικραμένοι από την ήττα τους, τυφλω-
μένοι από το πάθος τους για την «καρέκλα» και με βαθιά
αντιδημοκρατική αντίληψη επιχείρησαν να κερδίσουν στα
χαρτιά, αυτό που οι πολίτες δεν τους επέτρεψαν με την
ψήφο τους, τον Δήμο.

Αληθεύει ότι ο κ. Πανωλιάσκος ζήτησε από το Υπουργείο
Εσωτερικών να μην επιτρέψει την λειτουργία του Δημοτικού
Συμβουλίου και σας έστειλε εξώδικο υποστηρίζοντας ότι οι απο-
φάσεις που λαμβάνετε, Δήμαρχος και Δημοτικό Συμβούλιο είναι
παράνομες ;

Πράγματι ζήτησε να σταματήσει ο Δήμος μέχρι να γίνουν
εκλογές. 

Με εξώδικα που απέστειλε απείλησε τους υπαλλήλους
του Δήμου, το Δημοτικό
Συμβούλιο και το Δήμαρχο
ότι κάνουμε παράβαση
καθήκοντος λαμβάνοντας
αποφάσεις και ότι το Δημο-
τικό Συμβούλιο που ορκί-
στηκε τον Σεπτέμβριο δεν
έχει καμιά δικαιοδοσία.

Φυσικά ουδείς τον λογά-
ριασε. Φανταστείτε πως θα
άνοιγε ο Βρεφονηπιακός
Σταθμός, πως θα λειτουρ-
γούσαν τα σχολεία, το δημοτικό ωδείο, τα ΚΑΠΗ, πως θα
μαζεύονταν τα σκουπίδια, που θα λειτουργούσε ο Δήμος
μας εάν δεν λαμβάναμε καμία απόφαση Δήμαρχος και
Δημοτικό Συμβούλιο.

Φυσικά και το Υπουργείο Εσωτερικών απέρριψε τα εξώ-
δικα του περί νομιμότητας των αποφάσεων.

Γιατί οι συμπολίτες σας πρέπει να επιλέξουν τον Γιώργο
Δρίκο, ξανά λίγους μήνες μετά, για Δήμαρχο και όχι κάποιον
από τους πολιτικούς σας αντιπάλους ;

Οι αντίπαλοι μας μπλέξανε με τη μεζούρα και έχασαν το
μέτρο. Ξέχασαν ότι εδώ στην περιοχή μας υπάρχει η λέξη
μπέσα, η οποία για τους περισσότερους από εμάς σημαί-
νει πολλά.

Τον Μάιο η πλειοψηφία μας έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης
για αυτά που κάναμε την προηγούμενη τετραετία και για τα
σχέδια μας για τη νέα περίοδο 2014-2019.

Σήμερα λίγους μήνες μετά έχουν ακόμα έναν λόγο να μας
ψηφίσουν. 

Να στείλουν στο περιθώριο εκείνους που αμφισβήτησαν
την επιλογή τους, σε εκείνους που ήθελαν να πάρουν την
καρέκλα του δημάρχου στα χαρτιά, σε εκείνους που πήγαν
να κερδίσουν δικολαβίστικα ότι έχασαν στην κάλπη.

Οι κάτοικοι της Μάνδρας, των Βιλίων, των Ερυθρών και
της Οινόης, έχουν και μπέσα και φιλότιμο. Και θα δώσουν
ξανά την απάντησή τους σε όσους υποτιμούν τη νοημοσύ-
νη τους, σε όσους δεν σεβάστηκαν την ψήφο τους, σε
όσους επιχειρούν με μεθοδεύσεις να νοθεύσουν τη λαϊκή
βούληση.

«Δεν ζήτησαν επανάληψη των εκλογών, 
αλλά αποκλεισμό μας 
Γιατί θέλουν να ‘’μπουκάρουν’’ στο Δήμο από την πίσω
πόρτα αδιαφορώντας για το αποτέλεσμα της κάλπης»
- Δήλωσε ο νυν δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας και υποψήφιος, Γεώργιος Δρίκος 

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος στον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας για τη διεξαγωγή των επαναληπτικών
εκλογών, μετά την απόφαση του Εκλογοδικείου. 

Η απόφαση αυτή λήφθηκε με βάση τα διαφοροποιημένα - ως προς τις διαστάσεις- ψηφοδέλτια του συν-
δυασμού του Γ. Δρίκου, για τα οποία υπεβλήθησαν ενστάσεις από τους Ι. Κριεκούκη και Αθ. Πανωλιάσκο.

Τα αποτελέσματα της κάλπης στις 30 Νοεμβρίου αναμένονται με εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι ουδείς
μπορεί να προβλέψει την έκβαση αυτών των εκλογών.

‘‘‘ ’’’ΟΟΟιιι    εεεκκκλλλοοογγγέέέςςς   αααςςς
μμάάθθοουυνν  όόττ ιι   δδεενν
εε ίίννααιι   λλοοττααρρίίαα

αααλλλλλλάάά   ψψψηηηφφφίίίζζζοοουυυννν
άάννθθρρωωππ οοιι   κκααιι

κκεερρδδίί ζζεε ιι   όόππ οοιιοονν
ψψψηηηφφφίίίσσσοοουυυννν   οοοιιι

ππ εερριισσσσόόττεερροοιι ’’ ’’

‘’Κάποιος που προ-
σπαθεί να κερδίσει
το Δήμο με αυτό τον

τρόπο, δείχνει το
χαρακτήρα του. 
Και ένας τέτοιος
άνθρωπος δεν
μπορεί να είναι

ούτε καλός, ούτε
δημοκρατικός 

δήμαρχος’’

‘’Χωρίς ίχνος 
πολιτικής ντροπής 

επιχείρησαν να ζητή-
σουν την ακύρωση 
εκείνου που κέρδισε
τις εκλογές για να 
υφαρπάξουν οι ίδιοι

την καρέκλα’’

‘’Το δικαστήριο
απέρριψε φυσικά

την πρόταση να ακυ-
ρωθεί ο συνδυασμός

μας, διότι αυτό θα
συνιστούσε πραξικό-

πημα. Και διέταξε
την επανάληψη των
εκλογών με όλους

τους συνδυασμούς’’

‘’Οι αντίπαλοι μας
μπλέξανε με τη 

μεζούρα και έχασαν
το μέτρο. Ξέχασαν

ότι εδώ στην περιοχή
μας υπάρχει η λέξη
μπέσα, η οποία για
τους περισσότερους

από εμάς 
σημαίνει πολλά’’
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Λίγα λόγια
για την 
Άλκη Ζέη 

Η Άλκη Ζέη γεν-
νήθηκε στην
Αθήνα. 

Ο πατέρας της
καταγόταν από την
Κρήτη και η μητέρα
της από τη Σάμο,
όπου πέρασε τα
πρώτα παιδικά της
χρόνια.

Παντρεύτηκε τον
θεατρικό συγγρα-
φέα και σκηνοθέτη
Γιώργο Σεβαστίκο-
γλου, που πέθανε
το 1991. Απέκτη-
σαν δύο παιδιά. 

Σπούδασε στη
Φιλοσοφική Σχολή
του Πανεπιστημίου
Αθηνών, στη Δρα-
ματική Σχολή του
Ωδείου Αθηνών και
στο Κινηματογρα-
φικό Ινστιτούτο της
Μόσχας, στο τμήμα
σεναριογραφίας.

Από το 1954 έως
το 1964 έζησε σαν
πολιτική πρόσφυ-
γας στη Σοβιετική
Ένωση. 

Το 1964 επιστρέ-
φει οικογενειακώς
στην Ελλάδα, για
να ξαναφύγουν
πάλι όλοι μαζί με
τον ερχομό της
Χούντας το 1967.
Αυτήν τη φορά ο
τόπος διαμονής
τους είναι η Γαλλία,
και συγκεκριμένα
το Παρίσι, απ’
όπου επιστρέφουν 

μετά τη δικτατο-
ρία. Από πολύ
μικρή ασχολήθηκε
με το γράψιμο. Στις
πρώτες ακόμη
τάξεις του Γυμνασί-
ου άρχισε να γρά-
φει κείμενα για το
κ ο υ κ λ ο θ έ α τ ρ ο .
Ένας από τους
ήρωες που δημι-
ούργησε, ο Κλού-
βιος, έγινε κατοπι-
νά ο ήρωας του
γνωστού κουκλοθέ-
ατρου «Μπαρμπα-
Μ υ τ ο ύ σ η ς » ,
εμπνεύστρια του
οποίου ήταν η
Ελένη Θεοχάρη-
Περάκη. Πρώτο της
μ υ θ ι σ τ ό ρ η μ α
είναι Το καπλάνι
της βιτρίνας (1963),
που το έχει
εμπνευστεί από τα
παιδικά της χρόνια
στη Σάμο και είναι
σχεδόν αυτοβιο-
γραφικό. 

Ακολουθεί μια
σειρά μυθιστορη-
μάτων για παιδιά,
και το 1987 κυκλο-
φορεί το πρώτο της
βιβλίο για μεγά-
λους Η αρραβωνια-
στικιά του Αχιλλέα. 

Το 2010 τιμήθηκε
με το Βραβείο της
Ακαδημίας Αθηνών
για το σύνολο του
έργου της.

Το 2012 αναγο-
ρεύτηκε επίτιμη
διδάκτωρ του
Πανεπιστημίου της
Κύπρου.

Τίμησε την Άλκη Ζέη 
ο Δήμος Φυλής 

Το να αντικρίζεις έναν ζωντανό μύθο, δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Πολλώ δε μάλλον όταν πρόκειται για την αγαπημένη συγγραφέα
των παιδικών σου χρόνων. Για κείνη που σ’  έκανε να γελάσεις με

τις σκανδαλιές της Σουβλίτσας και του Κλούβιου, για ‘κείνη που σ’ έκανε να
κλάψεις διαβάζοντας τον «Μεγάλο Περίπατο του Πέτρου» …

Ναι! Σωστά το καταλάβατε. Η  εκ των κορυφαίων Ελλήνων Συγγραφέων
Άλκη Ζέη, βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης 18 Νοεμβρίου στα Άνω Λιόσια,
καλεσμένη της Λέσχης Φιλαναγνωσίας  της πόλης των Άνω Λιοσίων και
του βιβλιοπωλείου ΒΙΒΛΟΣ. Εκεί την υποδέχθηκαν ο συντονιστής της
Λέσχης, Βαγγέλης Ηλιόπουλος και ο ιδιοκτήτης της Βίβλου Βαγγέλης
Μακαβέλος. 

Το πατάρι της ΒΙΒΛΟΥ γέμισε ασφυκτικά 
από μέλη της Λέσχης, Εκπαιδευτικούς του Δήμου Φυλής

και πολλά - πολλά παιδιά

Το πατάρι της ΒΙΒΛΟΥ γέμισε ασφυκτικά από μέλη της
Λέσχης, Εκπαιδευτικούς του Δήμου Φυλής και πολλά - πολλά
παιδιά, που ήθελαν να δουν την αγαπημένη τους συγγραφέα
από κοντά. 

Η Άλκη Ζέη υποτίθεται πως ήρθε για να συνομιλήσει με τον
κόσμο, για το νέο της Βιβλίο. Το παραμύθι της δικής της ζωής,
που φέρει τον τίτλο «Με μολύβι φάμπερ Νο 2» - Εκδόσεις
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. 

Ωστόσο, δε μίλησε μόνο για το νέο της έργο. Καταδεκτική κι
αυθόρμητη, με αυτοσαρκαστικό - πηγαίο χιούμορ,  ειλικρινής κι
ακούραστη ως  αιώνια έφηβη,   μίλησε τελικώς για το σύνολο
του έργου της, για την ίδια της τη ζωή. 

Στο τέλος της συνάντησης εκ μέρους του Δήμου Φυλής, που
θεώρησε χρέος του να τιμήσει την Άλκη Ζέη, για την τεράστια

προσφορά της στην Ελληνική και ξένη λογοτεχνία, ο Αντιδήμαρχος Σπύρος Μπρέμπος  της πρόσφερε μια  αναμνηστική πλακέτα. Εκεί-
νη με αυθόρμητο ενδιαφέρον τον ρώτησε για την ονομασία του Δήμου Φυλής. Ο Αντιδήμαρχος άδραξε την ευκαιρία για να της απαντή-
σει ότι «Ο Δήμος Φυλής είναι ο 2ος Αρχαιότερος της Αττικής κι έχει απελευθερώσει δύο φορές την Αθήνα. Τη πρώτη με τον στρατηγό
Θρασύβουλο από την Τυραννία και τη δεύτερη με τον Οπλαρχηγό Μελέτη Βασιλείου από τους Τούρκους. Καταλήγοντας της είπε, ότι
είναι ιδιαίτερη τιμή  η παρουσία  για το Δήμο Φυλής, επισημαίνοντας πως έχει πολλά ακόμη να προσφέρει στη Λογοτεχνία και τα Γράμ-
ματα. 

Η Άλκη Ζέη στη συνέχεια υπέγραψε τα βιβλία της, αφιερώνοντας πολύ χρόνο στα παιδιά. Αναμφίβολα  αξίζουν θερμά συγχαρητήρια
στη Λέσχη Φιλαναγνωσίας και το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΟΣ για την πρωτοβουλία τους να καλέσουν στο Δήμο Φυλής την κορυφαία Ελλη-
νίδα συγγραφέα Άλκη Ζέη 

Δωρεάν εξετάσεις test-pap 
σε ακόμα 14 γυναίκες της πόλης 
Προσέφερε το Παράρτημα Αχαρνών 
της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας 

Δωρεάν εξετάσεις test-pap σε ακόμα 14 γυναίκες της
πόλης, προσέφερε το Παράρτημα Αχαρνών της Ελλη-
νικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, σε αίθουσα που παρα-
χώρησε η Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών, την Τρίτη 18
Νοεμβρίου.

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Παραρτήματος,
Παναγιώτης Καζανάς, τόνισε τα εξής: «Συνεχίζουμε
ακάθεκτοι το έργο μας. Η πρόληψη είναι ένα ιδιαίτερο
κομμάτι στο οποίο πρέπει να εμβαθύνουμε όλοι. Θέλω
να ευχαριστήσω την κ. Μαρία Γρυπαίου για την πολύ-
τιμη συνεισφορά της ως μαία στο έργο μας, καθώς και
την κ. Φωτεινή Γιώτη για την βοήθειά της στην γραμ-
ματειακή υποστήριξη. » 

Ο Δήμος Ιλίου συνεχίζει τις αποζημιώσεις από ιδίους 
πόρους στους πλημμυροπαθείς

Ξεκίνησε στο Δήμο  Ιλίου,  η
οικονομική ενίσχυση των πλη-
γέντων για την αποκατάσταση

μικροζημιών σε κατοικίες και την αντι-
κατάσταση οικοσκευής, από ιδίους
πόρους, με τον ίδιο τρόπο δηλαδή
που ακολουθήθηκε και για την έκτακτη
ενίσχυση των πλημμυροπαθών, με
επιταγές ύψους 586,94€ ανά νοικοκυ-
ριό.

Όπως αναφέρει ο Δήμος σε ανακοί-
νωσή του, μόλις τις προηγούμενες ημέ-
ρες πιστώθηκε από το υπουργείο
Εργασίας το αντίστοιχο ποσό που
αφορά μόνο στο έκτακτο επίδομα των
πλημμυροπαθών.

Μέχρι στιγμής ο Δήμος Ιλίου έχει δώσει 80 επιταγές των 586,94€ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση και 81 επιταγές
για την αντικατάσταση οικοσκευής και μικροζημιών σε κατοικίες συνολικού ύψους 119.228€, οι οποίες κυμαίνονται από
1.174€ έως 5.869€, ανάλογα τα τετραγωνικά, τα μέλη της οικογένειας και την κατάταξη των ζημιών της οικίας.

Παράλληλα σημειώνεται ότι ο Δήμος και οι υπηρεσίες τους  λειτούργησαν άμεσα και εργάστηκαν νυχθημερόν από την
πρώτη στιγμή, με εννέα (9) κλιμάκια ελέγχου Μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας και πέντε (5) ειδικά κλιμάκια Κοινωνι-
κών Λειτουργών της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Τα κλιμάκια ελέγχου πραγματοποίησαν πλήρη και ακριβή καταγραφή κάθε περίπτωσης ανεξαιρέτως και έθεσαν στη διά-
θεση των εμπλεκόμενων για τις αποζημιώσεις αρχών τους σχετικούς φακέλους, ενώ τα ειδικά κλιμάκια της Κοινωνικής
Υπηρεσίας προσέφεραν στήριξη στις οικογένειες που επλήγησαν και βοήθησαν στην επίλυση των προβλημάτων που
αντιμετώπισαν από τη θεομηνία.
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Δήμος Ελευσίνας: 
Ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση 
του ληξιαρχείου
Ολοκληρώθηκαν στο Δήμο Ελευσίνας η εργα-

σία για την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση του
ληξιαρχείου της πόλης. Η εργασία αφορά στα
αρχεία και τις ληξιαρχικές πράξεις από το 1920
μέχρι το 2013, οπότε και αυτά διεκπεραιώνονται
ηλεκτρονικά. 

Η διαδικασία ψηφιοποίησης ξεκίνησε από το
Υπουργείο Εσωτερικών και αφορά όλους τους
Δήμους της χώρας. 

Η εκκίνηση της ηλεκτρονικής αναζήτησης των
ληξιαρχικών πράξεων, των ετών πριν το 2013,
θα αρχίσει όταν οι εργασίες ολοκληρωθούν σε
όλους τους Δήμους. 

Μέχρι τότε θα συνεχιστεί η διαδιακασία από τα
έντυπα αρχεία.

Περιφερειάρχες: Προτάσεις για μεταφορά 
μαθητών, μισθούς και προσλήψεις
Κοινή επιτροπή ΕΝΠΕ - ΥΠΕΣ για διαχείριση προβλημάτων

Με προτάσεις από πλευράς των
περιφερειαρχών προς την
κυβέρνηση συνεδρίασε την

Τετάρτη το διοικητικό συμβούλιο της
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ),
παρουσία του υπουργού Εσωτερικών κ.
Αργύρη Ντινόπουλου, του αναπληρωτή
υπουργού κ. Θεόφιλου Λεονταρίδη και
του υφυπουργού κ. Γιώργου Ντόλιου.

Αποφασίστηκε μάλιστα, ύστερα από
πρόταση του κ. Ντινόπουλου, να συστα-
θεί κοινή επιτροπή του υπουργείου
Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) και της ΕΝΠΕ προ-
κειμένου να εξετάσει τα ζητήματα που
θέτουν οι περιφερειάρχες και να προω-
θήσει στη Βουλή νομοθετική πρωτοβου-
λία για την επίλυσή τους.

Από την πλευρά τους ο πρόεδρος της
ΕΝΠΕ και περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ.
Κώστας Αγοραστός και τα μέλη του ΔΣ
της ΕΝΠΕ κατέθεσαν στην πολιτική ηγε-
σία του υπουργείου Εσωτερικών τις εξής
προτάσεις:

- Οι δαπάνες για τη μεταφορά των
μαθητών να είναι μεταβιβαστικές πληρω-
μές, δηλαδή όσες μεταφορές χρειάζονται
τόσα χρήματα να δίνονται από τον προ-
ϋπολογισμό και να μην εγγράφονται
αυτά τα χρήματα στους Κεντρικούς Αυτο-
τελείς Πόρους (ΚΑΠ) της αυτοδιοίκησης.

- Να προχωρήσει αμέσως η υπογραφή
κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) για
τη διατήρηση της μισθοδοσίας του προ-
σωπικού των περιφερειών από τον κρα-
τικό προϋπολογισμό, τουλάχιστον μέχρι
το τέλος της τρέχουσας περιφερειακής

περιόδου.
- Ο προϋπο-

λογισμός του
2015, το προ-
σχέδιο του
οποίου παρου-
σιάστηκε, μπο-
ρεί να προβλέ-
πει αυξήσεις
στα κονδύλια
των περιφερει-
ών αλλά αυτές
είναι πλασματι-
κές. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα είναι η ελλιπής χρη-
ματοδότηση των επενδύσεων των 13
περιφερειών από τους ΚΑΠ του οικονο-
μικού έτους 2015 με μόλις 20 εκατ. ευρώ
και για τη συντήρηση του εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου (αποχιονι-
σμός, άρση καταπτώσεων, οδική ασφά-
λεια).

- Διατροφικό επίδομα: Να μην υπάρχει
ούτε ένας νεφροπαθής που να μην παίρ-
νει το επίδομά του.

- Να ενεργοποιηθεί ο προληπτικός
έλεγχος των περιφερειών και να μειωθεί
η γραφειοκρατία.

- Σύμφωνα με το νόμο, οι Υπηρεσίες
Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) του
υπουργείου Οικονομικών είναι αρμόδιες
για έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων
της αυτοδιοίκησης και στην πράξη
κάνουν έλεγχο σκοπιμότητας καταστρα-
τηγώντας τους νόμους και το Σύνταγμα.

- Να προκηρυχθούν μόνιμες θέσεις

εργασίας επειδή έχει μειωθεί δραματικά
το προσωπικό των περιφερειών με απο-
τέλεσμα να συρρικνώνεται επικίνδυνα η
αποτελεσματικότητα τους που είναι βασι-
κός μοχλός της περαιτέρω ανάκαμψης
της οικονομίας.

- Η διαχείριση ΕΣΠΑ πρέπει να γίνεται
από δημόσιο φορέα και ο περιφερειάρ-
χης πρέπει να είναι ο τελικός διατάκτης,
να εντάσσει έργα. Παράλληλα, γίνει μετά-
πτωση των υπαρχουσών δομών και όχι
να δημιουργηθούν καινούργιες, διότι θα
υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση.

- Οι περιφέρειες είναι υπέρ της αξιολό-
γησης αλλά με τρόπο που δεν θίγει τη
συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική
αυτοτέλειά τους και δεν αντίκειται στις
κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας που
ρυθμίζουν τα θέματα της τροποποίησης
των οργανισμών των περιφερειών.

Θέση της ΕΝΠΕ είναι ότι η τροποποίη-
ση του οργανισμού μιας υπηρεσίας στο
πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι

θεμιτό να έχει ως βάση και αφετηρία την
εξυπηρέτηση των ειδικότερων αναγκών
της συγκεκριμένης γεωγραφικής ενότη-
τας και κοινωνίας, και για το λόγο αυτό
πρέπει αφενός να προκύπτει ως κοινω-
νική και οργανωσιακή αναγκαιότητα,
αφετέρου το νέο οργανωτικό σχήμα θα
πρέπει να προέλθει έπειτα από διεύρυν-
ση του διαλόγου με τους οικονομικούς,
πολιτικούς, κοινωνικούς και πολιτιστι-
κούς φορείς της περιφέρειας.

Η αξιολόγηση των δομών των Περιφε-
ρειών με σκοπό την τροποποίηση του
οργανογράμματος, θα πραγματοποιηθεί
νομίμως, με τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις που ορίζονται στις οικείες διατά-
ξεις, όταν κριθεί απαραίτητο από τις
αρμόδιες περιφερειακές αρχές, σύμφω-
να με τη συνταγματική επιταγή της διοι-
κητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της
τοπικής αυτοδιοίκησης.

«Ως περιφέρειες έχουμε αλλάξει τα
δεδομένα αυτά τα τέσσερα χρόνια.
Δώσαμε δείγματα γραφής και περάσαμε
θετικά την αξιολόγηση των πολιτών που
είναι και οι πιο αυστηροί κριτές» είπε
μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο κ. Αγο-
ραστός. «Ρίξαμε χρήμα στην τοπική
οικονομία, προωθήσαμε έργα χρήσιμα
για την ανάπτυξη της χώρας μας. Παρα-
λάβαμε το ΕΣΠΑ στο 18% και το φθάσα-
με στο 80%. Δημιουργήσαμε θέσεις
εργασίας σε μια δύσκολη οικονομική
συγκυρία. Με λίγα κάναμε πολλά και όχι
με πολλά λίγα».

ΥΠΕΣ: Η απόφαση για ρύθμιση οφειλών
προς δήμους αφορά και τα νομικά τους πρόσωπα

Την επισήμανση ότι η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους δήμους αφορά και τις ληξιπρό-
θεσµες οφειλές προς τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των δήµων κάνει με ανακοίνωσή του το
υπουργείο Εσωτερικών.

Στη συνέχεια τονίζει ότι η καταληκτική ηµεροµηνία που ορίζεται για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε
ρύθµιση παρατείνεται µέχρι την επόµενη εργάσιµη (αρ. 242, Α.Κ.), ήτοι την 1η ∆εκεµβρίου 2014. 

Ειδικότερα τονίζει χαρακτηριστικά ότι «δεδοµένης της εγγύτητας της ως άνω ηµεροµηνίας και της σηµα-
σίας που προσλαµβάνει η εφαρµογή της συγκεκριµένης ρύθµισης για την βελτίωση της εισπραξιµότη-
τας των εσόδων των δήµων, παρακαλούµε να ενηµερώσετε τους Ο.Τ.Α. της χωρικής αρµοδιότητάς σας,
προκειµένου αυτοί να προχωρήσουν στις δέουσες ενέργειες πληροφόρησης των οφειλετών»
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Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής
Αττικής κ. Γιάννης Βασιλείου

Ενίσχυση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των δυο

βαθμών, ώστε να μπορέσει να
παίζει τον ρόλο της έχοντας τα

απαραίτητα κονδύλια, 
τα αναγκαία μέσα και κυρίως

το απαιτούμενο έμψυχο υλικό

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής κ.
Γιάννης Βασιλείου ανοίγοντας τις εργασίες
υπογράμμισε πως η συγκεκριμένη συνε-
δρίαση είναι σημαντικότατη και ότι τα θέμα-
τα της Πολιτικής Προστασίας αποτελούν
καθήκον πρώτης γραμμής για τη νέα διοί-
κηση της  Περιφέρειας  Αττικής. Αναφερό-
μενος στις πρόσφατες υπογράμμισε:
«Συναντιόμαστε με νωπές ακόμα τις μνή-
μες από τις πλημμύρες που έπληξαν σφο-
δρά την Δυτική Αττική. Με τους περισσότε-
ρους, αν όχι όλους, έχουμε ήδη συναντηθεί
σε πραγματικές συνθήκες δράσεις στις
περιοχές που επλήγησαν , στις γειτονιές
της καταστροφής. Εκεί, κατά τη γνώμη
μου,  αξιολογήθηκαν οι δημόσιοι υπάλλη-
λοι και όχι στα κιτάπια των υπουργών της
μνημονιακής  κυβέρνησης που περιέχουν
δημοσίους υπαλλήλους έτοιμους για από-
λυση.  Κατά την δική μου εκτίμηση οι δημό-
σιοι υπάλληλοι εκεί αξιολογήθηκαν και
μόνο συγχαρητήρια τους αξίζουν.» Στη
συνέχεια  αναφερόμενος σε θέματα  αντι-
πλημμυρικής προστασίας  μεταξύ άλλων
πρόσθεσε. «Και η πιο ηρωική προσπά-
θεια και η δουλειά με αυταπάρνηση όλων
μας δεν φτάνει για να αντιμετωπισθεί το
πρόβλημα. Ξεκάθαρο είναι τουλάχιστον
για μένα ότι η αντιπλημμυρική θωράκιση
της Αττικής, μπορεί να γίνει μόνο με ένα
γενικότερο σχεδιασμό και με ένα πρόγραμ-
μα δημοσίων επενδύσεων, που επιπλέον
θα αναζωογονήσει την οικονομία και θα
δώσει νέες θέσεις εργασίας. 

Επίσης η λύση βρίσκεται στην ενίσχυση
της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δυο
βαθμών, ώστε να μπορέσει να παίζει τον
ρόλο της έχοντας τα απαραίτητα κονδύλια,
τα αναγκαία μέσα και κυρίως το απαιτού-
μενο έμψυχο υλικό. Είναι τραγικό να μην
διαθέτουμε σαν Περιφερειακή Ενότητα
Δυτικής Αττικής ούτε ένα χειριστή μηχανη-
μάτων έργου, και ας έχουμε 13 τέτοιου
είδους μηχανήματα». 

Και τόνισε: «Αυτά φυσικά δεν μπορούν
να γίνουν με τις σημερινές Κυβερνητικές
μνημονιακές πολιτικές, αλλά από μία
κυβέρνηση που θα αλλάξει τις προτεραιό-
τητες. Για αυτό και εμείς  στην Περιφέρεια
Αττικής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
μας, αναθεωρήσαμε τον προϋπολογισμό
στο περιφερειακό συμβούλιο, στην κατεύ-
θυνση να δοθούν λύσεις στο χρόνιο πρό-
βλημα της αντιπλημμυρικής προστασίας.» 

Η συνεργασία της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας με την Π.Ε.Δ.Α., τους

Δήμους και τις Εθελοντικές Οργανώ-
σεις απέδωσε αποτελέσματα. 

Στη συνέχεια ο κ Βασιλείου έδωσε το
λόγο στον Αναπλ Προϊστάμενο του Τμήμα-
τος Πολιτικής Προστασίας Αναστάσιο
Χαχλάκη, ο οποίος έκανε πρώτα μια
σύντομη αναφορά στη συγκρότηση και στο
ρόλο του ΣΟΠΠ και συνέχισε: «Η αντιπυ-
ρική περίοδος έληξε 31 Οκτωβρίου 2014
και δεν είχαμε στην περιοχή μας πυρκα-
γιές μεγάλης έκτασης. Η συνεργασία της
Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας με την
Π.Ε.Δ.Α., τους Δήμους και τις Εθελοντικές
Οργανώσεις απέδωσε αποτελέσματα. Να
ευχαριστήσουμε τον Διοικητή της Π.Υ. Αττι-
κής κ Δημοσθένη Αναγνωστάκη για το
έργο της Π.Υ., αλλά και  για την προσωπι-
κή του παρουσία σε όλα τα  σημαντικά
συμβάντα. 

Η έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δυτικής Αττι-
κής υπό την επιτυχή καθοδήγηση του Διοι-
κητή τους,  κου Γιώργου Δελογιάννη, του
Υποδιοικητή κου Κωνσταντίνου Πρού-
ντζου , αλλά και του Διοικητή της Π.Υ.
Μεγάρων κου Δημήτριου Πατράκη, καθώς
και των Διοικητών της 1ης ΕΜΑΚ κου Αθα-
νάσιου Σερεντέλλου, και του 10ου Πυρο-
σβεστικού Σταθμού Αθηνών κου Θεόδω-
ρου Βάγια, στις περιοχές ευθύνης τους και
όπου εκδηλώθηκαν πυρκαγιές ήταν απο-
τελεσματική. 

Η Π.Υ. Δυτικής Αττικής επενέβη συνολι-
κά σε 45 συμβάντα πυρκαγιών σε απορ-
ρίμματα, σε 17 συμβάντα σε αγροτικές
εκτάσεις, σε 8 δασικές πυρκαγιές και σε 92
συμβάντα σε οικοπεδικούς χώρους με
ξηρά χόρτα.

Η Π.Υ Μεγάρων επενέβη συνολικά σε
40 συμβάντα αγροτικών πυρκαγιών και σε
5 συμβάντα δασικών πυρκαγιών. Όπως
πάντα, σημαντική ήταν η παρουσία και η
βοήθεια των Εθελοντικών Οργανώσεων σε
συμβάντα, περιπολίες, πυροφύλαξη και
ευχαριστούμε το Σύλλογο Εθελοντών
Θριασίου Πεδίου, τον Κούρο Μεγάρων, το
Σ.Ε.Δ. Μεγάρων και τον ΕΠΟΣ Φυλής.

Εδώ θα πρέπει να γίνει και μια ιδιαίτερη
αναφορά στη Δ/νση Δασών Δυτικής Αττι-
κής και θα πρέπει να την ευχαριστήσουμε
γιατί ήδη έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες
περιοχές οι οποίες κάηκαν το καλοκαίρι
του 2013 από πυρκαγιές στο Νέο Μάζι του
Αλεποχωρίου. Μιλάμε για μια καθαρά
δασική έκταση συνολικά 200 στρεμμάτων. 

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της
ΠΕΔΑ όσο είχε συσκευή TETRA παρακο-
λουθούσε αδιάλειπτα τις επιχειρήσεις της
Π.Υ. και  συνέδραμε όπου χρειαζόταν με
μέσα (Υδροφόρες και Μηχανήματα
Έργου). 

Η συνολική δαπάνη ανήλθε στα
21.315,80 € για την περιοχή μας. Για απο-
ψιλώσεις δαπανήθηκαν από την Περιφε-
ρειακή Ενότητα 26.937,00 € κι επιπλέον
χρησιμοποιήθηκαν πολλές φορές τα φορ-
τηγά και τα μηχανήματα έργου της για ανά-
λογες δράσεις. Τέλος η Περιφερειακή Ενό-
τητα με δικούς της υπαλλήλους και πρό-
σθετες βάρδιες, λειτούργησε και φέτος το
Σύστημα Προειδοποίησης και Διαχείρισης
Πυροπροστασίας που διαθέτει.

Όσον αφορά στα πλημμυρικά φαινόμε-
να να πούμε πως οι κίνδυνοι που διατρέ-
χουν οι πολίτες, οι περιουσίες τους αλλά
και οι υποδομές εξαιτίας των πλημμυρών
προέρχονται κυρίως: α) Από παρεμβάσεις
που έχουν γίνει στην κοίτη και τα πρανή
των φυσικών ρεμάτων , από την πλημμελή
συντήρηση ή την ανυπαρξία των τεχνικών
έργων. β) Από χημικούς παράγοντες, επι-
κίνδυνους για την δημόσια υγεία, που
παρασύρθηκαν από πλημμυρικά ύδατα.
γ) Από τα προκαλούμενα κατολισθητικά
φαινόμενα. Το Μάρτιο του 2014 και λόγω
των έντονων βροχοπτώσεων αλλά και των
απόνερων της Ν.Ε.Ο.Α.Κ., όπως υποστή-
ριξε ο Δήμος Μεγάρων, είχε γίνει κατολί-
σθηση στο 54ο χιλιόμετρο της Π.Ε.Ο.Κ.
(Κακιά Σκάλα).

Η  Περιφέρεια Αττικής  πρόσφατα ξεκί-
νησε το έργο «Σταθεροποίηση πρανών με
αγκυλούμενο πλέγμα για την αποφυγή
καταπτώσεων στην Π.Ε.Ο.Α.Κ.» ύψους
δαπάνης 495.000,00 € €). Υπάρχει ένα
αντίστοιχο αλλά πολύ σοβαρότερο πρό-
βλημα στο δρόμο που συνδέει το Αλεπο-
χώρι με τον Σχίνο Κορινθίας, γιατί τα Γερά-
νεια Όρη στο σημείο αυτό έχουν πολύ
σαθρά και ασταθή πρανή με αποτέλεσμα
να έχουμε συνεχείς καταπτώσεις βράχων. 

Υπάρχει προγραμματική σύμβαση της
Περιφέρειας Αττικής με την Περιφέρεια
Πελοποννήσου για την υλοποίηση του
έργου και έχει εγκριθεί η διακήρυξη για τη
Μελέτη, ύψους δαπάνης 300.000 €. Όμως
μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο θα πρέπει
να γίνει άμεσα κάτι προσωρινό γιατί η διέ-
λευση αυτοκινήτων είναι μεν επικίνδυνη
αλλά και δεν μπορεί να αποκλειστεί ο δρό-
μος έως τότε, δεν το θέλουν οι κάτοικοι.
Είχαμε μια σύσκεψη στις 06 Νοεμβρίου για
να βρούμε μια προσωρινή λύση σε συνερ-
γασία με το Δήμο Μεγάρων και την Περι-
φερειακή Ενότητα Κορινθίας. 

Το μεγάλο μας πρόβλημα στην αντιμε-
τώπιση τέτοιων προβλημάτων είναι η
έλλειψη, η ανυπαρξία, χειριστών μηχανη-
μάτων έργου. Στα μέτρα πρόληψης και
ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των
πλημμυρικών φαινομένων είναι ο έλεγχος
όλων των αντιπλημμυρικών έργων και η
συντήρησή τους, έτσι ώστε να εξασφαλι-
σθεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους, ιδιαί-
τερα σε περιοχές που έχουν πληγεί από 

δασικές πυρκαγιές όπως για παράδειγ-
μα η Φυλή λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς
της Πάρνηθας το 2008. Άλλο μέτρο πρό-
ληψης είναι η απομάκρυνση όλων των
απορριμμάτων, φερτών υλών, φυλλωμά-
των δέντρων, κλπ τα οποία βρίσκονται σε
δρόμους και κοινόχρηστους χώρους εντός
του αστικού χώρου και μπορεί να προκα-
λέσουν εμφράξεις σε παρακείμενα φρεάτια
απορροής όμβριων υδάτων. 

Δήμοι και Εθελοντικές Οργανώσεις,
τρόπους ενημέρωσης και παρακίνη-

σης των πολιτών ώστε να γίνουν
περισσότερο ενεργοί 

Ίσως θα πρέπει να βρουν, από κοινού
Δήμοι και Εθελοντικές Οργανώσεις, τρό-
πους ενημέρωσης και παρακίνησης των
πολιτών ώστε να γίνουν περισσότερο
ενεργοί στις γειτονιές για το θέμα. Ο Σύλ-
λογος Εθελοντών Θριασίου, ήδη έχει ανα-
λάβει δράση. Μπράβο σας κ Καλυμνάκη. 

Πρέπει να ελεγχθεί η διαρκής
 παράνομη εναπόθεση μπαζών

μέσα στα ρέματα

Σημαντικό μέτρο πρόληψης είναι επίσης
ο έλεγχος και ο προληπτικός καθαρισμός
των κοιτών των ρεμάτων, με σκοπό την
αποκατάσταση της φυσικής τους ροής.
Αναφέρθηκε για το θέμα ο κ Βασιλείου. Να
συμπληρώσω πως στη Δυτική Αττική,
υπάρχει το σοβαρό πρόβλημα της διαρ-
κούς παράνομης εναπόθεσης μπαζών
μέσα στα ρέματα και προσπαθούμε με διά-
φορους τρόπους να το αντιμετωπίσουμε.
Είναι ένα από τα σοβαρά θέματα που θα
πρέπει να συζητήσουμε σήμερα και να
τοποθετηθούμε όλοι. Να βρούμε κάποιον
ελάχιστο, αν είναι εφικτό, τρόπο να ελέγ-
ξουμε αυτή την κατάσταση. Στο Ζεφύρι και
στον Ασπρόπυργο είχαμε τα μεγαλύτερα
προβλήματα με πλημμύρες στις 24 του
περασμένου μήνα και περίπου 140 σπίτια
και επιχειρήσεις έπαθαν μικρές και μεγά-
λες ζημιές αλλά και ολικές καταστροφές. 

Στο Ρέμα Εσχατιάς λόγω της ισχυρής
καταιγίδας, της επιβάρυνσης από τα από-
νερα της Αττικής Οδού και από φράγματα
που δημιούργησαν στο ρέμα μπάζα και
σκουπίδια, είχαμε πάλι μεγάλη πλημμύρα
που κατέστρεψε υπόγεια σπιτιών, επιχει-
ρήσεων και υποδομές. Κατέρρευσε μέρος
γέφυρας στο ύψος της Οδού Βούρβαχη
και τμήματα του τοιχίου αντιστήριξης στη
δυτική όχθη του ρέματος, στην Οδό Ανε-
ξαρτησίας. 

Η περιοχή πλημμυρίζει συχνά απ όταν
κάηκε η Πάρνηθα το 2008 και τα υφιστάμε-
να αντιπλημμυρικά έργα της περιοχής,
που είχε κατασκευάσει το ΥΠΕΧΩΔΕ,
αποδείχτηκαν στην πράξη ανεπαρκή. 

ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ
‘’ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕΤΩΠΑ’’ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Μόνο με πρόβλεψη, συντονισμό και ευθύνη η έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων

Με πλούσιο προβληματισμό και προτάσεις από τους εκπροσώ-
πους όλων των εμπλεκομένων φορέων πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη 19η Νοεμβρίου , στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφε-

ρειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, τακτική συνεδρίαση του Συντονιστι-
κού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας με θέματα «Απολογισμός της αντι-
πυρικής περιόδου 2014,  συντονισμός και συνεργασία όλων των
εμπλεκόμενων φορέων καθώς και λήψη προληπτικών μέτρων για την
αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα, χιονοπτώσεις και
παγετούς στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.» 
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Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας έκανε εργασίες/επεμβάσεις
με δύο μηχανήματα έργου (μια τσάπα και
ένα σφυρί θραύσης μπετόν),  κυρίως για
την άρση του επικείμενου κινδύνου ατυ-
χημάτων. 

Κλείνοντας το θέμα να πούμε πως στη
Δυτική Αττική έχουν παρουσιαστεί κατά
καιρούς σοβαρά προβλήματα σε πολλά
ακόμη ρέματα:  

1) Στο ρέμα της Αγ. Παρασκευής το
οποίο διέρχεται μέσα από τα Μέγαρα έχει
πλημμυρίσει πολλές φορές δημιουργώ-
ντας τεράστια προβλήματα. Έχουν ολο-
κληρωθεί οι μελέτες Περιφέρειας για το
έργο και έχει ενταχθεί στον προϋπολογι-
σμό της με ύψους δαπάνης 300.000,00
€. 

2) Στον Ασπρόπυργο το ρέμα του Αγ.
Ιωάννη που σταματά στην Β’ είσοδο της
Χαλυβουργικής έχει πλημμυρίσει κατ’
επανάληψη. Το έργο έχει ξεκινήσει από
την εκβολή και εκτελείται. Εδώ θα πρέπει
να σταθούμε και να δούμε τι πρόκειται να
γίνει με την κατασκευή του αγωγού καυ-
σίμων των Ενόπλων Δυνάμεων που
δημιουργεί το γνωστό πρόβλημα, εμπο-
δίζοντας τη ροή και φράσσοντας την κοίτη
και θα θέλαμε να έχουμε μια ενημέρωση
από την 112 Π.Μ. του Στρατιωτικού Αερο-
δρομίου Ελευσίνας. 

3) Στον Ασπρόπυργο, το ρέμα Γουρού-
νας εκβάλλει στην Ν.Ε.Ο.Α.Κ. στο ύψος
της επιχείρησης Θεοχαράκη και πλημμυ-
ρίζει στην περιοχή της Αγίας Παρασκευ-
ής. 

4) Στον Ασπρόπυργο, το ρέμα Μαύρης
Ώρας, που εκβάλλει στο ρέμα Γιαννούλας
και συναντά δρόμο που εξυπηρετεί τις
βιομηχανίες της περιοχής. Ουσιαστικά
δεν υπάρχει διαμορφωμένη κοίτη, με
προφανείς κινδύνους στις περιόδους
βροχοπτώσεων. 

5) Στα Άνω Λιόσια, στο ρέμα Γιαννού-
λας μειώνεται η κοίτη και απαιτείται διευ-
θέτηση. Έχει υπογραφεί η Προγραμματι-
κή Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής
και Δήμου Φυλής για έργο προϋπολογι-
σμού 830.000,00 €. 6) Τέλος έχει υπο-
γραφεί η Προγραμματική Σύμβαση μετα-
ξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Φυλής
για την μελέτη ολοκλήρωσης αστικής
ανάπλασης της περιοχής Λίμνης Ζεφυρί-
ου, προϋπολογισμού 600.000,00€. 

Στο πλαίσιο του έργου θα κατασκευα-
στούν αγωγοί όμβριων με αποδέκτη το
ρέμα της Εσχατιάς. 

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ - ΠΑΓΕΤΟΙ 
Επιθεώρηση των ευαίσθητων

σημείων, που κλείνουν σε έντονη
χιονόπτωση . Έκαιρη προμήθεια

αλατιού και  αποθήκευση 

Μετά συζητήθηκε το θέμα των χιονο-
πτώσεων και των παγετών. Τα κυριότερα
έργα και δράσεις για την προληπτική
αντιμετώπιση των φαινομένων είναι: α) Η
έγκαιρη προμήθεια αλατιού και η αποθή-
κευσή του για τα διάφορα οδικά δίκτυα
αλλά για τις διάφορες εγκαταστάσεις
(Νοσοκομεία, Βιομηχανίες κτλ). 

Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας έχει αποθηκευμένη στην
Δυτική Αττική μια μικρή ποσότητα αλατιού
αποπαγετοποίησης (50 τόνους), σε τρεις
θέσεις. Στο ΚΤΕΟ Μάνδρας, σε Εργοτά-
ξιο του Δήμου Φυλής και στο Σταθμό
Αποχιονισμού της Οινόης που ανήκει στη
ΔΕΣΕ. Η Περιφερειακή Ενότητα ζήτησε
ήδη μια ακόμη ποσότητα 170 τόνων για
προληπτικούς λόγους. Θα χρησιμοποιή-
σουμε και κάποιες ακόμη προσωρινές
θέσεις απόθεσης, αν χρειαστεί, στην Αγ.
Σωτήρα, στα Βίλλια και στη Φυλή. Οι
ποσότητες αυτές όμως προορίζονται για
τις ανάγκες των Επαρχιακών δρόμων και
των άλλων δρόμων αρμοδιότητας Περι-
φέρειας Αττικής,  όπως η Ελευσίνας –
Θηβών αρμοδιότητας ΔΕΣΕ. Θέλουμε να
μας πουν και οι υπεύθυνοι των Δήμων
που παρευρίσκονται, τι ενέργειες έχουν
γίνει για να προμηθευτούν αλάτι αποπα-
γετοποίησης και τι ποσότητες διαθέτουν
για τις δικές τους ανάγκες; 

Έλεγχος και συντήρηση των 
εκχιονιστικών μηχανημάτων,

β) Ο έλεγχος και η συντήρηση των
εκχιονιστικών μηχανημάτων, καθώς και
μίσθωση των αναγκαίων ιδιωτικών
μέσων, γερανοφόρων οχημάτων ρυμούλ-
κησης. Στην Π.Ε.Ο Ελευσίνας - Θήβας
όταν έχουμε έντονη χιονόπτωση παρατη-
ρείται το φαινόμενο να διπλώνουν νταλί-
κες και να κλείνει ο δρόμος. Σας μεταφέ-
ρω εδώ, από τον κ Ανδρέα Πράσινο που
είναι Δ/ντής της Πολιτικής Προστασίας
της Περιφέρειας Αττικής, πως έχει προ-
χωρήσει η διαδικασία για το φετινό
Μητρώο Εργοληπτικών Εταιρειών και
δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Αν και καλύ-
τερα θα είναι να μας τα πει η κα Ιωάννα
Τσούπρα. γ) Η σύνταξη των καταστάσε-
ων με τα χρήσιμα τηλέφωνα. Και σε αυτό
το θέμα η Πολιτική Προστασία της Περι-
φέρειας είναι έτοιμη. δ) Η  επιθεώρηση
των ευαίσθητων  σημείων του οδικού
δικτύου και  η μέριμνα για την έγκαιρη
αντιμετώπιση των προβλημάτων του και
ο  ορισμός επικεφαλής συντονιστή και
λοιπών υπευθύνων, για τις εργασίες
αποχιονισμού και αντιμετώπισης προ-
βλημάτων παγετού στο οδικό δίκτυο του
κάθε υπεύθυνου φορέα. Η Περιφέρεια
είναι έτοιμη. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε
όλους αν έχει γίνει ο ορισμός επικεφαλής
συντονιστή και λοιπών υπευθύνων.
Κάποια από τα κυριότερα μέτρα και δρά-
σεις που πρέπει άμεσα να λαμβάνονται
από τους εμπλεκόμενους φορείς, αφού
εκδηλωθούν φαινόμενα χιονοπτώσεων
και παγετού είναι: α) Η άμεση επικοινω-
νία και η ενημέρωση των αρμοδίων φορέ-
ων σε επιχειρησιακό επίπεδο για την
επικρατούσα κατάσταση στο οδικό
δίκτυο. 

Οι επικοινωνίες είναι ένα κρίσιμο θέμα
που θα πρέπει να σταθούμε και να τοπο-
θετηθούμε όλοι. Να δούμε πως θα γίνεται
η ροή της πληροφορίας μέσω των συντο-
νιστών. 

Πως θα γίνεται η ενημέρωση του αρμό-
διου κατά περίπτωση και η κοινοποίηση
στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους για το
είδος της ενέργειας, του τρόπου αντιμε-
τώπισης οποιουδήποτε προβλήματος
αλλά και του αποτελέσματος. Να ευχαρι-
στήσουμε εδώ την Π.Υ. Δυτικής Αττικής
για την παραχώρηση, πρόσφατα, στο
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της ΠΕΔΑ,
ενός αναλογικού ασυρμάτου. β) Ο απε-
γκλωβισμός και  η διάσωση ατόμων που
κινδυνεύουν. Θα θέλαμε να μας πουν η
ΕΜΑΚ και οι εκπρόσωποι των στρατιωτι-
κών μονάδων της περιοχής δυο λόγια για
το θέμα. Εμείς θα υπενθυμίσουμε εν
συντομία τη χρήση του τηλεφωνικού
αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Χρησιμο-
ποιείται για δωρεάν κλήση των υπηρε-
σιών έκτακτης ανάγκης ……. γ) Ο έλεγ-
χος της  κυκλοφορίας  και η  επιβολή
περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφο-
ρίας στο οδικό δίκτυο, όταν απαιτείται. Να
ρωτήσουμε εδώ το Δήμο Φυλής, τι θα
κάνουμε φέτος στη Φυλής - Δερβενοχω-
ρίων; 

Ετοιμότητα και στενή συνεργασία
όλων των φορέων ώστε να μειωθούν

στο ελάχιστο οι κίνδυνοι

Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε πως η
ετοιμότητα, η στενή συνεργασία και ο
συντονισμός όλων των φορέων θα μειώ-
σουν στο ελάχιστο τους κινδύνους και τις
επιπτώσεις οποιουδήποτε έντονου καιρι-
κού φαινομένου. Άλλωστε συντονισμός
(από το ρήμα συν-τονίζω) σημαίνει να
καταφέρεις να αποδώσουν το βέλτιστο
αποτέλεσμα όλα τα μέλη μιας ομάδας
ενός συστήματος.» 

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε επί τρίωρο
κι έκλεισε μετά από τις τοποθετήσεις
πολλών από τους παρευρισκόμενους.
Συμμετείχαν: η Εντεταλμένη Σύμβουλος
Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττι-
κής  κα Ιωάννα Τσούπρα, από το Περι-
φερειακό Συμβούλιο ο κος Ταξιάρχης
Φαρμάκης, από την Δ/ΚΕΣΟ – ΔΚΥΕ η
κα Ντάκουλα Δήμητρα, από την Δ/νση
Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9)
ο κος Οικονόμου Μελέτιος, από το Τμήμα
Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής ο Αναπληρω-
τής Προϊστάμενος κος Αναστάσιος
Χαχλάκης και η κα Ειρήνη Στεβή. 

Από το ΥΠΟΜΕΔΙ ο κος Τζουμάκας
Βάϊος (Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ.), από την Περι-
φερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής η κα
Μαρία Καράλη Διευθύντρια Τεχνικών
Έργων, η κα Γρυλλάκη Μαρία (Δ/νση
Δημ.Υγείας  και Κοινωνικής Μέριμνας), η
κα Τριανταφυλλίδου Ιωάννα (Δ/νση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής),
η κα Νίκα Ελένη (Δ/νση Υγειονομικού
Ελέγχου & Υγιεινής) και η κα Αυγούστη
Κατερίνα (Δ/νση Μεταφορών). Ακόμα
συμμετείχαν από το Δήμο Ασπροπύργου
ο κος Κωνσταντινίδης Αβραάμ και η κα
Βερούτη Ελένη, από το Δήμο Ελευσίνας
οι κ.κ. Τσάτσης Δημήτριος, Κανάκης 

Σωτήριος , Χρηστίδης Αναστάσιος και
Κόντου Γεωργία, από το Δήμο Μάνδρας
- Ειδυλλίας ο κ. Διολέτης Κωνσταντίνος,
από το Δήμο Μεγάρων οι κ.κ. Φωτίου
Σταύρος, Κορώσης Σπυρίδων, Γκιώνης
Ευάγγελος, και από το Δήμο Φυλής
(Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου ) ο κ. Μαυ-
ροειδάκος Ιωάννης και η κα Ηλία Παρα-
σκευή. Παρόντες στη σύσκεψη ήταν από
τη Διοίκησης Π.Υ. Δυτικής Αττικής, ο
Υποδιοικητής κ. Προύντζος Κωνσταντί-
νος και ο κ Χουρδάκης Νικόλαος, από το
10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών  ο κ.
Βάϊας Θεόδωρος, από την Πυροσβεστική
Υπηρεσία Μεγάρων ο Διοικητής κ.
Πατράκης Δημήτριος και ο Υποδιοικητής
κ Καϊάφας Δημήτριος, από την Πυροσβε-
στική Υπηρεσία Θηβών ο κ. Στασινός
Φώτης και από την 1η ΕΜΑΚ ο Διοικητής
κ. Σερεντέλλος Αθανάσιος.  Επίσης συμ-
μετείχαν αξιωματικοί των Στρατιωτικών,
Αστυνομικών και Λιμενικών υπηρεσιών,
μεταξύ των οποίων ο Διευθυντής της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Αττικής
κ. Κοσσυβάκης Ηλίας, η κα Καραμπά
Βασιλική, από το Αστυνομικό Τμήμα
Ελευσίνας κ. Ρουμελιώτης Δημήτριος,
από το Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύρ-
γου ο κ. Ραβίσης Αθανάσιος, από το
Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας ο Διοικητής
κ. Βανάκας Δημήτριος, από την Τροχαία
Ελευσίνας ο Διοικητής κ. Κατσουλάκης
Εμμανουήλ και ο Υπ/κτης κ Παπανικολά-
ου Βασίλειος, από την Τροχαία Θηβών ο
Υποδιοικητής κ. Βάννας Ιωάννης, από
την Τροχαία Μεγάρων ο κ. Μηλιώτης
Αθανάσιος και από την Τροχαία Αιγάλεω
ο Διοικητής κ. Μανούσος Βαλσαμάκης.
Από την Σχολή Πυροβολικού ο Αντ/χης
κ. Τσίγκρος Ιωάννης, από την 112  Πτέ-
ρυγα  Μάχης κ.κ. Σαρίδης  Νικόλαος και
Στάμου Δημήτριος,  από το Κεντρικό
Λιμεναρχείο Ελευσίνας ο κ  Παγώνης
Αθανάσιος (Πλωτάρχης) και ο Ανθ/στής
κ. Φράττης Αντώνιος. Από την Ε.Μ.Υ. η
κα Πέτρου Χρυσούλα. 

Έλαβαν μέρος ακόμα  από τη Δ/νση
Δασών Δυτικής  Αττικής η κα Χριστουλά-
κη Γλυκερία, από το Δασαρχείο Αιγάλεω
οι κ.κ. Παρισσινός Πρίαμος και Γκεντιάν
Χατζηράν, και ο Εκπρόσωπος της Λαϊκής
Συσπείρωσης Δυτικής Αττικής κ. Χοροζά-
νης Αντώνης. 

Τέλος συμμετείχαν στελέχη τόσο από
τις εταιρίες  Ολυμπία Οδός Α.Ε. ο κ. Πρό-
κος Αθανάσιος, από τον Ο.Σ.Ε. η κα
Μαλτέζου και ο κ. Μπορομπόκας, από
την ΕΥΔΑΠ ο κ. Καραϊσκάκης Κωνσταντί-
νος, από την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε οι κ.κ Τσάκα-
λος Γεώργιος και Καρανάσος Γεώργιος
(Εκπρόσωποι Ελευσίνας). 

Από τις Εθελοντικές Οργανώσεις της
περιοχής  ήταν παρόντες οι κ.κ. Ρήγας
Μελέτης και Πεντεφούντη Κατερίνα από
τον Αθλητικό Όμιλος «ΚΟΥΡΟΣ»,  η κα
Κιτσαή Μαρία από το Σώμα Έρευνας και
Διάσωσης, η κα Δηλαβεράκη Καλλιόπη
από τον Ελληνικό Πολιτιστικό Ορειβατικό
Σύλλογο Φυλής, ενώ από το Σύλλογο
Εθελοντών Θριασίου Πεδίου οι κ.κ. Καλυ-
μνάκης Ιωάννης,  Δανιήλ Ηλίας, Νιζισκιώ-
της Σωτήριος και Κατριβέση Χριστίνα.



Α/1:  Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣΑ/1:  Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΣΤΗΝ ΓΟΥΒΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΗΝ ΓΟΥΒΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΜΕ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟΜΕ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ολοι οι δρόμοι οδηγούν το Σάββατο στο κλειστό
της Γούβας στις 17:00 όπου η ΚΑΕ Πανελευσινια-
κός υποδέχεται για την 7η αγωνιστική του πρωτα-
θλήματος της Α/1 το Ρέθυμνο ΑΓΟ. Οι τελευταίες
επιτυχίες με ΑΕΚ και Τρίκαλα έχουν ξεσηκώσει
τους φιλάθλους των σταχυοφόρων που αναμένε-
ται να δώσουν το παρόν και να κατακλύσουν το
κλειστό της Γούβας και να αποτελέσουν τον 6ο
παίκτη ώστε να πετύχει τη νίκη.

ΧΩΡΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΕ ΣΟΥΠΕΡ 
ΛΙΓΚΑ Β' ΚΑΙ ΓΈΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να αναιρεθεί η απόφαση για αναβολή των πρωτα-
θλημάτων. Με τον πλέον επίσημο τρόπο έγινε γνωστό ότι ούτε αυτό Σαββατοκύριακο θα έχουμε αγώνες. 

Η ΕΠΟ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία καθίσταται σαφές: «Από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομο-
σπονδία ανακοινώνεται ότι μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών δεν συντρέχει κανένας απολύτως
λόγος αναίρεσης της απόφασης που έλαβε το διοικητικό συμβούλιο στην έκτακτη συνεδρίασή του στις
14/11/2014, για μη ορισμό διαιτητών από την ΚΕΔ/ΕΠΟ σε όλους τους αγώνες των εθνικών πρωταθλημά-
των (Super League, Football League, Γ' Εθνική Κατηγορία).

Η ΕΠΟ έλαβε τη συγκεκριμένη απόφαση με μοναδικό γνώμονα την προστασία των εμπλεκομένων, με
οποιαδήποτε ιδιότητα, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ωστόσο τα απαιτούμενα πρώτα βήματα δεν έγιναν, ούτε από την πλευρά της πολιτείας, ούτε και από αυτή
των ΠΑΕ, άρα δεν προκύπτει και ο λόγος διαφοροποίησης της θέσης της Ομοσπονδίας».

ΦΙΛΙΚΑ Ο ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ...
Με αφορμή την διακοπή του πρωταθλήματος ο Αχαρ-

ναικός θα δώσει φιλικό αγώνα το Σάββατο στην Μαγού-
λα με τον Αστέρα στις 15:00. Ο προπονητής Γιώργος
Βαζάκας θα έχει μιας πρώτης τάξης ευκαιρια να δώσει
χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες του.

Σε περίπτωση αναβολής του μάτς με τον Αστέρα το
συγκρότημα του Αχαρναικού θα αγωνιστεί στα Μέγαρα
με τον Βύζαντα.

Χωρίς τον Βαγγέλη Κοντογουλίδη συνεχίστηκε χθές η
προετοιμασία του Αχαρναϊκού. Ο 33χρονος επιθετικός
της ομάδας του Μενιδίου αισθάνεται ενοχλήσεις στη
γάμπα και δεν γυμνάστηκε την Τετάρτη. 

Εκτός προπονήσεων παραμένει και ο επίσης τραυ-
ματίας, Αλέξανδρος Χριστόπουλος.

Κλειστό το γήπεδο της ομάδας λόγω σποράς

Κλειστό θα παραμείνει το Δημοτικό Γήπεδο Αχαρνών
στο οποίο αγωνίζεται και προπονείται ο Αχαρναικός,
καθώς η Διοίκηση της ΠΑΕ έχει ήδη εγκαταστήσει την
εταιρεία που θα πραγματοποιήσει την διαδικασία σπο-
ράς και συντήρησής του.

Το συνεργείο αποκατάστασης του χλοοτάπητα έχει
ξεκινήσει τις εργασίες έτσι ώστε σε λίγες μέρες να είναι
έτοιμο ώστε να υποδεχτεί ξανά τους ποδοσφαιριστές
του Αχαρναικός αλλά και των φιλοξενούμενων ομάδων.
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ
ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΗΝ ΒΑΡΗ ΣΗΜΕΡΑ 
Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

Με αφορμή την διακοπή του πρωταθλήμα-
τος και για την πληρέστερη προτοιμασία του
ενόψει του αγώνα την άλλη Κυριακή στην
Ελευσίνα με την Δόξα Μανωλάδας ο Πανελευ-

σινιακός θα δώσει σήμερα φιλικό αγώνα στο
γήπεδο Βάρης με τον Αστέρα. Το μάτς θα ξεκι-
νήσει στις 15:30. Ο προπονητής Κώστας
Παρθενίου θα δώσει χρόνο συμμετοχής σε
όλους τους παίκτες του. Ο μοναδικός απών
θα είναι ο Νίκος Κουσκουνάς που είναι τραυ-
ματίας.



ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΕΣΚΑΝΑ: 
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Ανακοινώθηκαν από την
ΚΕΔ ΕΣΚΑΝΑ και την ΚΕΔ
ΕΣΚα οι διαιτητές και κριτές
των αγώνων του Σαββατοκύ-
ριακου στις Κορασίδες, Γυναί-
κες, Παίδες-Εφηβοι στην Δυτι-
κή Αττική. Αναλυτικά :

ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.14

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α 
ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛ

13.30 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Π.
ΦΑΛΗΡΟ ΚΟΡ Α Βουγιουκλά-
κης Ιερωνυμάκης Καραγεωρ-
γόπουλος Μπασούκος

Β΄ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 
ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ 14.00 ΓΑΣ

ΜΑΝΔΡΑΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡ.
ΚΟΡ Β2 Πέππας Μπασούκος
Καραγεωργόπουλος
ΚΛ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ 10.00

ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΦΙΛΟΘΕΗ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΚΟΡ Β2 Αίβαλιώ-
της Σαλπά Γεωργουλάκος
ΚΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΛ ΣΑΛ

18.00 ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΟΚ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Π Γ Πέππας Κου-
τσομήτρος Παπαδάτος
ΚΛ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΣ

15.00 ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ
ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ Ε Γ Ιερωνυμά-
κης Μπαούκος Καραγεωργό-
πουλος

ΚΥΡΙΑΚΗ 23.11.14

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ 18.00 ΓΑΣ
Μ Α Ν Δ Ρ Α Σ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α1 ΓΥΝ
Σιαμίδης Ιερωνυμάκης
Μοσκόβης Παπαδάτος Κου-
τσομήτρος

ΠΑΙΔΕΣ ΕΦΗΒΟΙ 
ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 20.45

ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡ ΟΚ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ε Γ Γερουλάνος
Καρουμπής Λέκου
ΚΛ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ 15.15 ΕΝ.

ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ ΝΕ
ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ Π Γ Πέππας Μπα-
σούκος Πολίτης Κ
ΚΛ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ 16.45 ΕΝ.

ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ ΝΕ
ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ Ε Γ Πέππας Μπα-
σούκος Πολίτης Κ

Οι κληρώσεις μίνι παμπαί-
δων και παγκορασίδων 

Πραγματοποιήθηκαν οι κλη-
ρώσεις των τουρνουά μίνι
αγοριών παμπαίδων και
παγκορασίδων .

Τα δύο πρώτα θα ξεκινήσουν
το ερχόμενο Σάββατο 29
Νοεμβρίου ενώ το παγκορασί-
δων αρχίζει την Κυριακή 11
Ιανουαρίου .Οι όμιλοι :

ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ
1oς ΟΜΙΛΟΣ

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ ,
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ,
ΕΝ. ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ ,
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ
ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ,
ΠΕΡΑΜΑ ,
ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ,
ΕΝ. ΑΜΦΙΑΛΗΣ

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ
1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ,
ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ,
ΓΣ ΠΕΡΑΜΑ ,
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ ,
ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ,
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ,
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ,
ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ,

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜ Ι ,
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ,

ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ,
ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ,
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ,
ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ,
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ,

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

Β2
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ,
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ,

ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ,
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ,
ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ,
ΠΟΡΦΥΡΑΣ ,
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ,
ΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΛΟΥ

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ

Την προσεχή Δευτέρα θα γίνει το τουρνουά
Παλαιμάχων με την 6η αγωνιστική.

Η Νέα Πέραμος υποδέχεται στην έδρα της τον
Αίαντα Σαλαμίνας. 

Ο Αστέρα Μαγούλας φιλοξενεί τους Νέους
Ευγενείας, ενώ ο Ασπρόπυργος θα αγωνιστεί
στην Δραπετσώνα με τον Αργοναύτη. 

Ο Πανελευσινιακός θα κάνει το ρεπό του. 
Αναλυτικά:

ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤ. - ΜΟΣΧΑΤΟ
ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. – ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓ. - Ν. ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ 
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ - ΔΟΞΑ ΠΕΙΡ.
ΕΡΜΗΣ ΚΟΡ. - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 
ΠΕΡΑΜΑΪΚΟΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ 
ΧΑΤΖΗΚ/ΚΕΙΟ - ΑΟΑΔ 

ΡΕΠΟ: ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
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Συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο το
πρωτάθλημα στην Α' και Β'κατηγο-
ρία Δυτικής Αττικής με την 8η αγωνι-
στική. 

ΣΑΒΒΑΤΟ(15:00)
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (8η αγωνιστική)

ΜΑΝΔΡΑΣ: ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ-
ΖΩΦΡΙΑ

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΣΑ
Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ

ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:
ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΠΣ Ο
ΛΕΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ:
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ(15:00)
ΒΙΛΙΩΝ: ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ -

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΑΓΣ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.

ΓΚΟΡΥΤΣΑΣΑΣ:  ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ

Β'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(8η αγωνιστική)
ΣΑΒΒΑΤΟ(15:00)
Γ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ: ΠΑΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2004 - ΑΣΤΕΡΑΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: ΑΡΓΩ-ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ

ΠΕΡΑΜΟΥ(12:00)   ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ(15:00)
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ 2014-15 5η
(αγωνιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ:
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ(10:00)  ΒΥΖΑΣ -

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

ΒΙΛΙΩΝ(12:00) ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ -
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ(13:00) ΑΠΣ Ο
ΛΕΩΝ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.

ΚΥΡΙΑΚΗ(10:00)
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

- ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 2014-
15(5η αγωνιστική) 

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ(10:00)

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ -
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ(12:00) ΑΡΓΩ
ΜΕΓΑΡΩΝ - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ(10:00)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ: ΑΓ.

ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ
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ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΟΓΑ: Παράταση για την πληρωμή 
εισφορών και δόσεων παλαιών ρυθμίσεων

Παράταση μέχρι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου
έδωσε η διοίκηση του ΟΓΑ, για την πληρωμή των
εισφορών των τριμηνιαίων δόσεων για τους ασφα-
λισμένους-αγρότες του Οργανισμού, αλλά και
τυχόν δόσεων από παλαιότερες ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, η Διοίκηση του ΟΓΑ, λαμβάνοντας
υπόψη την καθυστέρηση στην αποστολή των ειδο-
ποιήσεων για την καταβολή των ασφαλιστικών
εισφορών και προκειμένου να διευκολύνει τους
ασφαλισμένους, παρατείνει μέχρι την Παρασκευή
28-11-2014 την προθεσμία πληρωμής των εισφο-
ρών των τριμηνιαίων δόσεων παλαιότερων ρυθμί-
σεων που έληγε στις 14-11-2014, χωρίς να χάσουν

οι ασφαλισμένοι το
δικαίωμα της ρύθμι-
σης ή να έχουν
κάποια άλλη επιβά-
ρυνση.

Από τους 625.621
αγρότες-ασφαλισμέ-
νους του ΟΓΑ,
183.153 έχουν καθυ-
στερήσει να καταβά-
λουν τις ασφαλιστικές
τους εισφορές, όπως
επίσης και άλλες
2.480 επιχειρήσεις.

Στο Κέντρο Είσπρα-
ξης Ασφαλιστικών

Οφειλών έχουν μεταφερθεί οφειλές που αντιστοι-
χούν σε περίπου 200.000.000 ευρώ.

Οι περίπου μισοί έλληνες πολίτες δεν
εμπιστεύονται καθόλου το πολιτικό
σύστημα, ενώ, αντίθετα, σε υπερδιπλά-
σια ποσοστά εμπιστεύονται τη δικαιοσύ-
νη και την αστυνομία, σύμφωνα με έρευ-
να που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ για
τους δείκτες ευημερίας 2013.

Ειδικότερα:
-Το 45% του συνολικού πληθυσμού

δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται καθόλου το
πολιτικό σύστημα, ενώ 19,2% και 12,5%
δεν εμπιστεύεται καθόλου τη δικαιοσύνη
και την αστυνομία αντίστοιχα. 

Πλήρη εμπιστοσύνη στο πολιτικό
σύστημα έχει μόλις το 0,6% του συνολι-
κού πληθυσμού. 

Οι άνεργοι δεν έχουν καθόλου εμπιστο-
σύνη στο πολιτικό σύστημα σε ποσοστό
50,6% και καθόλου εμπιστοσύνη στη
δικαιοσύνη και την αστυνομία σε ποσο-

στά 24% και 16,6% αντίστοιχα. Για τους
εργαζόμενους, τα αντίστοιχα ποσοστά
είναι 46,2%, 18,1% και 12,5%. 

Στον αντίποδα, οι άνεργοι εμπιστεύο-
νται πολύ ή πλήρως τη δικαιοσύνη και
την αστυνομία σε ποσοστά 21,6% και
29%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για
τους συνταξιούχους είναι 26,2% και
37,9%.

Επίσης, οι συνταξιούχοι και οι μη οικο-
νομικά ενεργοί δεν έχουν καθόλου εμπι-
στοσύνη στο πολιτικό σύστημα σε ποσο-
στό περίπου 42%.

Οι άνδρες δεν εμπιστεύονται καθόλου
το πολιτικό σύστημα, τη δικαιοσύνη και
την αστυνομία σε ποσοστά 46,4%,
20,3% και 13,7% αντίστοιχα, οι γυναίκες
κατά 43,7%, 18,2% και 11,5% αντίστοι-
χα, ο φτωχός πληθυσμός σε ποσοστό
47,4%, 22,8% και 15,3% αντίστοιχα και ο

μη φτωχός πληθυσμός κατά 44,3%,
18,2% και 11,8% αντίστοιχα.

-Μόλις το 5,1% του συνολικού πληθυ-
σμού δηλώνει πλήρως ικανοποιημένο
από τη ζωή του και μόλις το 5% των
εργαζομένων πλήρως ικανοποιημένο
από την εργασία του. 

Αντίθετα, το 3,3% του πληθυσμού δεν
είναι καθόλου ικανοποιημένο από τη ζωή
του και το 2,9% των εργαζομένων καθό-
λου ικανοποιημένο από την εργασία του. 

-Μόλις το 1,4% του πληθυσμού δηλώ-
νει πλήρως ικανοποιημένο από την
οικονομική κατάστασή του και το 11,7%
δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο. Μάλι-
στα, το 31,7% του μη φτωχού πληθυ-
σμού είναι καθόλου έως λίγο ικανοποιη-
μένο. 

-Το 7,8% του πληθυσμού δηλώνει ότι
κατά τη διάρκεια των τεσσάρων εβδομά-

δων πριν από την έρευνα ήταν πολύ
νευρικό ή ανήσυχο συνεχώς και το
10,4% ότι δεν ήταν καθόλου ευτυχισμέ-
νο.

-Το 38,3% των ανδρών και το 24,8%
των γυναικών αισθάνονται πολύ ασφα-
λείς όταν περπατούν στην περιοχή τους
στο σκοτάδι, ενώ το 10,5% και το 21,4%
αντίστοιχα δηλώνουν πολύ ανασφαλείς.
Συνολικά, στις αστικές περιοχές ο
κόσμος δηλώνει πολύ ασφαλής σε
ποσοστό 29% και στις αγροτικές περιο-
χές σε ποσοστό 40,3%.

-Πλήρως ικανοποιημένο από τις συν-
θήκες στέγασης είναι το 8,6% του πλη-
θυσμού, ενώ πλήρως ικανοποιημένο
από τους χώρους αναψυχής και πρασί-
νου, καθώς και από το περιβάλλον δια-
βίωσης στην περιοχή τους είναι το 8%
και 8,3% αντίστοιχα.

Γρηγοράκος: Συζητείται η κατάργηση των 5ευρώ στα εξωτερικά ιατρεία
Την κατάργηση του πεντάευρου, που καταβάλουν οι ασθενείς στα

εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων, συζητεί η κυβέρνηση.Όπως ανα-
κοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος,
αυτή τη στιγμή συζητούνται, σε επίπεδο κυβέρνησης, κάποια ισοδύνα-
μα μέτρα. Αυτό που συζητείται είναι η αύξηση της τιμής του πακέτου τσι-
γάρων και των αλκοολούχων ποτών κατά 10 λεπτά.  Ο κ. Γρηγοράκος
έχει προτείνει τη δημιουργία ειδικού κωδικού ούτως ώστε τα χρήματα
αυτά να προορίζονται αποκλειστικά για το χώρο της Υγείας. «Φέτος,
καθώς και πέρυσι», πρόσθεσε, «τα έσοδα από τον καπνό ήταν 2,5 δισ.
ευρώ και στο υπουργείο Υγείας δόθηκαν μόνο 10 εκατομμύρια ευρώ».

Οριστικές λύσεις για «κόκκινα» δάνεια 
ζητούν 16 ενώσεις καταναλωτών

Να δεσμευτεί η κυβέρνηση, άμεσα, ώστε να ισχύ-
σει η αναστολή των πλειστηριασμών χωρίς όρους
και προϋποθέσεις για την κύρια κατοικία και για τα
υπόλοιπα ακίνητα για τρία χρόνια τουλάχιστον και
να λάβει άμεσα μέτρα για τη ρύθμιση των «κόκκι-
νων» στεγαστικών δανείων, ζητούν 16 ενώσεις
καταναλωτών.

Οι καταναλωτές υπογραμμίζουν ότι όλο και
περισσότεροι μισθωτοί ή μικροεπαγγελματίες, δεν
μπορούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους
υποχρεώσεις, αλλά ούτε καν να επιβιώσουν με
αξιοπρέπεια, ενώ από την άλλη πλευρά και η
αγορά ακινήτων ήδη ασφυκτιά.

Οι ενώσεις καταναλωτών ζητούν:
- Την αναστολή των πλειστηριασμών τόσο της

κύριας κατοικίας όσο και των υπολοίπων ακινήτων,

όπως ίσχυε μέχρι το 2013, τουλάχιστον για τρία έτη
ακόμα.

- Υπεύθυνη, ρεαλιστική και ανθρωποκεντρική
αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων, για τα μεν
στεγαστικά δάνεια με αναπροσαρμογές πάνω στη
βάση της μείωσης των αξιών των ακινήτων και για
τα καταναλωτικά και επαγγελματικά στην κατεύ-
θυνση της μείωσης των υπέρογκων επιτοκίων και
των διαγραφών, ανά περίπτωση, μέρους των
χρεών.

- Να λειτουργήσουν θεσμοί συμβουλευτικής υπο-
στήριξης και εξωδικαστικής συνδρομής για τη διευ-
θέτηση των οφειλών, με την υποχρέωση των τρα-
πεζών να λογοδοτούν για τις λύσεις που προτεί-
νουν.

- Την άμεση απόσυρση των διατάξεων για τους
«fast track» πλειστηριασμούς και τις εξευτελιστικές
τιμές πρώτης προσφοράς ακινήτων από το σχέδιο
τροποποίησης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Εισαγγελέας για το «πλιάτσικο» των
ΜΑΤ σε περίπτερο στα Εξάρχεια

Διοικητική έρευνα και προανάκριση από τη Διεύθυνση
Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. προκάλεσε η δημο-
σιοποίηση στο Internet ερασιτεχνικού βίντεο που δείχνει
άνδρες των ΜΑΤ να επιδίδονται σε «πλιάτσικο» σε περί-
πτερο της περιοχής των Εξαρχείων κατά τη διάρκεια των
επεισοδίων που σημειώθηκαν τη νύχτα της Δευτέρας μετά
την πορεία για τη 41η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτε-
χνείου.
Εν τω μεταξύ, από τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρω-
τοδικών Αθηνών διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση για το
βίντεο. Η έρευνα ανατέθηκε στον Εισαγγελέα , κ. Σπυρί-
δωνα Παππά.
Το πρωί της Τρίτης το βίντεο που αναρτήθηκε στο face-
book από τη χρήστη Chloe Kritharas και δείχνει άνδρες
των ΜΑΤ να έρχονται σε αντιπαράθεση με δύο εργαζόμε-
νους του συγκεκριμένου περιπτέρου, οι οποίοι ισχυρίστη-
καν πως τα όργανα της τάξης πήραν νερά από τα ψυγεία
τους χωρίς να τα πληρώσουν. 
Μάλιστα υπήρξαν καταγγελίες πως τα ΜΑΤ ξυλοκόπησαν
τους δύο εργαζόμενους και προσήγαγαν τον έναν από
αυτούς. 
Οπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ. κινήθηκαν όλες οι
διαδικασίες διερεύνησης των καταγγελιών. Η σχετική ανα-
κοίνωση ανέφερε: 
«Σχετικά με βίντεο που έχει αναρτηθεί σε διάφορες ιστο-
σελίδες του Διαδικτύου και απεικονίζει αστυνομικούς σε
περιστατικό με ιδιώτες χθες το βράδυ σε περίπτερο στην
περιοχή των Εξαρχείων ανακοινώνεται ότι από το Αρχη-
γείο της Ελληνικής Αστυνομίας κινήθηκε η διαδικασία διοι-
κητικής έρευνας και παράλληλα ενεργείται προανάκριση
από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων».

ΤΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΑΝ ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΗΣ «ΑΡΣΙΣ»
Η κρίση εξαφανίζει τα παιδιά των φαναριών: 
Τα στέλνουν σε πιο επικερδείς χώρες

Η κρίση φαίνεται πως χτύπησε και τα παιδιά των
φαναριών, αφού, όπως προκύπτει από πρόσφατη
έκθεση, έχει μειωθεί αισθητά ο αριθμός τους, καθώς
πλέον προωθούνται σε πιο επικερδείς χώρες από
την Ελλάδα.
Μάλιστα, όπως επισημαίνει η έκθεση από την
ομάδα streetwork της «ΑΡΣΙΣ», τα παιδιά με κατα-
γωγή από Ρουμανία έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από
τους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, από
τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2014 εντοπί-
στηκαν συνολικά 234 παιδιά να ζητιανεύουν, εκ των
οποίων τα 96 από Αλβανία, τα 81 από Βουλγαρία,
τα 51 από Ελλάδα και μόλις 6 από Ρουμανία.
Ωστόσο, όπως αναφέρει στο ΑΜΠΕ η υπεύθυνη του
Κέντρου Υποστήριξης Νέων της «ΑΡΣΙΣ» στη Θεσ-
σαλονίκη, Βαλμπόνα Χυστούνα, παραμένει τραγικό
το γεγονός ότι ανάμεσά μας συνεχίζουν να υπάρ-
χουν παιδιά χωρίς δικαιώματα.

ΕΛΣΤΑΤ: Ενας στους δύο Ελληνες δεν εμπιστεύεται το πολιτικό σύστημα
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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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Τηλ.: (+30) 213 2072 509
Fax: (+30) 213 2072 483
e-mail:  sxol.epit.1@gmail.com 

Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινός                                              
Χρόνος Διατήρησης του εγγρά-
φου στο   αρχείο: Στο διηνεκές 

Αχαρνές, 19/11/2014
Αριθ. πρωτ.: 2378

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την εκμίσθωση του 

κυλικείου του 7ου
Δημοτικού Αχαρνών

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Αχαρνών προκηρύσσει δημόσιο
πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα-
γισμένες προσφορές για την εκμί-
σθωση του κυλικείου του 7ου
Δημοτικού Αχαρνών.

Ο διαγωνισμός για την εκμίσθω-
ση του κυλικείου του 7ου Δημοτι-
κού Αχαρνών θα διενεργηθεί στα
γραφεία της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την
19/12/2014, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 11:00πμ.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να
υποβάλλουν την προσφορά ενδια-
φέροντος για το σχολικό κυλικείο
του 7ου Δημοτικού Αχαρνών στο
Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου Αχαρνών, στο κτήριο των
δημοτικών υπηρεσιών, 2ος όροφ.,

έως την 19/12/2014, ημέρα Παρα-
σκευή και ώρα 10:00πμ.

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

Αντίγραφο της παρούσας διακή-
ρυξης να δημοσιευθεί 30 τουλάχι-
στον ημέρες πριν τη διενέργεια του
διαγωνισμού στην εξώθυρα του
Δημοτικού Καταστήματος, στον
πίνακα ανακοινώσεων των σχολεί-
ων, καθώς και σε τοπικές εφημερί-
δες.

Ο Πρόεδρος
Καρυδάκης Κων/νος
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21.11.11

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

- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

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

Ενοικιαζ́εται ισογ́εια κατοικιά
60 τμ στην Ελευσιν́α, με

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

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

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

Ενοικιάζεται στον 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)

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  

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

Νέος 35 ετών
ψάχνει σοβαρή

γνωριμία με
κοπέλα. 

Τηλέφωνο
6946455806
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

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

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

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546674-5546285

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

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

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-

5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213

2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

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

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

210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210

5546993 - 5560800 - 5543065

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑΣτο κατάστημά
μας θα βρείτε:

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

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

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

ΙΒΙΣΚΟΣ

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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