
Διαδρομές 
πρόληψης και 
ενημέρωσης

για τις εξαρτήσεις 
Και τη φετινή χρονιά 

στη σχολική κοινότητα 
των Αχαρνών από το 
Κέντρο «Διέξοδος»

«Δεν είστε πλέον
αντιπολίτευση. 

Οι πολίτες περιμένουν
να δώσετε λύσεις». 

Τοποθέτηση της Σταυρούλας
Δήμου, στο Περιφερειακό 

Συμβούλιο με θέμα τη
μεταφορά των μαθητών

Φιλόξενη για ακόμη μια
χρονιά η φθινοπωρινή

Συνεστίαση του 
Συλλόγου Ζωφριάς

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2572 Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014  Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr
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ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΕΣΚΑΝΑ :
ΗΤΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΕΣ

ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΤΟΥ
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΥ ΚΑΙ

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ

Ο ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2-0
ΤΟΝ ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ

Στους δήμους 102,8
εκατ. ευρώ 

από τους ΚΑΠ
-- Στο 1,4 εκατ. η επιχορήγησηΣτο 1,4 εκατ. η επιχορήγηση

στους δήμους της Δυτικής Αττικήςστους δήμους της Δυτικής Αττικής

ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Επιτυχής απομάκρυνση

τοξικών αποβλήτων
από παράδρομο της

Αττικής Οδού

Στην αντεπίθεση 
για τον επανέλεγχο των συμβάσεων

περνά ο Κυρ. Μητσοτάκης

Εκ νέου σύσταση
της Επιτροπής
Περιβάλλοντος

στον δήμο Ελευσίνας 
Προτεραιότητα η δημιουργία αρχείου των βασικών δραστηριοτήτων

που προκαλούν ρύπανση σε έδαφος, αέρα και θάλασσα. 

«Βάζει τα σκουπίδια
κάτω από το χαλί και 

τα πρόστιμα θα πέσουν
στους πολίτες»

- Βολές κατά της Ρένας Δούρου
εξαπέλυσε ο υφυπουργός 

Ανάπτυξης, Νότης Μηταράκης, 
ο οποίος τόνισε ότι χωρίς τη

σύμφωνη γνώμη των 
δημάρχων δεν μπορεί να υπάρξει

ακύρωση των διαγωνισμών  

Σύλλογος Γυναικών ‘’Η Κροκωνίς’’
Ημερίδα γιά τον "Καρκίνο του

Μαστού" στο Πνευματικό 
Κέντρο Ασπροπύργου

Σελ:  3

Σελ: 7

Σελ: 6

Σελ: 3

Σελ:  3

Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΙΔΙΩΤΩΝ ΦΕΡΝΕΙ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εργασίες κατασκευής
το α΄ τρίμηνο του 2015 

στο ανοιχτό κολυμβητήριο
Ασπροπύργου  

Προβλέπει η προκήρυξη που υπεγράφη εχθές 
από τον υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Ανδριανό

Ο «ΓΟΛΓΟΘΑΣ» 
ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Κραυγή αγωνίας από τους
εργαζόμενους σε ευρεία 

σύσκεψη που διοργάνωσε 
η Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Αποφασίσθηκε η σύνταξη υπομνήματος με
συγκεκριμένες προτάσεις σωτηρίας.

Σελ: 16

Σελ: 2

Σελ: 10-11

Σελ: 2-9

Σελ:  3-4
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«Βάζει τα σκουπίδια κάτω από το χαλί και 
τα πρόστιμα θα πέσουν στους πολίτες»

- Σκληρή κριτική προς τη Ρένα Δούρου
άσκησε ο Ν. Μηταράκης, ο οποίος

τόνισε ότι χωρίς τη σύμφωνη 
γνώμη των δημάρχων δεν μπορεί να
υπάρξει ακύρωση των διαγωνισμών  

«Είναι κρίμα που η κ. Δούρου δεν έχει συνειδητοποιήσει τη
διαφορά μεταξύ της διοίκησης και της διαμαρτυρίας» δήλωσε
κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συνέντευξης για την
πορεία των έργων ΣΔΙΤ,  ο υφυπουργός Ανάπτυξης Ν. Μητα-
ράκης, αναφερόμενος στην επιστολή της περιφερειάρχη Αττι-
κής προς τους δημάρχους Αττικής, σχετικά με τα έργα διαχείρι-
σης των απορριμμάτων.

«Η κύρια Δούρου επιλέγει να βάλει στην κυριολεξία τα σκου-
πίδια κάτω από το χαλί. Είναι κρίμα έργα που δίνουν λύση στο
πρόβλημα να πάνε πίσω 10 με 15 χρόνια και οι πολίτες της
Αθήνας να πληρώνουν πρόστιμα», σχολίασε χαρακτηριστικά ο
κ. Μηταράκης και πρόσθεσε: Η περιφερειάρχης δεν μπορεί να
ακυρώσει τους διαγωνισμούς αν δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη
των δημάρχων της Αττικής, που έχουν τη σύννομη απόφαση
του ΣτΕ και του κοινοβουλίου.

Μόνο ο ΕΣΔΝΑ έχει την αρμοδιότητα 
να σταματήσει τη διαδικασία του διαγωνισμού για τα

απορρίμματα της Αττικής

Ο κ. Μηταράκης διευκρίνισε ότι ο ΕΣΔΝΑ έχει την αρμοδιότη-

τα να σταματήσει τη διαδικασία του διαγωνισμού για τα απορ-
ρίμματα της Αττικής και κάλεσε την κ. 

Δούρου, τις όποιες ενστάσεις έχει να τις συμπεριλάβει στα
τεύχη δημοπράτησης του έργου. Ο διαγωνισμός για τη διαχεί-
ριση απορριμμάτων της Αττικής βρίσκεται στη φάση της έκδο-
σης των τευχών δημοπράτησης.

Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο κ. Μηταράκης και ο
ειδικός γραμματέας ΣΔΙΤ Νίκος Μαντζούφας παρουσίασαν την
πορεία υλοποίησης των έργων ΣΔΙΤ. Η Ελλάδα ανέβηκε στην
4η θέση της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά την υλοποίηση και την αξία των
έργων των ΣΔΙΤ. 

Τέσσερις συμβάσεις ύψους 130 εκατ. ευρώ έβαλαν τη χώρα
στην 4η θέση και μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2015 θα υπο-
γραφούν άλλες εννιά συμβάσεις ύψους 650 εκατ. ευρώ.

Από τα 13 έργα ΣΔΙΤ απορριμμάτων στη χώρα στα πέντε
υπάρχουν ανάδοχοι (Πελοπόννησος, Δ. Μακεδονία, Ήπειρος,
Σέρρες και Ηλεία).

Η διαφάνεια, η μείωση του χρόνου υλοποίησης των έργων, το
χαμηλό κόστος και ο συνδυασμός των τρόπων χρηματοδότη-
σης είναι στα πλεονεκτήματα των έργων ΣΔΙΤ, σύμφωνα με τον
υφυπουργό Ανάπτυξης και τον ειδικό γραμματέα ΣΔΙΤ.

Παρόντες Βουλευτές, Δήμαρχοι, 
εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων, 

εργαζόμενων και ανέργων της περιοχής.

Αποφασίσθηκε η σύνταξη υπομνήματος 
με συγκεκριμένες προτάσεις–δράσεις

σωτηρίας.

Με τη φράση «υπό το μηδέν», ο κ. Γιώργος
Κουκαρίδης, εκπρόσωπος των εργαζο-
μένων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας και

Γραμματέας του Σωματείου, περιέγραψε την κατά-
σταση, τόσο της επιχείρησης όσο και των εργαζό-
μενων, και αποκάλυψε τη δεινή κατάσταση που
έχουν περιέλθει οι 600 εργαζόμενοι , λέγοντας:
χαρακτηριστικά «Τις τελευταίες 5 βδομάδες, αν και
δουλεύουμε κανονικά, πήραμε μόλις 250 ευρώ».

Γιάννης Βασιλείου : «Κονδύλια και προτεραιότητα
στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Γιάννης Βασιλεί-
ου, στην εισηγητική του ομιλία, αφού έθεσε το βασικό πλαί-
σιο και τις παραμέτρους τους προβλήματος, ξεκαθάρισε:
«Οι όποιες λύσεις, ασφαλώς, αντικειμενικά μπορούν να
δοθούν ή να μη δοθούν από τις εκάστοτε Κυβερνητικές
πολιτικές, όχι πάντως από την Τοπική Αυτοδιοίκηση που
είναι διαφορετικός ο ρόλος της» και πρόσθεσε: «Ως Τοπική
Αυτοδιοίκηση όμως μπορούμε να ζητήσουμε, όπως το
κάναμε, τα 32 περίπου ναυάγια του κόλπου της Ελευσίνας
να ανελκυστούν και διαλυθούν στα Ναυπηγεία Ελευσίνας,
δίνοντας μια έστω προσωρινή, παραγωγική ανάσα. 

Μπορούμε επίσης να ζητήσουμε, όπως θα κάνουμε,
συνάντηση με τη ΔΕΗ για να μην κοπεί το ρεύμα στα σπί-
τια των 600 εργαζομένων, που δεν έχουν ούτε να φάνε. 

Μπορούμε ακόμα να σταθούμε πλάι σε κάθε πολίτη, και
αυτό δηλώνουμε ως Περιφέρεια ότι θα το κάνουμε με την
αναμόρφωση του προϋπολογισμού, δίνοντας κονδύλια και
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρί-
σης».

Ο «ΓΟΛΓΟΘΑΣ» ΤΩΝ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Κραυγή αγωνίας από τους εργαζόμενους 
σε ευρεία σύσκεψη που διοργάνωσε 

η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής

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

ΓΚΟΛΕΜΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ 20
210 55 46 448

Ασπρόπυργος
Μαγγίνα Πηγή Ν.

Μπότσαρη Μάρκου 2,
Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105573484

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Κατζιλιεράκη Β.
Τσακάλωφ 11 &

Μαστραχά 2,
Εφημερία: 08:00 -
20:00 Τηλέφωνο:

2102471660

Αχαρνές
Διαμάντη Αγγελική
Φιλαδελφείας 237-

239, - Κόκκινος
Μύλος,  Εφημερία:

08:00 - 08:00
(Επομένης)
Τηλέφωνο:
2102316737

Παπανικολάου Γ.
Θρακομακεδόνων

117,  Εφημερία: 
08:00 - 23:00
Τηλέφωνο:
2102430204

Μάνδρα
Γιάννου Γεώργιος Ι.
Δήμητρος 5,  Εφημε-

ρία:  08:00 - 08:00
(Επομένης)
Τηλέφωνο:
2105555844

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Αυξημένη
συννεφιά 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 15 έως 24
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Καμία επίσημη εορτή

2 - ΘΡΙΑΣΙΟ Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014
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Για πρώτη φορά στην Ελλάδα αξιο-
ποιείται το εργαλείο της Σύμπρα-
ξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

για την κατασκευή αθλητικών υποδομών,
ύστερα από την σχετική εντολή του Υφυ-
πουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιάν-
νη Ανδριανού στις αρμόδιες υπηρεσίες
της ΓΓΑ, και σε συνεργασία με την Ειδική
Γραμματεία ΣΔΙΤ του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, υπεγράφη εθχές από
τον Γιάννη Ανδριανό η προκήρυξη της
δημοπράτησης έξι ανοιχτών κολυμβητη-
ρίων και πέντε κλειστών γυμναστηρίων σε
ολόκληρη την Ελλάδα. 

Οι εργασίες κατασκευής προβλέπεται να
ξεκινήσουν το πρώτο τρίμηνο του 2015
και θα ολοκληρωθούν εντός δύο ετών.

Συγκεκριμένα η προκήρυξη αφορά στα
ανοιχτά κολυμβητήρια Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής,
Καστοριάς, Κοζάνης, Ηγουμενίτσας, Ασπροπύργου και 

Θήβας, καθώς και στα κλειστά γυμναστήρια Σαμοθρά-
κης, Καστοριάς, Άργους, Σικυωνίων και Οινοφύτων.

Το πρόγραμμα κατασκευής αθλητικών υποδο-
μών μέσω ΣΔΙΤ θα συνεχιστεί με άλλα επτά εγκε-
κριμένα έργα (τέσσερα κολυμβητήρια και τρία
γυμναστήρια), ενώ σχεδιάζεται η επέκταση της
αξιοποίησης των ΣΔΙΤ σε τομείς όπως η ενεργεια-
κή αναβάθμιση αθλητικών υποδομών, τα συστή-
ματα εποπτείας και ηλεκτρονικού εισιτηρίου, και ο
αθλητικός τουρισμός, σε συνεργασία με τα συναρ-
μόδια Υπουργεία.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2014 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

«’Ένα έργο τεράστιας σημασίας για την πόλη του
Ασπροπύργου, η κατασκευή του Κολυμβητηρίου,
που πέρασε «από σαράντα κύματα» , εξαιτίας των

καθυστερήσεων απο πλευράς της κεντρικής εξουσίας,
μπαίνει επιτέλους σε φάση υλοποίησης. 

Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΙΔΙΩΤΩΝ ΦΕΡΝΕΙ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εργασίες κατασκευής το α΄ τρίμηνο του 2015 
στο ανοιχτό κολυμβητήριο Ασπροπύργου  

Προβλέπει η προκήρυξη που υπεγράφη εχθές από τον υφυπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού Γιάννη Ανδριανό

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014 ΘΡΙΑΣΙΟ - 3ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ

Στους δήμους 102,8 εκατ. 
ευρώ από τους ΚΑΠ

- Στο 1,4 εκατ. η επιχορήγηση στους- Στο 1,4 εκατ. η επιχορήγηση στους
δήμους της Δυτικής Αττικήςδήμους της Δυτικής Αττικής

Εγκρίθηκαν από το λογαριασμό του υπουργεί-
ου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς

Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοι-
πών γενικών δαπανών», ποσό 102.857.171,27 €, το
οποίο αποδίδεται ως δέκατη τακτική επιχορήγηση
έτους 2014 σε δικαιούχους Δήμους της Χώρας. 

Από το ανωτέρω ποσό θα παρακρατηθεί και θα
αποδοθεί με τη χρηματική εντολή του Υπουργείου
προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό
9.098.100,00 € υπέρ των ταμείων ΤΠΔΚΥ και
ΤΕΑΔΚΥ.  Μεταξύ άλλων τα ποσά που εγκρίθηκαν
προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών
γενικών δαπανών των δήμων.

Τα αποδοτέα ποσά στους δήμους 
της Δυτικής Αττικής και Αχαρνών 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: 253.461,78
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 288.943,18
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ: 164.462,48
ΜΕΓΑΡΕΩΝ: 312.925,34
ΦΥΛΗΣ: 364.657,85
ΑΧΑΡΝΩΝ:  734.789,84

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ έ ς
δράσεις για τη χρήση
παράνομων εξαρτησιο-
γόνων ουσιών καθώς
και την πρόληψη
συμπεριφορών που
αναπτύσσονται από

την κατάχρηση του διαδικτύου καθώς και των τυχερών
παιγνίων, αναμένεται να υλοποιηθούν και τη φετιή χρο-
νιά σε σχολεία της Α/βάθμια και Δ/βάθμια Εκπαίδευση
του δήμου Αχαρνών, από έμπειρο επιστημονικό προ-
σωπικό το Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και

Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Αχαρνών
«Διέξοδος», σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Επό-
πτη του, τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών
(Ο.ΚΑ.ΝΑ.).

Σε αυτές τις συναντήσεις καλούνται να ανταποκριθούν
γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές ,προκειμένου να συμ-
βάλλουν με τη σωστή καθοδήγηση στην επίλυση προ-
βλημάτων στο σχολικό χώρο, εντός του οικογενειακού
περιβάλλοντος αλλά και ευρύτερα στην  κοινότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοι-
νωνείτε στο τηλέφωνο επικοινωνίας του Κέντρου : 210
2409015

Διαδρομές πρόληψης και
ενημέρωσης για τις εξαρτήσεις 
Και τη φετινή χρονιά στη σχολική κοινότητα 

των Αχαρνών από το Κέντρο «Διέξοδος»

Ο δήμος Ελευσίνας, κινούμενος στην κατεύθυνση της προστα-
σίας του περιβάλλοντος, με την προώθηση της ανακύκλωσης, την
απομάκρυνση μπαζών, την εφαρμογή προγραμμάτων ( τηγανέ-
λαια- τηγανοκίνηση), τις μετρήσεις  Η/Μ Ακτινοβολίας με σταθμούς
ατμοσφαιρικής ρύπανσης εντός της πόλης, τη λειτουργία του
Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κι διάφορες άλλες δρά-
σεις , προχώρησε στην εκ νέου σύσταση της Επιτροπής Περι-
βάλλοντος για τη νέα δημοτική θητεία , κρίνοντας ότι η λειτουργία
της θα βοηθήσει πρωτίστως στην αξιολόγηση και τον έλεγχο  αδει-
οδοτήσεων ρυπογόνων μονάδων καθώς και στην περαιτέρω
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας. 

Αναλυτικότερα, το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας - κατά την
προχθεσινή συνεδρίαση - με ομόφωνη απόφασή του όρισε  ως
άμεσες προτεραιότητες και άξονες δράσεις της αναδιαμορφούμε-
νης Επιτροπής τις εξής:

1. Καταγραφή για την δημιουργία αρχείου των βασικών δρα-
στηριοτήτων που προκαλούν ρύπανση σε έδαφος, αέρα και
θάλασσα. 

2. Εξέταση και γνωμοδότηση για νέες αδειοδοτήσεις ρυπογό-
νων εγκαταστάσεων καθώς και για ανανεώσεις αδειοδοτήσεων
δραστηριοτήτων με περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

3. Αξιοποίηση και αξιολόγηση των μετρήσεων ρύπανσης από
τους σταθμούς μέτρησης του Δήμου Ελευσίνας. Εκτίμηση του επι-
πέδου ποιότητας ζωής στην Ελευσίνα και την Μαγούλα σε σχέση

με την ποιότητα του αέρα. 
4. Συμβολή στην προσπάθεια για βελτιστοποίηση της συλλογής

και μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων καθώς και της διαχεί-
ρισης του Δημοτικού Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
(ΚΔΑΥ).

5. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση φορέων και πολιτών για
περιβαλλοντικά θέματα (ρύπανση, διαχείριση απορριμμάτων,
ανακύκλωση, χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κλπ) μέσα
από διάφορες δράσεις και διαλέξεις. 

6. Περιοδικός και συχνός απολογισμός δράσεων μέσα από τον
τοπικό τύπο και social media.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά
από τις σχετικές εισηγήσεις η επιτροπή περιβάλλοντος απαρτίζε-
ται από: 

Παπαδόπουλος Δημήτρης (Πρόεδρος) ,Λινάρδος Παναγιώτης,
Μίλησης Αθανάσιος , Ψούνης Νικόλαος, Φαρμάκης Ταξιάρχης, 
Καμπάνης Γαβριήλ, Κοντούλης Γεώργιος, Μαλαχιάς Ελευθέριος,
Μοναχολιάς Ηλίας, Οικονομόπουλος Κωνσταντίνος, Παναγιω-
τούλιας Ιωάννης, Χαιρέτης Παντελής, Χριστίδης Αναστάσιος

Η επιτροπή περιβάλλοντος είναι ανοικτή και μπορεί να συμμε-
τέχει όποιος θελήσει. Όποιος θα ήθελε να συμμετέχει μπορεί να
επικοινωνήσει είτε με τον κο Αναστάσιο Χριστίδη στο τηλ
2105537248 είτε με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο στο τηλ
6942496835

Εκ νέου σύσταση της Επιτροπής
Περιβάλλοντος στον δήμο Ελευσίνας 
Προτεραιότητα η δημιουργία αρχείου των βασικών δραστηριοτήτων 

που προκαλούν ρύπανση σε έδαφος, αέρα και θάλασσα. 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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Ηκοινωνία των πολιτών, τα συνδι-
κάτα και τοπικές ομάδες ακτιβι-
στών από όλη την Ευρώπη,

καλούν σε ημέρα δράσης για να σταματή-
σουν η ΤΤΙΡ, η CETA και άλλες διαπραγ-
ματεύσεις ελεύθερου εμπορίου που είναι
σε εξέλιξη και να προωθηθούν εναλλακτι-
κές πολιτικές για το εμπόριο, οι οποίες θα
βάζουν σε προτεραιότητα τα δικαιώματα
των λαών, τη δημοκρατία και το περιβάλ-
λον. 

Η ΤΤΙΡ (Διατλαντική εταιρική σχέση
εμπορίου και επενδύσεων) και η CETA
(Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμ-
φωνία μεταξύ Καναδά και Ε.Ε.) είναι τα
πιο εμφανή παραδείγματα για το πόσο
αντιδημοκρατικά γίνονται οι διαπραγμα-
τεύσεις για τις πολιτικές εμπορίου και

ε π ε ν -
δ ύ σ ε -
ων και
α π ο -

κλειστικά προς το συμφέρον των μεγά-
λων λόμπυ. Οι δια-πραγματεύσεις διεξά-
γονται με μυστικότητα, με πολύ λίγες
πληροφορίες διαθέσιμες για δημόσιο
έλεγχο, ενώ επιτρέπουν αυξανόμενη
επιρροή από τα εταιρικά λόμπι στη δια-
μόρφωσή τους. 

Σε περίπτωση που οι συμφωνίες αυτές
προχωρήσουν, οι πολυεθνικές εταιρείες
θα έχουν αποκλειστικά δικαιώματα να
μηνύσουν τις κυβερνήσεις ενώπιον διε-
θνών κριτών, ανεξάρτητων από τα εθνικά
και ευρωπαϊκά νομικά συστήματα. Θα
μειώσουν τα απαιτούμενα επίπεδα υγιει-
νής και ασφάλειας σε μια προσπάθεια για
διατλαντική «εναρμόνιση» και θα υπονο-
μεύσουν την δύναμη των εθνικών και
τοπικών κυβερνήσεων όσον αφορά στην

πρόληψη των επιβλαβών επιχειρηματι-
κών πρακτικών, όπως είναι το fracking ή
η χρήση των μεταλλαγμένων (ΓΤΟ). Θα
προκαλέσουν το ξεπούλημα των βασι-
κών δημόσιων υπηρεσιών και θα σπρώ-
ξουν τους εργαζόμενους & τα κοινωνικά
δικαιώματα με ταχύτητα προς τα κάτω.

Αυτές οι πολιτικές είναι στενά συνδεδε-
μένες με τη συνεχή διάλυση των κοινωνι-
κών προτύπων και την ώθηση για ιδιωτι-
κοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών στο
όνομα της «λιτότητας», των «πολιτικών
της κρίσης» και της αύξησης της «αντα-
γωνιστικότητας». 

Η ημέρα δράσης θα κάνει δημόσια
ορατή τη διαφωνία μας στους δρόμους
της Ευρώπης. Θα συνεχίσουμε τη συζή-
τηση σχετικά με αυτές τις πολιτικές στη
δημόσια αρένα, από την οποία η Επιτρο-
πή της Ε.Ε., και οι ευρωπαϊκές κυβερνή-
σεις, προσπαθούν να την κρατήσουν
μακριά. Και θα προωθήσουμε τις εναλλα-

κτικές μας προτάσεις για διαφορετικές
οικονομικές πολιτικές. 

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τους πολί-
τες και τις ομάδες σε όλο τον κόσμο που
μοιράζονται τις ανησυχίες μας για το
περιβάλλον, τη δημοκρατία, τα ανθρώπι-
να και κοινωνικά δικαιώματα. Οι ΤΤΙΡ /
CETA θα αναχαιτιστούν από την ενέργεια
που βάζουμε οι πολίτες της Ευρώπης,
του Καναδά και των ΗΠΑ για να ακουστεί
η φωνή μας. 

Καλούμε οργανώσεις, πρωτοβουλίες
πολιτών, σωματεία, συλλόγους και κάθε
πολίτη να συμμετέχει στην Πλατεία
Συντάγματος (σκαλιά) στη δράση ενάντια
στις εμπορικές συμφωνίες TTIP/CETA. 

Μπορούμε να κερδίσουμε αυτή τη
μάχη

Ελληνική Πρωτοβουλία STOP ΤΤΙΡ
CETA 

Ο Δήμαρχος Ασπροπύρ-
γου, Νικόλαος Μελετίου,
έλαβε και δίνει στη δημο-
σιότητα το τελικό – εγκεκρι-
μένο σχέδιο του έργου.

Το Κολυμβητήριο της
πόλης, δημοπρατείται
σύντομα, κι αμέσως μετά
αρχίζει η κατασκευή του, η
οποία αναμένεται να ολο-
κληρωθεί με ταχείς ρυθ-
μούς, αφού το έργο θα
εκτελεστεί μέσω Σύμπρα-
ξης Ιδιωτικού – Δημόσιου
Τομέα (ΣΔΙΤ).  

Για τη συγκεκριμένη, ιδιαί-
τερα θετική εξέλιξη, ο
Δήμαρχος Ασπροπύργου
έκανε την ακόλουθη δήλω-
ση: «Για μια ακόμη φορά, η
Δημοτική Αρχή, είναι στην
ευχάριστη θέση να γνω-
στοποιεί πως η πόλη μας
πέτυχε κάτι που -για
πολλά χρόνια- φάνταζε
ακατόρθωτο.  Αφού απο-
πληρώσαμε, στο σύνολό 

του, το ακίνητο που προ-
ορίζονταν για το Κολυμβη-
τήριο του Ασπρόπυργου,
κατορθώσαμε να πετύχου-
με την ένταξή του σε πρό-
γραμμα άμεσης κατασκευ-
ής, μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.  Γεγονός
που σημαίνει ότι, σε
σύντομο χρόνο θα τεθεί
στη διάθεση του λαού και
ιδίως της Νεολαίας του
Ασπρόπυργου.  

Με τη αυτήν την πρόσφα-
τη επιτυχία , αποδεικνύου-
με  -για μια ακόμη φορά-
πω δεν είναι τυχαίο που,
Δήμος και Ενεργοί Πολίτες,
με σχέδιο, σωστή προετοι-
μασία, υπομονή κι επιμο-
νή, κερδίζουμε, το ένα μετά
το άλλο, όλα όσα υποσχε-
θήκαμε στον Ασπρόπυρ-
γο, πολλά από τα οποία
κάποιοι τα θεωρούσαν
ξεγραμμένα, όπως ο τριτο-
βάθμιος Βιολογικός Καθα-
ρισμός».

Οι άνθρωποι και ο πλανήτηςΟι άνθρωποι και ο πλανήτης
πάνω από τα κέρδη!πάνω από τα κέρδη!

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Τον τρόπο σύνταξης, τη δοµή, τη διαδικασία
υποβολής, τα όργανα σύνταξης, ελέγχου και
αξιολόγησης, περιγράφει εγκύκλιος
που εξέδωσε το υπουργείο Εσω-
τερικών και αφορά
στη διαδικασία
κ α τ ά ρ τ ι -
σ η ς ,

παρακο-
λ ο ύ θ η σ η ς
και αξιολόγησης
των Πενταετών Επι-
χειρησιακών Προ-
γραµµάτων των Οργα-
νισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α) β’ βαθµού για την περίοδο
2014-2019”.

Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράµµα-
τα αποτελούν ολοκληρωµένα προγράµµατα
περι φερειακής και οργανωτικής – λειτουργικής
ανάπτυξης Ο.Τ.Α.και αφορούν στις αναπτυξια-
κές υποδοµές και επενδύσεις καθώς και στη
βελτίωση της υφιστάµενης λειτουργίας των
Περιφερειών και των Νοµικών Προσώπων
τους. 

Οι προτεραιότητες που θα τεθούν κατά τη
διαδικασία κατάρτισης θα πρέπει να απορρέ-

ουν από θεσµοθετηµένα
χρηµατοδοτικά µέσα, 

τα Πενταετή Επιχει-
ρησιακά Προγράµµατα
των ∆ήµων καθώς και
άλλα γενικά ή ειδικά
αναπτυξιακά προ-
γράµµατα.

Η «Περιφερειακή
Α ν ά π τ υ ξ η »
θ ε μ ε λ ι ώ ν ε τα ι
πάνω στην

ανάγκη των
α τ ό -
μ ω ν
α λ λ ά

και των ανθρώ-
πινων κοινωνιών για

οικονομική και κοινωνική βελτίωση
/ πρόοδο / αναβάθμιση / αλλαγή με όρους

απόλυτους αλλά και σχετικούς. 
Πάντως, επειδή η έννοια της βελτίωσης και

της προόδου συναρτάται με το «υπαρκτό βέλτι-
στο», ο όρος ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδε-
μένος με την έννοια του προβλήματος, του
αστικού και περιφερειακού προβλήματος, που
συνήθως έγκειται στην υστέρηση κάποιων
χωρο-κοινωνιών ή κάποιων τμημάτων της κοι-
νωνίας έναντι άλλων.

Οδηγίες για την κατάρτιση εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών

Πώς συντάσσονται τα Πενταετή Επιχειρησιακά
Προγράμματα των Περιφερειών
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Μια εξαίσια μουσική βραδιά στο  προαύλιο
του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Ζωφριάς έζη-
σαν το απόγευμα της  Κυριακής 5 Οκτωβρίου
όλοι εκείνοι που ανταποκρίθηκαν στην πρό-
σκληση της Ενορίας. 

Οι «Φθινοπωρινές Μελωδίες 2014», όπως
ήταν ο τίτλος της συναυλίας περιλάμβανε την
παρουσίαση έντεχνου σύγχρονου τραγουδιού
μεγάλων τραγουδοποιών όπως οι Ν. Πορτο-
κάλογλου, Αλκίνοος Ιωαννίδης,  Κ. Θηβαίος,  

Γ. Κότσιρας κ.ά., την οποία έφεραν σε
πέρας, τρεις κιθαρίστες της γειτονιάς της
Ζωφριάς, ανερχόμενα ταλέντα. 

Πρόκειται για τους  Διονύση Νεόφυτο, Γιώρ-
γο Μπακαβέλο και Δημοσθένη Γκίνη, που μαζί
με τον  Ζωφριώτη DJ Βαγγέλη Γεωργίου, χάρι-
σαν στο κοινό τους μια αξέχαστη φθινοπωρινή
βραδιά. 

Φιλόξενος οικοδεσπότης της μουσικής
εκδήλωσης, υπήρξε ο εφημέριος του Ιερού 

Ναού πατέρας Ιγνάτιος , ο οποίος φρόντισε
ώστε να μη λείψει τίποτα από κανέναν. 

Τη Δημοτική Αρχή εκπροσώπησαν ο ανα-
πληρωτής Δήμαρχος Πολεοδομίας Νίκος
Χατζητρακόσιας, ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθ-
μιας Σχολικής Επιτροπής Δημήτρης Τσίγκος, ο 

Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών Παναγιώ-
της Καμαρινόπουλος και οι Τοπικοί Σύμβουλοι
Άνω Λιοσίων Λία Καψή και Μαρία Χριστοπού-
λου, που έδωσαν τα θερμά τους συγχαρητήρια
στους ταλαντούχους μουσικούς και στον πάτερ
Ιγνάτιο για την ευθύνη της διοργάνωσης.

Φθινοπωρινές μελωδίες
στον κήπο του Αγίου Γεωργίου 

της Ζωφριάς 

Από τους Θρακομακεδόνες
στα Νότια Προάστια

«Μετακόμισαν» 
οι βασανιστές με το σίδερο  

Στα Νότια Προάστια δραστηριοποιούνται
το τελευταίο χρονικό διάστημα τα μέλη
της αδίστακτης συμμορίας με το... ηλε-

κτρικό σίδερο, οι οποίοι  χτύπησαν ξανά, βασα-
νίζοντας ζευγάρι και τα παιδιά τους.

«Σιδέρωσαν» στο πρόσωπο και στο σώμα
61χρονο έμπορο υγρών καυσίμων, γιατί νόμι-
ζαν ότι τους είχε δώσει λάθος κωδικό για το
άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου. 

Είχαν δέσει στο υπόγειο τη σύζυγό του και τις
δύο κόρες του 22 και 20 χρόνων. 

Η μεθοδολογία δράσης παραπέμπει στην επι-
κίνδυνη ομάδα που είχε κάνει το ίδιο στη σύζυ-
γο γνωστού δερματολόγου-καθηγητή Πανεπι-
στημίου στη Φιλοθέη και σε ζευγάρι δικηγόρων
στους Θρακομακεδόνες.  

Όπως αναφέρουν αξιωματικοί της Ασφάλει-
ας Αττικής, κάποια μέλη  της σπείρας είχαν συλ-
ληφθεί, οι συνεργοί τους όμως φαίνεται πως
συνεχίζουν τη σκληρή δράση τους.   

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνη-
γητό για τη σύλληψή τους.

Σε φορτισμένη ατμόσφαιρα πραγματοποιή-
θηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
της περασμένης Πέμπτης η συζήτηση που

αφορούσε στη μεταφορά των μαθητών για την
εκπαιδευτική περίοδο 2014 – 2015. Στην αίθουσα
παραβρέθηκαν μαθητές, γονείς, καθώς και σύλλο-
γοι γονέων από την Ανατολική Αττική, οι οποίοι και
διαμαρτυρήθηκαν γιατί δεν έχει ακόμη ξεκινήσει η
δωρεάν μεταφορά των μαθητών από την Περιφέ-
ρεια Αττικής.   

Στην τοποθέτηση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατο-
λικής Αττικής, αρμόδιου εισηγητή για το θέμα,
ακούστηκαν γενικόλογες δεσμεύσεις προεκλογι-
κού τύπου χωρίς επί της ουσίας να λύνεται το
πρόβλημα που απασχολεί χιλιάδες μαθητές και
γονείς σε όλη την Περιφέρεια Αττικής.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος Δυτικής Αττικής
Σταυρούλα Δήμου στην τοποθέτησή της τόνισε:
«Προέρχομαι από μια περιοχή που αποτελείται
από χωριά και διάσπαρτους οικισμούς σε μια
πολύ μεγάλη έκταση και συγκεκριμένα τις Ερυ-
θρές, τα Βίλια, την Οινόη, το Πόρτο Γερμενό, το
Αλεποχώρι, την Κινέτα, όπου οι χιλιομετρικές
αποστάσεις είναι μεγάλες και το οδικό δίκτυο
κακό. 

Πέρα από το γεγονός ότι ουδείς ενημέρωσε τους
γονείς και τους μαθητές της Δυτικής Αττικής για τη
σημερινή συνεδρίαση, θέλω να σας ενημερώσω
πως μεγάλος αριθμός των γονέων είναι άνεργοι
και αγρότες και για αυτούς τους λόγους δεν μπό-
ρεσαν να παραβρεθούν σήμερα εδώ όσοι ενημε-
ρώθηκαν. 

Θα ήθελα να επισημάνω, επίσης, πως οι μετα-
φορές στη Δυτική Αττική παρουσιάζουν επιπλέον
προβλήματα εξαιτίας της ύπαρξης ειδικών ομά-
δων πληθυσμού που προκαλούν φθορές στα
οχήματα των μεταφορέων και αυτό έχει ως συνέ-

πεια την άρνηση
των μεταφορέων
να πραγματοποι-
ούν τα δρομολό-
για. 

Ως προηγούμενη
διοίκηση στα προ-
βλήματα αυτά,
παρά την απαρά-
δεκτη υφιστάμενη
νομοθεσία την
οποία έχουμε
επανειλημμένως
καταγγείλει προς
πάσα κατεύθυν-
ση, πέρυσι δώσα-

με λύσεις άμεσα με 3 εκ ευρώ από ίδιους πόρους
της Περιφέρειας για να μη μείνει κανείς μαθητής
στο σπίτι του. Όπως πρότεινε ο κ. Σγουρός η
τωρινή διοίκηση οφείλει άμεσα από ιδίους πόρους
να χρηματοδοτήσει τη διαδικασία προκειμένου να
ξεκινήσουν οι μεταφορές. 

Κύριοι της Διοίκησης, πρέπει να καταλάβετε πως
δεν είστε πλέον αντιπολίτευση. Οι πολίτες περι-
μένουν να δώσετε λύσεις στα προβλήματα και
όπου δεν μπορείτε ή δεν ξέρετε να ρωτάτε αυτούς
που ξέρουν, δεν είναι κακό. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής αντί να
μας πει πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία προ-
κειμένου οι μαθητές να μεταφερθούν στα σχολεία,
παρότρυνε τους μαθητές να κάνουν καταλήψεις
στα σχολεία. Αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, οι μαθη-
τές γνωρίζουν να το κάνουν και από μόνοι τους και
μάλιστα πολύ καλά. Και με αυτή την προτροπή να
είστε σίγουροι πως κάποιοι από τα ιδιωτικά σχο-
λεία θα τρίβουν τα χέρια τους.

Επιτέλους, φερθείτε σαν υπεύθυνη Διοίκηση». 

«Δεν είστε πλέον αντιπολίτευση. 
Οι πολίτες περιμένουν να δώσετε λύσεις». 
Τοποθέτηση της Σταυρούλας Δήμου, στο Περιφερειακό 

Συμβούλιο με θέμα τη μεταφορά των μαθητών
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Το γεγονός ότι ο Πολιτιστικός –
Εξωραϊστικός Σύλλογος της
Ζωφριάς είναι ιδιαίτερα δραστή-

ριος κι επιτελεί ουσιαστικό έργο, το απέ-
δειξε η έντονη παρουσία εκπροσώπων
της Δημοτικής Αρχής στην καθιερωμένη
Φθινοπωρινή Συνεστίαση για την έναρξη
της νέας περιόδου, η οποία πραγματο-
ποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 5
Οκτωβρίου. Πολλώ δε μάλλον, καθώς η
προσέλευση των εκπροσώπων της
Δημοτικής Αρχής υπήρξε  αυθόρμητη
επιλογή, αφού  κατά την πάγια τακτική
του, ο Σύλλογος δεν είχε κάνει επίσημο
κάλεσμα. 

Τη βραδιά που πραγματοποιήθηκε στη
φιλόξενη στέγη του Συλλόγου, που βρί-
σκεται στην πλατεία του «Βορεινού»
άνοιξε η πρόεδρος Ευαγγελία Κωβαίου,
η οποία στο σύντομο χαιρετισμό της
προς τα μέλη και τους κατοίκους της
Ζωφριάς, ευχήθηκε εκ μέρους του Διοι

κητικού Συμβουλίου, «Καλό φθινόπωρο
με υγεία και καλή πρόοδο στα παιδιά».
Εν συνεχεία,  ευχαρίστησε όλους όσους
τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία
τους, καθώς και τους  επίσημους παρευ-
ρισκόμενους , παρ΄ ότι όπως χαρακτηρι-
στικά επεσήμανε «Ο Σύλλογος δεν έκανε
επίσημο κάλεσμα» και τους ευχήθηκε,
ως νέα Διοίκηση στο Δήμο Φυλής, να
έχουν, καλή επιτυχία στο έργο τους.

Συζήτηση για τα κυριότερα 
προβλήματα της περιοχής όπως η

ελλιπής συγκοινωνία 

Πρόσθεσε επίσης, ότι ο Σύλλογος
συνεχίζει το έργο του με την ίδια ένταση
και προσπάθεια για το καλό της
Ζωφριάς, τόσο στα Πολιτιστικά , όσο και
στα  Εξωραϊστικά θέματα. Αναφέρθηκε
μάλιστα σε ένα από τα  κυριότερα προ-
βλήματα που είναι η ελλιπής Συγκοινωνία. 

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην
παρουσία της χοροδιδασκάλου, κ. Αργυ-
ρώς  Σπηλιοπουλου η οποία καταχειρο-
κροτήθηκε από τον κόσμο και τα μέλη του
Χορευτικού, επισημαίνοντας πως  το
Δ.Σ. του Συλλόγου επιδιώκει με όλες του
τις δυνάμεις, να επανέλθει στα καθήκο-
ντά της, προκειμένου σε συνεργασία με
το Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό η
"Πάρνηθα", να γίνονται και πάλι δωρεάν
μαθήματα χορού στον Σύλλογο. 

Από κει και ύστερα, η βραδιά κύλησε με 
καλό σπιτικό φαγητό για το οποίο φρό

ντισαν οι κυρίες του Συλλόγου, αλλά και
με γλέντι, που κράτησε για πολλές ώρες. 

Από την πλευρά της Διοίκησης του
Δήμου έδωσαν το παρών, ο αναπληρω-
τής Δήμαρχος Πολεοδομίας Νίκος
Χατζητρακόσιας, ο Πρόεδρος των Παιδι-
κών  Σταθμών Παν.  Καμαρινόπουλος, ο
Πρόεδρος της Β΄θμιας Επιτροπής Παι-
δείας Δημήτρη Τσίγκος, ο Πρέδρος του
Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Άνω
Λιοσίων Χρήστος  Καματερός και οι Τοπι-
κοί Σύμβουλοι:  Μ. Χριστοπούλου, Λία
Καψή και Δημήτρης  Κοψαχείλης .

Φιλόξενη για ακόμη 
μια χρονιά η φθινοπωρινή

Συνεστίαση του 
Συλλόγου Ζωφριάς

Γλέντι προς τιμή 
της Γ΄ Ηλικίας από τη ΔΗ.Φ.Α

Γλέντι διοργανώνει η ΔΗ.Φ.Α 
στο Δημοτικό Γυμναστήριο Αχαρνών

«Μπάμπης Χολίδης» για τα μέλη των
Κ.Α.Π.Η της περιοχής μας την

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στις 11:00 π.μ.

Σύσταση συντονιστικού οργάνου 
Συλλόγων προτείνει 
η Αντικαρκινική Εταιρεία Αχαρνών

Καλούνται όλοι οι
Σύλλογοι των Αχαρ-
νών, που προάγουν
τον πολιτισμό και τον
εθελοντισμό, να
παραστούν στη συνά-
ντηση που θα γίνει
στις 12 Οκτωβρίου
2014 και ώρα 11.00
π.μ. στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Ι.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου Αχαρ-
νών, σε συνέχεια της πρωτοβουλίας του Παραρ-
τήματος Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρείας,

αναφορικά με τη σύσταση και ενεργοποίηση
ενός συντονιστικού οργάνου όλων των Συλλόγων
των Αχαρνών, με την επωνυμία «Αχαρνικές Δρά-
σεις».

Ο  Πρόεδρος του Παραρτήματος Αχαρνών,
της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας

Παναγιώτης X.Καζανάς 
Χειρουργός Οδοντίατρος

Σύνθεση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου  
Στην ’’Εθελοντική Ομάδα Ασπροπύργου ΘΡΙΑ
-Αθλητικός Όμιλος’’

Την Κυριακή 5/10/2014
και ώρα 11.00πμ  πραγ-
ματοποιήθηκε στο Πνευ-
ματικό Κέντρο του Δήμου
Ασπροπύργου η 1η
Γενική Συνέλευση του
Σωματείου ‘ Εθελοντική
Ομάδα Ασπροπύργου
ΘΡΙΑ-Αθλητικός Όμιλος’
(Αρ. Μητρώου 30269
Ειρηνοδικείου Αθηνών).

Η Προσωρινή Διοικού-
σα επιτροπή αφού ενη-
μέρωσε τα παρευρισκό-
μενα ιδρυτικά μέλη για

τις παρελθούσες δράσεις και το εθελοντικό έργο που
έχει επιτευχθεί  προχώρησε στην διενέργεια εκλογών
για την ανάδειξη  του 1ΟΥ Διοικητικού Συμβουλίου για
την διετία 2015-2016.      

Σύνθεση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου . 
Πρόεδρος Δέδες Βασίλειος του Ιωάννου
Αντιπρόεδρος Μάγκος Γεώργιος του  Ευαγγέλου 
Γ. Γραμματέας Πίνης Ιωάννης του Νικολάου
Ταμίας  Χατζηπολυχρόνη Φωτεινή του Εμμανουήλ.
Μέλος  Κότση  Ιωάννα του Βασιλείου
Αναπληρωματικά μέλη
Λαζάρου Ορσαλένα του Νικολάου
Βερούτης Κωνσταντίνος του Σωτηρίου.   
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Την Ευρωπαϊκή 
Επιχειρηματική 
Περιφέρεια 2016 

Προωθεί ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Εσωτερικών

Με γνώμονα τη δημιουργία ενός ευνοϊκού
περιβάλλοντος για την οικονομική ανά-
πτυξη, την κινητοποίηση των επιχειρήσε-

ων και την προβολή του παραγωγικού δυναμικού
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, το Υπουργείο
Εσωτερικών ενθαρρύνει τη συμμετοχή των Περιφε-
ρειών της χώρας στην πρωτοβουλία της Επιτρο-
πής των Περιφερειών «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική
Περιφέρεια 2016». 

Η εν λόγω ευρωπαϊκή πρωτοβουλία αναδεικνύει
και επιβραβεύει εκείνες τις Περιφέρειες της ΕΕ που
επιδεικνύουν εξαιρετικές, εξωστρεφείς επιχειρημα-
τικές στρατηγικές, ανεξαρτήτως του μεγέθους, της
οικονομικής ευρωστίας και των ικανοτήτων τους. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, κ. Θεό-
φιλος Λεονταρίδης, σε διαρκή επικοινωνία και
συνεργασία με τους εκπροσώπους των οργάνων
της ΕΕ, προωθεί τέτοιες δράσεις προκειμένου να
αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό ανάπτυξης και
απασχόλησης των Περιφερειών και να εισέλθει η
χώρα σε μια πορεία ανάκαμψης και νέας ευημε-
ρίας.

Εν προκειμένω, η συμμετοχή των Περιφερειών
της χώρας μας στο διαγωνισμό για την «Ευρωπαϊ-
κή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2016» αποτελεί μια
ευκαιρία για τους τοπικούς και περιφερειακούς
οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες να ανα-
δείξουν τον καθοριστικό ρόλο των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην ενίσχυ-
ση της δυναμικότητας της εθνικής οικονομίας,
καθώς και στην προβολή των τοπικών προϊόντων
τους. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι υποψήφιες Περιφέρειες θα
πρέπει να επιδείξουν, μέσω των συνεργιών τους
με τον επιχειρηματικό κόσμο:

(α) ένα εξωστρεφές πολιτικό όραμα και μια
δέσμευση για την προώθηση των ευρωπαϊκών
δράσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

(β) μια εταιρική σχέση και γόνιμη συνεργασία με
τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους, τα
εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και την κοι-
νωνία πολιτών, 

(γ) μια στρατηγική υλοποίησης μέτρων για την
επιχειρηματικότητα που περιλαμβάνει αποτελε-
σματικούς μηχανισμούς παρακολούθησης, βέλτι-
στη χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και
επενδυτικών ταμείων και άλλων δημόσιων χρημα-
τοδοτήσεων, καθώς και καινοτόμες και αειφόρες
δράσεις, και 

(δ) ένα πειστικό σχέδιο επικοινωνίας για την κινη-
τοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την
προβολή της Περιφέρειας σε περιφερειακό και
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ολοκληρώθηκαν επιτυ-
χώς οι εργασίες απο-
μάκρυνσης 50 τόννων

επικίνδυνων τοξικών αποβλή-
των από παράδρομο της Αττι-
κής Οδού (33ο χλμ) στην
περιοχή του Κορωπίου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής κινήθηκαν άμεσα, μετά
τη διαπίστωση του Σώματος
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
για απόρριψη όξινης πίσσας
από αγνώστους, σε παράδρο

μο της Αττικής Οδού και
σε διπλανό αγροτεμάχιο. 

Με πρωταρχικό στόχο
τη διασφάλιση της δημό-
σιας υγείας, διενεργήθηκε
αμέσως πρόχειρος δια-
γωνισμός με την ένδειξη
του κατεπείγοντος και η
μειοδότρια εταιρία, υπό
την επίβλεψη των υπηρε-
σιών της ΑΔ Αττικής, προ-
χώρησε στην απομά-
κρυνση αποβλήτων και
στην αποκατάσταση του
περιβάλλοντος χώρου.

ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Επιτυχής απομάκρυνση τοξικών αποβλήτων
από παράδρομο της Αττικής Οδού

Σύλλογος Γυναικών ‘’Η Κροκωνίς’’
Ημερίδα γιά τον "Καρκίνο του Μαστού" 
στο Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου

Οόρος «καρκίνος του μαστού» αναφέρεται στη νοση-
ρή ανάπτυξη κακοήθους όγκου στην ευρύτερη
περιοχή του μαστού. 

Αποτελεί μία από τις πλέον συχνότερα εμφανιζόμενες μορ-
φές καρκίνου σε παγκόσμιο επίπεδο, πρώτη σε αριθμό
κρουσμάτων μεταξύ του γυναικείου πληθυσμού, ιδιαίτερα στο
δυτικό κόσμο. 

Αποτελεί, επίσης, τη δεύτερη σε συχνότητα αιτία θανάτου
μεταξύ των Ευρωπαίων γυναικών και την πρώτη μεταξύ καρ-
κινοπαθών.

Ο καρκίνος του μαστού, στις διάφορες μορφές της νόσου,
προκαλείται από άναρχο και αφύσικο πολλαπλασιασμό
παθολογικών κυττάρων στους ιστούς του σώματος, που, 

συνακόλουθα, προκαλούν το σχηματισμό κακοήθους όγκου
στην περιοχή του μαστού. Ο καρκίνος του μαστού, όπως και
κάθε κακοήθης νεοπλασία, αποτελεί ουσιαστικά κυτταρική
νόσο. Τα παθολογικά αυτά κύτταρα έχουν τη δυνατότητα διή-
θησης - διείσδυσης δηλαδή σε γειτονικούς ιστούς - και συνε-
πώς είναι σε θέση να επεκταθούν και να προκαλέσουν σοβα-
ρές βλαπτικές συνέπειες στη λειτουργία του οργανισμού.

Ας σημειωθεί πως η εμφάνιση της νόσου σε άρρενες, παρ'
ότι σπανιότατη, δεν είναι άγνωστη. 

Όσον αφορά στις γυναίκες, ουσιαστικά όλες αντιμετωπίζουν
τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου – όχι, όμως στον ίδιο
βαθμό. Ορισμένα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην
εμφάνιση των κρουσμάτων είναι αρκετά διαφωτιστικά.

ΦΦωωττόό   ααππόό  ΑΑπποοκκεεννττρρωωμμέέννηη   ΔΔιιοοίίκκηησσηη
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ΗVivechrom, η μεγαλύτερη εταιρεία χρωμά-
των στην Ελλάδα, μέλος του πολυεθνικού
ομίλου AkzoNobel, κατέκτησε για ακόμη

μία χρονιά τη χρυσή διάκριση στα βραβεία του
Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρηματικής Ηθικής
στην Ελλάδα (EBEN GR). 

Σε συνέχεια της περσινής χρυσής βράβευσης, η
Vivechrom, πιστή στις αρχές και στις αξίες της,
επιβραβεύτηκε για ακόμα μία χρονιά από το
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικής Ηθικής στην
Ελλάδα κατακτώντας τη διάκριση SEE G (Social
Environmental Ethical Governance Award) σε
συνέχεια της αξιολόγησης που πραγματοποιήθη-

κε από το ΕΒΕΝ GR, σύμφωνα με τις απαι-
τήσεις και τα κριτήρια του μοντέλου. 

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την
Τρίτη 7 Οκτωβρίου στο Ίδρυμα Ευγενίδoυ και για
μία ακόμη φορά συγκέντρωσε τα μεγαλύτερα ονό-
ματα των ελληνικών επιχειρήσεων. Το Ευρωπαϊκό
Δίκτυο Επιχειρηματικής Ηθικής έχει ως στόχο τη
διάδοση και την καλλιέργεια ενός νέου τρόπου
διοίκησης που έχει ως βάση του τις αξίες της Επι-
χειρηματικής Ηθικής, τη δημιουργία ενός καθολικά
αποδεκτού κώδικα επιχειρηματικής δεοντολογίας,
καθώς και την αύξηση της γνώσης και ενημέρω-

σης σε θέματα Επιχειρηματικής Ηθικής, Εταιρικής
Ευθύνης και Διακυβέρνησης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Vivechrom, κος
Ιωακείμ Προβατάς, δήλωσε «Είμαστε υπερήφανοι
που για ακόμα μία χρονιά η εταιρεία μας απέσπα-
σε μία τόσο σημαντική διάκριση, αυτή από το
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικής Ηθικής. Η
Vivechrom συνεχίζει να αποδεικνύει έμπρακτα τη
δέσμευσή της στις αξίες της επιχειρηματικής ηθι-
κής, της εταιρικής ευθύνης και διακυβέρνησης.»

Με τη νομπελί-
στρια Ειρήνης,
ιρλανδή Μέιριντ

Κόριγκαν Μαγκουάιρ,
συναντήθηκε στα γραφεία
της Περιφέρειας, η Περι-
φερειάρχης Ρένα Δούρου.
Η Μέιριντ Κόριγκαν
Μαγκουάιρ συνοδευόταν
από τον Πάνο Τριγάζη,
πρόεδρο του Παρατηρη-
τηρίου Διεθνών Οργανι-
σμών και Παγκοσμιοποίησης, που
προσκάλεσε στην Αθήνα την ιρλαν-
δή νομπελίστρια.

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω
από την ανάγκη συνέχισης της επι-
κοινωνίας προκειμένου να υπάρξει
ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για
σοβαρά θέματα σε μια ιδιαίτερα κρί-
σιμη περίοδο.

Η Μέιριντ Κόριγκαν Μαγκουάιρ
ενημέρωσε την Περιφερειάρχη Αττι-
κής για τις δράσεις που συμφωνή-
θηκαν τον περασμένο Ιούνιο στο
πλαίσιο του Παγκόσμιου αντιπολε-
μικού Φόρουμ που διοργανώθηκε
στο Σεράγεβο με την αφορμή των
100 χρόνων από τον Πρώτο 

Παγκόσμιο πόλεμο. Μεταξύ των
προτάσεων που συζητήθηκαν
ήταν και η διοργάνωση μίας
πανευρωπαϊκής εκστρατείας κατά
του ναζισμού και του φασισμού
καθώς και ο ορισμός της 9ης
Μαΐου 2015, εβδομήντα χρόνια
από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου
πολέμου, ως Ημέρας Δράσης για
την Ειρήνη, τον Αφοπλισμό και τη
Διεθνή Αλληλεγγύη. 

Η Ρένα Δούρου τόνισε στην Μέι-
ριντ Κόριγκαν Μαγκουάιρ ότι η
Περιφερειακή Αρχή θα αναλάβει
πρωτοβουλία να εισηγηθεί αυτές
τις προτάσεις στο Περιφερειακό

Συμβούλιο καθώς και σε άλλες
Περιφέρειες και Δήμους, στην
Ελλάδα και την Ευρώπη.

«Σήμερα ίσως περισσότερο
από ποτέ άλλοτε, η ανθρωπό-
τητα, οι πολίτες έχουν ανάγκη
τη δημιουργία μίας κουλτούρας
ειρήνης. 

Κάτι που δεν μπορεί να γίνει
παθητικά, ως μάννα εξ ουρα-
νού, αλλά πρέπει να το διεκδι-
κήσουν ενεργητικά με τα κινή-

ματά τους οι πολίτες», τόνισε η
Περιφερειάρχης.

Η Μέιριντ Κόριγκαν Μαγκουάιρ
αποτελεί άλλη μία απόδειξη της
αστείρευτης δυναμικής που κρύ-
βουν μέσα τους οι γυναίκες στον
αγώνα για ειρηνική συνύπαρξη
των λαών και αλληλεγγύη. «Κρίσι-
μος μπορεί να είναι ο ειδικός
ρόλος των γυναικών. 

Μέσα από τον αγώνα για ισότητα
και μέσα από την υποστήριξη των
δικαιωμάτων των γυναικών σε
ολόκληρο τον κόσμο, περνά ο
δρόμος για την εμπέδωση της
κουλτούρας ειρήνης», υπογράμμι-
σε η Περιφερειάρχης.

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στο ειδικό δημοτικό 
σχολείο Ιλίου

Το ειδικό δημοτικό σχολείο Ιλίου είναι ένα
από τα δεκατέσσερα (14) σχολικά κτίρια,που
σύντομα θα ξεκινήσουν να κατασκευάζονται,
με τη μέθοδο ΣΔΙΤ, δηλαδή με τη Σύμπραξη
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. 

Το νέο σύγχρονο ειδικό δημοτικό σχολείου
κατασκευάζεται στη συμβολή των οδών Καπ-
παδοκίας και Επταπυργίου στο Ίλιον και σύμ-
φωνα με το χρονοδιάγραμμα θα λειτουργήσει
τη σχολική χρονιά 2016-2017 καλύπτοντας τις
ανάγκες υλοποίησης νέων εκπαιδευτικών
υποδομών.

Κατά τη διάρκεια των 25 ετών o ιδιώτης ανά-
δοχος θα ελέγχεται για την ποιότητα και την
παροχή των υπηρεσιών του, εξασφαλίζοντας
έτσι ποιοτικές εκπαιδευτικές υποδομές προς
τους πολίτες και το δημόσιο.

Οι προδιαγραφές αποτελέσματος της ΚτΥπ
ΑΕ για τα σχολικά κτίρια αποτελούν αναπό-
σπαστο τμήμα της σύμβασης.

Πρωτοβουλίες Ρ. Δούρου σε ΕΕ κατά του ναζισμού
- Συνάντηση με τη νομπελίστρια Ειρήνης, Μέιριντ Κόριγκαν Μαγκουάιρ είχε η περιφερειάρχης

Ακόμη μία χρυσή βράβευση 
για τη Vivechrom 
Από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικής Ηθικής στην Ελλάδα
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Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

Οι ομιλητές στάθηκαν στο πλευρό
των εργαζομένων, αλλά και ανέπτυ-
ξαν προβληματισμό για τη βιωσιμό-
τητα του Ναυπηγικού κλάδου γενικό-
τερα, επισημαίνοντας την αναγκαιό-
τητα άμεσης παρέμβασης της κυβέρ-
νησης, του Πρωθυπουργού και του
αρμοδίου Υπουργού Ανάπτυξης.

Διαρκής διαβούλευση 
για το μέλλον της επιχείρησης
αλλά και γενικότερα για την

ανάπτυξη του Θριασίου Πεδίου  

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πρω-
τοβουλία της Περιφερειακής Αυτοδι-
οίκησης για την πραγματοποίηση
αυτής της σύσκεψης, χαρακτηρίζο-
ντάς την ως την πρώτη σημαντική σε
επίπεδο Δυτικής Αττικής, υπογραμ-
μίζοντας μάλιστα πως δεν αφορά
μόνο το μέλλον των εργαζόμενων και
των Ναυπηγείων Ελευσίνας, αλλά
και την ανάπτυξη και το μέλλον της
Δυτικής Αττικής και συνολικά της
χώρας, αφού το Θριάσιο Πεδίο είναι
η «πρωτεύουσα» της βαριάς βιομη-
χανίας της Ελλάδας.

Μετά από την πολύωρη σύσκεψη
οι συμμετέχοντες κατέληξαν στην

αναγκαιότητα αυτή η πρω-
τοβουλία της Περιφερεια-
κής Ενότητας Δυτικής Αττι-
κής να κλιμακωθεί, να απο-
τυπωθεί σε ένα συγκεκρι-
μένο υπόμνημα διάσωσης
της επιχείρησης και στήρι-
ξης των εργαζομένων και
να εξελιχθεί σε μια διαρκή
διαβούλευση με τη συμμε-
τοχή όλων των αρμόδιων
φορέων της περιοχής.

Στη σύσκεψη παραβρέθη-
καν:

• Οι Βουλευτές Περι-
φέρειας Αττικής: κ.κ. Γεώρ-
γιος Βλάχος, Αθανάσιος Μπούρας,
Γεωργία Μαρτίνου, Ιωάννης Γκιόκας,
Βασίλης Οικονόμου, ο Bουλευτής Α’
Πειραιά κος Θοδωρής Δρίτσας, ο κος
Γεώργιος Χαϊκάλης - Διευθυντής του
πολιτικού Γραφείου του Βουλευτή
Παύλου Χαϊκάλη και ο εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ κος Φιλίππας.

• Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου
κος Νικόλαος Μελετίου, ο Αντιδήμαρ-
χος Μάνδρας-Ειδυλλίας κος Μελέ-
τιος Αδάμ, ο Αντιδήμαρχος Μεγαρέ-
ων κος Πολυχρόνης, ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 

κος Βασίλης Αγριμάκης καθώς και η
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Φυλής κα Αρβανιτάκη.

• Από το Δ.Σ. του Σωματείου
Σ.Ε.Ν.Ε.: οι κ.κ. Κουκαρίδης, Κυρια-
ζόπουλος, Κουτούλας, Μαυρονά-
σιος, Κουντούρης, Παπανικολάου,
Κόλλιας, Καρατζίδης, Μπερσής,
Δουλόπουλος και Παπαβασιλείου.

• Ο Πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Μετάλλου κος Στεφανόπουλος

• Ο Αναπληρωτής Γενικός 

Γραμματέας της Γ.Σ.Ε.Ε. κος
Δανούσης

• Ο Πρόεδρος του Εργατικού
Κέντρου Ελευσίνας κος Ηλιόπουλος

• Ο Πρόεδρος της Ένωσης
Καταναλωτών Θριασίου κος Αλεξά-
κης

• Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Μετάλλου και Ναυπηγικής Βιομηχα-
νίας Ελλάδας κος Πουλικογιάννης.

• Με την παρουσία τους τίμη-
σαν τη σύσκεψη εργαζόμενοι και
άνεργοι της περιοχής.

Η συζήτηση τώρα
περί του αν η Ελλά-
δα είναι ικανή να
φιλοξενεί τρία ναυ-
πηγεία είναι παλαιά
και μάλλον έχει απα-
ντηθεί στην πράξη.
Για τα ναυπηγεία
στον Σκαραμαγκά,
την Ελευσίνα και τη
Σύρο, την τελευταία
δεκαετία σπανίως
βρήκαν τον δρόμο
σοβαρές ιδιωτικές
παραγγελίες. 

Σχεδόν αποκλειστι-
κός «εργοδότης»
ήταν το ελληνικό
Δημόσιο διά του
Πολεμικού Ναυτικού. 

Επιπλέον ,  την ίδια ώρα που ο
ανταγωνισμός από τα γειτονικά
Ναυπηγεία είναι τεράστιος (ανα-
πτυσσόμενη δύναμη η Τουρκία) 

εδώ οι εγκαταστάσεις ρημάζουν
αφού μετά και την αίτηση υπαγωγής
στο άρθρο 99 (για προστασία από 

τους πιστωτές) το Μάρτιο του 2011, 
ουσιαστικά βήματα για να εκσυγ-

χρονισθούν τα  Ναυπηγεία Ελευσί

νας - ώστε  να προσελκύσουν δου-
λειές από τους ‘Ελληνες πλοιοκτήτες
- δεν έχουν γίνει . 

Η “υπόθεση” των Ναυπηγείων
Ελευσίνας και των Ναυπηγείων Σκα-
ραμαγκά είναι μια “εθνική υπόθεση”,
η λειτουργία και η αναβάθμισή τους
είναι αναγκαία συνθήκη για την
παραγωγική ανασυγκρότηση του
Τόπου. 

Η ναυπηγική βιομηχανία, άλλωστε,
συνιστά απαραίτητη “μεταβλητή”
στην αναπτυξιακή εξίσωση της
Ελλάδας, βασική συνιστώσα για την
εθνική προκοπή.

Σε αυτήν την κατεύθυνση απαιτεί-
ται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κλαδι-
κής ναυπηγικής πολιτικής που θα
εκτείνεται από τη χαλυβουργία-
μεταλλουργία μέχρι τον εφοπλιστι-
κό-ναυτιλιακό χώρο και τις τραπεζι-
κές πιστώσεις-εγγυήσεις έχοντας ως
κοινό παρανομαστή τον τεχνολογικό
εκσυγχρονισμό των Ναυπηγείων, τη
ναυπηγική έρευνα και καινοτομία.

Επισημάνθηκε η αναγκαιότητα άμεσης 
παρέμβασης της κυβέρνησης, του 
Πρωθυπουργού και του αρμοδίου 
Υπουργού Ανάπτυξης

Η ναυπηγική βιομηχανία, συνιστά απαραίτητη “μεταβλητή” 
στην αναπτυξιακή εξίσωση της Ελλάδας 
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΔΑΡΑΣ: 
«Ας έρθουν όλοι 
κοντά στην ομάδα»

Για τους στόχους, τις προσδοκίες αλλά και τις νέες και-
νοτομίες του Μανδραικού Α.Ο, μίλησε ο νέος πρόεδρος
Χρήστος Νοδάρας για τη νέα χρονιά ενώ παράλληλα
ζήτησε τη στήριξη όλων των φιλάθλων του.

<<Ας έρθουν όλοι να βοηθήσουν. Τους θέλουμε όλους
κοντά μας. Να ενώσουμε όλες μας τις δυνάμεις γιατί ο
Μανδραικός έχει ιστορία. Η ομάδα είναι καινούργια σε
πολλά πράγματα. Ξεκινήσαμε και επίσημα τη νέα χρο-
νιά που μαζί με τους υπόλοιπους στην διοίκηση ευχό-
μαστε να έχουμε μια καλή πορεία. Η ομάδα θα είναι
καλύτερη. Δίνουμε το δικαίωμα στα παιδιά απο τις ακα-
δημίες το εφηβικό και το παιδικό να ανεβαίνουν και στο
αντρικό. Θα τους δοθεί η ευκαιρία να δείξουν την αξία
τους. Εμείς θα δώσουμε την ουσία του Μανδραικού και
στα νέα παιδιά, για να φτάσουν σε τοπ επίπεδο. Επιτέ-
λους ο Μανδραικός είναι ένας. Σύντομα θα επικρατήσει
παντού». 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ 
ΣΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΑΙΟΛΙΚΟ

Η διοίκηση του Μανδραικού με αφορμή του μάτς της
Κυριακής στην Μάνδρα με τον Αιολικό καλεί του φιλά-
θλους να δώσουν βροντερό παρόν και να αποτελέσουν
τον 12ο παίκτη.

Ανακοινώθηκε απο την
γραμματεία της ΕΠΣΔΑ
το αγωνιστικό πρό-
γραμμα του Σαββατο-
κύριακου στην Α' και
Β'κατηγορία Δυτικής
Αττικής. Αναλυτικά:

ΣΑΒΒΑΤΟ(16:00)
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(2η
αγωνιστική)

ΠΑΡΑΛΙΑΣ: ΑΙΑΣ
ΑΣΠΡ. - ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ

Ν . Π Ε Ρ Α Μ Ο Υ :
ΑΤΤΑΛΟΣ - ΑΣ
Π Υ Ρ Ρ Ι Χ Ι Ο Σ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-
ΔΟΞΑΣ - ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ(11:0
0) ΛΕΩΝ -
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ
Φ Υ Λ Ή Σ ( 1 6 : 0 0 ) :
Θ Ρ Α Σ Υ Β Ο Υ Λ Ο Σ -
Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ ΑΤ Ο Σ :
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ -
Κ Ρ Ι Ο Σ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Β Ι Λ Ι Ω Ν :
ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ - Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑΣ

Β ' Κ ΑΤ Η Γ Ο Ρ Ι Α ( 2 η
αγωνιστική)
ΣΑΒΒΑΤΟ(16:00)
Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ
Ρ Ο Υ Μ Ε Λ Ι Ω Τ Η Σ :
Η Ρ Α Κ Λ Η Σ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ
Π Α Ν Ο Ρ Α Μ ΑΤ Ο Σ :
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΡΓΩ
ΜΕΓΑΡΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ(16:00)
Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ: 

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ
ΕΝΩΣΗ - Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ

Ν Ε Ο Κ Τ Ι Σ Τ Ω Ν
Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Υ :
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.
ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Γ Κ Ο Ρ Υ Τ Σ Α Σ :
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ - ΠΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2004

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ:
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ -
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΠΣΔΑ: ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

Ο ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2-0 
ΤΟΝ ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ
Για την 2η φάση του κυπέλλου Δυτικής Αττικής ο Αίας

Παραλίας καλύτερος επικράτησε του ΠΑΟΚ Μάνδρας
και απέκτησε προβάδισμα για πρόκριση στην επόμενη
φάση του θεσμού.

Τα τέρματα της ομάδος του Κώστα Λινάρδου σημείω-
σαν οι:  Ο Καλύβας 15' με σούτ μέσα απο την περιοχή.
Και στο 33' ο Μούτας με ατομική προσπάθεια.

Οι δύο αντίπαλοι θα αγωνιστούν ξανά την κυριακή για
το πρωτάθλημα.

Διαιτητής: Σταθόπουλος(Δημόπουλος-Μπούρδος)
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ(προπονητής Κώστας Διολέτης):

Πλάκα, Παπαδόπουλος Α., Χλήνος, Ρουμελίδης, Λιά-
κος, Σπαρίδης, Παπαδόπουλος Γ., Μούτας(46'Λυγε-
ρός), Καλύβας(62'Γιαμπασάκης), Κλογκέρι,
Τάτσης(83'Στρίγγος).

Αναπληρωματικοί: Λυγερός, Μαρινόπουλος, Στρίγγος,
Μιχελής, Γιαμπασιάκος, Σιέττος, Λιόλιος.

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ(προπονητής Γιώργος Σωτήρχος):
Δεσηνιώτης, Δρούγγος, Δάλας(68'Αντωνίου),
Πέτρου(46'Νταλεμτζάρης),  Ευαγγέλου, Θεοδωρόπου-
λος, Τσιανάκας(46'Σακόβ), Πετσίτης, Παπακωνσταντί-

νου, Καζαντζίδης, Κόρμαλης.
Αναπληρωματικοί: Αντωνίου, Νταλεμτζάρης, Σακόβ,

Τσέπερης, Στεφανίδης.
***Ο προπονητής του Αίαντα Κώστας Διολέτης δήλω-

σε:<<Εμεινα ευχαριστημένος απο όλα τα παιδιά. Είμα-
σταν πειθαρχημένοι. Απο παιχνίδι σε παιχνίδι γινόμα-
στε καλύτεροι. Η δουλειά που γίνεται φέτος στον Αίαντα
θα αποδώσει καρπούς. Συγχαρητήρια σε όλους για την
εμφάνιση. Συνεχίζουμε την προσπάθεια.>>

***Τα αποτέλεσματα των υπολοίπων αγώνων του
κυπέλλου: Αίας- ΠΑΟ Μάνδρας  2-0, Θρασύβουλος-
Ατταλος Νέας Περάμου 1-1, Πυρρίχιος – Ειδυλλιακός 2-
0

Ελευσινιακός-Ακράτητος 0-3.

***Στην Γ’ φάση έχουν προκριθεί χωρίς αγώνα οι :
Ένωση Πανασπροπυργιακού/Δόξας, Ηρακλής Ελευσί-
νας, ΑΓΣ Νέας Περάμου, Ελπίδα Ασπροπύργου.

ΕΕ ΙΙΣΣΟΟΔΔΟΟ ΣΣ  ΟΟΜΜΑΑ ΔΔΩΩΝΝ ΑΑΙΙ ΑΑΣΣ  ΠΠ ΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ ΣΣ

ΠΠΑΑΟΟΚΚ   ΜΜΑΑΝΝ ΔΔΡΡΑΑ ΣΣ
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Την ήττα γνώρισαν για το πρωτάθλημα Παίδων
και Εφήβων ΕΣΚΑΝΑ οι ομάδες μπάσκετ του
Μανδραικού απο τον Πανιώνιο και Πρωτέα Βού-
λας. Αναλυτικά:

Α΄ ΠΑΙΔΩΝ 
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ

ΝΕΟΛΑΙΑ 74 16
ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

(Παρασκευή 10.10)
ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ  ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  37 60
ΜΙΛΩΝΑΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 41 82
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ  ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 61 68
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ 78 35

Α΄ ΕΦΗΒΩΝ 
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ

64 55
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡ.

86-68
ΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ / ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΩΝΙΚΟΣ

ΝΙΚΑΙΑΣ  66 60
ΜΙΛΩΝΑΣ ΚΡΟΝΟΣ  68 67
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ Π ΦΑΛΗΡΟ 63 64
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ / ΔΙΑ

ΑΛΙΜΟΥ 65 35

Β΄ ΕΦΗΒΩΝ 
26/10/14 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ
ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ  62

60
26/10/14 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ

ΟΦΠΦ

25/10/14 ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν
ΣΜΥΡΝΗΣ

25/10/14 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΔΑΣ

25/10/14 ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟ ΒΑΡΗΣ
ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ

ΕΣΚΑΝΑ :   ΗΤΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ 
ΤΟΥ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ

Το σαββατοκύριακο 
ξεκινά το τουρνουά 

ποδοσφαίρου Open West
Soccerstars

Ξεκινά το Σαββατοκύριακο το τουρνουά ποδο-
σφαίρου Open West Soccer Stars με την 1η
αγωνιστική.

Συμμετέχουν οι ομάδες Dream Sport, Νέα
Πέραμος, Βύζας Μεγάρων,  Μέγαρα Sport Club,
Δύναμη Ασπροπύργου, Πανελευσινιακός Α”,
Ειδυλλιακός, Πανελευσινιακός Β”,  Soccerland
Ελευσίνας,  Ευκλείδης Μεγάρων /Aτρόμητος ΣΣ,
Λαμπερή Ελευσίνα, Άνω Λιόσια, ΠΑΟ Λουτρακί-
ου, Σαλπέας Περάματος, Ποσειδώνας Σαλαμί-
νας, Superball.

1η αγωνιστική
Dream Sport Μέγαρα – Νέα Πέραμος
Μέγαρα Sport Club – Βύζας Μεγάρων

ΠΑΟ Λουτρακίου – Σαλπέας Περάματος
Δύναμη Ασπροπύργου – Πανελευσινιακός Α’
Ειδυλλιακός – Πανελευσινιακός Β’
Soccerland Ελευσίνας – Ευκλείδης Μεγάρων /

Ατρόμητος ΣΣ

Ποσειδώνας Σαλαμίνας – Άνω
Λιόσια

Λαμπερή Ελευσίνας –
Superball

Ηλικιακές κατηγορίες
Δύναμη Ασπροπύργου: 2000-

01/ 02-03 /04-05 /06-07 /08-+
Ευκλείδης Μεγάρων

/Aτρόμητος ΣΣ: 2000-01/ 02-
03/ 04-05/ 06-07/ 08-+

Πανελευσινιακός Α': 2000-01/
02-03/ 04-05/ 06-07/ 08-+

Νέα Πέραμος: 2000-01/ 02-03/
04-05

Ειδυλλιακός: 02-03/ 04-05/ -06-07
Soccerland: 02-03/ 04-05/ 06-07/ 08-+
Superball : 2000-01/ 02-03/ 04-05/ 06-07
ΠΑΟ Λουτρακίου: 02-03/ 04-05/ 06-07/ 08-+
Σαλπέας Περάματος: 02-03/ 04-05/ 06-07
Βύζας Μεγάρων : 04-05/ 06-07/ 08-+
Άνω Λιόσια: 02-03/ 04-05
Λαμπερή Ελευσίνας : 02-03/ 04-05/ 06-07/ 08-

+
Ποσειδώνας Σαλαμίνας: 02-03/ 04-05
Dreamsport Μέγαρα: 2000-01/ 02-03/ 04-05/

06-07/ 08-+
Μέγαρα Sportclub: 02-03/ 04-05/ 06-07/ 08-+

ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΗΗ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΔΙΠΛΟ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ 

ΣΤΟ ΚΥΒΕΡΙ 1-0

Σε αναβληθέντα αγώνα της 2ης αγωνιστικής
που έγινε στο ΔΑΚ της Λέρνας ο Πανελευσινια-
κός επικράτησε 1-0 του Ερμή Κυβερίου.

Οι «σταχυοφόροι»του Πέτρου Μίχου  ήταν
καλύτεροι στο πρώτο μέρος και ευτύχησαν να
προηγηθούν στο 20’, όταν ο Μακρίδης εκτέλεσε
το φάουλ από αριστερά και ο Μεχμέτ Ογλού με
κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 

Ο Ερμής ανέβασε την απόδοσή του στο δεύτε-
ρο μέρος, όπου πίεζε για την ισοφάριση, έχοντας
μια φλύαρη υπεροχή.

Όμως πιο κοντά στο γκολ έφτασε ο Πανελευσι-
νιακός με τον Κουσκουνά, όπου σε δύο περι-
πτώσεις στο 70’ και το 88’ βγήκε μόνος στην
αντεπίθεση, αλλά ο Σωτηρόπουλος απέκρουσε
σωτήρια.

Ερμής Κιβερίου (Κούρος): Σωτηρόπουλος, Τζιέ-
ρης, Φλώρος (75’ Ζαραφωνίτης), Φίλης, Σέλης,
Ζίου, Καλυβόπουλος, Μπούκουρης (46’ Καρα-
γκούνης), Καλογιάννης, Δημάκος, Βαρβουλέτος
(46’ Στασινόπουυλος)

Πανελευσινιακός (Μίχος): Τσακιλτζίδης, Ατματζί-
δης, Τσίγκρος, Κολοβός, Παπαπαναγιώτου, Ριζο-
γιάννης, Μιχελής (80’ Δουκάκης), Μακρίδης,
Κουσκουνάς, Γκουτσούλας (85’ Ρούσεφ), Μεχμέτ
Ογλού (90’ Έβερετ).
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Τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις μεσογειακές χώρες 
της Ενωσης θα θέσει ο Πρωθυπουργός
Στη  Διάσκεψη του Μιλάνου για την Απασχόληση

Ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς θα πάρει μέρος στις εργασίες
της διάσκεψης, η οργάνωση της οποίας οφείλεται σε πρωτοβουλία του
Ιταλού πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι. Η Ιταλία ασκεί, το εξάμηνο αυτό,
την εκ περιτροπής Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο επικεφα-
λής της κυβέρνησης της Ρώμης είχε αναφερθεί, από τον περασμένο
Ιούνιο, στην ανάγκη να διεξαχθεί μια τέτοια συνάντηση, με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή.

Κύριο θέμα συζήτησης θα είναι ο καταλληλότερος τρόπος για την τόνωση της εργασίας και της ανάπτυξης, δεδομένων
των ιδιαίτερα υψηλών ποσοστών ανεργίας που μαστίζουν, κυρίως, τον ευρωπαϊκό νότο.

Σύμφωνα με τους παρατηρητές, Γαλλία και Ιταλία πρόκειται να εστιάσουν τις παρεμβάσεις τους στην ανάγκη ενίσχυσης
της ευελιξίας και στο ότι οι μεταρρυθμίσεις και η οικονομική εξυγίανση απαιτούν και δυναμικότερη οικονομική στήριξη για
να αντιμετωπιστεί ο βασικής σημασίας κοινωνικός παράγοντας.

Ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, αναμένεται να αναφερθεί, επίσης, στην ανάγκη να θεωρηθεί απόλυτη προτεραι-
ότητα η καταπολέμηση της ανεργίας και η δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για τις μεσογειακές χώρες της Ένωσης.

Η διάσκεψη, παράλληλα, πραγματοποιείται στον απόηχο των επίσημων δηλώσεων της γαλλικής κυβέρνησης ότι ανα-
βάλλει τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού για το 2017, όπως και η Ιταλία.

Χθες όμως, εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης θέλησε να στείλει μήνυμα διαλλακτικότητας, τονίζοντας ότι σε ό,τι
αφορά την ανάγκη στήριξης της ανάπτυξης, δεν υπάρχουν βασικές διαφωνίες ανάμεσα στη Γερμανία και τους υπόλοιπους
μεγάλους εταίρους της Ένωσης.

Αυτό που μένει να διαπιστωθεί είναι αν θα εγκριθούν νέα κονδύλια και έκτακτες πρωτοβουλίες χρηματοδότησης ή αν θα
χρησιμοποιηθούν μόνον οι πόροι που έχουν ήδη εγκριθεί, όπως ζητά η Γερμανία. Σύμφωνα με παρατηρητές, πάντως,
δύσκολα θα μπορέσουν να ληφθούν οριστικές αποφάσεις στη διάσκεψη, η οποία ξεκινά σε λίγο στο Μιλάνο.

Το ιταλικό συνδικάτο Fiom- Cgil, φοιτητές και άνεργοι, τέλος, διαδηλώνουν αυτή την ώρα έξω από το μέγαρο της Έκθε-
σης του Μιλάνου, με αίτημα «συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την απασχόληση και τον άμεσο τερματισμό της λιτότητας».

Έως το τέλος του 2014

Στην αγορά 7,2 δισ. ευρώ για 
υποχρεώσεις Δημοσίου προς ιδιώτες

Ο κ. Γκ. Χαρδούβελης αναφερόμενος στην οικονομική κατά-
σταση της χώρας επισήμανε χαρακτηριστικά ότι «λίγα μένουν
να κάνουμε ακόμα για να ξαναστηριχθούμε στα δικά μας πόδια,
που όχι απλά πρέπει να είναι και σκοπός όλων, αλλά είναι και
ο μόνος δρόμος για την ανάκαμψη. Αυτή η τελευταία διαδρομή,
τα τελευταία μέτρα, μπορούν να καθορίσουν τι θα συμβεί στο
μέλλον». Ακόμα ανέφερε ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών θα ενισχύσουν την
παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τις ιδιωτικές επεν-
δύσεις ενώ ένα καλύτερο θεσμικό περιβάλλον -διευκόλυνση του
επιχειρείν, πιο αποτελεσματική δημόσια διοίκηση- θα προσθέ-
σει στη δυναμική ανάπτυξης και στην αύξηση της ζήτησης για
εξαγωγές, αυξάνοντας τελικά και τη συμβολή των καθαρών εξα-
γωγών στην ανάπτυξη.

Σε ό,τι αφορά τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσί-
ου προς τον ιδιωτικό τομέα, αποτελεί βασική μας προτεραιότη-
τα η συνέχιση της διαδικασίας αποπληρωμής τους.

Εκτίμησε ότι ως το τέλος του 2014 θα έχουν διατεθεί στην
αγορά 7,2 δισ. ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του
Δημοσίου προς ιδιώτες. 

Κύκλωμα που δραστηριο-
ποιούνταν στη διακίνηση
μεγάλων ποσοτήτων ακατέρ-
γαστης κάνναβης εξάρθρωσε
η ΕΛΑΣ.

Για την υπόθεση αυτή
συνελήφθησαν, στο πλαίσιο
της αυτόφωρης διαδικασίας,
τρία μέλη της οργάνωσης,
συγκεκριμένα τρεις άντρες
ηλικίας 37, 39 και 43 ετών,
ενώ αναζητείται η συνεργός
τους, μία 35χρονη αλλοδαπή
υπήκοος Βουλγαρίας.

Σε βάρος τους σχηματίστη-
κε ποινική δικογραφία,
κακουργηματικού χαρακτήρα,
για τις κατηγορίες της σύστα-
σης και συμμετοχής σε εγκλη-
ματική οργάνωση και της
παράβασης της νομοθεσίας
για ναρκωτικά και όπλα.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης
Ναρκωτικών κατάφερε να
εντοπίσει το χώρο αποθήκευ-
σης, απόκρυψης, συσκευα-
σίας και διαμετακόμισης των
ναρκωτικών ουσιών, ενώ επι-
πλέον ταυτοποίησε τα μέλη
της οργάνωσης και διακρίβω-
σε τον τρόπο και τη μεθοδο-

λογία δράσης τους.
Όπως προέκυψε από την

έρευνα, οι εμπλεκόμενοι
είχαν συστήσει εγκληματική
οργάνωση, που δραστηριο-
ποιούνταν στη διακίνηση και
εμπορία μεγάλων ποσοτή-
των ακατέργαστης κάνναβης,
εφαρμόζοντας συγκεκριμένη
μεθοδολογία δράσης (modus
operandi), ως προς την
συσκευασία, απόκρυψη,
τυποποίηση και μεταφορά
των ναρκωτικών.

Πιο αναλυτικά για την μετα-
φορά και διανομή των ναρκω-
τικών ουσιών χρησιμοποιού-
σαν αποθηκευτικό χώρο, που
στεγαζόταν σε εταιρεία στον
Πειραιά, η οποία είχε συστα-
θεί από την 35χρονη αλλοδα-
πή υπήκοο Βουλγαρίας και
λειτουργούσε ως «προκάλυμ-
μα», προκειμένου να συσκευ-
άζουν, αποκρύπτουν και
μεταφέρουν την ακατέργαστη
κάνναβη.

Πιο συγκεκριμένα η επιχεί-
ρηση λειτουργούσε «συγκα-
λυμμένα» ως εταιρεία που
δραστηριοποιείτο στον τομέα

του εμπορίου τροφίμων,
λιπασμάτων και καθαριστι-
κών ειδών.

Στο συγκεκριμένο αποθη-
κευτικό χώρο της εταιρείας,
προχωρούσαν σε συσκευα-
σία των ναρκωτικών και
συγκεκριμένα τοποθετούσαν
την ακατέργαστη κάνναβη σε
αεροστεγείς συσκευασίες, τις
οποίες απέκρυπταν στο εσω-
τερικό μεταλλικής ανοξείδω-
της δεξαμενής (αποστακτή-
ριο).

Στη συνέχεια, για να μην
κινούν τις υποψίες και να
παραπλανούν τους ελέγχους
των διωκτικών Αρχών, τοπο-
θετούσαν τη δεξαμενή σε
φορτηγά οχήματα της εταιρεί-
ας, τα οποία αποτελούσαν το
μέσο μεταφοράς και διακίνη-
σης των ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο της αστυνομι-
κής επιχείρησης σε οικίες,
χώρους και οχήματα των
εμπλεκομένων, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν:

• (222,5) κιλά ακατέργα-
στης κάνναβης και ζυγαριά
ακριβείας

• το χρηματικό ποσό των
156.700 ευρώ και των 10.270
λιρών Αγγλίας,

• τρία (3) πιστόλια με γεμι-
στήρες και περίστροφο

• (363) φυσίγγια διαφόρων
διαμετρημάτων

• επτά (7) βιβλιάρια κατα-
θέσεων,

• έντεκα (11) συσκευές
κινητών τηλεφώνων

• δύο (2) Ι.Χ. επιβατηγά και
δύο (2) Ι.Χ. φορτηγά αυτοκί-
νητα,

• δίκυκλη μοτοσυκλέτα και
• πιστωτικές κάρτες, κάρτες

ανάληψης κ.α.
Επιπλέον κατασχέθηκαν

78 δελτία στοιχηματισμού
Ο.Π.Α.Π., μετά των αποδείξε-
ων πληρωμής, από τα οποία
προκύπτει ότι η εγκληματική
οργάνωση χρησιμοποιούσε
τη μεθοδολογία αυτή για
«ξέπλυμα» των παράνομων
εσόδων από το εμπόριο των
ναρκωτικών, ενώ διερευνάται
και η ενδεχόμενη αξιοποίηση
άλλων μεθόδων για τη νομι-
μοποίηση των παράνομων
εσόδων τους.

ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 222 ΚΙΛΑ
Χρησιμοποιούσαν εταιρεία λιπασμάτων για να διακινούν μεγάλες ποσότητες κάνναβης

Ρομά είχαν εισπράξει παράνομα 
οικογενειακά επιδόματα  211,322 €!

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου της Διεύ-
θυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, σχηματίστηκε δικογρα-
φία σε βάρος δεκατεσσάρων Ρομά - 7 ανδρών και 7
γυναικών - ηλικίας από 32 έως 61 ετών, οι οποίοι από
το έτος 1986 έως και σήμερα, δήλωναν στις αρμόδιες
Αρχές μεγαλύτερο αριθμό τέκνων, από όσα είχαν στην
πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να εισπράττουν παρά-
νομα οικογενειακά επιδόματα. 

Το συνολικό χρηματικό ποσό που εισέπραξαν παρά-
νομα μέχρι σήμερα ανέρχεται στα 211.232,34 ευρώ. 

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου. 

Προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας
Βόλου, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και
τυχόν άλλων δραστών για παρόμοια αδικήματα.

ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Η ΤΡΟΙΚΑΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Η ΤΡΟΙΚΑ

Κομισιόν: Πρόοδος της Ελλάδας 
σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Χρήσιμη συζήτηση διεξήχθη επί των δημοσιονομικών
θεμάτων και υπήρξε πρόοδος σχετικά με τις διαρθρωτι-
κές μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της απασχό-
λησης, που προβλέπονται από το πρόγραμμα προ-
σαρμογής.

Αυτά δήλωσε ο εκπρόσωπος του επιτρόπου Οικονο-
μίας Γ. Κατάινεν, αναφερόμενος στην ολοκλήρωση της
πρώτης φάσης της αξιολόγησης της τρόικας στην
Αθήνα.

Σύμφωνα με τον Σάιμον Ο' Κόνορ, οι επικεφαλής των
θεσμικών οργάνων επιστρέφουν τώρα στις έδρες τους
και μια πλήρης αποστολή θα επιστρέψει στην Αθήνα για
τη συνέχιση των συζητήσεων τον Νοέμβριο.

Διακινούσαν χιλιάδες πακέτα 
λαθραίων τσιγάρων 
μέσω των ΕΛ.ΤΑ.!

Ολοκληρώθηκε αιφνιδιαστική επιχείρηση αστυνομι-
κών του Τμήματος Ασφαλείας Σταυρούπολης, η οποία
έθεσε τέλος στη δράση τετραμελούς συμμορίας, που
δραστηριοποιούταν στην εισαγωγή, διακίνηση και διάθε-
ση χιλιάδων λαθραίων τσιγάρων, στην Ελληνική αγορά. 

Στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών, συνελήφθη-
σαν στη δυτική Θεσσαλονίκη, συνολικά τέσσερα μέλη
του κυκλώματος, εκ των οποίων τρεις αλλοδαποί, ηλι-
κίας 28, 25 και 54 ετών και 41χρονος ομογενής. 

Δύο από τα μέλη της σπείρας κατελήφθησαν επ’
αυτοφώρω μεσημεριανές ώρες της 06-10-2014, την ώρα
που παραλάμβαναν δέματα με λαθραίο περιεχόμενο,
από ταχυδρομικό υποκατάστημα της Νεάπολης. 

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη
της συμμορίας ενώθηκαν προ τριμήνου περίπου και
εισήγαγαν από το εξωτερικό, αδασμολόγητα πακέτα τσι-
γάρων, τα οποία διοχέτευαν στην Ελληνική επικράτεια. 

Προκειμένου μάλιστα να δυσχεράνουν τον εντοπισμό
και να παραπλανήσουν τις αστυνομικές Αρχές, οι συλ-
ληφθέντες δεν εισήγαγαν - παραλάμβαναν ογκώδη φορ-
τία, αλλά πολλά μικρά δέματα, τα οποία αποστέλλονταν
από την Αρμενία, σε διαφορετικά ταχυδρομικά καταστή-
ματα ΕΛ.ΤΑ. της δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου ο καθένας
δήλωνε πλείστες διαφορετικές διευθύνσεις κατοικίας
(συνήθως ανύπαρκτες). 

Στην κατοχή των συλληφθέντων, αλλά και σε έρευνες
που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των δραστών, βρέ-
θηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 3.545 πακέτα λαθραί-
ων τσιγάρων. 

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημ-
μελειοδικών Θεσσαλονίκης.

ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ    ---     ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ

MSc. MSc. Πανεπιστημίου ΑθηνώνΠανεπιστημίου Αθηνών

•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

Φυλής 3, 3ος όροφος
(έναντι Ταχυδρομείου) - Ασπρόπυργος

Τηλ./fax:  210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com
22.5.14

ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΟΤΕ 
ΑΠΟ 1/6/14 ΕΩΣ 30/9/14

ΤΗΛΕΠ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΤΗΛΕΠ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Γ. ΠΑΥΛΟΥ 10 ΤΚ 19200Γ. ΠΑΥΛΟΥ 10 ΤΚ 19200

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ  08:30 - 15:00

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30-14:00 & 17:30-21:00
ΤΛΦ 210 5562999 FAX 210 5560099  email:celefther@ote.gr

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Πωλείται ξυλουργικό 
μηχάνημα (πλάτη, σβούρα, 

ξεχοντριστήρας, δίσκος, 
τρυπάνι) σε λογική τιμή.

Πληροφορίες  στο 210 5548930 
ή στο 6972203340 8.10.14
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(18.3.13)

21.11.11

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

- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

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

Ενοικιαζ́εται ισογ́εια κατοικιά
60 τμ στην Ελευσιν́α, με

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

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

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

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-

γο διαμέρισμα 85 τμ με ηλιακό,
air condition , αυτόνομη θέρ-
μανση, θέση parking, 2 κρεβα-
τοκάμαρες, 2 wc. Τηλ:
6937050218(6.2.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο δύαρι διαμέρισμα 3ου ορό-
φου 55τμστημ οδό Φυλής πλη-
σίον εμπορικού κέντρου West
Plaza.Διαθέτει τζάκι,Air codi-
tion,ηλεκτρική κουζίνα
P i t s o s , η λ ι α κ ό
θερμοσίφωνα,αυτόνομη θέρ-
μανση και ιδιόκτητο
p a r k i n g . Χ α μ η λ ά
κοινόχρηστα.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 6932720169(10.1.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-

πακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τελειόφοιτος Μαθηματικού

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

Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτι-
κού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασί-
ου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

Φιλόλογος καθηγήτρια κάτο-
χος μεταπτυχιακού τίτλου,με
12ετή εμπειρία μαθημάτων
θεωρητικής κατεύθυνσης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκεί-
ου.Τηλέφωνα: 210-5540847,
6932425665(19.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται κοπέλα που να γνω-

ρίζει κρέπα, σάντουιτς, καφέδες
για κατάστημα της περιοχής
του Ασπροπύργου. Τηλ επικοι-
νωνίας: 6979113414, κος
Δημήτρης (24.7.14)

·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ CNC
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επικοι-
νωνίας 2105552260.

 ·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ CNCCAM. Τηλ
Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
2105552260.(11.6.14)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Με προϋπηρεσία και συστά-

σεις, για πλήρη απασχόληση σε
φαρμακείο στον Ασπρόπυργο
Αττικής.Απαραίτητες γνώσεις
Η/Υ,αγγλικών και πιστοποιημέ-
νο πτυχίο βοηθού φαρμακείου.

Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .

Τηλέφωνο-Φαξ:
2105575911(έπειτα απο τηλε-
φωνική συννενόηση)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει τη
φύλαξη παιδιών στην περιοχή της
Ελευσίνας. Τηλέφωνο επικοινω-
νίας: 6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμέ-
νων καθώς και τις οικιακές
εργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)

42χρονος με εμπειρία και
δίπλωμα στον χειρισμό κλαρκ
αναζητά εργασία ως χειριστής
κλαρκ ή εργάτης σε επιχείρηση
της Δυτικής Αττικής. Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6989293441
(4.4.14)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Αλ.
Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα210-5572695,
6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-5576988

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος 
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Σαλαμίνος 40,
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνα: 210-
5571472, 210-5570337. Fax:
210-5575184. Κινητά:
6979221888, 6979221885.

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρο-
μάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120
τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδο-
μήσιμος, σε τριώροφη οικοδο-
μή με πιλοτή. Πωλείται και
χωριστά, ήσυχο σημείο, τιμή
ευκαιρίας. Τηλ. 6973315768
(7.5.14)

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6986734365

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
τηλ.: 6971862201 και e-mail: 
sofi_tripitsidou@hotmail.com  

Κύριος 75 ετών , λάτρης της
φύσης, αναζητά κυρία κοντά
στην ηλικία του για σοβαρή
γνωριμία. Τηλ. 6943014666

- Αθλητικές κακώσεις 
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση 
- Παιδοορθ/κα προβλήματα 
- Θεραπεία τενοντίτιδων 

με αυτόλογους βιολογικούς 
παράγοντες PRP

Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών 
και της Κλινικής Ιπποκράτης και της Κλινικής Ιπποκράτης 

Για άνεργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ επίσκεψη με τιμολόγηση
ΕΟΠΥΥ.Χατζηδάκη 39 & Δήμητρος γωνία (έναντι Δημαρχείου Ελευσί-

νας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

16.11
.12
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

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

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

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546674-5546285

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

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

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-

5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213

2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

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

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

210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210

5546993 - 5560800 - 5543065

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑΣτο κατάστημά
μας θα βρείτε:

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

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

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

ΙΒΙΣΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

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

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

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

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

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

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

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

8.10.14
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«Ο μόνος λόγος που η
ΠΟΕ – ΟΤΑ αντιδρά είναι
γιατί γνωρίζει την αλήθεια,
ότι πολλοί συμβασιούχοι δεν
πληρούσαν τα κριτήρια για
τη μετατροπή της σύμβασής
τους από ορισμένου χρόνου
σε αορίστου» δήλωσε σε
συνέντευξή του ο υπουργός
Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Κυρ. Μητσοτάκης, επανα-
λαμβάνοντας ότι το μόνο
που ελέγχεται είναι αν έγιναν
μονιμοποιήσεις υπαλλήλων
χωρίς να πληρούνται τα κρι-
τήρια του Προεδρικού Δια-
τάγματος. «Κανένα κριτήριο
δεν αλλάζει» τόνισε ο
υπουργός.

Σύμφωνα με
τον κ. Μητσοτάκη
«όταν μπήκε σε
ισχύ το Προεδρι-
κό Διάταγμα το
2005, έκαναν
αίτηση για να
μονιμοποιηθούν
75.000 συμβασι-
ούχοι. 

Τελικά μονιμοποιήθηκαν
περίπου 35.000». «Πως
αισθάνονται άραγε εκείνοι
που – ορθά – δεν μονιμο-
ποιήθηκαν, όταν μαθαίνουν
ότι άλλοι το έκαναν χωρίς να
πληρούν τα κριτήρια;» διε-
ρωτήθη ο υπουργός.

Επέμεινε δε ότι ενώ όταν
ανέλαβε το Υπουργείο Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης η
όλη συζήτηση περιστρεφό-
ταν γύρω από τις απολύσεις
και τη διαθεσιμότητα, πλέον
η ατζέντα άλλαξε και δεν
υπάρχουν νέοι ποσοτικοί
στόχοι για το 2015.

Στην αντεπίθεση 
για τον επανέλεγχο των

συμβάσεων 
περνά ο Κυρ. Μητσοτάκης Τη ν

π αρέμ-
β α σ η

των υπηρεσιών
του υπουργείου
Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν
προκάλεσαν οι
καταγγελίες της
εργοληπτικής οργάνωσης ΣΑΤΕ σύμφωνα με τις
οποίες σε πολλά έργα αναπλάσεων σε δήμους, οι
υπηρεσίες προσθέτουν φωτογραφικούς όρους προς
όφελος ενός και μοναδικού προμηθευτή λαμπτήρων
φωτισμού.

Σύμφωνα με την καταγγελία που είχε φτάσει στο
υπουργείο Εσωτερικών, «σε σειρά έργων αναπλά-
σεων, κυρίως (όπου περιγράφονται ιστοί φωτισμού
και φωτιστικά σώματα, ψυχροί κυβόλιθοι κ.λπ.) απο-
δεικνύεται ότι οι περιγραφόμενες τεχνικές προδια-
γραφές αφορούν μόνο έναν προμηθευτή και συνή-
θως του εξωτερικού, φωτογραφίζοντας ή συνεπαγό-
μενες συγκεκριμένα προϊόντα μιας εταιρείας, τα
οποία δεν παράγονται πουθενά αλλού στην Ευρώ-
πη με αποτέλεσμα, λόγω έλλειψης ανταγωνισμού, οι
τιμές να είναι υπερβολικά υψηλές συγκρινόμενες με
τον ανταγωνισμό».

Η διοίκηση του ΣΑΤΕ, μάλιστα, καλούσε την ηγε-
σία του υπουργείου «να εντοπίσετε τους υπεύθυ-
νους διασπάθισης των περιορισμένων επενδυτικών
πόρων της Ελλάδος και να διορθώσετε αναλόγως
τις ως άνω αναφερόμενες σχετικές διακηρύξεις ή
συμβάσεις εκτέλεσης έργων και αποφυγή στις επερ-

χόμενες διακη-
ρύξεις των
έργων».

Από το
υ π ο υ ρ γ ε ί ο
Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν
έστειλαν προ
ημερών έγγρα-

φο προς τις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας
με το οποίο ζητούν να ενημερώσουν τους δήμους να
αποφεύγουν τις φωτογραφικές προκηρύξεις. 

«Όλα αυτά συμβαίνουν έπειτα από έξι χρόνια κρί-
σης και τέσσερα χρόνια μνημονίου», επισημαίνουν
στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών.

Οι ίδιοι προσθέτουν πως «η καταγγελία του ΣΑΤΕ
επιβεβαιώνει όσους υποστηρίζουν πως στην τοπική
αυτοδιοίκηση παραμένουν εκτεταμένες εστίες δια-
φθοράς και κυκλώματα τα οποία αρμέγουν κοινοτι-
κούς και εθνικούς πόρους».

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι εργοληπτικές
οργανώσεις συγκρούονται με τους τοπικούς άρχο-
ντες.

Ήδη κυκλοφορούν κατάλογοι με τους δήμους που
καθυστερούν να πληρώσουν ώστε να γνωρίζουν οι
τεχνικές εταιρείες και να αποφεύγουν να συμμετά-
σχουν σε διαγωνισμούς.

Κυκλοφορούν, επίσης, στοιχεία για δημοτικούς
άρχοντες (της προηγούμενης περιόδου) που είχαν
τεμαχίσει το αναπτυξιακό πρόγραμμα του δήμου
τους σε μικρές συμβάσεις ώστε να μπορούν να προ-
χωρούν σε απευθείας αναθέσεις.

Δεν έχουν τελειωμό τα τερτίπια δημοτικών αρχόντων
για το «στήσιμο» διαγωνισμών δημοσίων έργων 


