
Τον Yποπρόξενο της Ρωσικής
Ομοσπονδίας υποδέχθηκε στο
δημαρχείο ο Γιάννης Κασσαβός

Σκοπός της 
συνάντησης η

διευθέτηση σειράς
θεμάτων που αφορούν
δημότες των Αχαρνών

με καταγωγή 
από τη Ρωσία

ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Οι δράσεις πρόληψης συζητήθηκαν στην συνεδρίαση
του Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 

Π. Κουκουλόπουλος: 

«Ουσιαστική στήριξη των συλλογικών 
δράσεων και στην παραγωγική 
διαδικασία της Δυτικής Αττικής»

Συναντήσεις με αγρότες και πτηνοτρόφους των Μεγάρων 
είχε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγρ. Ανάπτυξης, όπου 

εξετάσθηκαν κυρίως τα προβλήματα κόστους

Παρέμβαση 
εισαγγελέα για τις

τιμές του 
πετρελαίου στην

Ελλάδα
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Η Ρ. ΔΟΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΔΑ: 
Ανάγκη για 
ισότιμη
συνεργασία   
και συντονι-
σμό μεταξύ 
Περιφέρειας 
και Δήμων

Συνήγορος του 
Πολίτη προς ΟΤΑ: 
Λάβετε μέτρα 

για τα άτομα με
αναπηρίες

Ανοίγει σήμερα η  
εφαρμογή του ΟΑΕΔ 

Για τη Β΄ φάση του δημοφιλούς 
προγράμματος «επιδότηση 

απασχόλησης 6.000 ανέργων»

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Κ. Μητσοτάκης: Στείλετε στοιχεία τώρα
για όσους τέθηκαν σε διαθεσιμότητα
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Θ’ ανάψουν... 
τα αίματα 
Στην αυριανή συζήτηση 
του Δ.Σ. για την 
οικονομική κατάσταση 
του δήμου Αχαρνών 

Σελ: 8

ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ 
Εκδήλωση σταθμός για τον εθελοντισμό

και το παιδί στην Ελευσίνα
Η αξία της προσφοράς

και της ενεργούς  
συμμετοχής των
πολιτών ήταν τα 

κυρίαρχα μηνύματα 
της συνάντησης που

διοργάνωσαν
ο Σύλλογος Εθελοντών

Θριασίου Πεδίου
και ο δήμος Ελευσίνας 

Σελ: 3
Σελ: 2-4

Σελ:  5
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ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

8,12,16,20, 24, 28

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Νεφωσεις
και  βροχές
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 12 έως 18
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Βαρβάρα, Βαρβάρω, Βαρβαρούλα,

Ρούλα, Βαρβαρίτσα, Ρίτσα, Σεραφείμ
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Πραγματοποι-
ήθηκε την
Δευτέρα 1η

Δεκεμβρίου στην
αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου του
Δήμου Ελευσίνας η
1η προγραμματισμέ-
νη εκδήλωση για την
ημέρα εθελοντισμού
που ήταν αφιερωμέ-
νη στον εθελοντισμό
και στο παιδί, με συν-
διοργανωτές τον
Δήμο Ελευσίνας και
τον Σύλλογο Εθελο-
ντών. 

Αρκετά σχολεία και
μαθητές της Ελευσί-
νας - Μαγούλας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου
Ελευσίνας Μαγούλας και του Συλλόγου Εθελοντών Θρια-
σίου Πεδίου, αφιερώνοντας χρόνο για την ημέρα εθελο-
ντισμού, έγραψαν εκθέσεις και ζωγράφισαν με θέμα τον
εθελοντισμό.

Ήταν όλοι εκεί, εκπρόσωποι από την Αντιπεριφέρεια  ο
κ. Ταξιάρχης Φαρμάκης και η κ. Γιώτα Παππά, Περιφε-
ρειακοί Σύμβουλοι, καθώς και η κ. Ειρήνη Στεβή υπεύθυ-
νη στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας. 

Από τον Δήμο Ελευσίνας Μαγούλας ο Δήμαρχος κ.
Τσουκαλάς Γιώργος, καθώς και οι Αντιδήμαρχοι κ. Πανα-
γιώτης Λινάρδος, κ Οικονόμου Δέσποινα και κ. Ανδρώ-
νης Χαράλαμπος.

Η κ. Βασιλείου Μαρία πρόεδρος N.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού –
Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγω-
γής, ο κ. Καμπάνης Γαβριήλ πρόεδρος της Κοινωφελής
Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας, ο κ Μενέλαος Μίχας 

πρόεδρος πρωτοβάθμιας επιτροπής, ο κ. Κοροπούλης
Γρηγόριος πρόεδρος Δημοτικής επιτροπής παιδείας, ο
κ. Δεδεηλίας Χρήστος πρόεδρος συμβουλίου Δημοτικής
κοινότητας Ελευσίνας και αρκετοί Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Από τον Σύλλογο Εθελοντών Θριασίου Πεδίου ο πρόε-
δρος Γιάννης Καλυμνάκης, η Γενική Γραμματέας και
μέλος του Δ.Σ. του ΠΑΚΠΠΑ Μαρία Καρέλου, η Ταμίας
Όλγα Πασιοπούλου και τα μέλη του Δ.Σ. Μίχας Δημή-
τριος, Ελένη Μαρανή, Ηλίας Δανιήλ, Νηζισκιώτης Σωτή-
ρης και πολλοί Εθελοντές και Εθελόντριες του Συλλόγου
Εθελοντών Θριασίου Πεδίου. 

Ο πρόεδρος της Φιλικής Φωλιάς Ελευσίνας κ. Μπά-
μπης Πυρουνάκης με τα παιδιά του, η εκπρόσωπος από
το χαμόγελο του παιδιού κ. Γεωργοπούλου Ιωάννα και ο
εθελοντής κ. Αναστασάκης Ελευθέριος (καθώς είναι και
εκπρόσωπος του Τιτάνα) και η εκπρόσωπος από τα
χωριά SOS κ. Λύγγρη Αλεξάνδρα.

Τη Δυτική Αττική επι-
σκέφθηκε  ο Ανα-
πληρωτής Υπουρ-

γός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Πάρις Κουκουλό-
πουλος,  όπου πραγματο-
ποίησε συναντήσεις με αγρό-
τες και πτηνοτρόφους της
ευρύτερης περιοχής των
Μεγάρων. 

Συγκεκριμένα, ο Αναπλη-
ρωτής Υπουργός, συνοδευό-
μενος από το Γενικό Γραμματέα του ΥπΑΑΤ, Μόσχο
Κορασίδη συναντήθηκε με εκπροσώπους του Αγροτικού
Συνεταιρισμού – Ομάδας Παραγωγών Μεγάρων, του
Αγροτικού Συνεταιρισμού Πτηνοτρόφων Μεγάρων και
του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεγαρέων. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, η Υφυπουργός
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ της Περιφέρειας Αττι-
κής κα Εύη Χριστοφιλοπούλου και ο Αντιδήμαρχος 

Αγροτικής Οικονομικής Ανά-
πτυξης του Δήμου Μεγαρέων
κ. Γιάννης Δήμας. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
δεσμεύτηκε για την 

αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων που έχουν σχέση με το

κόστος παραγωγής

Σκοπός της επίσκεψης ήταν
να εξεταστούν επί τόπου τα

θέματα που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις των αγροτών
σε ό,τι αφορά στην παραγωγική διαδικασία, τα προβλή-
ματα του κόστους παραγωγής και ειδικότερα τις διαδικα-
σίες του εργόσημου, της ενέργειας και του κόστους των
υπόλοιπων εισροών. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός δεσμεύτηκε για την αντι-
μετώπιση των προβλημάτων που έχουν σχέση με το
κόστος παραγωγής και διευκρίνισε ότι άμεσα θα επιλυ-
θεί το θέμα που έχει σχέση με το εργόσημο. 

Π. Κουκουλόπουλος: 
«Ουσιαστική στήριξη των συλλογικών δράσεων στην 

παραγωγική διαδικασία της Δυτικής Αττικής»

Συναντήσεις με αγρότες και πτηνοτρόφους των Μεγάρων 
είχε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγρ. Ανάπτυξης, 

όπου εξετάσθηκαν κυρίως τα προβλήματα κόστους
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ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Οι δράσεις πρόληψης συζητήθηκαν στην συνεδρίαση 
του Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014 συνεδρίασε
στο Δημαρχείο Ελευσίνας το Συντονιστικό
Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του

Δήμου, με θέμα τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοι-
μότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και
χιονοπτώσεων-παγετού.  

Στη σύσκεψη πήραν μέρος ο δήμαρχος Ελευσίνας
κ. Γ. Τσουκαλάς, ο αντιδήμαρχος αρμόδιος Πολιτικής
Προστασίας κ. Δ. Τσάτσης, η αντιδήμαρχος Διοικητι-
κών υπηρεσιών κ. Δ. Οικονόμου, ο προϊστάμενος
του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερεια-
κής Ενότητας Δυτικής Αττικής κ. Αναστάσιος Χαχλά-
κης, ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Ελευσίνας Αρχ/ρχος Γ. Δελογιάννης και ο προϊστάμε-
νος Γρ. Πυρασφαλείας Ανπχος Κ. Φράγκος. 

Ακόμη, παρέστησαν ο διοικητής της Τροχαίας Ελευ-
σίνας Αστ. Β’ Εμ. Κατσουλάκης και ο Γραμματέας
Υπαστ. Β’ Β. Παπανικολάου, ο  προϊστάμενος Γρ.
Επιτελικού Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας Πλω-
τάρχης Α. Παγώνης, οι εκπρόσωποι της 112 Πτέρυ-
γας Μάχης Σμηναγός κ. Γ. Κάπος και Ανθσγος Δ.
Στάμος, οι εκπρόσωποι των Αστ. Τμημάτων Ελευσί-
νας και Μάνδρας Υπ. Β’ Δ. Ρουμελιώτης και Ζ. Σια-
πέρας αντίστοιχα και ο εκπρόσωπος του Δασονομεί-
ου Ελευσίνας κ. Ι. Παυλίδης. 

Παρευρέθηκαν επίσης υπηρεσιακοί παράγοντες
του Δήμου Ελευσίνας. 

Κλειδί για την αντιμετώπιση των εκτάκτων 
φαινομένων ο συντονισμός των αρμόδιων

φορέων 

Ο δήμαρχος στον χαιρετισμό του τόνισε τη σημα-
σία της σύγκλησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργά-
νου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, με σκοπό τον
καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται
σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις πρόληψης και αντιμε-
τώπισης προβλημάτων από πλημμύρες και χιονο-
πτώσεις-παγετό. 

Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος αρμόδιος Πολιτικής
Προστασίας κ. Δ. Τσάτσης αναφέρθηκε στα μέτρα και
δράσεις ετοιμότητας του Δήμου, όπως αυτά περιγρά-
φονται στα επικαιροποιημένα μνημόνια ενεργειών για
την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και χιο-
νοπτώσεις-παγετούς.

Στη σύσκεψη οι συμμετέχοντες έθιξαν ζητήματα
που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους. Επίσης συζη-
τήθηκαν θέματα που αφορούν τον καλύτερο συντονι-
σμό και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων
σε επίπεδο Δήμου, όσον αφορά δράσεις πολιτικής
προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από
πλημμύρες και χιονοπτώσεις-παγετό.  

Στην κορυφή της ημερήσιας
διάταξης έχει τεθεί η συζήτη-
ση για την οικονομική κατά-

σταση του Δήμου Αχαρνών, που
αναμένεται να περιλαμβάνει, όπως
συνηθίζεται σε τέτοιες περιτπώσεις
άλλωστε, καυστικά σχόλια, αναζήτη-
ση ευθυνών και  αντιπαραθέσεις. 

Ειδικότερα, η συνεδρίαση θα ξεκι-
νήσει αύριο  Παρασκευή στις 7:00μμ
και τα θέματα που θα αναπτυχθούν
είναι: 

1  Συζήτηση σχετικά με την οικονομική
κατάσταση του Δήμου.

2  Διαμόρφωση προϋπολογισμού του
Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
του Δήμου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ» οικονομικού
έτους 2015, έπειτα από την ενσωμάτωση του
σχεδίου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική
βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ και σύμφωνα με
τη γνώμη του Παρατηρητηρίου οικονομικής
αυτοτέλειας των ΟΤΑ

3  Διαμόρφωση Προϋπολογισμού του
Ν.Π.Δ.Δ. ΅Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών΅ οικο-
νομικού έτους 2015 έπειτα από την ενσωμά-
τωση του Σχεδίου Προϋπολογισμού στην ηλε-
κτρονική βάση δεδομένων ΥΠΕΣ και σύμφω-
να με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονο-
μικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

4  4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2014.

5  3η Τροποποίηση των κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων στην κεντρική περιοχή Δήμου
Αχαρνών.

6 Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου
Αχαρνών στο Διοικητικό Συμβούλιο του
ΣΥΝ.ΠΑ.

7 Ορισμός μελών της  Επιτροπής
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του
Δήμου Αχαρνών.

8  Συγκρότηση Επιτροπών εξέτασης
κοπής δέντρων εντός κοινόχρηστων
χώρων.

9  Έγκριση της διαδικασίας προεί-
σπραξης των εισφορών, σύμφωνα με
την ΚΥΑ 5494/04-02-2004, για την
μελέτη με τίτλο: Κτηματογράφηση,

Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής της Π.Ε.
17 του Δήμου Αχαρνών.

10  Συζήτηση σχετικά  με τα μέτρα αντιμε-
τώπισης των συνεπειών  από τις πρόσφατες
πλημμύρες.

11  Οικονομική επιχορήγηση ποσού
19.000,00€ του Συλλόγου Εργαζομένων του
Δήμου μας για πραγματοποίηση πολιτιστικών
εκδηλώσεων για τους εργαζομένους και τα
παιδιά αυτών ενόψει των Εορτών των Χρι-
στουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

12 Έγκριση διενέργειας ετήσιας συντήρη-

σης των ψυκτών και κλιματιστικών μηχανημά-
των των κτιρίων του Δημαρχιακού Μεγάρου
του Δήμου και τρόπος εκτέλεσής της.

13 Έγκριση διενέργειας της ετήσιας συντή-
ρησης των ανελκυστήρων των Δημοτικών κτι-
ρίων του Δήμου και τρόπος εκτέλεσής της.

14  Εργασίες συντήρησης των συστημάτων
Η/Ζ (γεννήτριας) – υποσταθμού μέσης τάσης
– UPS των κτιρίων του Δημαρχιακού Μεγά-
ρου.

15 Διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης
στα πλαίσια της βράβευσης των επιτυχόντων
μαθητών του Δήμου Αχαρνών στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας
μας.

16  Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμ-
βούλιο διαπίστωσης ανάγκης μίσθωσης νέου
κτιρίου για την στέγαση του 3ου Νηπιαγωγεί-
ου Αχαρνών λόγω α) της ακαταλληλότητας του
κτιρίου, β) του ότι η χρονική διάρκεια στο
υπάρχον κτίριο μίσθωσης έχει ξεπεράσει τα
12 χρόνια, σύμφωνα με το Π.Δ. 34/1995 το
άρθρο 7 του Ν.2741/1999 και  το άρθρο 4 του
Ν.3130/2003. κι άλλα πολλά 

Θ’ ανάψουν... τα αίματα στην αυριανή συζήτηση του 
Δ.Σ. για την οικονομική κατάσταση του δήμου Αχαρνών 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 5

Συνήγορος του 
Πολίτη προς ΟΤΑ: 

Λάβετε μέτρα για τα 
άτομα με αναπηρίες

Έκκληση προς τα αρµόδια υπουργεία και τους
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, απευθύ-
νει ο Συνήγορος του Πολίτη με αφορμή την

Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρίες. 
Ο Συνήγορος  ζητεί από τους αρμόδιους φορείς, στο

πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους να «λάβουν σοβαρά
υπόψη την υποχρέωση για ισότιµη και χωρίς διάκριση
πραγµάτωση των δικαιωµάτων των παιδιών µε αναπη-
ρίες και να επανεξετάσουν τον προγραµµατισµό και την
κατανοµή των πόρων κατά την υλοποίηση του έργου
τους».

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της θεσµικής του
αποστολής για την προάσπιση και την προαγωγή των
δικαιωµάτων του παιδιού επανέρχεται στο ζήτηµα επι-
σηµαίνοντας την ανάγκη να διασφαλιστεί µε συνέπεια η
ισότιµη συµµετοχή τους στην εκπαίδευση, την κοινωνική
και πολιτιστική ζωή. 

Με βάση τις προβλέψεις της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα
∆ικαιώµατα του Παιδιού, και σε συνέχεια της κύρωσης
της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα των Ατόµων
µε Αναπηρίες (2012) η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει
θεσµικά και ουσιαστικά τα δικαιώµατα των παιδιών µε
αναπηρίες σε όλα τα πεδία. 

Η πραγµάτωση των δικαιωµάτων τους, χωρίς διάκρι-
ση, προϋποθέτει την παροχή ποιοτικών υποστηρικτι-
κών υπηρεσιών, επαρκούς, εξειδικευµένου και κατάλλη-
λου ανθρώπινου δυναµικού και προγραµµάτων προ-
σαρµοσµένων στις διαφορετικές αναπηρίες.
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Το ενδεχόμενο της τέλεσης
του αδικήματος, της
αισχροκέρδειας ή άλλων

πλημμελημάτων σχετικά με τις
τιμές  του πετρελαίου θα αναζητή-
σει ο εισαγγελέας.

Πιο συγκεκριμένα, ο προϊστάμενος της
εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας, Ηλίας
Ζαγοραίος, διέταξε προκαταρκτική έρευ-
να την οποία θα διενεργήσει ο εισαγγε-
λέας Δημήτριος Γκύζης σύμφωνα με το
protothema.gr. 

Η εισαγγελική παρέμβαση έγινε με
αφορμή τις υψηλές τιμές των πετρελαιο-
ειδών στη χώρα μας, παρά το γεγονός
ότι αυτές έχουν μειώσεις διεθνώς.

Έχουν ωφεληθεί οι Έλληνες από
την πτώση των τιμών;

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου βρί-
σκονται πλέον στα 70 δολάρια το βαρέλι.
Όμως για τους Έλληνες καταναλωτές τα
οφέλη είναι περισσότερο εμφανή στο
πετρέλαιο θέρμανσης. 

Για παράδειγμα, πέρυσι η αγορά
1.000 λίτρων πετρελαίου για κάποιον
που διέμενε στην Αττική στοίχιζε περί-

που 1.300 ευρώ ενώ πλέον στοιχίζει
1.012 ευρώ και σε περίπτωση που είναι
δικαιούχος επιδόματος πληρώνει 679
ευρώ.

Όπως έχουν διαμορφωθεί αυτή τη
στιγμή οι τιμές λιανικής πετρελαίου θέρ-
μανσης στην Ελλάδα έχουν δώσει
ανάσα,  καθώς αν λάβουμε υπόψιν το
επίδομα θέρμανσης το κόστος είναι ιστο-
ρικά χαμηλά ετών. 

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου
Ανάπτυξης για την Παρασκευή 28 Νοεμ-
βρίου η μέση τιμή πετρελαίου θέρμαν-
σης πανελλαδικά διαμορφώνεται στο
1,029 ευρώ το λίτρο, ενώ με το επίδομα
μειώνεται περίπου στα 0,679 ευρώ το
λίτρο σε επίπεδα 2009. 

Στην Αττική ο μέσος όρος είναι 1,012
ευρώ το λίτρο, ενώ το εύρος είναι από
0,95-1,12 ευρώ το λίτρο.

Οι τιμές είναι σε χαμηλά σχεδόν
τετραετίας.

Σχετικά με τη βενζίνη, η μέση τιμή
πανελλαδικά είναι 1,549 ευρώ το λίτρο,
στην Αττική 1,52 ευρώ το λίτρο, ενώ το
εύρος στο νόμο είναι από 1,439 – 1,690
ευρώ το λίτρο. 

Οι τιμές είναι σε χαμηλά σχεδόν τετρα-
ετίας.

Τι γίνεται με το φυσικό αέριο;  
Αν κάνουμε μία σύγκριση με το φυσικό

αέριο ΕΠΑ Αττικής, η τιμή του  διαμορ-
φώνεται από το κόστος προμήθειας από
τη ΔΕΠΑ. Σε αυτό προστίθενται οι φόροι
της πολιτείας (ΦΠΑ 13%, ΕΦΚ, ΔΕΤΕ
και ΤΑΕ) και το περιθώριο κέρδους που
ρυθμίζεται από τη ΡΑΕ. Άρα, σύμφωνα
με στοιχεία της ΕΠΑ Αττικής, αν μετατρέ-
ψουμε την τιμή πετρελαίου του Νοεμβρί-
ου του  2014 σε μονάδα φυσικού αερίου
είναι περίπου 0,09929 €/Kwh (ενεργεια-
κό ισοδύναμο με φυσικό αέριο για να

είναι δυνατή η σύγκριση). 
Η τιμή φυσικού αερίου του

Νοεμβρίου του  2014 είναι
0,06933 €/Kwh και η εξοικονό-
μηση είναι κατά 30,2%.

Ποιος είναι ο πάτος; Ειδικοί
αναφέρουν ότι η τιμή του βαρε-
λιού μπορεί να υποχωρήσει
ακόμα και κάτω από τα 40
δολάρια το βαρέλι! Μάλιστα,
σύμφωνα με το Bloomberg, ο

πρόεδρος της εταιρείας Canadian
Natural Resources Ltd.  Murray Edwards
δηλώνει ότι μπορεί το αργό να υποχω-
ρήσει και στα 30 δολάρια το βαρέλι, πριν
ανέλθει στα 70 δολάρια και σταθεροποι-
ηθεί γύρω στα επίπεδα των 75 δολα-
ρίων το βαρέλι. Στην τελευταία της έκθε-
ση η Goldman Sachs για το πετρέλαιο
προβλέπει ότι σε ορίζοντα 12μηνου η
τιμή του αργού θα διαμορφωθεί στα 75
δολάρια και η τιμή του Brent στα 85
δολάρια το βαρέλι. Αρκετοί αναλυτές
θεωρούν ότι το  πετρέλαιο το 2015 θα
ανέλθει στα 80 δολάρια το βαρέλι το
2015 και ότι οι τιμές τώρα είναι λίγο πιο
πάνω από τον πάτο.

Παρέμβαση εισαγγελέα για τις τιμές του πετρελαίου στην Ελλάδα

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ 

Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση η κ.
Αυγέρη Ελένη εκπρόσωπος από την σχολή TAE ΚΒΟ
ΝΤΟ Ελευσίνας του κ. Γ. Μπεκρή που με τις υποτροφίες
τους βοήθησαν Στην πραγματοποίηση ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ
εκδήλωσης και η κ. Χρύσα Γαστεράτου από τις Εκτυ-
πώσεις Γαστεράτου καλή φίλη και πρόθυμη σε κάθε
κάλεσμα για βοήθεια του Συλλόγου Εθελοντών Θριασίου
Πεδίου.

Παρών στο κάλεσμα όπως πάντα έδωσε και ο καλός
φίλος του Συλλόγου Εθελοντών, κ. Μανούσος Βαλσαμά-
κης Διευθυντής Τροχαίας Αιγάλεω.

Επίσης παρών ήταν και η
κ. Ρωξάνη Ψωμά φίλη και
Διευθύντρια του 3ου Δ. Σχο-
λείου Μαγούλας.

Το παρών τους έδωσαν ο
πρόεδρος της Κερκυραϊκής
Ένωσης Ελευσίνας κ. Δολια-
νίτης Θεόφιλος, ο Πρόεδρος
της Χιακής Ένωσης Ελευσί-
νας κ. Κωνσταντίνος Μαλα-
χιάς, ο πρόεδρος της Ένω-
σης Συλλόγων Γονέων κ.
Πιτέλης Παναγιώτης, η κ.

Κατερίνα Τρι-
ποδάκη Αντι-
π ρ ό ε δ ρ ο ς
Σ υ λ λ ό γ ο υ
Κισσαμιιτών Αττικής, ο κ. Γαληνός Παρζα-
κώνης από την Θεσσαλική ‘Ένωση Ελευ-
σίνας, η κ. Ελένη Δαβάκη από το Σώμα
Ελληνικού Οδηγισμού τοπικό τμήμα
Ελευσίνας, ο κ. Γιάννης Καλομενίδης και
η κυρία Σωτηρία… η Δασκάλα όλων
μας!!!

Μετά από τις ομιλίες , έγινε η βράβευση
των μαθητών που πήραν μέρος στον δια-
γωνισμό με θέμα τον Εθελοντισμό και
τους Εθελοντές και μετά από κλήρωση,
βραβεύτικαν οι μαθητές με υποτροφίες
από τα κέντρα ξένων γλωσσών Αθηνά
Γκιόκα-Στάμου και Νάσα Πανταζή καθώς 

και από τις σχολές TAE KWOΝ DO Ελευσίνας, Γιώρ-
γου Μπεκρή και Χασάν Χατζή, όπου και οι διοργανωτές
ευχαριστούν θερμά . 

Η εκδήλωση έκλεισε με τις καλύτερες ευχές από όλους
και με την υπενθύμιση για τις δύο επόμενες εκδηλώσεις,
την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Ελευσίνα με
ομιλία από το Άλμα Ζωής με θέμα τον καρκίνο μαστού…
γιατί η ενημέρωση σώζει ζωές και για την Αιμοδοσία της
Παρασκευής στις 5 Δεκεμβρίου στο κτήριο της Κοινωνι-
κής Υπηρεσίας του Δήμου Ελευσίνας γιατί… όταν δίνεις
αίμα, σώζεις ζωές!!!

Για τον Σύλλογο Εθελοντών Θριασίου Πεδίου
Ο Πρόεδρος Γιάννης Καλυμνάκης. 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

ΟΙ ΦΩΤΟ ΤΟΥ Γ ΚΑΛΥΜΝΑΚΗ
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Επίσκεψη Κινητής Μονάδας
Μαστογραφίας

Στο Στρατουδάκειο Πολιτιστικό
Κέντρο από 8-10 Δεκεμβρίου 2014

ΔΩΡΕΑΝ Μαστογραφικός έλεγχος, θα πραγμα-
τοποιηθεί για τρις ημέρες στον δήμο Μεγαρέων .  

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου   από τις 11:00-19:00
Τρίτη 9 Δεκεμβρίου        από τις 08:00-16:00
και Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου από τις 08:00-12:00
Τηλέφωνα για ραντεβού: 22960 34876  (9.00-

13.00)
Τα ραντεβού θα κλείνονται από 1 Δεκεμβρίου

2014 στο ΚΑΠΗ Νέας Περάμου

Ου π ο -
π ρ ό -
ξενος

της Ρωσικής
Ομοσπονδίας
κ Alexey
K a t s n e l s o n
επ ισκέφθηκε
τον Δήμαρχο
Αχαρνών κ
Γιάννη Κασσα-
βό στο Δημαρ-
χιακό Μέγαρο
Α χ α ρ ν ώ ν .
Κεντρικό θέμα
της συνάντη-
σης, που
πραγματοποι-
ήθηκε στο
πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας των δύο
χωρών, ήταν η διευθέτηση μίας σειράς θεμάτων
που αφορούν δημότες του Δήμου Αχαρνών με
καταγωγή από τη Ρωσία, με έμφαση κυρίως στα
ζητήματα δημοτολογίου και τους τρόπους διευκό-
λυνσης των πολιτών.

Ο Δήμαρχος κ Κασσαβός ευχαρίστησε τον Ρώσο
υποπρόξενο κ Katsnelson για την επίσκεψη, τονί

ζ ο ν τ α ς
ότι: 

«Μακρά
π αράδο-
ση και
ι σ χ υ ρ ο ί
ιστορικοί,
πολιτισμι-
κοί, και
θρησκευ-
τ ι κ ο ί
δ ε σ μ ο ί
συνδέουν
το Δήμο
Αχαρνών
με τη
Ρωσία. 

Ο Δήμος Αχαρνών προσβλέπει στην καλή
συνεργασία και φιλία με τη Ρωσία για την καλύτε-
ρη εξυπηρέτηση των δημοτών μας».

Στο τέλος της συνάντησης, ο Δήμαρχος δώρισε
στον Ρώσο υποπρόξενο ένα συλλεκτικό βιβλίο με
την Ιστορία των Αχαρνών και μία γύψινη αναπα-
ράσταση του Αρχαίου Θεάτρου των Αχαρνών.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση του στις 2
∆εκεµβρίου 2014 ο Συνήγορος πραγµατοποίησε επί-
σκεψη στο Εργαστήριο
Ειδικής Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτι-
σης Αιγάλεω, για µαθητές
µε προβλήµατα όρασης
και πολυαναπηρίες,
συνοµίλησε µε εκπαιδευ-
τικούς, ειδικούς εκπαιδευ-
τές, εκπροσώπους γονέ-
ων και του παρακείµενου
Κέντρου ∆ιαφοροδιάγνω-
σης, ∆ιάγνωσης και Υπο-
στήριξης (ΚΕ∆∆Υ) και
ενηµερώθηκε για τα χρό-
νια προβλήµατα στη λει-
τουργία των Σχολικών
Μονάδων Ειδικής Αγωγής
Εκπαίδευσης.

Η Αρχή προβληµατίζεται ιδιαίτερα για την ανεπάρ-
κεια των διαθέσιµων πιστώσεων σε σχέση µε τις
πραγµατικές ανάγκες και ιδίως για τη µη σύσταση και
τη µη πλήρωση οργανικών θέσεων µε µόνιµο εκπαι-
δευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπι-
κό, όπως και για την πρόσληψη σε χρόνο πολύ µετα-
γενέστερο της έναρξης της σχολικής χρονιάς αναπλη

ρωτών ή ωροµισθίων. Προβλήµατα παρουσιάζονται
επίσης στη µεταφορά των µαθητών και στη στελέχω-
ση των ΚΕ∆∆Υ, µε αποτέλεσµα την µεγάλη καθυστέ-
ρηση των διαγνωστικών τους ενεργειών. Αντίστοιχα,
ελλείψεις παρουσιάζονται σε σχέση µε την υλοποίηση
των ειδικών εκπαιδευτικών µέτρων προς διασφάλιση

της ισότιµης πρόσβα-
σης στα γενικά σχο-
λεία, όπως η φοίτηση
µε παράλληλη στήρι-
ξη ή σε τµήµατα έντα-
ξης.

Ο Συνήγορος τονίζει
ότι πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη έµφαση
στην παροχή κοινω-
νικής φροντίδας σε
παιδιά µε αναπηρίες.
«Ιδίως, η διασφάλιση
κατάλληλου πλαισίου
εναλλακτικής φροντί-
δας στην κοινότητα
για τα παιδιά που
ζουν εκτός οικογενει-

ακού περιβάλλοντος και η αποιδρυµατοποίηση, αντί
της διαβίωσης σε ιδρύµατα, όπου παρατηρούνται
παραβιάσεις των δικαιωµάτων τους, αποτελούν
σοβαρό ζήτηµα το οποίο πρόσφατα προβληµάτισε τη
διεθνή κοινότητα και χρήζει κατάλληλων ενεργειών,
προγραµµατισµού, πόρων και ανθρώπινου δυναµι-
κού».

Τον Yποπρόξενο της Ρωσικής Ομοσπονδίας
υποδέχθηκε στο δημαρχείο ο Γιάννης Κασσαβός

Σκοπός της συνάντησης  η διευθέτηση μίας σειράς θεμάτων 
που αφορούν δημότες των Αχαρνών με καταγωγή από τη Ρωσία

Γ. ΒΛΑΧΟΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΜΕΤΡΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ

Εκτός επιδότησης τίθονταν  
ο Ασπρόπυργος και οι Αχαρνές 

Με επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, ο Βουλευτής
Περιφέρειας Αττικής, κ. Γεώργιος Βλάχος,
ζητούσε την άρση του χιλιομετρικού περιορι-

σμού των 40χλμ. από το κέντρο της Αθήνας, η οποία
άφηνε εκτός των προγραμμάτων επιδότησης νέων
αγροτών, περιοχές (π.χ Μεσόγεια) και Δήμους (Ασπρό-
πυργος, Αχαρνές, Κρωπία, Παιανία, Μαρκόπουλο,
Σπάτα) της Περιφέρειας Αττικής, που διαθέτουν πλού-
σια γεωργική παραγωγή.

Με γραπτή απάντησή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι, η
εφαρμογή του Μέτρου των νέων αγροτών, στα πλαίσια
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020,
θα καλύπτει την Επικράτεια της Ελλάδος.

Ειδικά για το Νομό Αττικής, που χαρακτηρίζεται μεν ως
αστικός, αλλά διαθέτει περιοχές με σημαντική πρωτογε-
νή παραγωγή, θα υπάρχουν παρεμβάσεις του ανωτέ-
ρω Προγράμματος οι οποίες θα είναι επιλέξιμες για όλη
τη χώρα και όχι μόνο για τις μέχρι σήμερα χαρακτηρι-
σμένες ως αγροτικές περιοχές.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3



Τα Βίλια τίμησαν 
με ευλάβεια τον 
Άγιο Μηνά

Με ευλάβεια και κατάνυξη οι
πιστοί, ακολούθησαν την πομπή
της θαυματουργής εικόνας τπυ

Αγίου Μηνά, στα Βίλια, με το παλαιό ημε-
ρολόγιο, με τις καμπάνες να χτυπούν χαρ-
μόσυνα καθώς η εικόνα περνούσε μέσα
από τους δρόμους του χωριού.

Κατά την διάρκεια του εσπερινού την παραμονή της
γιορτής του, ο ιερέας, σε ομιλία του αναφέρθηκε στο
πρόσωπο και τη ζωή του Αγίου μηνά. «Μας δείχνει τον
τρόπο που πρέπει να ζούμε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί,
είπε ενώ τόνισε ότι «είναι η ελπίδα και η αισιοδοξία του
καθενός μας. Για να ξεφύγουμε από το τέλμα που βρι-
σκόμαστε, πρέπει να διακατέχει τις καρδιές μας αγάπη
προς τον πλησίον αλλά και μεταξύ μας, να επικρατεί η
ενότητα και η συνοχή για να ξεπεράσουμε τα όποια
εμπόδια».

Την Αγία εικόνα, συνόδεψε η Φιλαρμονική του δήμου,
ενώ το παρόν έδωσε ο κ. Δρίκος και πολλά στελέχη της
Δημοτικής Αρχής.
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ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΞΕΤΑΣΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ
Κινητή μονάδα της Praksis θα βρίσκεται 4-5 στα ΚΑΠΗ της πόλης 

Ο Δήμος Μεγαρέων η  Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου και το Ν.Π.Δ.Δ. "Ηρόδωρος" σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο.
Praksis πρόκειται να πραγματοποιήσουν δωρεάν ανώνυμη εξέταση και ενημέρωση για την ηπατίτιδα Β στα πλαίσια
της καμπάνιας "Πρώτα Ρώτα". Για το σκοπό αυτό κινητή μονάδα της Praksis θα βρίσκεται την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου
2014 από τις 10:00 πμ έως τη 1:30 μμ στο ΚΑΠΗ Νέας Περάμου

και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014 από τις 10:00 πμ έως τη 1:30 μμ στο ΚΑΠΗ Αγίου Παντελεήμονα 
Η όλη δράση έχει την επιστημονική υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος και της φαρμακευτικής

εταιρείας Bristol - Myers Squibb.

Συγκοινωνιακή μελέτη για την αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων μετακί-
νησης των κατοίκων, θα εκπονηθεί

στο  Δήμο Ιλίου,με την υπογραφή της σύμ-
βασης του έργου και με χρηματοδότηση
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττι-
κή», μέσω του Κέντρου Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στο πλαίσιο του
προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».

Με τη μελέτη αυτή ο Δήμος Ιλίου στοχεύει
στην αναβάθμιση της αστικής κινητικότητας
της πόλης και του αστικού περιβάλλοντος,
καθώς και στη μείωση της ενεργειακής κατανά-
λωσης και των εκπομπών CO2 (αποτύπωμα
άνθρακα) των αστικών μεταφορών.

Οι ενέργειες αυτές θα έχουν ενεργειακό και
περιβαλλοντικό όφελος, θα συμβάλλουν στη μεί-
ωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη,

όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση,  και
εναρμονίζονται με το Σύμφωνο των Δημάρχων
(Covenant of Mayors), το οποίο έχει υπογράψει
ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, μια δέσμευση
των πόλεων για δράσεις υπέρ της μείωσης των
εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και της
ενεργειακής απόδοσης.

Ίλιον: Εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτηςΊλιον: Εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης
με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑμε χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

- - Στόχος η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη 

Οι Δ/νσεις Α/βάθμιας και
Β/βάθμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Αττικής, μέσω των

Υπευθύνων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, και το 4ο ΔΣ Ασπρο-
πύργου συνδιοργανώνουν τετράω-
ρο βιωματικό επιμορφωτικό σεμινά-
ριο εκπαιδευτικών με τίτλο:

«Δημιουργία σχολικού λαχανόκη-
που με τη μέθοδο της φυσικής καλ-
λιέργειας»

Το σεμινάριο θα γίνει στο 4ο Δ.Σ.
Ασπροπύργου (Τέρμα Κριεζή, τηλ.
2105575949) την Κυριακή 7 Δεκεμ-
βρίου ώρες 10:00-14:00. 

Στοχεύει στην υποστήριξη των
Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς που υλοποιούν
προγράμματα σχετικά με σχολικούς
κήπους και εντάσσεται στα πλαίσια
του Τοπικού Δικτύου Π.Ε. «Ο
κήπος της αειφορίας». 

Αποτελεί δε συνέχεια της συνερ-
γασίας με το Κέντρο Φυσικής Καλ

λιέργειας (Κλησοχώρι Έδεσσσας),
η οποία ξεκίνησε  την περσινή χρο-
νιά με την επιμόρφωση των εκπαι-
δευτικών και τη διάδοση στα σχο-
λεία αυτής της πρακτικής.

Ενδεικτικό πρόγραμμα
10:00-10:15
Προσέλευση
10:110.30
«Αποτίμηση δυο χρόνων λειτουρ-

γίας του Τοπικού Δικτύου «Ο κήπος
της αειφορίας»

Εισηγήτρια: Αλεξάνδρα Τσίγκου,
Υπ/νη ΠΕ

10:30-11:00
«Η μέθοδος της φυσικής καλλιέρ-

γειας- Φιλοσοφία και αποτελέσμα-
τα»,

Εισηγητής: Παναγιώτης Μανίκης,
Ιδρυτής του Κέντρου Φυσικής Καλ-
λιέργειας

11:00-13:45
«Εργαστήριο παρασκευής σβώ-

λων- Επεξεργασία εδάφους-
Σπορά των σβώλων- Δημιουργία
λαχανόκηπου»

Συντονιστής: Παναγιώτης Μανί-
κης, Ιδρυτής του Κέντρου Φυσικής
Καλλιέργειας

13:45-14:00
Αναστοχασμός- Αποτίμηση του

σεμιναρίου

Οι εκπαιδευτικοί που θα το παρα-
κολουθήσουν θα πάρουν σβώλους,
για να ξεκινήσουν τους δικούς τους
λαχανόκηπους. 

Θα χρειαστεί να έχουν μαζί τους 1
πλαστική λεκάνη μεσαίου μεγέθους
και 1-2 φακελάκια από τους παρα-
κάτω σπόρους: σπανάκι, σέσκου-
λο, κροκάρι, παντζάρι, άνιθο, σέλι-
νο, μαϊντανό, κουκιά, αρακά, ραπα-
νάκι.

Το σεμινάριο μπορούν να παρα-
κολουθήσουν γονείς και μαθητές
του 4ου Δημοτικού Σχολείου και του
4ου Νηπιαγωγείου Ασπροπύργου.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί
υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής
έως την Παρασκευή 5/12/2013
στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://goo.gl/forms/pgTnXTxR2q

«Δημιουργία σχολικού λαχανόκηπου 
με τη μέθοδο της φυσικής καλλιέργειας»

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στο 4ο Δ.Σ. Ασπροπύργου

ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΛΙΑΣΚΟΥ 

Δημοσία δαπάνη, κατόπιν αποφάσεως 
του Δημοτικού Συμβουλίου 

Έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος
Λιάσκος, που διετέλεσε δήμαρ-
χος Ασπροπύργου (1979-
1986). 

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα  
στις 15:00, δημοσία δαπάνη,

κατόπιν αποφάσεως του Δημο-
τικού Συμβουλίου Ασπροπύρ-
γου. Στη χθεσινή συνεδρίαση το
Σώμα κράτησε ενός λεπτού σιγή
στη μνήμη του θανόντος και στη
συνέχεια εξήρε το έργο του. 
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Εκδήλωση του ΠΟΤΑΜΙΟΥ 
την Παρασκευή στο Δημαρχείο Φυλής

Εκδήλωση του ΠΟΤΑΜΙΟΥ, θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου, 2014, στο Δημαρχείο Φυλής
(Άνω Λιόσια) .

Εισηγητές  θα είναι ο κ. Νίκος Ορφανός Ηθοποιός σκηνο-
θέτης Συντονιστής Πολιτισμού στην επιτροπή ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
στο ΠΟΤΑΜΙ, η κ. Μαρία Παπαϊωάννου Εκπαιδευτικός,
Συντονίστρια Παιδείας στην επιτροπή ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ στο
ΠΟΤΑΜΙ και η κ. Νατάσα Γκουτζικίδου Κοινωνιολόγος Συγ-
γραφέας, επιφανής κάτοικος του Δήμου μας. 

Θα ακολουθήσει όπως γίνεται πάντα στις συγκεντρώσεις
του ΠΟΤΑΜΙΟΥ, ανοιχτός διάλογος με το κοινό.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 30/11

Η «Δημοτική Συνεργασία», η προγραμματική της
πρόταση της «Δημοτικής Συνεργασίας» και οι δεσμεύ-
σεις της για διοίκηση άλλου ήθους και άλλης νοοτρο-
πίας , δε θα δοκιμαστούν  στο δεύτερο γύρο της 7ης
Δεκεμβρίου.

Για ελάχιστες ψήφους και κατά τις προβλέψεις του
ισχύοντος εκλογικού νόμου, δε θα μπορέσει να ολο-
κληρωθεί, για το δήμο μας, η δημοκρατική αλλαγή που
, ως διακριτό ρεύμα καταγράφηκε τόσο στις τριπλές
εκλογές του Μάιου, όσο και την περασμένη Κυριακη.

Έτσι και αλλιώς, ευχαριστούμε, από καρδιάς, τους
δημότες Μάνδρας – Ειδυλλίας που με την ψήφο τους
τίμησαν και ενίσχυσαν σημαντικά τη “Δημοτική Συνερ-
γασία” και το Θανάση Πανολιασκο, στον πρώτο γύρο
των επαναληπτικών δημοτικών εκλογών, δίνοντας
σαφές μήνυμα θετικής στήριξης και επιδοκιμασίας.

Μάνδρα, 03/11/2014
ΣΥΡΙΖΑ Μάνδρας – Ειδυλλίας

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

Ανοίγει σήμερα η  
εφαρμογή του ΟΑΕΔ 

Για τη Β΄ φάση του δημοφιλούς 
προγράμματος «επιδότηση 

απασχόλησης 6.000 ανέργων»

Σήμερα  4 Δεκεμβρίου,  ανοίγει η εφαρμογή του
ΟΑΕΔ για τη συμμετοχή επιχειρήσεων στο πρό-
γραμμα επιδότησης της απασχόλησης 6.000

ανέργων ηλικίας από 25 έως 66 ετών. Πρόκειται για τη
δεύτερη φάση του πλέον «δημοφιλούς» προγράμματος
του Οργανισμού, καθώς η πρώτη φάση, για την επιδό-
τηση 5.000 θέσεων εργασίας, καλύφθηκε μέσα σε λίγες
ώρες. 

Μάλιστα, με στόχο την επιχορήγηση όσο το δυνατόν
περισσότερων επιχειρήσεων, η διοίκηση του ΟΑΕΔ
προχώρησε στην τροποποίηση των προϋποθέσεων
συμμετοχής στο πρόγραμμα, ώστε να μην επιτρέπεται η
ένταξη επιχειρήσεων που είχαν επιδοτηθεί το προηγού-
μενο διάστημα.

Αναλυτικά, η δεύτερη φάση του προγράμματος επιχο-
ρήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων ηλι-
κίας 25-66 ετών αφορά στη δημιουργία 6.000 νέων θέσε-
ων εργασίας εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχό-
λησης, επιπλέον των 5.000 θέσεων που είχαν αρχικά

προκηρυχθεί και οι οποίες
καλύφθηκαν με μεγάλη επιτυ-
χία και χωρίς σημαντικά προ-

βλήματα.
Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργο-

δότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δρα-
στηριότητα. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να εντα-
χθούν στο πρόγραμμα, για τις επιπλέον 6.000 θέσεις,
μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά μόνο μία αίτηση
υπαγωγής για την κάλυψη έως και δύο θέσεων απασχό-
λησης. Το υπόδειγμα της αίτησης είναι αναρτημένο στην
ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Επισημαίνεται ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν στη
δεύτερη αυτή φάση του προγράμματος:

α) Δικαιούχοι του προγράμματος επιχορήγησης επιχει-
ρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-
66 ετών, σύμφωνα με την αρχική Δημόσια Πρόσκληση.

β) Επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει αίτηση στο πρό-
γραμμα επιχορήγησης για την πρόσληψη 10.000 ανέρ-
γων ηλικίας 30-66 ετών για τις υπολειπόμενες 2.500 

θέσεις, σύμφωνα με τη συμπληρωματική Δημόσια Πρό-
σκληση.

γ) Επιχειρήσεις που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην α΄
φάση του προγράμματος επιχορήγησης για την πρό-
σληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25-66 ετών και οι αιτήσεις
τους έγιναν αποδεκτές.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται από τη διοίκηση του Οργα-
νισμού ότι οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην α΄
φάση του παρόντος προγράμματος και οι αιτήσεις τους
είναι σε στάδιο αναμονής έχουν τη δυνατότητα να υπο-
βάλουν αίτηση και στη β΄ φάση. Στις περιπτώσεις αυτές,
βέβαια, οι αιτήσεις της α΄ φάσης δεν εξετάζονται.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης από τους ενδιαφε-
ρομένους γίνεται με τη χρήση κωδικών πρόσβασης
(κλειδαρίθμου) στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ.
Εργοδότες που δεν διαθέτουν κλειδάριθμο θα πρέπει το
αργότερο μέχρι την Πέμπτη το πρωί να προσέλθουν
στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) προκειμένου
να πιστοποιηθούν, να λάβουν τον κωδικό πρόσβασης
και να συμμετάσχουν.

Ο κ. Κουκουλόπουλος επεσήμανε στους εκπροσώπους των παραγωγών ότι «προ-
τεραιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι η στήριξη και
υποβοήθηση των ομαδικών και συλλογικών δράσεων στην παραγωγική διαδικασία
τόσο για τη μείωση του κόστους παραγωγής όσο και για τη διευκόλυνση των εξαγω-
γών». 

Επίσης, αναφέρθηκε διεξοδικά στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της γεωρ-
γίας που προβλέπει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), όπου, όπως τόνισε, «μέσα
από την κατανομή των πόρων και ειδικά του α’ Πυλώνα της νέας ΚΑΠ το Υπουργείο
στηρίζει τις διαρθρωτικές δράσεις, μεταξύ των οποίων  πρώτη προτεραιότητα  αποτε-
λεί η ανανέωση της ηλικιακής πυραμίδας του παραγωγικού δυναμικού της ελληνικής
γεωργίας, αλλά και η ορθολογική χρήση και αξιοποίηση του νερού». 

Τέλος, σε  ό,τι αφορά στους πτηνοτρόφους, κατά τη συνάντηση τέθηκαν ζητήματα
που αφορούν τις ελληνοποιήσεις αβγών και πουλερικών, καθώς και τα προβλήματα
περιβαλλοντικής αδειοδότησης των πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Ο Αναπληρωτής
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ενημέρωσε τους πτηνοτρόφους της περιοχής ότι
σύντομα το ΥπΑΑΤ θα θέσει σε εφαρμογή το πρόγραμμα «ΑΡΤΕΜΙΣ», το οποίο θα
επεκταθεί και στον κλάδο της παραγωγής αβγών, προκειμένου, όπως είπε, να μπει
φραγμός στις παράνομες  ελληνοποιήσεις. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η  εταιρεία  Π.  Ζαφείρης & ΣΙΑ  Ε.Ε. θα  ήθελε με την παρούσα ανοιχτή επιστολή να
ενημερώσει την πολυπληθή πελατεία της,  ότι  για  δεύτερη φορά έχει ξεκινήσει διαδικασίες
ίδρυσης αμιγούς πρατηρίου ανεφοδιασμού οχημάτων με υγραέριο,  στον ιδιόκτητο χώρο
που βρίσκεται στη Θέση Βάρη Νερό στη Μάνδρα Αττικής.

Πριν 3 χρόνια, η ίδια εταιρεία είχε ξεκινήσει διαδικασίες για την ίδρυση αυτού του πρατη-
ρίου, οι οποίες όμως σταμάτησαν, με πρωτοβουλία της εταιρείας,  μετά από την παρα-
πληροφόρηση που υπήρξε όσον αφορά την λειτουργία του, και προχώρησε στην ίδρυση
πανομοιότυπου πρατηρίου που αποτελεί κόσμημα για την περιοχή στην οποία βρίσκεται,
στην Έξοδο 2 στον παράδρομο της Αττικής Οδού.

Η εταιρεία Π  Ζαφείρης & ΣΙΑ Ε.Ε. ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι βρίσκεται
σε διαδικασία αδειοληψίας  από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες,  ώστε να λειτουργήσει το νέο
αυτό  αμιγές πρατήριο ανεφοδιασμού οχημάτων με υγραέριο πανομοιότυπο του πρώ-
του, στη περιοχή της Μάνδρας στη Θέση Βάρη Νερό,  το οποίο εκτός ότι θα αναβαθμίσει
την περιοχή (αυτό το γνωρίζουν όσοι γνωρίζουν το πρατήριο που ήδη λειτουργεί) θα βοη-
θήσει τους  παρακείμενους επαγγελματίες,  αλλά και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίες
σε μια περιοχή που μαστίζεται από την ανεργία.

Η παρούσα ενημέρωση ανακοινώνεται προς άρση οποιασδήποτε φήμης και διαστρέ-
βλωση  της  αλήθειας όσον αφορά  τη λειτουργία  του πρατηρίου που θα  ήθελε κάποιος
να ισχυρισθεί  δημοσίως.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔIΟΙΚΗΣΗ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ                                        

Ταχ. Δ/νση: Αγίας Λαύρας 66                                            
Ταχ. Κώδικας: 11141                                                          
Πληροφορίες: Θ. Δαγκλής                                              
Τηλέφωνο : 210 – 2284878
Φαξ: 210-2284861

Αθήνα  27 / 11 / 2014
Αριθ.  Πρωτ . :  1204

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής
προκηρύσσει  δημόσιο μειοδοτι-
κό διαγωνισμό με σύστημα προ-
σφοράς με ενιαίο ποσοστό
έκπτωσης, του άρθρου 5  του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ) και με κριτήριο για
την ανάθεση της σύμβασης  τη
χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότε-
ρα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν.
3669/08 <<Κύρωση της κωδικο-
ποίησης της νομοθεσίας κατα-
σκευής δημοσίων έργων>> ( και
κατά τα λοιπά όπως αναφέρεται
στην αναλυτική Διακήρυξη ), για
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
των εργασιών  του δασοτεχνικού
έργου: «Αναδασωτικά έργα και
εργασίες με Κεφαλληνιακή
ελάτη σε επιφάνεια της περιο-
χής ΄΄Δάσος των Γιγάντων΄΄
του Εθνικού Δρυμού Πάρνη-
θας»  Προϋπολογισμού:
332.653,63 με Φ.Π.Α. σύμφωνα
με τους όρους της εγκεκριμένης,
με την αριθμ. 2945/21-11-2014
απόφαση του Δ/ντή Συντονισμού
& Επιθεώρησης Δασών   της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, μελέτης του έργου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
στις 23 / 12 /2014 ημέρα Τρίτη
και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία

της Δ/νσης Αναδασώσεων
Αττικής  ενώπιον  της αρμό-
διας επιτροπής.  

Το έργο χρηματοδοτείται από
πιστώσεις του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Υπό-
κειται στις κρατήσεις που προ-
βλέπονται για τα έργα αυτά, περι-
λαμβανομένης και της κράτησης
6‰ του άρθρου 23 του Ν.
3470/28-6-06, «Δικαιώματα  Γεω-
τεχνικών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 132/06). 

Στη δημοπρασία γίνονται
δεκτές :  

1. Μεμονωμένες εργοληπτι-
κές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο
Μ.Ε.Ε.Π. εφόσον ανήκουν στην
Α2 και άνω τάξη ανεξάρτητα
έδρας, για έργα κατηγορίας
Πρασίνου, (στελεχωμένες με
δασολόγο ή δασοπόνο) και Δ΄
Ε.Δ.Δ.Ε. 

β. Προερχόμενες από κράτη –
μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ή από
κράτη που έχουν υπογράψει την
συμφωνία για τις Δημόσιες Συμ-
βάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.)
στα οποία τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε-
γραμμένες σε αυτούς και σε τάξη
και κατηγορία αντίστοιχη με τις
καλούμενες του Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανω-
τέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών ,
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν
εκτελέσει έργα παρόμοια με το
δημοπρατούμενο , από ποιοτική
και ποσοτική άποψη, όπως ανα-
φέρεται στο άρθρο 23 παρ.
23.2.2. εδάφιο στ’ της Αναλυτικής
διακήρυξης.

2. Κοινοπραξίες των παραπά-
νω περιπτώσεων α, β και γ σε
οποιανδήποτε συνδυασμό μετα-
ξύ τους, υπό τους όρους του
άρθρου 2 παρ. 7 του Π.Δ.
609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια

κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε
Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμ-
μετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα
με ποσοστό όχι μικρότερο του
25% της καλούμενης κατηγορίας.

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρη-
ση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα ,
είτε ως μέλος  ενός κοινοπρακτι-
κού σχήματος . 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις για την συμ-
μετοχή εργοληπτικών επιχειρή-
σεων σε διαγωνισμούς για την
κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Τα τεύχη δημοπράτησης, θα
αποστέλλονται με E-mail ή θα
διατίθενται δωρεάν σε CD από τα
γραφεία της Δ/νσης Αναδασώσε-
ων Αττικής , οδός Αγίας Λαύρας
66 – Αθήνα, γραφείο 201  (2ος
όροφος) τις εργάσιμες ημέρες και
κατά τις ώρες 10.00-13.00, πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο  210-
2284878. 

Απαιτείται η παραλαβή σφρα-
γισμένου Εντύπου Οικονομικής
Προσφοράς μέχρι και την
Πέμπτη  18 / 12 / 2014 πριν τον
διαγωνισμό. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο
διαγωνισμό κατατίθενται από
τους διαγωνιζόμενους, κατά τους
όρους του άρθρου 23 παρ. 1 του
Ν. 3669/08, εγγυητικές επιστολές
συμμετοχής, που ανέρχονται σε
ποσοστό 2% επί του προϋπολο-
γισμού της υπηρεσίας, χωρίς
Φ.Π.Α. , ήτοι στο ποσό των
ΕΥΡΩ. 

Οι εγγυητικές επιστολές απευ-
θύνονται στη Δ/νση Αναδασώσε-
ων Αττικής και σε περίπτωση δια-
γωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέ-
πει να είναι κοινές υπέρ όλων
των μελών της.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    
ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΣΑΣΣΑΛΟΣ 
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ     

Ρ. Δούρου: Ανάγκη για ισότιμη 
συνεργασία και συντονισμό 
μεταξύ Περιφέρειας και Δήμων

Την ανάγκη οικοδόμησης μιας
νέας φιλοσοφίας στις σχέσεις
μεταξύ Περιφέρειας και

Δήμων τόνισε η περιφερειάρχης Αττι-
κής Ρένα Δούρου, κατά τη διάρκεια
συνάντησής της με το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Περιφερειακής Ένωσης
Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ). Η συνεργα-
σία μεταξύ Περιφέρειας και Δήμων
της Αττικής, όπως σημείωσε, θα πρέ-
πει να δομηθεί στη βάση της αμοιβαιότητας, ίσων ευκαιριών, αντικειμενικότητας
και ιεράρχησης των προβλημάτων μεταξύ των δήμων.

Η κ. Δούρου πρόσθεσε ότι «σήμερα, περισσότερο από ποτέ, χρειάζονται τα τρία
«σίγμα» -συνεργασία, συναντίληψη, συντονισμός-, ώστε να διαμορφωθεί μια
ουσιαστική πρόταση έναντι της κεντρικής διοίκησης και να τεθεί συγκεκριμένη
ατζέντα με τις προτεραιότητες». Όπως τόνισε, η συμπόρευση Περιφέρειας Αττι-
κής-ΠΕΔΑ είναι αναγκαιότητα που εκπορεύεται από τις σημερινές πιεστικές ανά-
γκες, όπως η σοβούσα ανθρωπιστική κρίση και οι συνέπειες των πολιτικών λιτό-
τητας που πλήττουν ευθέως τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αναφερόμε-
νη στην αποδυνάμωση Περιφερειών και δήμων από ανθρώπινο δυναμικό, σημεί-
ωσε: «Αυτό δεν έτυχε. Πέτυχε. Με την έννοια ότι αποτελεί κεντρική πολιτική επιλο-
γή της συγκυβέρνησης, ακριβώς γιατί επιφυλάσσει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση τον
ρόλο του άβουλου εκτελεστή των πολιτικών λιτότητας».

Πρόταση για σύσταση μόνιμης Επιτροπής Συνεργασίας μεταξύ ΠΕΔΑ 
και Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να αντιμετωπισθούν όλα τα τρέχοντα 
προβλήματα του λεκανοπεδίου.

Η περιφερειάρχης Αττικής  πρότεινε τη σύσταση μόνιμης Επιτροπής Συνεργα-
σίας μεταξύ της ΠΕΔΑ και της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να αντιμετωπι-
σθούν όλα τα τρέχοντα προβλήματα του λεκανοπεδίου. Επίσης, ζήτησε από την
ΠΕΔΑ να συνδράμει, ώστε να ιεραρχηθούν τα προβλήματα της Αττικής για να
μπορέσει η Περιφέρεια να ιεραρχήσει καλύτερα τις επιλογές των λύσεων. Με
πρωτοβουλία της ΠΕΔΑ και την υποστήριξη της Περιφέρειας, συμφωνήθηκε να
διοργανωθούν θεματικές ημερίδες και συνέδρια για μια σειρά προβλημάτων, όπως
τα απορρίμματα, τα αντιπλημμυρικά έργα, οι συγκοινωνίες, το πράσινο κ.ά., ώστε
να συνδιαμορφωθεί μια κοινή αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων.
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ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αριθ. Πρωτ:

39016/2.12.2014    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της

19ης/2014  συνεδριάσεως
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως : 281

ΘΕΜΑ :  «Λήψη απόφα-
σης περί έγκρισης ή μη της
αριθμ. 127/2014 απόφα-
ση/εισήγηση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής με θέμα:
Κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις
σε περιοχές του Δήμου
μας»

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό
Κατάστημα σήμερα την 26η του
μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014
ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και
ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική
Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβού-
λιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ
37797/20-11-2014, του Δήμου
εγγράφου προσκλήσεως του
Προέδρου  που επιδόθηκε σε
κάθε μέλος στις 20-11-2014 και
στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα
άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/
2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημο-
τικό Κατάστημα. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρ-
χει νόμιμη απαρτία, δεδομένου
ότι επί συνόλου τριάντα τριών
(33) μελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι επτά (27) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς
1 Β. Παντελάρος 
2 Ν. Καραγιάννης
3. Ν. Δαουάχερ 
4. Κ. Σταθάς  
5. Η. Βαρυτιμιάδης  
6. Ε. Θερμού
7. Κ.Βορέας
8. Π. Μοσχονάς 
9. Ι. Ζώτος  Απών
10. Σ. Χατζηστεργίου 
11. Μ. Χουδελούδης 
12. Λ. Βουλγαρίδης
13. Μ. Δημουλά   Απούσα
14. Γ. Ζέρβα       
15. Π. Κουβαράς
16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργο-

πούλου 
17 Κ. Τσουκνίδας   
18. Δ. Θεοδώρου   
19. Ε. Τροχίδης 
20. Α. Μποζίκας
21.Α. Χαλκιάς Απών
22. 
Ε. Τοκατλίδη  Απούσα

23. Ε. Ντηνιακός 
24.
Δ. Τσατσαμπάς
25.Β. Καρατζαφέρης 
26. Θ.Σπηλιόπουλος
27.Α. Σκαμπά 
28.Η. Δρούλιας   
29. Α. Γκανά –Ρηγάκη  
Απούσα
30. Ε. Καμπόλη      Απούσα
31. Φ. Θεοδωρακόπουλος 
32. Κ. Ασπρογέρακας 
33. Κ. Φουρλής 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου, ύστερα από  τη δια-
πίστωση της απαρτίας, κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος  συμμετείχε στην
συνεδρίαση.

Κατά την έναρξη της συζήτησης
του 1ου θέματος ημερήσιας διά-
ταξης προσήλθε ο  Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Δ. Τσατσαμπάς..
Κατά την έναρξη της συζήτησης
του 2ου θέματος ημερήσιας διά-
ταξης προσήλθε ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Κ. Φουρλής και
κατά την έναρξη της συζήτησης
του 8ου θέματος ημερήσιας διά-
ταξης προσήλθε ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Φ. Θεοδωρακό-
πουλος. Ακολούθως κατά την
έναρξη της συζήτησης του 11ου
θέματος ημερήσιας διάταξης απε-
χώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Κ. Φουρλής

Το Δημοτικό Συμβούλιο αρχίζει
τη συζήτηση του 17ου θέματος
της ημερήσιας διάταξης με παρό-
ντες 26 Δημοτικούς Συμβούλους
επί συνόλου 33.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Βασίλειος Παντε-
λάρος, εισηγούμενος το 17ο θέμα
έθεσε υπόψη των μελών του
Σώματος  την υπ΄αριθμ.
127/2014 απόφαση της  Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής, με την
οποία εισηγείται, ομόφωνα,, στο
Δημοτικό Συμβούλιο, τη λήψη
απόφασης περί κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων σε διάφορες περιοχές
του Δήμου μας, ως εξής, :

Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις του άρθρου
75 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006) στις
αρμοδιότητες των ΟΤΑ μεταξύ
άλλων περιλαμβάνεται  η ρύθμι-
ση της κυκλοφορίας, ο καθορι-
σμός πεζόδρομων, μονοδρομή-
σεων και κατευθύνσεων της
κυκλοφορίας, η λήψη μέτρων για
την αποφυγή δυσμενών επιδρά-
σεων στην ασφάλεια της κυκλο-
φορίας.

Με τις σχετικές διατάξεις της

παρ. 1 του άρθρου 79 ΚΔΚ ορίζε-
ται ότι οι Δημοτικές Αρχές ρυθμί-
ζουν τα θέματα της αρμοδιότητάς
τους εκδίδοντας  τοπικές κανονι-
στικές αποφάσεις με τις οποίες
θέτουν κανόνες... α) Για την ρύθ-
μιση της κυκλοφορίας, των μονο-
δρομήσεων και κατευθύνσεων
της κυκλοφορίας, τον προσδιορι-
σμό και την λειτουργία των
χώρων στάθμευσης των οχημά-
των. Επίσης στην παρ. 2 του
ανωτέρου άρθρου προβλέπεται
ότι την έκδοση των τοπικών
Κανονιστικών αποφάσεων των
Δήμων, εισηγείται στο Δημοτικό
Συμβούλιο η Δημαρχιακή Επιτρο-
πή.

Οι ανωτέρω κανονιστικές απο-
φάσεις εκδίδονται μετά από
προηγούμενη κατάρτιση σχετι-
κών – μελετών, οι οποίες έχουν
εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις
Τεχνικές Υπηρεσίες του οικείου
Δήμου (άρθρο 82 Ν. 3463/ 2006). 

Στη συνέχεια και σύμφωνα με
το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ειση-
γείται την λήψη απόφασης για
διάφορες κυκλοφοριακές ρυθμί-
σεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση
η Τεχνική Υπηρεσία αφού έλαβε
υπόψη διάφορα αιτήματα, καθώς
και την αυτοψία Μηχανικού της
Τεχνικής Υπηρεσίας όπως ανα-
λυτικότερα αναφέρονται παρακά-
τω, εισηγείται την λήψη απόφα-
σης για διάφορες κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις και συγκεκριμένα:

ΘΕΜΑ:  «Τοποθέτηση καθρε-
πτών κυκλοφορίας επί της Ιερά
Οδού και στην συμβολή  της
οδού Μαυρογένους με την Ιερά
Οδό»

ΣΧΕΤ.: α) - Η με αριθμ. πρ.
26726/4-8-2014 αίτηση της κας
Σπέντζου

Μελέτη Τεχνικής Υπηρεσίας
Η κα Σπέντζου κάτοικος στην

οδό Μ.Μαυρογένους αρ.38, με το
παραπάνω (α) σχετικό αίτημά
της, ζητά την τοποθέτηση σε
κατάλληλη θέση την τοποθέτηση
ενός καθρέπτη κυκλοφορίας που
θα αυξήσει την ορατότητα των
οχημάτων που εξέρχονται από
την Οδό Μαυρογένους στην Ιερά
Οδό καθώς και την τοποθέτηση
φωτεινού σηματοδότη επί της
οδού Μαυρογένους.

Από αυτοψία που διενεργήθηκε
από την Τεχνική Υπηρεσία παρα-
τηρήθηκαν τα εξής: 

Έλλειψη Ορατότητας
Στην συμβολή της οδού Μ.

Μαυρογένους (μονόδρομος) με

την Ιερά Οδό υπάρχει τμήμα κοι-
νόχρηστου χώρου (τρίγωνο), το
οποίο είναι αδιαμόρφωτο, η οδός
έχει έντονη κλίση και η ορατότητα
κατά την είσοδο των αυτοκινήτων
στην Ιερά Οδό είναι περιορισμέ-
νη.   (φωτογραφίες  1,2,3)

Η Υπηρεσία μας , αφού έλαβε
υπόψη τα ανωτέρω, προτείνει τα
εξής :

α) Για τη βελτίωση της ορατότη-
τας των εισερχομένων αυτοκινή-
των στην Ιερά οδό, ζητείται να
εξετασθεί η δυνατότητα  τοποθέ-
τησης δύο καθρεπτών κυκλοφο-
ρίας, ο ένας επί της Ιερά Οδού
δίπλα από το μετασχηματιστή-
πίλαρ της ΔΕΗ (θέση 1) και ο
δεύτερος επί του πεζοδρομίου
της Μ. Μαυρογένους στην συμ-
βολή της με την Ιερά Οδό (θέση
2) όπως φαίνεται στην παρακάτω
αεροφωτογραφία.

(αεροφωτογραφία)

Όσο αφορά την τοποθέτηση
φωτεινών σηματοδοτών, η Υπη-
ρεσία μας έχει  αποστείλει το
αίτημα στην αρμόδια Υπηρεσία
(ΔΚΕΣΟ), προκειμένου να διε-
ρευνήσει την δυνατότητα - ανα-
γκαιότητα τοποθέτησης νέων
φωτεινών σηματοδοτών στην οδό
Μ. Μαυρογένους.

Σας υπενθυμίζουμε ότι  η οδός
Μ. Μαυρογένους έχει μετατραπεί
σε μονόδρομο, σε όλο το μήκος
της, με κατεύθυνση από την οδό
Χρ. Περραιβού προς την Ιερά
Οδό και έχει  τοποθετηθεί σήμαν-
ση  μετά την 136/2014 Απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου και
την έγκριση της από την Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση Αττικής
(αριθμ. πρωτ. 35899/32080/2-8-
2012).

ΘΕΜΑ:  «Τοποθέτηση καθρέ-
πτη κυκλοφορίας επί της οδού
Μάνης»

ΣΧΕΤ.: α) - Η με αριθμ. πρ.
29758/12-9-2014 του κου Δημη-
τρακόπουλου Παναγιώτη 

Μελέτη Τεχνικής Υπηρεσίας

Ο κος  Δημητρακόπουλος
Παναγιώτης κάτοικος στην οδό Γ.
Παπανδρέου 102, με το παραπά-
νω (α) σχετικό αίτημά του, ζητά
την τοποθέτηση σε κατάλληλη
θέση την τοποθέτηση ενός
καθρέπτη κυκλοφορίας ώστε να
αποφευχθούν ατυχήματα.

Από αυτοψία που διενεργήθηκε
από την Τεχνική Υπηρεσία παρα-
τηρήθηκαν τα εξής: 

Έλλειψη Ορατότητας
Στη γωνία των οδών Ειρήνης

και Μάνης, υπάρχει ρυμοτομού-
μενη ιδιοκτησία, που περιορίζει
το πλάτος της οδού Μάνης και
δημιουργεί έντονο κυκλοφοριακό
πρόβλημα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με πολ-
λαπλές αποφάσεις, έχει ξεκινήσει
τις διαδικασίες απαλλοτρίωσης

αλλά λόγω άρνησης της ιδιοκτή-
τριας στον καθορισμό τιμής μονά-
δας, η διαδικασία απόδοσης του
προβλεπόμενου από τα ρυμοτο-
μικά διατάγματα κοινοχρήστου
χώρου πιθανώς να καθυστερή-
σει, από τα δικαστήρια . Μέχρι
τότε και επειδή η οδός Μάνης
είναι και λεωφορειόδρομος και
υπάρχει πράγματι μεγάλος κίνδυ-
νος ατυχημάτων, προτείνεται η
τοποθέτησης ενός  καθρέπτη
κυκλοφορίας επί της οδού Μάνης
στη θέση  που φαίνεται στην
παρακάτω εικόνα  (μεταξύ κολώ-
νας ΔΕΗ  και δένδρου), μέχρι
ολοκλήρωσης της απαλλοτρίω-
σης.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλε-
σε τα μέλη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου να αποφασίσουν σχετι-
κά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού
άκουσε τον  Πρόεδρο του και
έλαβε υπόψη την αριθμ.
127/2014 απόφαση της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής, συζήτησε
το θέμα για το οποίο και διατυ-
πώθηκαν οι απόψεις των Δημοτι-
κών Συμβούλων, όπως αναλυτι-
κότερα αναγράφονται στα απο-
μαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρω-
ση της συζήτησης το Δημοτικό
Συμβούλιο,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ.

127/2014 απόφαση της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής, με θέμα:
«Κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  σε
περιοχές του Δήμου μας» η
οποία επισυνάπτεται και αποτε-
λεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας, σύμφωνα με τις υπ΄
αριθμ. 26726/2014 & 29758/2014
μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας,
την ισχύουσα νομοθεσία και τα
αναφερόμενα στην εισήγηση. 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    (Υπογραφή)  

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  (Υπογραφή)     
ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο

Χαϊδάρι 27-11-2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ 

ΑΔΑ: 672ΚΩΗ3-ΗΒ7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αριθ. Πρωτ: 39018/2.12.2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της

19ης/2014  συνεδριάσεως του
Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως : 282

ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης
περί έγκρισης ή μη της αριθμ.
88/2014 απόφαση/εισήγηση
της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής με θέμα: Κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις  σε περιοχές του
Δήμου μας»

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό
Κατάστημα σήμερα την 26η του
μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014
ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και
ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική
Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβού-
λιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ
37797/20-11-2014, του Δήμου
εγγράφου προσκλήσεως του
Προέδρου  που επιδόθηκε σε
κάθε μέλος στις 20-11-2014 και
στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα
άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/
2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημο-
τικό Κατάστημα. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρ-
χει νόμιμη απαρτία, δεδομένου
ότι επί συνόλου τριάντα τριών
(33) μελών βρέθηκαν παρόντα

είκοσι επτά (27) μέλη ήτοι:
Π α ρ ό ν τ ε ς
1 Β. Παντελάρος 
2 Ν. Καραγιάννης
3. Ν. Δαουάχερ 
4. Κ. Σταθάς  
5. Η. Βαρυτιμιάδης  
6. Ε. Θερμού
7. Κ.Βορέας
8. Π. Μοσχονάς 
9. Ι. Ζώτος  Απών
10. Σ. Χατζηστεργίου 
11. Μ. Χουδελούδης 
12. Λ. Βουλγαρίδης
13. Μ. Δημουλά   Απούσα
14. Γ. Ζέρβα       
15. Π. Κουβαράς
16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργο-

πούλου 
17 Κ. Τσουκνίδας   
18. Δ. Θεοδώρου   
19. Ε. Τροχίδης 
20. Α. Μποζίκας
21.Α. Χαλκιάς Απών
22. Ε. Τοκατλίδη  Απούσα
23. Ε. Ντηνιακός 
24.Δ. Τσατσαμπάς
25.Β. Καρατζαφέρης 
26. Θ.Σπηλιόπουλος
27.Α. Σκαμπά 
28.Η. Δρούλιας   
29. Α. Γκανά –Ρηγάκη  
Απούσα
30. Ε. Καμπόλη      Απούσα
31. Φ. Θεοδωρακόπουλος 
32. Κ. Ασπρογέρακας 
33. Κ. Φουρλής 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου, ύστερα από  τη δια-

πίστωση της απαρτίας, κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος  συμμετείχε στην
συνεδρίαση.

Κατά την έναρξη της συζήτησης
του 1ου θέματος ημερήσιας διά-
ταξης προσήλθε ο  Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Δ. Τσατσαμπάς..
Κατά την έναρξη της συζήτησης
του 2ου θέματος ημερήσιας διά-
ταξης προσήλθε ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Κ. Φουρλής και
κατά την έναρξη της συζήτησης
του 8ου θέματος ημερήσιας διά-
ταξης προσήλθε ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Φ. Θεοδωρακό-
πουλος. Ακολούθως κατά την
έναρξη της συζήτησης του 11ου
θέματος ημερήσιας διάταξης
απεχώρησε ο Δημοτικός Σύμβου-
λος κ. Κ. Φουρλής

Το Δημοτικό Συμβούλιο αρχίζει
τη συζήτηση του 18ου θέματος
της ημερήσιας διάταξης με παρό-
ντες 26 Δημοτικούς Συμβούλους
επί συνόλου 33.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Βασίλειος Παντε-
λάρος, εισηγούμενος το 18ο θέμα
έθεσε υπόψη των μελών του
Σώματος  την υπ΄αριθμ. 88/2014
απόφαση της  Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής, με την οποία εισηγεί-
ται, ομόφωνα, στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο, τη λήψη απόφασης περί
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε
διάφορες περιοχές του Δήμου
μας, ως εξής, :

Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις του άρθρου
75 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006) στις
αρμοδιότητες των ΟΤΑ μεταξύ
άλλων περιλαμβάνεται η ρύθμιση
της κυκλοφορίας, ο καθορισμός
πεζόδρομων, μονοδρομήσεων
και κατευθύνσεων της κυκλοφο-
ρίας, η λήψη μέτρων για την απο-
φυγή δυσμενών επιδράσεων
στην ασφάλεια της κυκλοφορίας. 

Με τις σχετικές διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 79 ΚΔΚ ορίζε-
ται ότι οι Δημοτικές Αρχές ρυθμί-
ζουν τα θέματα της αρμοδιότητάς
τους εκδίδοντας τοπικές κανονι-
στικές αποφάσεις με τις οποίες
θέτουν κανόνες... α) Για την ρύθ-
μιση της κυκλοφορίας, των μονο-
δρομήσεων και κατευθύνσεων
της κυκλοφορίας, τον προσδιορι-
σμό και την λειτουργία των
χώρων στάθμευσης των οχημά-
των. Επίσης στην παρ. 2 του
ανωτέρου άρθρου προβλέπεται
ότι την έκδοση των τοπικών
Κανονιστικών αποφάσεων των
Δήμων, εισηγείται στο Δημοτικό
Συμβούλιο η Δημαρχιακή Επιτρο-
πή. 

Οι ανωτέρω κανονιστικές απο-
φάσεις εκδίδονται μετά από
προηγούμενη κατάρτιση σχετι-
κών – μελετών, οι οποίες έχουν
εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις
Τεχνικές Υπηρεσίες του οικείου
Δήμου (άρθρο 82 Ν. 3463/ 2006). 

Στη συνέχεια και σύμφωνα με
το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ειση-
γείται την λήψη απόφασης για

διάφορες κυκλοφοριακές ρυθμί-
σεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση
η Τεχνική Υπηρεσία αφού έλαβε
υπόψη διάφορα αιτήματα, καθώς
και την αυτοψία Μηχανικού της
Τεχνικής Υπηρεσίας όπως ανα-
λυτικότερα αναφέρονται παρακά-
τω, εισηγείται την λήψη απόφα-
σης για διάφορες κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις και συγκεκριμένα: 

ΘΕΜΑ: «Την μονοδρόμηση
της οδού Γιαννίρη από Καραϊ-
σκάκη έως Δρομοκαϊτη, μεταξύ
των ο.τ. 4 και 5». 

Σύμφωνα με το ισχύον διάταγ-
μα ρυμοτομίας (ΦΕΚ 11-α-11-1-
1956) το ρυμοτομικό πλάτος της
οδού είναι πέντε (5) μέτρα. Σ’
αυτές τις περιπτώσεις τα πεζο-
δρόμια έχουν πενήντα εκατοστά
πλάτος εκατέρωθεν και το οδό-
στρωμα πλάτος 4.00μ. 

Μετά την πρόσφατη επαναχά-
ραξη και επανακατασκευή των
πεζοδρομίων που δεν είχαν
τοποθετηθεί σωστά, για την
ασφαλή κυκλοφορία είναι απα-
ραίτητη η μονοδρόμηση της
οδού. 

Προτείνεται η υλοποίηση της
παλαιάς κυκλοφορικής μελέτης
του Δήμου για την οδό Γιαννίρη
(συναρτάται), από την οποία
προκύπτει κίνηση των οχημάτων
από Γ. Καραϊσκάκη προς Δρομο-
καϊτη. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος
κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου να αποφασίσουν
σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού
άκουσε τον  Πρόεδρο του και
έλαβε υπόψη την από 88/2014
απόφαση της Επιτροπής Ποιότη-
τας Ζωής,  συζήτησε το θέμα για
το οποίο και διατυπώθηκαν οι
απόψεις των Δημοτικών Συμβού-
λων, όπως αναλυτικότερα ανα-
γράφονται στα απομαγνητοφω-
νημένα πρακτικά.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρω-
ση της συζήτησης το Δημοτικό
Συμβούλιο,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ.

88/2014 απόφαση της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής, με θέμα:
«Κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  σε
περιοχές του Δήμου μας» η
οποία επισυνάπτεται και απο-
τελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας, σύμφωνα με την
μελέτη της Τεχνικής Υπηρε-
σίας, την ισχύουσα νομοθεσία
και τα αναφερόμενα στην εισή-
γηση. 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    (Υπογραφή)          
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  (Υπογραφή)     
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 27-11-2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ 



ΕΦΥΓΕ Ο  ΚΩΣΤΑΣ
ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗΣ...

Εφυγε απο την ζωή σε ηλικία 81 ετών ο
παλιός ποδοσφαιριστής του Παναθηναι-
κού και της Ενικής ομάδος Κώστας Λινο-
ξυλάκης.

Ποιος ήταν ο Κώστας Λινοξυλάκης:
Ξεκίνησε την καριέρα του από τον Αστέ-

ρα Αθηνών, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε
για 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό, από το
1950 έως το 1963.

Αγωνίστηκε σε 101 παιχνίδια πρωτα-
θλήματος με τους "πράσινους", σκοράρο-
ντας 7 τέρματα στο Πρωτάθλημα και 5 στο
Κύπελλο. Επίσης, αγωνίστηκε και σε 5

ευρωπαϊκούς αγώνες.
Κέρδισε 4 πρωταθλήματα (1953, 1960,

1961, 1962) και ένα κύπελλο το 1955.
Με την Εθνική Ελλάδος αγωνίστηκε σε

28 αγώνες πετυχαίνοντας κι ένα γκολ.
Το 1956 συμμετείχε στην ταινία "Οι

άσσοι του γηπέδου" (γνωστή και ως
"Κυριακάτικοι Ήρωες"), στο πλευρό σημα-
ντικών ποδοσφαιριστών της εποχής,
όπως ο Ανδρέας Μουράτης, ο Λάκης
Πετρόπουλος, ο Στάθης Μανταλόζης κι ο
Κώστας Πούλης.

Ο Λινοξυλάκης υπήρξε ένας από τους
δυναμικότερους κεντρικούς αμυντικούς
του Τριφυλλιού τη δεκαετία του '50 και στις
αρχές της δεκαετίας του '60 και είχε δια-
κριθεί για τα σωματικά προσόντα και το

μυαλωμένο παιχνίδι του.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

***Τα θερμά της συλλυπητήρια εξέφρα-
σε η ΕΠΟ και η ΠΑΕ Παναθηναικός  με
ανακοίνωσή του  για τον χαμό του Κώστα
Λινοξυλάκη, μία ποδοσφαιρική φυσιογνω-
μία που τίμησε το Τριφύλλι και τα χρώμα-
τα της Εθνικής. για εξέχουσα προσωπικό-
τητα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η απώλεια του Κώστα Λινοξυλάκη είναι
απώλεια όλης της παναθηναϊκής οικογέ-
νειας και του ποδοσφαίρου που τίμησε με
τα προσόντα και το ήθος του συνάμα. Θα
αποτελεί πάντα υπερήφανο κομμάτι της
ιστορίας μας.

ΟΙ ΠΑΙΔΕΣ: 
Για την 3η αγωνιστική του

πρωταθλήματος Ενώσεων
που διοργανώνει η ΕΠΟ
για την προεπιλογή των
προεθνικών ομάδων. Οι
παίδες της ΕΠΣΔΑ γώρι-
σαν την ήττα στο δημοτικό
στάδιο Μεγάρων απο την
αντίστοιχη της ΕΠΣΑΝΑ με
0-2. Τα τέρματα σημείωσαν
οι:  Δρούγκας 16' και Τσίμος 30'.

Διαιτητής Παπαχρήστος. Βοηθοί:
Σταθόπουλος-Κρέτσιμος

ΠΑΙΔΕΣ ΕΠΣΔΑ(προπονητής
Σωκράτης Τυρλής): Τσίτος, Χειλετζά-
ρης Ι(54'Ηλιόπουλος), Γκέρτσος,
Τσαλούχος, Σταύρου, Τερζάκης,
Λογοθέτης Α, Σεμερτζάκης, Τυρ-
λής(44'Χαραλαμπίδης),  Πουρσανί-
δης, Χειλετζάρης Φ(65'Λογοθέτης Φ).

Αναπληρωματικοί: Ηλιόπουλος,
Χαραλαμπίδης, Λογοθέτης Φ, Παπ-
πάς, Φίλης, Ζίου, Μανάφας.

ΕΠΣΑΝΑ: Διαμαντίδης, Χαραλαμπί-
δης, Δελαπόρτας, Αναστασίου, Δρού-
γκας(50' Πικούλης),
Τσιμπόκας(57'Κουφάκης), Αλεξόπου-
λος(60' Ντρενογιάννης),  Παξιμάδης,
Μάνδαλος, Τσίμος, Σουλτανίδης.

ΟΙ ΝΕΟΙ:
Για την ίδια διοργάνωση η ομάδα

Νέων της Δυτικής Αττικής δεν τα κατά-
φερε αφού γνώρισε την ήττα απο την
αντίστοιχη της ΕΠΣΑΝΑ ΜΕ 0-1. Το
τέρμα που έδωσε τη νίκη στην ομάδα

της Ανατολικής Αττικής σημείωσε ο
Λαμπρόπουλος με κεφαλιά στο 67'.

Διαιτητής Σταθόπουλος. Βοηθοί:
Παπαχρήστος-Κρέτσιμος

ΝΕΟΙ ΕΠΣΔΑ(προπονητής Απο-
στόλης Λινάρδος): Σοφιανίδης, Σαμα-
ράς(84'Λιόλιος),  Κεσόβ, Τίκας, Μαυ-
ρίδης(60'Πετσίτης), Μανάφας(84'
Πέππας), Λογοθέτης, Καλαιτζής,
Βαρελάς, Κακοσίμος, Λάλλας.

Αναπληρωματικοί: Λιόλιος, Πέπ-
πας, Κανακάρης, Χόντος, Χιονίδης,
Ιωάννου, Πετσίτης.

ΕΠΣΑΝΑ: Κακαγιάς, Φλώρος,
Λαμάι Σ( 84΄ Ζαφειρόπουλος), Ντρε-
γιάννης, Μάρκος, Αλεξίου, Μπουντά-
κης(60' Ζαροκώστας 89'Μπεκιάρης),
Μοιρασγέντης, Λαμπρόπουλος,
Μαλάι, Παππάς.

Αναπληρωματικοί: Νησιωτάκης,
Μανιώτης, Καρβούνης, Γκουρνέλος,
Ζαφειρόπουλος, Ζαροκώστας, Μπε-
κιάρης. 

ΗΤΤΕΣ ΟΙ MIKTEΣ ΠΑΙΔΕΣ  ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΤΗΣ ΕΠΣΔΑ 
0-2 ΚΑΙ  0-1 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΣΑΝΑ 
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΣΥΝ. ΕΒΡΟΥ 

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΤΟΥ
ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΙΜΟ
Ανακοινώθηκαν χθές απο την ΚΕΔ οι διαιτητές και

οι βοηθοί των αναμετρήσεων της 7ης “στροφής” του
πρωταθλήματος της Football League.

Αναλυτικά:

Παρασκευή 5/12
Ηρακλής Ψαχνών - Απόλλων Σμύρνης (Δημ. Στά-

διο Ψαχνών - 16.00 OTE TV)
Διαιτητής: Γρατσάνης (Τρικάλων)
Βοηθοί: Καραγεώργος, Νενεκούμης (Αργολίδας)

Κυριακή 7/12-15.00
Φωστήρας - Ερμιονίδα (Δημ. «Σπ. Γιαλαμπίδης»)
Διαιτητής: Πουλημάς (Κέρκυρας)
Βοηθοί: Συνιοράκης, Γεωργακόπουλος (Πειραιά)

ΑΕΚ - Επισκοπή (ΟΑΚΑ - 18.00 OTE TV)
Διαιτητής: Ρούσσος - Μπεκερτζής (Πρέβεζας)
Βοηθοί: Χουλιάρας (Αιτ/νίας), Μεσσήνης (Αχαΐας)

Αχαρναϊκός - Άλιμος (Δημ. Αχαρνών)
Διαιτητής: Κυριαζίδης (Έβρου)
Βοηθοί: Παπαδημητρίου (Λάρισας), Γκούσαρη

(Φωκίδας)

Δευτέρα 8/12
Πανηλειακός - Παναχαϊκή (Δημ. Πύργου- 15.00)
Διαιτητής: Κοσικίδης (Αθηνών)
Βοηθοί: Κουτσόγιαννος (Αθηνών), Λάμιας (Μεσση-

νίας)

ΑΟ Χανιά - Παναιγιάλειος (Δημ. Περιβολίων -
16.00 OTE TV)

Διαιτητής: Ι. Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Πάτρας (Μακεδονίας), Κουράκης (Ηρα-

κλείου)

Η ομάδα ακαδημιών του Ευκλείδη
Μεγάρων σε επτά αγώνες σημείωσε 3
νίκες 1 ισοπαλία και  3 ήττες στο πρωτά-
θλημα Νέων της ΕΠΣΔΑ και στο τουρ-
νουά  WEST ATTICA SOCCER STARS.
Αναλυτικά: Τα παιδιά που ακολούθησαν
τις αποστολές αγωνίστηκαν και έδωσαν
τον καλύτερο τους εαυτό μέσα στον αγω-
νιστικό χώρο.

ΝΕΟΙ ΕΠΣΔΑ: ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ -
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 0-3 ά.α. 

Η ομάδα Νέων στο πρωτάθλημα
ΕΠΣΔΑ  πήρε στα χαρτιά τον εκτός
έδρας αγώνα με τον Μανδραϊκό λόγω
αδυναμίας του τελευταίου να αγωνιστεί.

***Για το τουρνουά η ομάδα Junior του 

Γιώργου Χατζή πέρασε νικηφόρα  απο
τον Ασπρόπυργο. ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 0-4 

(Σκόρερς οι Μέξιας και Δουμένης από
2 γκολ).

***Στα προ-JUNIOR: ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 4-2

***ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ: ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 5-
2(Σωτηρίου 2).

***Στα  προ-ΠΑΙΔΙΚΟ: ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 1-0

***JUNIOR: SOCCERLAND
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 5-4. Σκό-
ρερς οι Καστάνης Θανάσης (3) και Καρά-
μπελας, Σιδέρης Θανάσης από 1 γκολ.

***προ-ΠΑΙΔΙΚΟ: SOCCERLAND
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 3-2

Για την ομάδα του Τάσου Κίτσιου σκό-
ραραν οι Αμπατζής και Καραχάλιος, ενώ
κακώς δε μέτρησε άλλο ένα γκολ του
Αμπατζή που η μπάλα είχε περάσει
καθαρά τη γραμμή πριν τη διώξει ο αμυ-
ντικός.

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:  3 ΝΙΚΕΣ 1 ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΚΑΙ 3 ΗΤΤΕΣ 
ΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ''WEST ATTICA SOCCER'' ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΣΔΑ



Ο ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΜΕ ΤΟ ΧΑΛΥΨ ΣΤΙΣ 13/12ΜΕ ΤΟ ΧΑΛΥΨ ΣΤΙΣ 13/12

ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ 

Το προσεχές Σάββατο 13/12 στο γήπεδο παραλίας
Ασπροπύργου θα διεξαχθεί αγώνας για φιλανθρωικό
σκοπό για  το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας  Φιλκή
''ΦΩΛΙΑ''.  Αντίπαλοι θα είναι οι ομάδες του Πήγασου
Θριασίου(γυναίκες) και η εταιρεία ΄΄ΧΑΛΥΨ''.

Την παιδική ΦΩΛΙΑ ίδρυσε ο πατήρ  Πυρουνάκης,
στα οποία βρίσκουν φιλική συμπαράσταση τα παιδιά
στα προβλήματά τους, αλλά παράλληλα μέσα από
οργανωμένες παιδαγωγικές δραστηριότητες καλλιερ-
γούν τα ταλέντα τους και τις δεξιότητές τους. 

Στο «ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» φιλοξενού-
νται παιδιά τα οποία προέρχονται από την Ελευσίνα,
τη Μάνδρα, τη Μαγούλα και τον Ασπρόπυργο.

O O ΓΚΑΜΑΡΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΓΚΑΜΑΡΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΤΟ ΜΑΤΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΜΕ ΤΗΝΣΤΟ ΜΑΤΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΜΕ ΤΗΝ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΚΑΛΑΜΑΤΑ
Ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΣΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟΟ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΣΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΛΟΥΤΡΑΚΙ

Ανακοινώθηκαν χθές από την ΕΠΟ οι διαιτητές των
αναμετρήσεων της 9ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου.Ανα-
λυτικά:

Αχαϊκή – Παναργεικός
Διώτης, Αντωνόπουλος (Αιτωλοακαρνανίας), Σαρλής

(Άρτας)
Αστέρας Μαγούλας – Καλαμάτα
Γκάμαρης, Λιαμπότης, Δεληθοδωρής (Αθηνών)
Βύζας Μεγάρων – ΠΑΟ Λουτρακίου
Κάτοικος, Καραγιαννίδης, Κορτέσης (Αθηνών)
Δόξα Μανωλάδας – ΠΑΟ Βάρδας
Γκοβέσης, Δημογέροντας, Γκριτζέπης (Αρκαδίας)
Ζακυνθιακός – Μανδραϊκός
Παπαδόπουλος, Γκαβέρας, Τσιρίνης (Αχαΐας)
Ερμής Κιβερίου – Αιολικός
Μιχελής, Γιαννίκος, Τίκας (Πειραιά)

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΟΥΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΟΥ
ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ 5-3 ΤΟΝ ΑΡΗΑΚΡΑΤΗΤΟΥ 5-3 ΤΟΝ ΑΡΗ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Σε αγώνα για την 6η αγωνιστική του πρω-
ταθλήματος παλαιμάχων της Αθήνας που
έγινε στα Νταμάρια της Πετρούπολης οι
Παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές του Ακράτητου
Ανω Λιοσίων  επικράτησαν των ομολόγων
του Αρη με 5-3. 

Τα τέρματα των πράσινων σημείωσαν οι:
Χειράκης 2, Γιαγτζής 2, Λαγός. Για λογαρια-
σμό των γηπεδούχων σκόραραν οι: Κόντης
(2)  και Λιόντος. 

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: Βάτσης, Γκάγκσας, ΛαγόςΒ., Πολυχρονιάδης, Πολυμενάκος, Χειράκης, Γιαγτζής, Γκούβρας, Κριτής,
Σκαρλάτος, Σκέρλος. (Θειακούλης, Λαγός Τ.)

ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ
ΟΙ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 4-3  

ΤΑ ΣΟΥΡΜΕΝΑ
Σε φιλανθρωπικό αγώνα στην μνήμη του ποδοσφαιριστή των Σουρμένων Καλαι-

τζίδη Φώτη που διεξήχθει στο γήπεδο του Ελληνικού οι Βετεράνοι ποδοσφαιριστές
του ΑΟ Χαιδαρίου επικράτησαν των ομολόγων τους με 4-3.

Απονεμήθηκε αναμνηστική πλακέτα στην οικογένεια του αδικοχαμένου ποδο-
σφαιριστή, καθώς και από την πλευρά  του Α.Ο.Χ. δόθηκαν αναμνηστικά!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Οι Βετεράνοι του Α.Ο.Χ. ευχαριστούν θερμά για την φιλοξενία και την άψογη
οργάνωση του αγώνα και ιδιαίτερα τούς ποδοσφαιριστές-βετεράνους της οικογέ-
νειας.

ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ Α.Ο.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

Στις 19 Δεκεμβρίου θα γίνει η ετήσια χοροεσπερίδα των Βετεράνων στην Ιερά
Οδό. Τραγουδούν Γιώργος Νταλάρας, Ελένη Βιτάλη Γλυκερία. Για πληροφορίες :
Χατζηδάκης Γιώργος 6932419347-6906239835.

3-0 ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΛΙΟΣΙΩΝ

Για τον τουρνουά παλαιμάχων οι Βετεράνοι του ΑΟΧ καλύεροι στο β'ημίχρονο επι-
κράτησαν στα Λιόσια του Ολυμπιακού με 4-2. Τα τέρματα σημείωσαν οι: Ζαχαρό-
πουλος 3, και Χατζηκωνσταντίνου.

Α.Ο.ΧΑΙΔΑΡΙ: Χατζηδάκης(46'  Δαμαλίδης), Μητσάκης, Λαγός, Χίου, Πορφύ-
ρης(46' Κοντογουλίδης), Γιαννακόπουλος,Βουρλούμης, Χαραλαμπίδης,  Δρόσος,
Αποστολόπουλος, Ζαχαρόπουλος,  Χατζηκωνσταντίνου.

***Οι βετεράνοι του Α.Ο.Χ εύχονται θερμά στούς συναδέλφους του Ολυμπιακού
καλές γιορτές, με υγεία!!!!!
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ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

Ανακοινώθηκε απο την γραμ-
ματεία της ΕΠΣΔΑ το αγωνιστι-
κό πρόγραμμα του Σαββατοκύ-
ριακου στην Α' και Β'κατηγο-
ρία(10η αγωνιστική).Αναλυτικά:

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (10η αγωνιστι-
κή)

ΣΑΒΒΑΤΟ(15:00)
Παραλίας Ασπροπύργου:

Κριός-Ειδυλλιακός
Γκορυτσάς: Πυρρίχιος-

Ασπρόπυργος
Ακράτητου: Ακράτητος-Αττα-

λος Νέας Περάμου

ΚΥΡΙΑΚΗ
Πανοράματος(11:00): Εθνι-

κός-Αίας Παραλίας
Νεοκτίστων(15:00): Ελπίδα-

ΑΕ Ζεφυρίου
Μάνδρας: ΠΑΟ Κουντούρων-

Λέων
Φυλής: Θρασύβουλος-

Ζωφριά

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (10η αγωνιστι-
κή)

ΣΑΒΒΑΤΟ

Πανοράματος: Αστέρας Ανω
Λιοσίων-Ικαρος Νεοκτίστων

Ν.Περάμου: Μεγαρικός-Πανε-
λευσινιακή Ενωση

ΚΥΡΙΑΚΗ(15:00)
Γκορυτσάς: Απόλλων

Ποντίων Ασπροπύργου-Ηρα-
κλής Ελευσίνας

Νέας Περάμου: Αργώ Μεγά-
ρων-Σκορπιός Φυλής
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Ουσιώδεις παρεμβάσεις στον νόμο
3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυ-
ριά, γνωστό ως νόμο Κατσέλη, προωθεί
το υπουργείο Ανάπτυξης με δύο κεντρικές
στοχεύσεις: πρώτον, την επιτάχυνση της
εκδίκασης των υποθέσεων, οι οποίες
ξεπερνούν τις 100.000 και έχουν προ-
γραμματισθεί να εκδικασθούν ακόμη και το
2028 και δεύτερον, τον περιορισμό των
λεγόμενων «στρατηγικών κακοπληρω-
τών». Προς αυτή την κατεύθυνση εξετάζε-
ται η μεταφορά όλων των υποθέσεων από
τα περιφερειακά ειρηνοδικεία στα κεντρι-
κά, ενώ αυστηροποιείται η διαδικασία
χορήγησης προσωρινής αναστολής πλει-
στηριασμού, έτσι ώστε να περιορισθούν
φαινόμενα κατάχρησης αυτής.

Σύμφωνα με άρθρο της Καθημερινής,
πέραν των αλλαγών στον «νόμο Κατσέ-
λη», το υπουργείο Ανάπτυξης δεσμεύεται
έναντι της τρόικας ότι μέχρι το τέλος του
2014 θα ετοιμάσει νομοσχέδιο για τη
θέσπιση του επαγγέλματος του «διαχειρι-
στή πτώχευσης», εν όψει των αλλαγών
που προωθούνται στο πτωχευτικό δίκαιο
των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρο-
νται στην επιστολή που απέστειλε ο
υπουργός Οικονομικών στην τρόικα, οι 

αλλαγές που προτείνει το υπουργείο
Ανάπτυξης στον νόμο 3869/2010 είναι οι
ακόλουθες:

• Ολες οι υποθέσεις θα μεταφερθούν
από τα περιφερειακά δικαστήρια στα
κεντρικά. Ως εκ τούτου θα οριστούν νέες
δικάσιμοι για όλες τις υποθέσεις. Ειδικά
για όσες υποθέσεις έχει ορισθεί δικάσιμος
μετά την 1/1/2017 θα πρέπει να υποβλη-
θεί αίτηση για νέα ημερομηνία εκδίκασης
της υπόθεσης είτε από τον οφειλέτη είτε
από τον πιστωτή. 

Η αίτηση θα κατατίθεται δωρεάν, ενώ
σε περίπτωση που υποβάλλεται από τον
οφειλέτη, δεν θα απαιτείται η χρήση δικα-
στικού επιμελητή για την ενημέρωση των
πιστωτών.

• Η προσωρινή αναστολή των καταδιω-
κτικών μέτρων κατά του οφειλέτη που
χορηγείται μέχρι την εκδίκαση της αίτησης
ρύθμισης των χρεών, κατόπιν αιτήματος
του οφειλέτη, αφορά μόνο την κύρια κατοι-
κία.

• Οι μηνιαίες δόσεις που υποχρεούται
να καταβάλλει ο οφειλέτης μέχρι την εκδί-
καση της αίτησης για ρύθμιση των χρεών
του θα υπολογίζονται πλέον με βάση τις
εύλογες δαπάνες διαβίωσης και την κατά-
σταση του κάθε οφειλέτη (εξατομικευμένο
προφίλ). Οι δαπάνες αυτές είχαν καθορι-
σθεί την άνοιξη από το υπουργείο Ανά-
πτυξης ως «μπούσουλας» για τη ρύθμιση
των δανείων και ενδεικτικά ήταν 1.347
ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια. Η προ-
σωρινή αναστολή εκτέλεσης των καταδιω-
κτικών μέτρων θα επανεξετάζεται έπειτα
από ορισμένο χρονικό διάστημα, έτσι
ώστε να προσαρμόζεται η δόση στην τρέ-
χουσα κάθε φορά οικονομική κατάσταση
του οφειλέτη.

• Θα γίνεται κατηγοριοποίηση των υπο-
θέσεων και ιεράρχηση της εκδίκασης
αυτών ως εξής: αιτήσεις οφειλετών που
δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία, αιτήσεις

οφειλετών μόνο με κύρια κατοικία, αιτήσεις
οφειλετών και με άλλα περιουσιακά στοι-
χεία πλην της κύριας κατοικίας.

• Προκειμένου οι δύο πλευρές να επι-
λέγουν τον εξωδικαστικό συμβιβασμό
(στον νόμο σήμερα ονομάζεται προδικα-
στικός συμβιβασμός) προτείνεται το ακό-
λουθο κίνητρο: εάν πιστωτές και οφειλέτες
δεν καταλήξουν σε συμβιβασμό αποστέλ-
λεται από τον διαμεσολαβητή σχετική
έκθεση στο Ειρηνοδικείο. Εάν η απόφαση
του Ειρηνοδικείου είναι παρόμοια με αυτή
που είχε προταθεί στο πλαίσιο της εξωδι-
καστικής διαδικασίας προβλέπεται η επι-
βολή κυρώσεων σε αυτούς που την αρνή-
θηκαν, καθώς και η επιβάρυνσή τους με τα
δικαστικά έξοδα.

Στο πλαίσιο τέλος του νομοσχεδίου για
τον «διαχειριστή πτώχευσης» προβλέπε-
ται η δημιουργία ενός νέου επαγγελματι-
κού σώματος που θα πιστοποιεί τα προ-
σόντα των διαχειριστών πτώχευσης, θα
θεσπίσει έναν κώδικα δεοντολογίας και θα
δημιουργήσει κι ένα μητρώο μελών. Το
επάγγελμα αυτό θα ασκείται από εξειδι-
κευμένους δικηγόρους, λογιστές και ελε-
γκτές.

Σύλληψη 2 υπαλλήλων
της Διεύθυνσης 

Υγειονομικού Ελέγχου
της Π.Ε.

Ανατολικής Αττικής

Η Περιφερειακή Αρχή ενη-
μερώθηκε σήμερα ότι δύο
υπάλληλοι της Διεύθυνσης
Υγειονομικού Ελέγχου της
Περιφερειακής Ενότητας Ανα-
τολικής Αττικής, συνελήφθη-
σαν με προσημειωμένα χαρ-
τονομίσματα κατά τη διαδικα-
σία ελέγχου σε κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος
στο Καπανδρίτι Αττικής. 

Οι υπάλληλοι αυτοί κρα-
τούνται στο πλαίσιο της αυτό-
φωρης διαδικασίας και αναμέ-
νεται η σχετική ενημέρωση
από την Ελληνική Αστυνομία
καθώς και το κατηγορητήριο,
προκειμένου να ακολουθηθεί
η εκ του νόμου προβλεπόμε-
νη διαδικασία για την πειθαρ-
χική τους δίωξη.

Η Περιφερειάρχης Αττικής
επικοινώνησε άμεσα τόσο με
τον καταγγέλλοντα όσο και με
το Σώμα Εσωτερικών Υποθέ-
σεων. 

Η Περιφερειακή Αρχή Αττι-
κής θεωρεί υψίστης σημασίας
προτεραιότητα την πάταξη
φαινομένων διαφθοράς που
υπονομεύουν τη λειτουργία
της δημόσιας διοίκησης,
απαξιώνουν το έργο των
δημοσίων λειτουργών και λει-
τουργούν σε βάρος των πολι-
τών.

«ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ»
Απορρίφθηκε το αίτημα Ρωμανού για εκπαιδευτική άδεια
Απέρριψε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πειραιά το αίτημα του απεργού πείνας Νίκου Ρωμανού για την χορήγηση άδειας παρακολούθησης των

μαθημάτων, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στα ΤΕΙ Αθηνών, όπου πέτυχε την εισαγωγή του με Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Το δικαστικό συμβούλιο απέρριψε για τυπικούς λόγους το αίτημα, καθώς σύμφωνα με δικαστικές πηγές, δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις που ορί-

ζει ο νόμος και για τον λόγο αυτόν το συμβούλιο δεν μπήκε στην ουσία του θέματος.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο νόμος προϋποθέτει για τις περιπτώσεις των υποδίκων, σύμφωνα με άρθρο 50 του σωφρονιστικού κώδικα, τη σύμ-

φωνη γνώμη του οργάνου που διέταξε την κράτηση, που στην περίπτωσή του, είναι ο ειδικός εφέτης- ανακριτής, το οποίου η εισήγηση για το θέμα
ήταν αρνητική. Ο ειδικός εφέτης- ανακριτής δεν συναίνεσε στο αίτημα του Νίκου Ρωμανού και έκρινε ότι η παραμονή του στη φυλακή είναι απαραίτη-
τη μέχρις ότου εκδικαστούν οι εκκρεμείς υποθέσεις εις βάρος του, καθώς έχει τρία εντάλματα για τα οποία κρατείται. Το ίδιο αίτημα είχε απορρίψει πριν
από λίγες ημέρες και ο Εισαγγελέας. Ο Νίκος Ρωμανός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση, στο νοσοκομείο «Γ. Γεννημα-
τάς», καθώς βρίσκεται σε απεργία πείνας επί 24 μέρες, αμέσως μετά την απορριπτική απόφαση του Συμβουλίου απέστειλε δημόσια επιστολή όπου
διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του. 

Εν τω μεταξύ, την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης προς ψήφιση στη Βουλή ώστε να λυθεί το ζήτημα των σπουδών φυλακισμένων όπως ο Ν.
Ρωμανός εξετάζει η κυβέρνηση. Η εξέλιξη αυτή προκύπτει από πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ευ. Βενιζέλου, ο οποίος είχε χθες
τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους υπουργούς Δικαιοσύνης Χ. Αθανασίου, Παιδείας Α. Λοβέρδο και Επικρατείας Δ. Σταμάτη προκειμένου να δοθεί
άμεση απάντηση στο πρόβλημα.

ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Εξι στους δέκα Ελληνες πρόθυμοι να μεταναστεύσουν για να εργαστούν
Πρόθυμοι να μετακομίσουν στο εξωτερικό για εργασία δηλώνουν οι Έλληνες σε ποσοστό 60%, έναντι του παγκόσμιου μέσου όρου του 64%, με τη

νεολαία να εμφανίζεται περισσότερο «συγκρατημένη» και να προτιμά την εύρεση εργασίας εντός Ελλάδας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα παγκόσμιας
έρευνας με τίτλο «Αποκωδικοποιώντας το Παγκόσμιο Ταλέντο» που διεξήγαγαν οι εταιρείες The Boston Consulting Group και The Network, καθώς
και η skywalker.gr. Στην έρευνα, τα συμπεράσματα της οποίας παρουσιάστηκαν χθες, συμμετείχαν 1.235 άτομα από την Ελλάδα. Η έρευνα πραγμα-
τοποιήθηκε από τον Απρίλιο έως τέλη Νοεμβρίου 2014.

Η οικονομική αβεβαιότητα είναι ο νούμερο ένα λόγος που θα έκανε τους Έλληνες να αποφασίσουν να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό. Καλύ-
τερες ευκαιρίες σταδιοδρομίας και καλύτερο βιοτικό επίπεδο, ο δεύτερος και τρίτος λόγος αντίστοιχα. Από την έρευνα προκύπτει ότι η νέα γενιά Ελλή-
νων (21-30 ετών) επιθυμεί να παραμείνει στην Ελλάδα περισσότερο από τον μέσο όρο.

«Στην Ελλάδα, οι νέοι δείχνουν προτίμηση για εύρεση εργασίας στη χώρα τους σε υψηλότερο ποσοστό από άλλες χώρες και το βασικό κίνητρο
για αναζήτηση ευκαιριών είναι η εκτίμηση της δουλειάς τους από τους εργοδότες» ανέφερε ο Βασίλης Αντωνιάδης, επικεφαλής της BCG στην Αθήνα.

Μόνο 5% των Ελλήνων ερωτηθέντων ήδη ζουν στο εξωτερικό, ενώ 55% επιπλέον ερωτηθέντες θα μετακόμιζαν στο εξωτερικό για δουλειά, ποσο-
στά χαμηλότερα από τον μέσο όρο.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Μεταρρύθμισης: Στείλετε στοιχεία τώρα για όσους τέθηκαν σε διαθεσιμότητα

Το αργότερο μέχρι σήμερα θα πρέπει όλοι οι φορείς του δημοσίου να στείλουν στοιχεία για τους υπαλλήλους που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσι-
μότητας στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σύμφωνα με έγγραφο του γγ του υπουργείου Θ. Λιβάνιο, με την ένδειξη «Εξαιρετικά Επείγον».

Μεταρρύθμισης: Στείλετε στοιχεία έως αύριο για όσους τέθηκαν σε διαθεσιμότητα
Σύμφωνα με το έγγραφο, ο λόγος για την αποστολή των στοιχείων αποτελεί το γεγονός, ότι το υπουργείο έχει γίνει αποδέκτης εγγράφων από υπη-

ρεσίες «σχετικά με υπαλλήλους που ετέθησαν σε διαθεσιμότητα και δεν είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εκδοθείσες Ανακοινώσεις του
υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, επειδή οι τιθέμενες εκ του νόμου προθεσμίες είχαν εκπνεύσει».

Οι αλλαγές που προωθούνται στο νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ  --   ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ
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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

8.11.14

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

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

- 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

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

τρυπάνι) σε λογική τιμή.
Πληροφορίες  στο 210 5548930 

ή στο 6972203340
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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)

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

Νέος 35 ετών ψάχνει
σοβαρή γνωριμία

με κοπέλα. 
Τηλέφωνο 6946455806

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6986734365
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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 ενεργειΑλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε ενεργει--

ακά.         ακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-

ταρατσών.        ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερμόΕγκατάσταση συστήματος αντλίας θερμό--

τητας.       τητας.       
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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Μεταξύ των χωρών με το υψηλότε-
ρο ποσοστό διαφθοράς σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο αναδεικνύεται η Ελλάδα
σύμφωνα με έκθεση της Διεθνούς
Διαφάνειας που δόθηκε στη δημο-
σιότητα. Η Ελλάδα κατατάσσεται
στην 69η θέση, συγκεντρώνοντας 43
μονάδες σε μία κλίμακα από το 0 έως
το 100, μαζί με τη Βραζιλία, τη
Bουλγαρία, την Ιταλία, τη Ρουμανία,
τη Σενεγάλη και τη Σουαζιλάνδη.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος
παρατηρείται πορεία βελτίωσης της χώρας μας.

«Υπάρχει πορεία βελτίωσης της Ελλάδας, ωστόσο
χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια. H αποτελεσματικό-
τερη νομοθεσία για όσους αποκαλύπτουν περιστατικά
διαφθοράς (whistleblowers), καθώς και η δημιουργία
μητρώων δημόσια προσβάσιμων πραγματικών δικαιού-
χων εταιριών, θα ανακόψουν πρακτικές διαφθοράς»,
τονίζει ο Κώστας Μπακούρης, Πρόεδρος της Διεθνούς
Διαφάνειας Ελλάδος.

Στην κατάταξη που δημοσιεύθηκε στην έδρα της, το
Βερολίνο, η μη κυβερνητική οργάνωση αναφέρει ότι το
Σουδάν, η Βόρεια Κορέα και η Σομαλία θεωρούνται οι
πιο διεφθαρμένες χώρες στον κόσμο, ενώ η Δανία, η
Νέα Ζηλανδία και η Φινλανδία θεωρούνται οι πιο αδιά-
φθορες.

Η έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας για το 2014 ταξινο-
μεί 175 χώρες σε μια κλίμακα από το 0 έως το 100, αρχί-
ζοντας από την πιο διεφθαρμένη και καταλήγοντας στην
πιο αδιάφθορη.

Η διαφθορά επιδεινώνεται στην Κίνα, την Τουρκία και

σε άλλες χώρες με ισχυ-
ρή ανάπτυξη, προειδο-
ποιεί η Διεθνής Διαφά-
νεια, ζητώντας από τα
μεγάλα διεθνή χρηματο-
πιστωτικά κέντρα να
καταβάλουν προσπά-
θειες για την καταπολέ-
μηση του ξεπλύματος
μαύρου χρήματος.

Η οργάνωση τονίζει ότι
είναι αδύνατο να μετρηθεί η διαφθορά, γιατί είναι παρά-
νομη και συγκαλυμμένη. Για τον καθορισμό του δείκτη
της, η Διεθνής Διαφάνεια συλλέγει απόψεις εμπειρογνω-
μόνων οργανισμών όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, η
Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης και το γερμανικό Ίδρυ-
μα Bertelsmann.

Η Διεθνής Διαφάνεια δίνει έμφαση φέτος στις
δυσκολίες ορισμένων χωρών με αναδυόμενη 
οικονομία να καταπολεμήσουν τη διαφθορά.

Η βαθμολογία της Κίνας, για παράδειγμα, 100η σε ένα
σύνολο 178 χωρών, μειώνεται κατά τέσσερις βαθμούς
(στις 36 μονάδες) και κατά 20 θέσεις σε σχέση με το
2013, ενώ η Τουρκία, 64η στην κατάταξη, χάνει από την
πλευρά της πέντε βαθμούς (45 μονάδες) και 11 θέσεις.

Όσον αφορά την Κίνα, η Διεθνής Διαφάνεια αποκαλύ-
πτει ότι αν «υψηλόβαθμοι πολιτικοί και ορισμένοι χαμη-
λόβαθμοι δημόσιοι λειτουργοί συνελήφθησαν για δια-
φθορά, ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι διώκονται
πρέπει να είναι πιο διαφανής. Η Κίνα πρέπει να παρέ-
χει καλύτερη πρόσβαση στην πληροφόρηση και να δημι-
ουργήσει μεγαλύτερες εγγυήσεις προστασίας για όσους
προβαίνουν σε καταγγελίες, κάτι που δεν έχει κάνει

μέχρι τώρα στη νομοθεσία της», επισημαίνει η έκθεση.
Για την Τουρκία, η Διεθνής Διαφάνεια υπογραμμίζει ότι

«η γενική αντίληψη της διαφθοράς στη χώρα αυξήθηκε
σημαντικά», κυρίως λόγω μιας σειράς ερευνών και
απαγγελιών κατηγοριών για διαφθορά σε βάρος προ-
σώπων... στην κυβέρνηση.

Νοοτροπία ατιμωρησίας

Το γεγονός ότι δημοσιογράφοι που επέκριναν το καθε-
στώς εκδιώχθηκαν και συνελήφθησαν συνέτεινε στην
επιδείνωση της εικόνας της χώρας.

Η διαφθορά είναι επίσης σημαντικό πρόβλημα σε
άλλες χώρες με αναδυόμενη οικονομία, προσθέτει η
έκθεση, που αναφέρεται στη Βραζιλία (69η θέση, 43
μονάδες) και τις υποψίες για διαφθορά του πολιτικού της
προσωπικού από τις πετρελαϊκές εταιρίες.

Η Ινδία (85η θέση, 38 μονάδες) είναι επίσης μια χώρα
δακτυλοδεικτούμενη από τη Διεθνή Διαφάνεια, που
καταγγέλλει την προσφυγή σε τραπεζικούς λογαρια-
σμούς τοποθετημένους σε φορολογικούς παραδείσους,
όπως ο Μαυρίκιος.

Ακολουθούν οι δέκα πρώτες χώρες της κατάταξης για
το 2014 με τη μικρότερη διαφθορά:

1. Δανία 92 μονάδες
2. Νέα Ζηλανδία 91
3. Φινλανδία 89
4. Σουηδία 87
5. Νορβηγία 86
6. Ελβετία 86
7. Σιγκαπούρη 84
8. Ολλανδία 83
9. Λουξεμβούργο 82
10. Καναδάς 81

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η διαφθορά στην Ελλάδα
Δύσκολο να καταπολεμηθεί αν και έχουν υιοθετηθεί πρακτικές βελτίωσης, υπογραμμίζει έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας


