
Δωρεά του
εφοπλιστή Θανάση

Μαρτίνου
για την ανέγερση του

Αγίου Στυλιανού στο Ζεφύρι

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2577 Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014  Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr

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

κ.2239

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: 
Φιλική ήττα απο την Κόρινθο

Βύζας Μεγάρων: 
Συμμετοχή των 
Ακαδημιών σε 

αναπτυξιακά τουρνουά

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΗΝ
«ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ»

Θα υλοποιείται μία φορά το μήνα και θα προηγείται
της Συνεδριάσεως του Δημ. Συμβουλίου 

Συνεργεία και μηχανήματα του Δήμου 
‘’χτενίζουν’’ τη Φυλή και τα Άνω Λιόσια
Αντιδήμαρχος

Περιβάλλοντος Μιχάλης
Οικονομάκης:

«’Εχει καταβληθεί μεγάλη 
προσπάθεια για την καλύτερη
οργάνωση της καθαριότητας, 

με στόχο την κάλυψη όλων των
συνοικιών». 

ΠΡΩΤΑ ΡΩΤΑ
Εκστρατεία

ενημέρωσης για
την Ηπατιτ́ιδα Β 

στη Δυτική Αττική 
• Κινητη ́μοναδ́α της PRAKSIS
θα παρεχ́ει δωρεαν́ εξετάσεις 

« Όλοι διαφορετικοί,
όλοι ίσοι» 

Το 28º Δημοτικό
Σχολείο 
Αχαρνών
τίμησε την

Πανελλήνια
Ημέρα Σχολικού
Αθλητισμού με

δράσεις κατά του
ρατσισμού 

Ασφαλτόστρωση στη
Μαγούλα και κλαδέματα

στην οδό Ωκεανίδων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΟ ΟΝ LINE
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ‘’΄ΝΤΥΝΩ ΚΟΥΚΛΕΣ’’
Είχαν αποπλανήσει 

δεκάδες παιδιά
Κρούει τον κώδωνα

κινδύνου η Δίωξη 
Ηλεκτρονικού Εγκληματος

Διεξοδική συζήτηση στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 

για τη 
διαχείριση των
απορριμμάτων

Ζητά ο Γιάννης
Σγουρός

«ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΕ» ΑΠΟ ΠΑΡΕΕΣ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΟΛΙΔΗΣ» ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ

Για την ετήσια Γιορτή Τσικουδιάς
του Συλλόγου Κρητών

Σελ:  12

Σελ: 7

Σελ: 5

Σελ:  2

Στο Πειθαρχικό 4 υπάλληλοι της 
Περιφέρειας Αττικής με πλαστά πτυχία  
Ακόμη 7 υποθέσεις βρίσκονται υπό εξέταση 

Ο έλεγχος διενεργείται από την ίδια 
την Περιφέρεια κι όχι από τις εποπτικές

αρχές του ΥΠΕΣ

 ΥΠΟΘΕΣΗ «NOOR ONE»

Υπό άκρα μυστικότητα 
καταστράφηκαν οι 2 τόνοι
ηρωίνης που δεσμεύθηκαν 

στη Βλύχα Ελευσίνας
Οδηγήθηκαν σε 
υψικάμινο της

 ευρύτερης περιοχής
 κι η καύση διήρκησε 

περίπου τέσσερις ώρες 

Σελ: 5

Σελ: 10-11

Σελ:  3

Σελ: 5

Σελ:9

Σελ: 3Σελ: 2-8

Σελ: 3



Καθιερώνεται η 'Ώρα του Δημότη'  στον δήμο Μεγαρε-
ών, με στόχο την καταγραφή των προβλημάτων της
πόλης και την προσωπική επαφή του Δημάρχου με τους
κατοίκους .

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,
την προσεχή Τετάρτη 22 Οκτωβρίου εγκαινιάζεται ο
θεσμός της Ώρας του Δημότη, που αποτελούσε και  προ-
σωπική δεσμεύση του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Σταμούλη . 

Τι θα συζητείται στην 
«ώρα του πολίτη» 

Έτσι λοιπόν από τούδε και στο εξής όποιος δημότης
επιθυμεί μπορεί να έρθει στο Δημαρχείο στην αίθουσα
Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και να αναφέ-
ρει στη Διοίκηση του Δήμου ότι θέλει σχετικά με ζητήματα
που άπτονται στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εκεί θα είναι ο Δήμαρχος, οι 5 Αντιδήμαρχοι και οι Πρό-
εδροι των Νομικών Προσώπων του Δήμου δηλαδή της
ΔΗΚΕΔΗΜΕ και του ΗΡΟΔΩΡΟΥ, για να ακούσουν τα
προβλήματα των πολιτών και να δώσουν άμεσες απα-
ντήσεις ο καθένας για τον τομέα του.

Στην όλη διαδικασία θα προεδρεύει ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μιχάλαρος.

Η “Ώρα
τ ο υ
Δημότη”
κ α θ ι ε -
ρώνεται
και θα
υλοπ οι-
είται μία φορά το μήνα και μάλιστα θα προηγείται της
Τακτικής Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αγαπητέ Συμπολίτη,
Η νέα Διοίκηση του Δήμου μας, καθιερώνει το θεσμό

της  “Ώρας του Δημότη”.
Για το λόγο αυτό  την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014 και

ώρα 19.30 έως 20.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμ-
βουλίου , ο κάθε δημότης μπορεί να θέσει στη Διοίκηση
του Δήμου άμεσα και με ακρίβεια το πρόβλημά του σε
θέματα που άπτονται της δικαιοδοσίας του Δήμου.

Απάντηση θα δίδεται άμεσα από το Δήμαρχο ή τον
αρμόδιο Αντιδήμαρχο, ή τον Πρόεδρο του Νομικού Προ-
σώπου. 

Τη διαδικασία θα διευθύνει ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου.

ΗΜη Κυβερνητικη ́ Οργαν́ωση PRAKSIS στο
πλαισ́ιο της καμπαν́ιας ΠΡΩΤΑ ΡΩΤΑ και
συνεχιζ́οντας την ενημερ́ωση για την

Ηπατιτ́ιδα Β, ξεκιναέι εκστρατειά ενημερ́ωσης και
εξετ́ασης για την Ηπατιτ́ιδα Β, ανων́υμα και δωρεαν́ με
γρηγ́ορο τεστ που διν́ει αποτελ́εσμα σε 15 λεπτα.́ 

Η δρασ́η πραγματοποιειτ́αι με την επιστημονικη ́υπο-
στηρ́ιξη της Ελληνικης́ Εταιρειάς Μελετ́ης Ηπ́ατος
(Ε.Ε.Μ.Η.) και την υποστηρ́ιξη της Bristol Myers
Squibb.

Η δρασ́η αφορα ́ σε εν́α ολοκληρωμεν́ο προγ́ραμμα
ευαισθητοποιήσης και εξετ́ασης για την Ηπατιτ́ιδα Β,
εστιασμεν́ο γεωγραφικα ́στην Δυτικη ́Αττικη, την  Ηλειά
και την Αχαϊά ́ , το οποιό περιλαμβαν́ει τις εξης́
επιμερ́ους δρασ́εις:

• Καταγραφη,́ ερ́ευνα και ενημερ́ωση ιατρων́ οι οποιόι
ασχολουν́ται με την Ηπατιτ́ιδα Β

• Εκπαιδ́ευση ιατρων́ ως προς τον εντοπισμο ́και την
αναγνωρ́ιση των συμπτωματ́ων της

νοσ́ου, στην περιοχη ́ απο ́ εξειδικευμεν́ους Ηπατο-
λογ́ους

• Ευαισθητοποιήση τοπικων́ κοινωνιων́ για την
Ηπατιτ́ιδα Β (τροπ́οι μεταδ́οσης,

προφυλ́αξης, κλπ)
• Εξετ́αση πληθυσμων́ (γρηγ́ορα, ανων́υμα και

δωρεαν́) στις κινητες́ μοναδ́ες της PRAKSIS απο ́

καταλ́ληλα εκπαιδευμεν́ο ιατρικο ́ και νοσηλευτικό
προσωπικο.́ Θα πραγματοποιηθουν́ 2.500 τεστ.

• Υποστηρ́ιξη σε ατ́ομα που πασ́χουν απο ́την νοσ́ο
• Επεξεργασιά των αποτελεσματ́ων με σκοπο ́ την

αξιοποιήση και επικοινωνιά τους με στοχ́ο την ευαισθη-
τοποιήση των αρμοδιών φορεών για την προλ́ηψη και
προσ́βαση σε θεραπειά των πληθυσμων́ σε θεμ́ατα
Ηπατιτ́ιδας Β

Με εν́τυπο υλικο ́μεταφρασμεν́ο σε εφτα ́(7) γλωσ́σες,
σκοπος́ μας ειν́αι η ευαισθητοποιήση των ανθρωπ́ων
που ζουν στην Ελλαδ́α (Ελλην́ων και Αλλοδαπων́) ανα-
φορικα ́ με τους τροπ́ους μεταδ́οσης και τους τροπ́ους
προφυλ́αξης απο ́την Ηπατιτ́ιδα Β.

Η Ηπατιτ́ιδα Β αποτελει ́ εν́αν απο ́ τους κυριοτ́ερους
παραγ́οντες χρον́ιας ηπατοπαθ́ειας και υπολογιζ́εται οτ́ι
στην Ελλαδ́α το 3% του πληθυσμου ́(περιπ́ου 300.000
αν́θρωποι) εχ́ουν χρον́ια

Ηπατιτ́ιδα Β. Η Ηπατιτ́ιδα Β εχ́ει εμβολ́ιο που ειν́αι
υποχρεωτικο ́ στα βρεφ́η και συνιστατ́αι στις ευαλ́ωτες
ομαδ́ες (χρησ́τες ενδοφλεβ́ιων ναρκωτικων́ ουσιων́,
ατ́ομα με πολλους́ ερωτικους́ συντροφ́ους, επαγγελμα-
τιές υγειάς, ατ́ομα που εχ́ουν σεξουαλικη ́ επαφη ́ με
πασ́χοντες και σε νεογνα ́διαγνωσμεν́ων μητερ́ων). Το
εμβολ́ιο μπορει ́κανεις́ να το καν́ει σε δημοσ́ια νοσοκο-
μειά και κεν́τρα υγειάς κατοπ́ιν συνταγογραφ́ησης από
γιατρο.́

ΠΡΩΤΑ ΡΩΤΑ
Εκστρατεία ενημέρωσης

για την Ηπατιτ́ιδα Β 
στη Δυτική Αττική 

• Κινητη ́μοναδ́α της PRAKSIS θα παρεχ́ει δωρεαν́ εξετάσεις 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΗΝ
«ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ»

Θα υλοποιείται μία φορά το μήνα 
και θα προηγείται της Τακτικής 

Συνεδριάσεως του Δημ. Συμβουλίου 

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

ΜΙΧΑΗΛΟΥ
ΓΑΒΡΙΕΛΑ

∆ΗΜΗΤΡΟΣ 54
Τηλέφωνο: 

210 55 49 968

Ασπρόπυργος
Αντωνάρας Δημ.

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

Τηλέφωνο:
2105571663

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Τζώνης Κωνσταντίνος 

Κυκλάδων 31, 
Εφημερία: 

08:00 - 20:00
Τηλέφωνο:
2102482990

Αχαρνές

Γκίκα Σοφία 
- Ακριβή Κ.

Αριστοτέλους 260,
Εφημερία:  08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2102448558

Παπανικολάου Γ.
Θρακομακεδόνων

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

Μάνδρα

Μαρτζέλης Χρήστος 
Νικολάου Ρόκκα  56,

Τηλέφωνο:
2105555550

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Σχετικά
αίθριος 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 19 έως 30
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μάρτυρος Λογγίνου του εκατοντάρ-

χου, ΜαρτύρωνΔομνίνου Λεοντίου 
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Στο Πειθαρχικό 4 
υπάλληλοι της Περιφέρειας
Αττικής με πλαστά πτυχία  

Ακόμη 7 υποθέσεις 
βρίσκονται υπό εξέταση 

Ο έλεγχος διενεργείται από την ίδια την Περιφέρεια 
κι όχι από τις εποπτικές αρχές του ΥΠΕΣ

Υπό άκρα
μυστικότη-
τα ολοκλη-

ρώθηκε την Τρίτη
η καταστροφή της
μεγάλης ποσότη-
τας ηρωίνης που
είχε κατασχέσει το
Λιμενικό Σώμα
τον περασμένο
Ιούνιο στο ελλη-
νόκτητο δεξαμε-
νόπλοιο «NOOR
ONE», με σημαία
Τόγκο, το οποίο
είχε εντοπισθεί
στη Βλύχα Ελευ-
σίνας.
Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη ποσότητα υπε-
ρέβαινε τους 2 τόνους και αποτελεί μέχρι σήμερα
τη μεγαλύτερη που έχει βρεθεί ποτέ σε ευρωπαϊ-
κό έδαφος, ενώ η κατάσχεσή της συνοδεύτηκε
από τη σύλληψη των μελών του οργανωμένου
κυκλώματος διακίνησής τους.

Παρών εισαγγελέας και στέλεχος
του γενικού Χημείου του Κράτους

Η καύση έλαβε χώρα σε ειδικά διαμορφωμένο
κλίβανο, βιομηχανικής εγκατάστασης, στην ευρύ-
τερη περιοχή της Αττικής. Κατά τη διάρκεια της
τηρήθηκαν όλες  οι προβλεπόμενες διαδικασίες, 

ε ν ώ
υπήρχε και
η παρου-
σία Εισαγ-
γ ε λ ι κ ο ύ
Λ ε ι τ ο υ ρ -
γού.

Σ τ ο
σ υ ν τ ο ν ι -
σμό και την
υλοποίηση
της επιχεί-
ρ η σ η ς
μεταφοράς
και κατα-
σ τ ρ ο φ ή ς
των Ναρ-
κ ω τ ι κ ώ ν

ουσιών συνέδραμαν στελέχη της Διοίκησης Ασφα-
λείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, η
Ομάδα Μοτοσικλετιστών Άμεσης Επέμβασης του
Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής
(ΟΜΑΕ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), το Κλιμάκιο Ειδικών Απο-
στολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά
(ΚΕΑ/ΚΛΠ), καθώς και μέλη της Επιχειρησιακής
Ομάδας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της
Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορί-
ου του ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ.  Αρωγός στην όλη επι-
χείρηση ήταν, παράλληλα, και η ΕΛ.ΑΣ.
Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν προφυ-
λακισθεί συνολικά 23 άτομα, μεταξύ των οποίων
και ένας πλοιοκτήτης.

ΥΠΟΘΕΣΗ «NOOR ONE»
Υπό άκρα μυστικότητα καταστράφηκαν
οι 2 τόνοι ηρωίνης που 
δεσμεύθηκαν στη Βλύχα Ελευσίνας

Οδηγήθηκαν σε υψικάμινο της ευρύτερης περιοχής 
κι η καύση διήρκησε περίπου τέσσερις ώρες 

Τέσσερα κρούσματα παράνομων πιστοποιητικών
έχουν εντοπισθεί μέχρι σήμερα, όπου το  70% των 2.280
υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής έχει ήδη  ελεγχθεί
στο πλαίσιο του «Επανελέγχου νομιμότητας πτυχίων»,
σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττι-
κής . Τον έλεγχο διενεργεί η Διεύθυνση Ανθρώπινου
Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα όσα
ορίζει ο Υπαλληλικός Κώδικας (ν. 3528/07) καθώς και η
σχετική νομοθεσία (ν. 4093/12 και ν. 4172/13). 

Στο πλαίσιο του ελέγχου εντοπίστηκαν τέσσερις περι-
πτώσεις κατοχής πλαστών και παραποιημένων τίτλων
σπουδών, τις οποίες η Περιφερειακή Αρχή έχει ήδη
παραπέμψει  στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και έχει ενημε-
ρώσει την αρμόδια Εισαγγελία, ενώ στις περιπτώσεις
μετάταξης έχει ενημερωθεί ο φορέας διορισμού για τις
περαιτέρω ενέργειές του. 

Αυτή τη στιγμή άλλες επτά υποθέσεις βρίσκονται υπό
εξέταση και πολύ σύντομα θα δημοσιοποιηθούν τα σχετι-
κά αποτελέσματα.Υπογραμμίζουμε εδώ ότι τον έλεγχο
διενήργησε η ίδια η Περιφέρεια, και όχι οι αρμόδιες ελε-
γκτικές αρχές του ΥΠΕΣ

Kα θ η μ ε ρ ι ν έ ς
είναι οι εξορμή-
σεις καθαριότη-

τας του Δήμου Φυλής,
σε όλες τις συνοικίες. Με
επικεφαλής τον Αντιδή-
μαρχο Περιβάλλοντος
Μιχάλη Οικονομάκη, τα
συνεργεία και τα μηχα-
νήματα του Δήμου χτενί-
ζουν τη Φυλή και τα Άνω
Λιόσια, με στόχο την
αποκομιδή απορριμμά-
των και μπάζων. 

Μετά τον καθαρισμό των τσιγγανόπληκτων περιοχών,
στα μέσα του περασμένου μήνα, η επιχείρηση συνεχί-
στηκε στη Φυλή, το Πανόραμα, τον Αη Γιώργη και τη
Δροσούπολη. 

Εξορμήσεις σε  Λίμνη και Πάρκο Πόλης 
τις επόμενες μέρες 

Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσουν η Λίμνη και στο
Πάρκο Πόλης, ώστε να υπάρξει άμεση ανταπόκριση στα
αιτήματα μελών του Τοπικού Συμβουλίου Άνω Λιοσίων,
που έχουν διαπιστώσει προβλήματα στις συγκεκριμένες
περιοχές. Στόχος του Μιχάλη Οικονομάκη είναι να καθα

ρίζονται, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όλες οι συνοι-
κίες, αλλά και το Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ). 

«Στόχος μας είναι η συνεχής παρουσία των υπηρε-
σιών μας σε όλες τις συνοικίες. Για να το πετύχουμε θα
συνεχίσουμε την προσπάθεια στον οργανωτικό τομέα
και θα προσπαθήσουμε να έχουμε το μηχανολογικό εξο-
πλισμό μας σε συνεχή ετοιμότητα. 

Τα προβλήματα είναι μεγάλα κι οφείλονται στις ιδιαίτε-
ρες κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή
και στη λειτουργία της Χωματερής. Αλλά  με τη βοήθεια
του προσωπικού έχουμε ήδη βελτιώσει την εικόνα του
Δήμου και πιστεύω ότι σύντομα θα τα πάμε ακόμα καλύ-
τερα.

Παροχή βοήθειας
από τον 

Αντιπεριφερειάρχη
Γιάννη Βασιλείου,

στον καθαρισμό των
ρεμάτων 

Να μην παραλείψω
και τη βοήθεια του Αντι-
περιφερειάρχη Γιάννη
Βασιλείου, που με τα
μηχανήματα της Περιφέ-
ρειας μας βοήθησε στον

καθαρισμό των ρεμάτων. 
Τον ευχαριστούμε θερμά για την άμεση ανταπόκρισή

του στο αίτημά μας. 
Να αναφέρω, επίσης, ότι έχει καταβληθεί μεγάλη προ-

σπάθεια, για την καλύτερη οργάνωση των προγραμμά-
των καθαριότητας, με στόχο την κάλυψη όλων των συνοι-
κιών, με δρομολόγια απορριμματοφόρων και τα Σαββα-
τοκύριακα. 

Τέλος, σημαντική εξέλιξη στον τομέα της καθαριότητας
συνιστά και η έναρξη προγράμματος πλυσίματος των
κάδων, από ειδικό όχημα», τόνισε αναφερόμενος στη
δραστηριότητα του Δήμου στον τομέα της καθαριότητας
ο Μιχάλης Οικονομάκης. 

Συνεργεία και μηχανήματα του Δήμου ‘’χτενίζουν’’ τη Φυλή και τα Άνω Λιόσια
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Μιχάλης Οικονομάκης: «’Εχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια 
για την καλύτερη οργάνωση της καθαριότητας, με στόχο την κάλυψη όλων των συνοικιών». 
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ΟΓΓ της ΚΕ του
ΚΚΕ Δημήτρης

Κουτσούμπας συναντή-
θηκε εχθές με την Περι-
φερειάρχη Αττικής Ρένα
Δούρου, ύστερα από
αίτημά της, προκειμέ-
νου να τον ενημερώσει
για ζητήματα που απα-
σχολούν την Περιφέρεια
Αττικής με αιχμή τα
ζητήματα της διαχείρι-
σης των απορριμμά-
των. 

Στη συνάντηση
συμμετείχε αντι-

προσωπεία της ΚΕ
αποτελούμενη από
τους Νίκο Σοφιανό,
μέλος του ΠΓ, και το
Γιάννη Μανουσογιαννά-
κη μέλος της ΚΕ του
ΚΚΕ και περιφερειακός
σύμβουλος, ενώ εκ
μέρους της Περιφέρειας
Αττικής στη συνάντηση
συμμετείχαν η Εύη

Αποστολάκη, αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και ο Παναγιώτης Αθανασιάδης, αντι-
περιφερειάρχης Ψηφιακής Πολιτικής.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας την ενημέρωσε για τις θέσεις του ΚΚΕ σχετικά με τη δια-
χείριση των απορριμμάτων, αλλά και άλλα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζό-
μενους και το λαό συνολικότερα στην περιφέρεια Αττικής.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΓ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ

Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθε-
σης λαθρεμπορίας καυσίμων, η
Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης
Οργανωμένου Εγκλήματος της Διεύ-
θυνσης Ασφάλειας Αττικής εντόπι-
σε, αποκάλυψε τη δράση και τελικά
εξάρθρωσε εγκληματική ομάδα που
διέπραττε συστηματικά λαθρεμπό-
ριο καυσίμων στην περιοχή των Τρι-
κάλων.

Συνελήφθησαν στα Τρίκαλα, μετά
από συντονισμένη επιχείρηση
πέντε (5) ημεδαποί, ηλικίας 38, 43,
44, 44 και 50 ετών, σε βάρος των
οποίων σχηματίσθηκε ποινική δικο-
γραφία για σύσταση και συμμετοχή
σε εγκληματική οργάνωση, απάτη
και παράβαση των Νόμων περί
Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα-Λαθρε-
μπορία και περί νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστη-
ριότητες.

Όπως προέκυψε από την έρευνα,
οι δύο 44χρονοι συλληφθέντες, ιδιο-
κτήτες εταιρείας εμπορίας πετρελαί-
ου θέρμανσης και μικτού πρατηρίου
καυσίμων στα Τρίκαλα, από κοινού
με έναν 50χρονο συνιδιοκτήτη και
οδηγό βυτιοφόρου και δύο (2)
συνεργούς-υπαλλήλους τους, ηλι-
κίας 38 και 43 ετών είχαν συστήσει
σπείρα τουλάχιστον από το 2012
και διέπρατταν συστηματικά λαθρε-
μπόριο καυσίμων.

Ειδικότερα, ο 50χρονος συλλη-
φθείς σαν οδηγός βυτιοφόρου, το
οποίο για λογαριασμό εταιρείας
πετρελαίων εφοδίαζε σε καθημερινή
βάση συνεργαζόμενα με την εται-
ρεία πρατήρια στην ευρύτερη
περιοχή των Τρικάλων, κατά την
εκφόρτωση των καυσίμων, χρησιμο-
ποιώντας τεχνάσματα, εξαπατούσε
τους πρατηριούχους παραδίδοντας 

τους μικρότερη
ποσότητα από την
συμφωνηθείσα, λαμ-
βάνοντας όμως ολό-
κληρο το αντίτιμο για
αυτήν. 

Την ίδια μέθοδο εξαπάτησης ακο-
λουθούσαν και τα υπόλοιπα μέλη
της σπείρας, τα οποία παρέδιδαν
καύσιμα σε πελάτες, μεταξύ των
οποίων και Δημόσιες Υπηρεσίες του
Νομού Τρικάλων, της εταιρείας που
διατηρούσαν οι 44χρονοι.

Οι ποσότητες καυσίμων, που
κατακρατούσαν οι συλληφθέντες με
την παραπάνω μέθοδο, μεταφέρο-
νταν και εκφορτώνονταν στις εγκα-
ταστάσεις της εταιρείας των 44χρο-
νων και στη συνέχεια τις διέθεταν
στην αγορά χωρίς να καταβάλουν
τους προβλεπόμενους δασμούς,
φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθη-
καν σε οικίες και τις εγκαταστάσεις
των εταιρειών βρέθηκαν και κατα-
σχέθηκαν ένας (1) τόνος πετρελαίου
κίνησης, ένα (1) Δ.Χ. βυτιοφόρο,
δύο (2) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, μία (1)
κυνηγετική καραμπίνα, τριάντα δύο
(32) φυσίγγια και πλήθος εγγρά-
φων.

Παράλληλα, διενεργήθηκαν φορο-
λογικοί έλεγχοι από αρμόδιο κλιμά-
κιο του Σ.Δ.Ο.Ε. της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Θεσσαλίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον
κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικείου
Τρικάλων.

Χειροπέδες σε  πέντε μέλη  σπείρας που διενεργούσε 
συστηματικά λαθρεμπόριο καυσίμων
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Σε δωρεά ύψους 5 χιλιάδων
ευρώ, για την ανέγερση του
Ιερού Ναού του Αγίου Στυλια-

νού στο Ζεφύρι, προχώρησε ο εφο-
πλιστής κ. Θανάσης Μαρτίνος, αντα-
ποκρινόμενος άμεσα στο αίτημα
συνδρομής που του απηύθυνε η
Αναπληρώτρια Δήμαρχος Κοινωνι-
κών Υπηρεσιών, κα Τζένη Μπάρα,
έπειτα από έκκληση του προέδρου 

του Ε.Σ. Αγίου Στυλιανού, Πατέρα
Απόστολου.

Σε επιστολή της προς τον κ. Μαρτί-
νο, η κα Μπάρα αναφέρθηκε στο
αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει το
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο δεδομέ-
νης της αδυναμίας της ενορίας να
συνδράμει, με αποτέλεσμα οι εργα-

σίες ανέγερσης του νέου Ιερού Ναού
να παραμένουν επί χρόνια στα
μπετά, τα οποία επίσης με πολύ
κόπο και θυσίες θεμελιώθηκαν.

Με ζέση ανταποκρίθηκε στο αίτημα
της κας Μπάρα ο εφοπλιστής, ο
οποίος προσέφερε το ποσό των 5
χιλιάδων ευρώ. 

Τον κ. Μαρτίνο ευχαρίστησε δημο-
σίως μετά τη θεία λειτουργία της
Κυριακής, 12 Οκτωβρίου,  ο πρώην
εφημέριος του Αγίου Στυλιανού
πατέρας Ιωάννης Λευκαδίτης, στο
Πνευματικό Κέντρο, ενώ  η Αναπλη-
ρώτρια Δήμαρχος Κοινωνικών Υπη-
ρεσιών, κα Τζένη Μπάρα, απέστειλε
ευχαριστήρια επιστολή. 

Αξίζει να σημειωθεί πως ο εφοπλι-
στής Θανάσης Μαρτίνος συνδράμει
διαχρονικά κοινωνικούς φορείς, ενώ
ξεχωριστής μνείας είναι η προσφορά
του προς την Εκκλησία και τις ανά-
γκες της. Στον Δήμο Φυλής έχει
συνεισφέρει σημαντικά για την ανέ-
γερση των Ιερών Ναών Παναγίας
Γρηγορούσας στο Ζεφύρι και Αγίου
Γεωργίου στη Ζωφριά, ενώ έχει ανα-
λάβει το έργο της αποπεράτωσης
του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου στα
Άνω Λιόσια. 

Δωρεά του εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνου
για την ανέγερση του Αγίου Στυλιανού στο Ζεφύρι

Το 28º Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών
τιμώντας την Πανελλήνια Ημέρα Σχολι-
κού Αθλητισμού, τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου
2014, πραγματοποίησε μία σειρά παιδα-
γωγικών δραστηριοτήτων και αθλημάτων
με στόχο την ανάδειξη της ισότητας των
ανθρώπων και την ευαισθητοποίηση των

παιδιών κατά του
ρατσισμού και της
βίας. 

Στις δράσεις για την
Πανελλήνια Ημέρα
Σχολικού Αθλητισμού,
η οποία καθιερώθηκε
για πρώτη φορά φέτος
από το Υ.ΠΑΙ.Θ.,
πήραν μέρος όλοι οι 

μαθητές και οι εκπαι-
δευτικοί του Σχολείου.
Το ολοήμερο πρό-
γραμμα εκδηλώσεων
περιελάμβανε κινητι-
κές δραστηριότητες -
παιχνίδια, αθλήματα,
δημιουργία κολλάζ,
προβολή ταινίας,
ζωγραφιές και τραγού-
δια με απώτερο στόχο
να αναδειχθεί η διαφο-
ρετικότητα των ανθρώ-
πων και να προβλη-

θούν αντιρατσιστικά μηνύματα σύμφωνα
με το πνεύμα της πρώτης Πανελλήνιας
Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού που είχε
τίτλο : « Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι ». 

Η Δ/ντρια του Σχολείου
Ελένη Καμπόλη

« Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι». 
Το 28º Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών τίμησε 

την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού
με δράσεις κατά του ρατσισμού 

Ασφαλτόστρωση στη Μαγούλα και 
κλαδέματα στην οδό Ωκεανίδων

Ξε κ ί ν η σ α ν
πριν από
μέρες και

συνεχίζονται στην
οδό Ωκεανίδων οι
καθαρισμοί των
πεζοδρομίων και
τα κλαδέματα
δέντρων και φυτών
που είχαν μεγαλώ-
σει ανεξέλεγκτα και
εμπόδιζαν τόσο
τους πεζούς όσο
και την κυκλοφορία
των αυτοκινήτων
σε ορισμένα
σημεία. 

Τα συνεργεία του Δήμου
ανέλαβαν αυτή την επιχεί-
ρηση, που θα ολοκληρωθεί
σύντομα για το συγκεκριμέ-
νο δρόμο και θα συνεχιστεί
και σε άλλους δρόμους. 

Επίσης, σύμφωνα με
ενημέρωση του Δήμου
πραγματοποιήθηκε η
ασφαλτόστρωση σε έναν
ακόμη δρόμο στη Μαγού-
λα. Συνεργεία του Δήμου
μας ασφαλτόστρωσαν το
συγκεκριμένο δρόμο, υλο-
ποιώντας ένα αίτημα των
κατοίκων. 
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Tην Kυριακή 02 Νοεμβρίου 2014, στις 7:00
το απόγευμα, η Oμάδα Bιβλίου του
Eργαστηρίου Ελευσίνας παρουσιάζει την

συγγραφέα Σόνια Ζαχαράτου και το βιβλίο της:
"Τα νερά στα μάτια σου"

Επιμέλεια Φωτογραφιών: Βούλα Ανδρώνη
Επιμέλεια παρουσίασης: Σοφία Λάσκου
Αποσπάσματα του βιβλίου θα αναγνώσει ο

Πόπη Παπαγγελή
Τραγούδι: Μαρίνα Τσουρέ
Στο πιάνο ο Δημήτρης Ανδρώνης

Θριάσιος Μουσική Σχολή
Δραγούμη 31 - Παραλία Ελευσίνας
(Πεζόδρομος ΙΚΑ)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Τα ''νερά στα μάτια σου'' είναι 
ένα αισθησιακό αφήγημα, που βασίζεται

σε ιστορικά γεγονότα.

Ένας από τους έρωτες, που η μνήμη τους
αντέχει στο πέρασμα των αιώνων, είναι αυτός
του Ρωμαίου αυτοκράτορα Αδριανού με τον
νεαρό Αντίνοο. 

Το αφήγημα περι-
γράφει του ακραίο
πάθος και τη σαρωτι-
κή δύναμη αυτού του
έρωτα. Παρακολουθεί,
μέσα απ' τις αναμνή-
σεις του Αντίνοου,
τους δυο εραστές στην
απροσδόκητη γνωρι-
μία τους, στις μακρινές
περιπλανήσεις τους,
στις μεθυστικές απο-
λαύσεις τους, στις
φιλοσοφικές αναζητή-
σεις τους, στις νυχτε-
ρινές ερωτικές διαδρο-
μές τους, στη άκρατη

ζήλια και την καταστροφή που
αναπόφευκτα,επιφέρει. 

Ταξιδεύει τον αναγνώστη στην Αχανή Ρωμα'ι'κή
Αυτοκρατορία: στη Βιθυνία, στην Αρχαία Ρώμη
και στην αρχαία Αθήνα, στην Ελευσίνα και στα
Μεγάλα Μυστήρια, στην Αίγυπτο και στη μετα-
φυσική σιωπή της ερήμου, στα νερά της Μεσο-
γείου και του Νείλου. 

Τα ''νερά στα μάτια σου'' είναι μια βαθιά ερωτι-
κή εξομολόγηση, ένα αισθησιακό αφήγημα, που
βασίζεται σε ιστορικά γεγονότα.

Την Έκθεση Καλλιτεχνικής Φωτο-
γραφίας «Όμορφες γωνιές της
Ελλάδας» επισκέφθηκε ο Δήμαρ-

χος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός συνο-
δευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τοπικής
Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη,
κ. Γιώργο Δασκαλάκη.

Η έκθεση, που τελεί υπό την αιγίδα της
Φιλότεχνης Λέσχης Αχαρνών, φιλοξενήθη-
κε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ορειβα-
τικού Συλλόγου Αχαρνών. Τα έσοδα από
τις πωλήσεις των πολύ όμορφων εικαστικά
φωτογραφιών θα διατεθούν για την ανέγερ-
ση του Ιερού Ναού των Ταξιαρχών στη
Χαραυγή. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Κασσαβός ξενα-
γήθηκε στην Έκθεση από τις δύο ταλα-
ντούχες Φωτογράφους τις κυρίες Μαριλένα
Κατσίνη και Ιωάννα Παράβαλου, οι οποίες
τον μύησαν όχι μόνο στα μυστικά της φωτο-
γραφίας, αλλά και στην ιδιαίτερη τεχνική
που εφαρμόζουν, μεταμορφώνοντας τις
φωτογραφίες σε πραγματικούς πίνακες
ζωγραφικής σε καμβά. 

Ο κ Κασσαβός συνεχάρη τις δύο Φωτο-
γράφους για την έξοχη δουλειά τους, τονί-
ζοντας ότι ο Δήμος Αχαρνών έχει ανάγκη
από τέτοιου είδους εκθέσεις που ανοίγουν
ένα παράθυρο στον κόσμο και προάγουν
τον πολιτισμό της Πόλης.

Επίσκεψη του Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού Επίσκεψη του Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού 

στην Έκθεση Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας
«Όμορφες γωνιές της Ελλάδας»

Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Ελευσίνας
Σόνια Ζαχαράτου - "Τα νερά στα μάτια σου"
Στις 2/11/2014 η βιβλιοπαρουσίαση

Αισχύλειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελευσίνας
FUTURE LIBRARY- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 2014!

Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, το Future
Library μας προσκάλεσε με την 3η Καλοκαιρινή Εκστρατεία
Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας να «σκεφτούμε αντίθετα»

μέσα από ένα ταξίδι σ’ όλη την Ελλάδα. 
Ένα ταξίδι, που περιέλαβε πόλεις από την Αλεξανδρούπολη και τη

Βέροια μέχρι την Καστοριά, την Κοζάνη, το Γαλαξίδι και την Ιεράπε-
τρα, με «ταξιδιώτες» νέους, εφήβους, μαθητές, οι οποίοι "χαρτογρά-
φησαν αντίθετους κόσμους" μαθαίνοντας την έννοια των αντιθέτων,
γνώρισαν τη Φύση μέσα από τις αντιθέσεις της με "τα αντίθετα που
δραπέτευσαν στο πάρκο!", «πειραματίστηκαν» με τους "αντίθετους
κόσμους της φυσικής", προβληματίστηκαν ως προς το τι είναι τελικά
"το όμορφο και το άσχημο", είπαν “ψέματα και αλήθειες”, έμαθαν να
σκέφτονται διαλεκτικά λαμβάνοντας υπόψη στους συλλογισμούς και
τις δράσεις τους, την έννοια του αντίθετου, του άλλου, του διαφορετι-
κού.. Τη μέρα του «ύπνου και του ξύπνιου», τα παιδιά κοιμήθηκαν το
βράδυ στη βιβλιοθήκη με ιστορίες και φανταστικούς ήρωες και ξύπνη-
σαν για να φάνε όλα μαζί πρωινό, ενώ τη μέρα του «αγοράζω και του
πουλάω» πούλησαν τις χειροτεχνίες τους και αγόρασαν παγωτό.
Έραψαν και ξήλωσαν μαζί με την Πηνελόπη, έπαιξαν με τους ήχους
και τη σιωπή, και τα μωρά με τους γονείς τους γνώρισαν τη χαρά του
να είσαι καθαρός παίζοντας με το νερό, αλλά και τη χαρά του να παί-
ζεις με τις λάσπες και να είσαι βρώμικος. Σε ολόκληρη τη χώρα το
καλοκαίρι συνυφαίνεται πλέον με τις βιβλιοθήκες!

Και αν πρόθεση της ομάδας του Future Library ήταν να μυήσει όλο
και περισσότερους στο μαγικό κόσμο των βιβλίων και να προβάλει τις
βιβλιοθήκες ως χώρους δημιουργίας που τους αξίζει, να γίνουν ο
πυρήνας των κοινωνιών τους, μετά από τρία χρόνια συνεχούς
παρουσίας, δε μπορεί να αμφισβητήσει κανείς πως οι βιβλιοθήκες
έχουν κερδίσει το στοίχημα! Πιο συγκεκριμένα, οι τρεις Καλοκαιρινές
Εκστρατείες άνοιξαν τις πόρτες 140 βιβλιοθηκών σε 100 πόλεις, φιλο-
ξενώντας σχεδόν 200.000 παιδιά και τους γονείς τους σε 8.402 δρά-
σεις, που με ευρηματικό τρόπο τους προκαλούσαν να ανακαλύψουν
τον πολυδιάστατο χώρο της βιβλιοθήκης και τις διαφορετικές λειτουρ-
γίες του.

Και βέβαια, πρωταγωνιστές στην όλη διαδικασία είναι πάντα οι
βιβλιοθηκονόμοι, οι υπάλληλοι και εθελοντές των βιβλιοθηκών, αλλά
και η δημιουργική ομάδα του Future Library που κάθε χρόνο σχεδιάζει
την Καλοκαιρινή Εκστρατεία. Ένα σύνολο ανθρώπων που με αστεί-
ρευτο μεράκι και, σε πείσμα των δυσκολιών, καταφέρνει να δίνει το
ρυθμό στο καλοκαίρι των παιδιών.

Η αυλαία και της 3ης Καλοκαιρινής Εκστρατείας, που πραγματο-
ποιήθηκε με αποκλειστικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έκλει-
σε, δίνοντας πια τη σκυτάλη στις τοπικές κοινότητες να συνεχίσουν να
γεμίζουν τις βιβλιοθήκες, χειμώνα καλοκαίρι.

Σύντομα θα ακολουθήσει και αναλυτικότερος απολογισμός από το
Future Library, σχετικά με τα αποτελέσματα της φετινής καλοκαιρινής
εκστρατείας αλλά και την εξέλιξη που έχει συντελεστεί από τον πρώτο
χρόνο διοργάνωσής της, τρία χρόνια νωρίτερα.

Επικοινωνία για θέματα Τύπου, OPUS Integrated Communication: 
Ναταλία Κατηφόρη natalia@opusltd.com | 2130317478 |

6972345289 & 
Χριστίνα Αλεξίουchristina@opusltd.com |2130317478 |

6941520560

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΩΡΗΤΗΣ: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) (www.SNF.org) είναι ένας από

τους μεγαλύτερους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και
πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού,
της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Το Ίδρυμα ενι-
σχύει οργανισμούς που έχουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή
διαχείριση και προβλέπεται να προσφέρουν αισθητά, διαχρονικά και
θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία. Το ΙΣΝ στηρίζει ενεργά προγράμ-
ματα που συμβάλλουν στην σύμπραξη φορέων δημόσιου και ιδιωτι-
κού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού.
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Επιστολή παραίτησης του πρώην Προέδρου του Συλλόγου

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΦΥΛΗΣ 
Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές στο Σύλλογο. Νέα σύνθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο 

Με απίστευτη
συμμετοχή ολο-
κληρώθηκαν το
μεσημέρι της
Κυριακής 28/9/14
οι εκλογές του
συλλόγου μας για
το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο  και
της Ελεγκτικής
Επιτροπής.

Μετά την κατα-
μέτρηση των

ψηφοδελτίων τα αποτελέσματα για το Διοικητικό Συμβού-
λιο ήταν:

ΚΟΨΑΧΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ..............93
ΔΑΔΑΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ................75
ΜΠΛΕΤΣΑ ΑΝΤΩΝΙΑ .....................69
ΔΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ....................59
ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ......49
ΠΕΠΠΑ ΝΑΥΣΙΚΑ...........................44
ΓΚΟΓΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ.....................33
ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ ΣΟΦΙΑ .....................31
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ..22
ΤΖΕΒΕΛΕΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ ...........11

Ενώ για την Εξελεγκτική Επιτροπή:
ΦΙΡΦΙΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ............91
ΓΥΦΤΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ..64
ΚΑΤΗ ΑΓΛΑΙΑ.......................57

Μετά από συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε
τη Δευτέρα 13/10/14 τα  μέλη του νέου Δ.Σ είναι:

Κοψαχίλης Δημήτριος   ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δάλλης Δημήτριος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μπλέτσα Αντωνία ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γκόγκος Σωτήριος ΤΑΜΙΑΣ
Δαδάνης Νικηφόρος ΜΕΛΟΣ
Μπαλαμώτης Αποστόλης ΜΕΛΟΣ
Πέππα Ναυσικά   ΜΕΛΟΣ

Προς :Πρόεδρο  του  Συλλόγου
Πανοράματος &  Τοπικό  Σύμβουλοκ.
Κοψαχείλη  Δημήτριοκαι  τα Μέλη  του
Δ.Σ  του   Πολιτιστικού  &  Εξωραιστι-
κού Συλλόγου  Πανοράματος     « ΤΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ»  

Άνω Λιόσια   13. 10. 2014
Θέμα :  Επιστολή  Παραίτησης 

Ένας  κύκλος  έκλεισε , ένας   νέος  κύκλος   ανοίγει  ! !

Μετά  την  εκλογική  διαδικασία  για  ανάδειξη  νέου  Δ.Σ  στον
Πολιτιστικό  &  Εξωραιστικό Σύλλογο  Πανοράματος  και  την
ολοκλήρωση  της  σύστασης   αυτού , θα  ήθελα  να  ευχηθώ
στο  νέο  Προεδρείο  του  Συλλόγου  καλή  επιτυχία  στο  έργο
του  ως  προς   την   ανάδειξη  των   προβλημάτων  του   Πανο-
ράματος  και   την  προώθηση  της   επιλύσης    τους .

Θα  ήθελα  να   ευχαριστήσω  επίσης  από  καρδιάς   όλους
τους  συνεργάτες  -φίλους   που  με  πλαισίωναν   4  και  πλέον
έτη  σε  κάθε  προσπάθεια  που  κάναμε  να  αναδείξουμε  την
περιοχή  μας , να αναδείξουμε  τα  προβλήματα  της  και  να
αποκτήσει  μετά  από  πολλά  χρόνια  και  πάλι  ΦΩΝΗ  το
Πανόραμα.  Χωρίς  την  ουσιαστική  στήριξη  τους  δεν   θα  μπο-
ρούσε  να  προχωρήσει  ο  Σύλλογος .

Μέλημα  και  ακράδαντη  πεποίθηση  μου  ήταν  και  παραμέ-
νει :  Ενας  Σύλλογος  για  να είναι  δυνατός  και  αποτελεσματι-
κός  θα  πρέπει  να  βρίσκεται  μακριά  από  κομματικές γραμ-
μές  και  σκοπιμότητες .

Ένας  Σύλλογος  για  να  είναι  δυνατός  και  αποτελεσματικός
θα  πρέπει  να  ανανεώνεται διαρκώς  με νέα  πρόσωπα , με
νέες , φρέσκες  ιδέες .  Η λογική  της  « ΚΑΡΕΚΛΑΣ »  και  των
«ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ » ήταν  και  είναι  πέρα από  την  λογική  μου ,
τις  ιδέες  μου  και   τις αρχές   μου . 

Ουδείς   Αναντικατάστατος .Έτσι  λοιπόν   για   τους    παρα-
πάνω    λόγους

Καταθέτω  στο   Δ.Σ  του  Συλλόγου  την   Παραίτηση   μου.
Η   στάση   μου  αυτή   επιβεβαιώνει    ότι   πράττω    όσα  λέω: 

Την  ανανέωση  δηλαδή   του  Δ. Σ  αλλά  και  την  προσπά-
θεια  που  κάναμε  από  το  πρώτο  κιόλας   Δ.Σ   να  μην  κομ-
ματικοποιηθεί  ο  Σύλλογος  για  να  μπορεί  να  λειτουργεί
χωρίς  βαρίδια   και  προαπαιτούμενα ,  χωρίς   την   προστα-
σία  και  την  καθοδήγηση  άλλων .

Με λίγα  λόγια  να  έχει  φωνή  και  να  διεκδικεί   , έτσι  ώστε
καμία  παράταξη  να  μην  διεκδικεί  την  πατρωνία  και  το  καπέ-
λωμα  του  Συλλόγου. Με   την   κίνηση  μου  αυτή  διευκολύνω
την  συνέχεια  και  την  εύρυθμη   λειτουργία  του  Συλλόγου  μας
.

Ευχαριστώ  από  καρδιάς  τους  ενεργούς  συμπολίτες  μου
για  την  στήριξη   και  την  εμπιστοσύνη  που  έδειξαν  στο   πρό-
σωπο  μου . 

Αλλά  η Υποψηφιότητα  μου  όπως  είχα  δηλώσει  και  στην
Γεν. Συνέλευση  αποσκοπούσε  μόνο  στην  συνέχεια  και
παρουσία  του  Συλλόγου  στα  δρώμενα  της  περιοχής  και  του
Δήμου .

Η  στήριξη  τους  αυτή   όμως  αποτελεί  για  μένα  σημαντικό
κεφάλαιο  για  να  συνεχίσω  να  προσφέρω  στον  τόπο  που
κατοικώ  από  άλλο  ίσως  μετερίζι .

Τέλος  θέλω  να  ευχηθώ  προσωπικά  στον  νέο   Πρόεδρο
του   Συλλόγου Πανοράματος   και  Τοπικό  Σύμβουλο  με  την
«ΝΕΑ  ΕΠΟΧΗ » κ. Κοψαχείλη  Δημήτρη   κάθε  επιτυχία στο
έργο  του  και  θα  είμαι  κοντά  του  σε ότι χρειαστεί .

Πιστεύω  ότι  θα  ανταποκριθεί  και  θα  αγωνιστεί  για  να διεκ-
δικήσει  όσα   αυτονόητα   δικαιούνται   οι  κάτοικοι  του   Πανο-
ράματος   όπως  για  παράδειγμα  η  ΑΝΑΠΛΑΣΗ  του
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ , η  Βελτίωση  της  Συγκοινωνίας ,  η Απομά-
κρυνση  και  απόδοση  στους  κατοίκους  το   καταπατημένο
από  Ρομά  οικόπεδο  του  Δήμου .  Πεδίο  δόξης   λαμπρό
δηλαδή …….

Επίσης  είμαι  στην  διάθεση  του , να  τον   ενημερώσω  για
τις   υποθέσεις   που  τρέχουν  για  την  περιοχή  μας  όπως
Π.Χ  η  συγκοινωνία ,  γιατί  δεν  είχε  την  δυνατότητα  να  βρί-
σκεται   κοντά   στον   Σύλλογο  μας   και  δεν  γνωρίζει  επα-
κριβώς  τις  δράσεις   του   Συλλόγου .

Τέλος  εύχομαι  και  ελπίζω , οι  κάτοικοι  που  ήρθαν  και
ψήφισαν  για  πρώτη φορά  στον  Σύλλογο  μετά  από  4 μιση
χρόνια  λειτουργίας   του , να  στηρίξουν πραγματικά  το  νέο  Δ.
Σ  για  να  επιτύχει  τους  στόχους  του  και  όχι  να εμφανίζονται
μόνο  για   τις   εκλογές   ή  την   κοπή  της   πίττας  ή  για  άλλους
προφανείς    λόγους.

Με Τιμή
Δαδάνης Σ. Νικηφόρος

Ιδρυτικό Μέλος-   Πρώην  Πρόεδρος 
του  Συλλόγου  Πανοράματος 

«ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΕ» ΑΠΟ ΠΑΡΕΕΣ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΟΛΙΔΗΣ»ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ

Για την ετήσια Γιορτή Τσικουδιάς του Συλλόγου Κρητών

Πλημμύρισε από οικογένειες
και παρέες φίλων το Κλειστό
Γυμναστήριο Αχαρνών

«Μπάμπης Χολίδης», όπου πραγ-
ματοποιήθηκε  η ετήσια Γιορτή Τσι-
κουδιάς του Συλλόγου Κρητών Αχαρ-
νών. 

Τίμησαν για άλλη μία
φορά την παράδοση

στο Μενίδι 
Στην ετήσια Γιορτή Τσικουδιάς

παρευρέθηκε κι ο Δήμαρχος Αχαρ-
νών , Γιάννης Κασσαβός ανταποκρι-
νόμενος στην πρόσκληση του Συλλό-
γου Κρητών της πόλης μας και του
Προέδρου του κ Μανώλη Μανιδάκη.

Από νωρίς, στο εσωτερικό του γυμναστηρίου είχαν στρω-
θεί μεγάλα τραπέζια έτοιμα να υποδεχθούν τον κόσμο, ενώ
στον προαύλιο χώρο είχαν στηθεί τα παραδοσιακά κρητι-
κά ρακοκάζανα. 

Οι φίλοι του Συλλόγου Κρητών απόλαυσαν γνήσια τσι-
κουδιά και τοπικά εδέσματα, ενώ γλέντησαν με κρητική
μουσική και κρητικούς χορούς από τα χορευτικά τμήματα
του Συλλόγου.

«Ο Δήμος Αχαρνών βρίσκεται στο πλευρό τοπικών συλ-
λόγων και φορέων που εργάζονται για την αναβίωση των
τοπικών εθίμων και τη μεταλαμπάδευσή τους στις επόμε-
νες γενιές. 

Ο Σύλλογος Κρητών, υπό την ακούραστη καθοδήγηση
του Προέδρου του κ Μανώλη Μανιδάκη, αποτελεί ένα σύγ-
χρονο θεματοφύλακα της κρητικής κουλτούρας και παρά-
δοσης στη πόλη μας. 

Τους εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια στο έργο τους, με

την ευχή να διοργανώνουν συχνότερα εκδηλώσεις σαν τη
σημερινή, χαρίζοντας χαμόγελα και στιγμές ανάπαυλας
στον κόσμο, που τόσο πολύ το έχει ανάγκη». 

Τον κ Γιάννη Κασσαβό συνόδευσαν οι Αντιδήμαρχοι κκ
Σαχσανίδη Ελένη, Πολυμενέας Παναγιώτης, Δασκαλάκης
Γιώργος, Ευστάθιος Τοπαλίδης, Σιρινίδης Θεόδωρος. Επί-
σης, ο Πρόεδρος της ΔΗΦΑ κ Γιαννακόπουλος Δημήτρης,
ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ κ Γιώργος Σταύρου
και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ Στέργιος Πεδιαδίτης. 
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Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 5ης Τριμερούς Συνά-
ντησης των Κινημάτων Ειρήνης από Τουρκία, Κύπρο και
Ελλάδα στη Σμύρνη στις 11-12 Οκτώβρη.

Η συνάντηση, που διεξήχθη υπό την αιγίδα του Παγκό-
σμιου Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ), επιβεβαίωσε τις στενές
φιλικές σχέσεις της ΕΕΔΥΕ με την Επιτροπή Ειρήνης
Τουρκίας και το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης. Η συνά-
ντηση είχε ως σύνθημα «Δεν θα περάσουν η επιθετικότη-
τα του ιμπεριαλισμού και οι πόλεμοί του».

Στις πολύμορφες εκδηλώσεις και συζητήσεις συμμετείχε
και μεγάλη αποστολή αγωνιστών της ειρήνης από την
Ελλάδα με συνολικά 38 συμμετέχοντες από τη Σάμο, τη
Χίο, τα Χανιά, τον Πειραιά και την Αθήνα.

Σημαντικές παρεμβάσεις
Η σύνοδος των τριών κινημάτων στις 11 Οκτώβρη ξεκίνησε

στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Σμύρνης με το θερμό καλω-
σόρισμα της προέδρου της Επιτροπής Ειρήνης Τουρκίας
Zuhal Okuyan, η οποία τόνισε στην παρέμβασή της «την κρισι-
μότητα της περιόδου τόσο για τους λαούς των τριών χωρών
όσο και για όλους τους γειτονικούς λαούς με την ένταση της επι-
θετικότητας του ιμπεριαλισμού στη Μέση Ανατολή και την ανοι-
χτή εμπλοκή της Τουρκίας στα εγκληματικά του σχέδια. Είναι
γνωστό ότι οι "ιεροί πολεμιστές" κυρίως μέσω Τουρκίας περνά-
νε τα σύνορα προς τη Συρία, ενώ η κυβέρνηση Ερντογάν τους

βοηθά και ενισχύει με πολλούς
τρόπους. Η Επιτροπή Ειρή-
νης της Τουρκίας καταγγέλλει
ταυτόχρονα τη σφαγή των
Κούρδων στην Κομπανί από
τους ισλαμιστές και την ιμπε-
ριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ
και των συμμάχων τους στην
περιοχή. Ο λαός της Συρίας
είναι ο μόνος που μπορεί να
αποφασίσει για τις τύχες και
την ηγεσία του. Τα τρία κινήμα-
τά μας έχουν κοινή δράση σε όλα τα μέτωπα όπως την πρό-
σφατη κοινή αποστολή αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη».

Πλήθος κόσμου στην ανοιχτή εκδήλωση
Στην ανοιχτή εκδήλωση, με εκατοντάδες συμμετέχοντες, που

οργανώθηκε την Κυριακή 12 Οκτώβρη από την Επιτροπή
Ειρήνης Τουρκίας, μίλησαν ο Aydemir Güler, μέλος του προε-
δρείου της, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στην κατάσταση
στην Τουρκία, στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας Κούρδων, στην
αστυνομική καταστολή, αλλά και στην ενεργοποίηση φασιστι-
κών ένοπλων ομάδων που έχουν οδηγήσει σε 37 νεκρούς στη
χώρα. Αναφέρθηκε επίσης στην επικίνδυνη κατάσταση στην
περιοχή και την εμπλοκή της κυβέρνησης Ερντογάν. Από την

Κύπρο μίλησε η Σύλβα Τιγγι-
ρίδου και από την ΕΕΔΥΕ η
Ελένη Παπαδοπούλου, οργα-
νωτική γραμματέας της. Εκ
μέρους του ΠΣΕ χαιρέτισε ο
Ηρακλής Τσαβδαρίδης. Η
εκδήλωση έκλεισε με συναυλία
διεθνιστικής φίλιας με τη συμ-
μετοχή των μουσικών σχημά-
των από τη Σμύρνη και τη
Σάμο και προοδευτικό πολιτι-
κό τραγούδι.

Δυναμική πορεία
Οι εκδηλώσεις της Τριμερούς Συνάντησης κορυφώθηκαν με

την πορεία ειρήνης στους δρόμους της Σμύρνης και τη μαζική
συμμετοχή των φίλων της Επιτροπής Ειρήνης της Σμύρνης με
πανό και σημαίες, αλλά και συνθήματα στα τουρκικά, ελληνικά
και αγγλικά. Μαζική και μαχητική ήταν παρουσία του «μπλοκ»
της ΕΕΔΥΕ.

Τα συνθήματα : «Ζήτω η φιλία των λαών κάτω η νέα τάξη των
ιμπεριαλιστών»,

«ΟΧΙ στην εμπλοκή της Τουρκίας στη σφαγή των λαών στη
Μέση Ανατολή»,

«Αλληλεγγύη στο Kobane - Κάτω ο Ιμπεριαλισμός» ακούστη-
καν  και στον  κεντρικό πεζόδρομο της πόλης.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡOΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ (ΕΕΔΥΕ)

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 5ης Τριμερούς 
Συνάντησης των Κινημάτων Ειρήνης από Τουρκία, Κύπρο

και Ελλάδα στη Σμύρνη στις 11-12 Οκτώβρη

ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Το προγ́ραμμα της κινητης́ μοναδ́ας η οποιά θα παρεχ́ει
ανων́υμα, γρηγ́ορα και δωρεαν́ την εξετ́αση ειν́αι το εξης́:

- Δημ́ος Φυλης́ 
στις 16, 17/10/2014 και 20/10/2014, ωρ́ες 10:00-13:00, στην

πλατειά Ηρωών Αν́ω Λιοσ́ια, διπ́λα στο κτιρ́ιο Κοινωνικης́ Υπηρε-
σιάς (Δημαρχειό 11Β).

- Δημ́ος Αχαρνων́
στις 24/10/2014, ωρ́ες 10:00-13:00, στο Δημαρχειό Αχαρνων́, Φιλαδελφειάς &

Μποσδα.́
στις 27/10/2014, ωρ́ες 10:00-13:00, στο 3ο ΚΑΠΗ-ΚΕΠ Αχαρνων́, Φιλαδελφειάς
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στις 29/10/2014, ωρ́ες 10:00-13:00, στην Εκκλησιά Αγιόυ Διονυσιόυ, Αγιόυ Διονυ-

σιόυ 37

- Δημ́ος Ελευσιν́ας
στις 30/10/2014, ωρ́ες 10:00-13:00, στην πλατειά Ηρωών Ελευσιν́α.
στις 31/10/2014, ωρ́ες 10:00-13:00, στην πλατειά Λαου ́Ελευσιν́α.

στις 3/11/2014, ωρ́ες 10:00-13:00, στην κεντρικη ́ πλατειά
Μαγουλ́ας,

- Δημ́ος Ασπροπυρ́γου
στις 13/11/2014, ωρ́ες 10:00-13:00, στη Διευθ́υνση Κοινωνικης́

Προστασιάς Δημ́ου Ασπροπυρ́γου, θεσ́η Γερμανικα,́ οδος́ Δοιρ̈αν́ης
(οπ́ισθεν γηπεδ́ου Ασπροπυρ́γου, πρωήν Πολιτιστικο ́Κεν́τρο.

στις 14/11/2014, ωρ́ες 10:00-13:00, θεσ́η Νεοκ́τιστα Ασπροπυρ́γου, κλειστο ́αθλη-
τικο ́κεν́τρο Νεοκ́τιστων Δημ́ου Ασπροπυρ́γου, οδος́ Ηρωών.

στις 17/11/2014, ωρ́ες 10:00-13:00, Γκορυτ́σα Ασπροπυρ́γου, Κτιρ́ιο Γ’ ΚΑΠΗ
Δημ́ου Ασπροπυρ́γου, πριν την πλατειά Γενοκτονιάς.

- Δημ́ος Μεγαρεών
στις 18 και 19/11/2014, ωρ́ες 10:00-13:00, στην κεντρικη ́πλατειά Μεγαρεών.

στις 20/11/2014, ωρ́ες 10:00-13:00, πλατειά Αγιόυ Γεωργιόυ, Νεά Περ́αμος

- Δημ́ος Αγιάς Βαρβαρ́ας
στις 10, 11 και 12/11/2014, ωρ́ες 10:00-13:00, στο Κεν́τρο Ημερησ́ιας Φροντιδ́ας

Ηλικιωμεν́ων, Ηπειρ́ου 16.
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Με εγκύκλιο της
αρμόδιας διεύ-
θυνσης το

υπουργείο Εσωτερικών
ζητεί από τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες να προβούν στις
δέουσες ενέργειες προκει-
μένου να επιλυθούν τα
προβλήματα που υπάρ-
χουν στη μεταφορά των
μαθητών. 

Ειδικότερα στην εγκύκλιο
επισημαίνεται ότι οι Περιφέ-
ρειες οφείλουν να προχω-
ρήσουν σε όλες τις απαραί-
τητες ενέργειες προκειμέ-
νου να έχουν ολοκληρώσει
τις διαδικασίες των τακτικών
διαγωνισμών που έχουν
ήδη δρομολογήσει και να
έχουν συνάψει τις σχετικές
συμβάσεις, το αργότερο
έως και τις 28-2-2015. 

Εάν κρίνουν ότι τα δημο-
πρατηθέντα δρομολόγια
των τακτικών διαγωνισμών
δεν καλύπτουν, ή δεν μπο-
ρούν με βάση την προαίρε-
ση να καλύψουν, τις πραγ

ματικές ανάγκες τότε σκό-
πιμο είναι να προχωρή-
σουν σε επαναπροκήρυξη
διαγωνισμού, ο οποίος να
ανταποκρίνεται στα δρομο-
λόγια όπως έχουν σήμερα
διαμορφωθεί. 

Αφού προηγουμένως εξε-
ταστούν οι λόγοι για τους
οποίους ορισμένα δρομο-
λόγια ή τμήματα δρομολο-
γίων δεν ανατέθηκαν, μπο-
ρούν με το νέο διαγωνισμό
να επανασχεδιαστούν ώστε
αφενός να εξυπηρετούν τις
πραγματικές ανάγκες και
αφετέρου να μεγιστοποιούν
τις πιθανότητες εύρεσης
αναδόχων.   

Εάν τα άγονα δρομολόγια
των τακτικών διαγωνισμών,
με τις απαραίτητες τροπο-
ποιήσεις μέσω της προαί-
ρεσης, μπορούν να καλύ-
ψουν τις σημερινές ανά-
γκες, τότε οι Περιφέρειες
μπορούν να προσφύγουν
στη διαδικασία της δια-
πραγμάτευσης.

Με απόλυτη επιτυχία κατά γενική ομολογία,
διεξήχθη η 1η εκπαιδευτική πεζοπορία με
θέμα "περιβαλλοντική διαδρομή στο δάσος

των Γερανείων" που διοργανώθηκε από την εθελο-
ντική ομάδα  ΚΟΥΡΟΣ  από κοινού με το Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ελευσίνας.

Η πεζοπορία διεξήχθη στην περιοχή του Καβελλά-
ρη Μεγάρων στους πρόποδες των Γερανείων, είχε
μήκος 5 χιλιομέ-
τρων μετά επι-
στροφής και
ήταν μικρής
δυσκολίας.

Το καλωσόρι-
σμα έκανε ο
υπεύθυνος του
ΚΠΕ Ελευσίνος
Κος Πάνος Μπε-
γέτης και στην
συνέχεια ο Κος
Σωτήρης Καρ-
πούζας δασολό-
γος της Δ/νσης
Δασών Δυτικής
Αττικής μίλησε για «το δασικό οικοσύστημα των Γερα-
νείων».

Η πεζοπορία ξεκίνησε στις 10.30 το πρωί και ολο-
κληρώθηκε στις 13.20 μμ.

Κατά τη διάρκεια της πορείας, πραγματοποιήθηκαν
οι εξής ενημερώσεις: α) "Η ρητινοκαλλιέργεια στα
δάση της Δυτ. Αττικής- πως γίνεται η ρητίνευση", από
τον Κο Ιερόθεο Μωραΐτη  Ρητινοκαλλιεργητή,  β)
"Προσανατολισμός μέσα στο δάσος" από τον Κο
Μελέτη Ρήγα, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ο. Κού-
ρος  γ)"Γνωριμία με τα φυτά της περιοχής" από την
Κα Βάσω Κόντου, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Ελευσίνας, 

δ) "Ο Εθελοντισμός και ο ρόλος του ενεργού πολί-
τη" από τον Κο Κατερινίτσα Δημήτριο πρόεδρο της
Εθελοντικής Ομάδας Μεγάρων Κούρος.

Στο τέλος συμπληρώθηκε από τους συμμετέχοντες
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της εκπαίδευσης, ενώ
και οι 84 συμμετέχοντες θα παραλάβουν βεβαίωση
συμμετοχής.

Παρευρέθηκαν οι: Κα Φράγκου Σωτηρία Δασάρχης
Μεγάρων, Κα Τσουρου-
φλή Δέσποινα πρόε-
δρος του εμπορικού
συλλόγου Μεγάρων, Κα
Παπαπανούση Χριστί-
να Υπεύθυνη Αγωγής
Υγείας της Β/μιας
Εκπαίδευσης Δυτικής
Αττικής, μέλη του συλ-
λόγου επιστημόνων
Μεγάρων, εκπαιδευτι-
κοί από Μέγαρα και
Νέα Πέραμο. 

Να ευχαριστήσουμε
τον Πρόεδρο και τα
μέλη του Δ.Σ. του εξω-

ραϊστικού συλλόγου Καβελλάρη Μεγάρων για την
παραχώρηση της αίθουσας των γραφείων τους, το
ΚΠΕ Ελευσίνος για την άψογη συνεργασία του στην
διοργάνωση και διεξαγωγή της Εκπαιδευτικής πεζο-
πορίας – Ημερίδας, τους εισηγητές και όλους τους
συμμετέχοντες.

Με την πεζοπορία αυτή, εγκαινιάσαμε μια σειρά
δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και
πεζοποριών, που σίγουρα θα έχει ανταπόκριση από
το ευρύ κοινό.     

Ραντεβού στην επόμενη πεζοπορία, σύντομα. 

Εκ του  Δ.Σ.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ  

Στην 1η εκπαιδευτική πεζοπορία
με θέμα "περιβαλλοντική διαδρομή 

στο δάσος των Γερανείων" 

Να γίνει διεξοδική
συζήτηση στο
Περιφερειακό Συμ-

βούλιο Αττικής για τη δια-
χείριση των απορριμμάτων
του λεκανοπεδίου κάλεσε
τη νέα περιφερειακή αρχή
ο επικεφαλής της παράτα-
ξης «Αττική» Γιάννης Σγου-
ρός κατά τη σημερινή συνε-
δρίαση του οργάνου.

Ο κ. Σγουρός επεσήμανε
ότι μετά την «αποκαλυπτι-
κή» επιστολή της κας Δού-
ρου προς τους Δημάρχους της Αττικής το πολύ αυτό
σοβαρό ζήτημα θα πρέπει να τεθεί άμεσα στο Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο και να πάρουν όλοι θέση.

«Δεν μπορεί 
να γίνει 

διάλογος δια 
αλληλογραφίας»

τόνισε 
ο κ. Σγουρός 

Ιδίως η διοίκηση της
Περιφέρειας θα πρέ-
πει να παρουσιάσει
αναλυτικά το σχέδιό
της για το σήμερα και
το αύριο της διαχείρι-
σης των απορριμμά-

των της Αττικής, καθώς στην επιστολή υπάρχουν
πολλά κενά και προκαλούνται τεράστια ερωτηματικά
που πρέπει να απαντηθούν.

Ο κ. Σγουρός σημείωσε ότι η επιστολή της κας Δού-
ρου εστάλη χωρίς να συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμ-
βούλιο, και πριν καν συγκροτηθούν σε σώμα τα διοικη-
τικά συμβούλια της ΠΕΔΑ και του ΕΔΣΝΑ.

Στην ίδια συνεδρίαση ο κ. Σγουρός ζήτησε από την
περιφερειακή αρχή να ενημερώσει το Σώμα για τις
ενέργειες στις οποίες έχει προβεί σε συνεργασία με
τους αρμόδιους φορείς του κράτους, αναφορικά με την
έξαρση της επιδημίας του ιού Έμπολα.

Τέλος ο κ. Σγουρός συνεχάρη τις υπηρεσίες της Περι-
φέρειας για τις ολοκληρωμένες εισηγήσεις και παρου-
σιάσεις για τη συμμετοχή της περιφέρειας στο πρό-
γραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διεξοδική συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
για τη διαχείριση των απορριμμάτων ζητά ο Γιάννης Σγουρός

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ : 
Επαναπροκήρυξη διαγωνισμών 
για μεταφορά των μαθητών



Την Κόρινθο αντιμετώπισε ο
Αστέρας Μαγούλας  την
Τρίτη, σε φιλική αναμέτρηση,
του οποίου γνώρισε την ήττα
με 2-3. 

Ο προπονητής του Αστέρα
Αλκης Ελευθεριάδης χρησι-
μοποίησε παίκτες που δεν
είχαν χρόνο συμμετοχής και
ήταν μια πρόβα τζενεράλε
ενόψει του αγώνα της Κυρια-
κής στα Μέγαρα με τον Βύζα-
ντα.

Δυο πρώην στον Βύζαντα ο 
Θανάσης Σταματόπουλος, 

ο μέχρι τώρα βοηθός του
Αντώνη Αυλωνίτη, ήταν
αυτός που παρέταξε την
ομάδα της Κορίνθου στο φιλι-
κό, χρησιμοποιώντας και
όλους τους παίκτες που είχε
στη διάθεσή του.

Ο κ. Σταματόπουλος, ανέλα-
βε πλέον καθήκοντα πρώτου
προπονητή, με τις λεπτομέ-
ρειες της απομάκρυνσης του
κ. Αυλωνίτη, να μην έχουν
γίνει ακόμα γνωστές.

Όσον αφορά το φιλικό, η
Κόρινθος προηγήθηκε 0-2 

στο ημίχρονο με τον Λίμα να
κάνει το 0-1, ενώ ο ίδιος παί-
κτης εκτέλεσε φάουλ, η
μπάλα βρήκε σε παίκτη των
γηπεδούχων και κατέληξε
στα δίχτυα για το 0-2.

Στην επανάληψη, η ομάδα
της Μαγούλας μείωσε σε 1-2,
ο Σάκης Φραγκάκης και πάλι
σκόραρε όπως κάνει τελευ-
ταία για το 1-3, με τους γηπε-
δούχους το μόνο που κατά-
φεραν, ήταν να μειώσουν στο
τελικό 2-3.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: 
Φιλική ήττα απο την Κόρινθο
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ:  
ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ

Στον πρώτο εντός έδρας αγώνα για το Πρωτά-
θλημα η ομάδα της πόλης μας, ο ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ
καλεί όλο το φίλαθλο κόσμο να δώσει δυναμικό
παρών την Κυριακή 19/10/14 στις 16:00 που θα
κληθεί να αντιμετωπίσει την Ερμιονίδα! 

Η Διοίκηση της ΠΑΕ, το προπονητικό team και
οι παίκτες για άλλη μία φορά προσκαλούν τον
κόσμο του Αχαρναϊκού να γίνουν ο 12ος παίκτης
της ομάδας.  Θα είμαστε όλοι εκεί!!!

ΕΠΣΔΑ: ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 2ης
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 

Μετά απο απόφαση του ΔΣ της ΕΠΣΔΑ
η 2η αγωνιστική κυπελλου της 2ης
φάσης αντί για τις 22/10/2014 που είχε
ορισθεί , θα διεξαχθεί την 29/10/2014 ,
λόγω της έναρξης της 1ης αγωνιστικής
των Μικτών ομάδων την 22/10/2014 .

Το πρόγραμμα του κυπέλλου θα αναρ-
τηθεί στο sait της Ενωσης .

ΕΠΣΔΑ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

(3η αγωνιστική)

Απο την γραμματεία της ΕΠΣΔΑ ανακοινώθηκε
το αγωνιστικό πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής
στην Α΄και Β΄κατηγορία. Αναλυτικά:

ΣΑΒΒΑΤΟ(16:00)
ΠΑΡΑΛΙΑΣ:  ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. -

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ: ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ - ΑΣΑ

Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ
ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ: ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ -

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ
ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ: ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ -

ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ16:00)

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
- ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ -
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ 

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ: ΖΩΦΡΙΑ - ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Β' κατηγορία(3η αγωνιστική)
ΣΑΒΒΑΤΟ(16:00)

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ -
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ: ΠΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2004 - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ(11:00):   Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΑΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ(11:00) ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ -
ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ(16:00):
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ.
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Σε κανονικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές που στελεχώ-
νουν τις ακαδημίες του Βύζαντα.

Η παιδική και παμπαιδική ομάδα συμμετέχουν στο ετήσιο τουρνουά Αττικής AFC-Θουκυδί-
δειο και οι ομάδες Τζούνιορ –προτζούνιορ και αστεράκια στο  Open West Attica Soccerstars.
Παράλληλα οι ομάδες της Ακαδημίας θα συμμετάσχουν στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΔΑ.

Στόχος της συμμετοχής στα τουρνουά, πέραν της διασκέδασης και της άθλησης, είναι η σωστή
εκμάθηση του ποδοσφαίρου, των διαιτητικών κανόνων, ο σεβασμός των αντιπάλων και η προ-
αγωγή του υγιούς συναγωνισμού.

Οι προπονήσεις  γίνονται στο βοηθητικό του σταδίου Μεγάρων και στο δημοτικό γήπεδο από
καταρτισμένους και έμπειρους προπονητές.

Βύζας Μεγάρων: Συμμετοχή των Ακαδημιών 
σε αναπτυξιακά τουρνουά

Μανδραϊκός – Αχαϊκή(Ψηλοπα-
ναγιώτης (Μεσσηνίας)

Πανελευσινιακός – ΠΑΟ Βάρ-
δας(Παπαδόπουλος(Αχαίας) 

Βύζας Μεγάρων – Αστέρας
Μαγούλας(Γκάμαρης(Αθήνας)

Ανακοινώθηκαν την Τετάρτη
(15/10) από την ΕΠΟ οι διαιτητές
των αναμετρήσεων της 4ης αγω-
νιστικής του 3ου ομίλου.

Μανδραϊκός – Αχαϊκή
Ψηλοπαναγιώτης (Μεσσηνίας),

Δημογέροντας (Αρκαδίας), Γουρ-
γιώτης (Ανατ. Αττικής)

Πανελευσινιακός – ΠΑΟ Βάρ-
δας

Παπαδόπουλος, Τσιρίνης, Γκα-
βέρας (Αχαΐας)

Αιολικός – ΑΟ Λουτράκι
Σχίζας, Τζάκος, Τάμαλης (Αθη-

νών)

Ερμής Κιβερίου – Καλαμάτα
Γαβρίλης, Καραγιαννίδης,

Γεωργακόπουλος (Αθηνών)

Ζακυνθιακός – Παναργειακός
Κέκελος, Κακατσίδης, Αντωνό

πουλος (Αιτωλοακαρνανίας)

Δόξα Μανωλάδας – Κύμη
Τσαγκαράκης, Πυργάκης,

Μουρτζοβίτης (Κορινθίας)

Βύζας Μεγάρων – Αστέρας
Μαγούλας

Γκάμαρης, Γιαννόπουλος,
Βασιλάκης (Αθηνών)

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ Γ'ΕΘΝΙΚΗ

Tα αυθαίρετα κτίσματα που βρί-
σκονται στον αιγιαλό ή στη
θάλασσα κατεδαφίζονται υποχρε-

ωτικά, έκρινε  η αυξημένη, επταμελής
σύνθεση του Ε” Τμήματος του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας με την υπ” αριθμ.
3354/2014 απόφασή της. Παράλληλα,
σημειώνει το ΣτΕ ότι η οριοθέτηση του
αιγιαλού δεν δημιουργείται με νόμους και
υπουργικές αποφάσεις, αλλά προκύπτει
από φυσικά φαινόμενα.

Οι ειδικές διατάξεις περί αυθαιρέτων
κατασκευών, αναφέρουν οι σύμβουλοι
Επικρατείας, «αποσκοπούν στην άμεση
και αποτελεσματική προστασία του αιγια-
λού και του θαλασσίου χώρου και επι-
βάλλουν την αποκατάσταση της μορφής
τους, η οποία έχει αλλοιωθεί με την χωρίς
άδεια ανέγερση πάσης φύσεως τεχνικού
έργου, κτίσματος ή κατασκευάσματος».

Τα αυθαίρετα κτίσματα, σημειώνουν οι
σύμβουλοι Επικρατείας, που ανεγέρθη-
καν χωρίς την προβλεπόμενη από τη
νομοθεσία περί αιγιαλού διοικητική άδεια
πρέπει, κατ” αρχήν, να κατεδαφίζονται
οποτεδήποτε και αν έχει λάβει χώρα ανέ-
γερσή τους, ακόμη δηλαδή και αν αυτά

έχουν ανεγερθεί πριν από την οριοθέτη-
ση του αιγιαλού με διοικητική πράξη,
καθώς «ο αιγιαλός δεν δημιουργείται με
σχετική πράξη της Πολιτείας, αλλά προ-
κύπτει από φυσικά φαινόμενα, δηλαδή
τις μεγαλύτερες αλλά συνήθεις αναβάσεις
των κυμάτων, η δε προβλεπόμενη στον
νόμο διαδικασία καθορισμού των ορίων
του δεν αποσκοπεί παρά στη διαπίστω-
ση του πραγματικού αυτού γεγονότος».

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης,

η κτηματική υπηρεσία Κυκλάδων στηρι-
ζόμενη σε έκθεση αυτοψίας του Λιμεναρ-
χείου Σερίφου εξέδωσε πρωτόκολλο
κατεδάφισης αυθαίρετου κτίσματος στον
αιγιαλό οικισμού της Σερίφου. Παράλλη-
λα, κάλεσε την ιδιοκτήτρια του ακινήτου
να το κατεδαφίσει μέσα σε 15 ημέρες
όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Το επίμαχο  κτίσμα για το οποίο διατά-
χθηκε η κατεδάφιση του ανεγέρθηκε το
1960 ως αποθήκη με άδεια της τότε

Χωροφυλακής Σερίφου και το 1993 με
άδεια του Πολεοδομικού γραφείου
Μήλου, επετράπη η αλλαγή χρήσης του
από αποθήκη σε κατάστημα, όπου και
λειτούργησε ως «μίνι μάρκετ».

Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος προσέ-
φυγε στην Δικαιοσύνη και ζητούσε να
ακυρωθεί το πρωτόκολλο κατεδάφισης.
Στην συνέχεια κατέθεσε αίτηση στην Κτη-
ματική Υπηρεσία για επανακαθορισμό
του αιγιαλού κατά τρόπο ώστε να εξαιρεί-
ται το επίμαχο κτίσμα, καθώς έχει ανα-
γερθεί με νόμιμη άδεια. Όμως, το αίτημα
για επανακαθορισμό του αιγιαλού απερ-
ρίφθη.

Παρ” όλα αυτά η προσφυγή του ιδιοκτή-
τη του κτίσματος έγινε δεκτή, για καθαρά
τυπικούς λόγους. 

Οι δικαστές έκαναν δεκτή την αίτηση
ακύρωσης με το σκεπτικό ότι η άδεια
ανέγερσης του επίμαχου κτίσματος είχε
εκδοθεί πριν από την οριοθέτηση του
αιγιαλού που έγινε το 1983 από την
Νομαρχία Κυκλάδων, ενώ προσθέτουν
ότι ούτε η άδεια ανέγερσης είχε ανακλη-
θεί από την αρμόδια Πολεοδομική υπη-
ρεσία.

ΣτΕ: Υποχρεωτική η κατεδάφιση των αυθαιρέτων σε αιγιαλό 
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ΦΡΙΚΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
Τραγωδία στην Πέτρου Ράλλη: Δύο νεκροί, ακρωτηριάστηκε 
γυναίκα μετά από τρελή πορεία Ι.Χ.

Δύο νεκροί -ένας άνδρας και
μία γυναίκα- ήταν εντέλει οι
νεκροί του τροχαίου δυστυχήμα-
τος, που σημειώθηκε το πρωί
στην οδό Πέτρου Ράλλη, στο
ύψος του κτιρίου της Διεύθυν-
σης Μεταγωγών, σύμφωνα με
επίσημη ανακοίνωση του
ΕΚΑΒ.

Σημειώνεται ότι η αρχική ενη-
μέρωση από την Αστυνομία,
έκανε λόγο για τρεις νεκρούς.

Όπως σημειώνεται στην ανα-
κοίνωση του ΕΚΑΒ, το Κέντρο
ανταποκρίθηκε μόλις σε 5 λεπτά
κατά το σοβαρό τροχαίο, ύστερα από δύο κλήσεις που δέχθηκε σχετικά με το περιστατικό, στις 10:08.

Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν συνολικά τρία ασθενοφόρα, τρεις κινητές μονάδες με τη συνοδεία γιατρού και 2
Μοτοσυκλέτες Ταχείας Ανταπόκρισης.

Παρελήφθησαν: δύο νεκροί (ένας άνδρας και μία γυναίκα) που μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας
(που ήταν εκτός εφημερίας) και 3 τραυματίες (μία ακρωτηριασμένη γυναίκα και 2 πιο ελαφρά), οι οποίοι και μεταφέρθηκαν
στο Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά.

Ο ένας εκ των νεκρών είναι ένας 23χρονος αστυνομικός, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τα δακτυλικά του αποτυπώμα-
τα, καθώς είχε διαμελιστεί. Υπηρετούσε στην Αττική Οδό και είχε πάει στη Διεύθυνση Αλλοδαπών για εκπαίδευση στην
αντιμετώπιση περιστατικών του ιου Εμπολα.

Νεκρή είναι και γυναίκα αλβανικής υπηκοότητας, η οποία μόλις είχε κατέβει από το πεζοδρόμιο με το σύζυγό της για
περάσει απέναντι και εξέπνευσε επιτόπου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, όλα άρχισαν όταν ο οδηγός ενός αυτοκινήτου (smart) , ο οποίος είναι πιθανότατα αλλο-
δαπός, τράκαρε με ένα ταξί.

Στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα για να ξεφύγει και αφού μπήκε στο δεξί ρεύμα της Πέτρου Ράλλη, με κατεύθυνση τη
Νίκαια, έπεσε επάνω σε περίπτερο και παρέσυρε και διαμέλισε μία γυναίκα, καθώς και τον αστυνομικό που την ώρα εκεί-
νη έβγαινε από το κτίριο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών.

Ο οδηγός του μικρού αυτοκινήτου προκάλεσε, επίσης και καραμπόλα τριών αυτοκινήτων, και τραυμάτισε έναν άνδρα και
μία γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Η γυναίκα υποβάλλεται σε χειρουρ-
γική επέμβαση, καθώς έχει ακρωτηριαστεί στο πόδι.

Όσον αφορά στον οδηγό του Smart, μετά την τραγωδία που προκάλεσε πέτυχε ν΄ απεγκλωβιστεί μόνος του από το
αυτοκίνητό του και άρχισε ν΄ αναζητεί βοήθεια, καθώς έχει τραυματιστεί.

Διερχόμενοι οδηγοί και πολίτες που είχαν παρακολουθήσει τι είχε συμβεί, μόλις συνήλθαν από το σοκ με τους νεκρούς
και τραυματίες επιτέθηκαν στον οδηγό που είχε προκαλέσει το μακελειό στο δρόμο και επιχείρησαν να τον λιντσάρουν.

Στο χώρο του δυστυχήματος έφτασαν άμεσα η Πυροσβεστική, η Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ,διασώστες του οποίου άρχι-
σαν να μαζεύουν τραυματίες και να τους πηγαίνουν στα νοσοκομεία.

Το δε σκηνικό στην περιοχή θύμιζε εικόνα μεσανατολικής πόλης μετά από έκρξη βόμβας, αφού παντού υπήρχαν
συντρίμμια, σπασμένα γυαλιά, διαλυμένες λαμαρίνες και αίματα απλωμένα σε διάφορα σημεία της ασφάλτου...

Ο ασυνείδητος οδηγός του smart που προκάλεσε το μακελείο στο δρόμο συνελήφθη και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο
νοσοκομείο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα δώσει κατάθεση για το τι τον οδήγησε στο να βάψει με αίμα την άσφαλτο ...

Έκτακτα μέτρα στο εμπορικό λιμάνι του Πειραιά
Για την πρόληψη μετάδοσης του ιού Έμπολα

Σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα σε κάθε εμπορικό πλοίο, που θα κατα-
φθάνει στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, Car Terminal και ναυπηγοεπι-
σκευαστική ζώνη ή στο αγκυροβόλιο, θα διαβιβάζεται αμέσως και πριν επιτρα-
πεί η αποεπιβίβαση σε αυτό, μια ειδική φόρμα, προκειμένου να συμπληρωθεί
από τον πλοίαρχο του πλοίου.
Σε αυτήν θα ζητείται αναλυτική καταγραφή των τελευταίων ταξιδιών του πλοίου
όχι μόνο με αναφορά στο λιμάνι απόπλου αλλά και σε όλους τους ενδιάμεσους
σταθμούς, ακόμα και για ανεφοδιασμό, με την υποχρέωση αναγραφής λεπτο-
μερώς της διάρκειας του ταξιδιού.
Με αυτό τον τρόπο θα γίνεται γνωστό εάν το πλοίο έχει προσεγγίσει σε λιμάνι
«ύποπτης» χώρας για μετάδοση του ιού και πριν από πόσες ημέρες, δεδομέ-

νου ότι ο χρόνος επώασης και εκδήλωσης της ασθένειας είναι 21 ημέρες.
Σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιο μέλος του πληρώματος έχει
ή μπορεί να έχει ασθενήσει από τον ιό Έμπολα θα ενημερώνεται άμεσα το
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) και το ΕΚΑΒ, ώστε να
επιληφθούν σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο πρόληψης.

Από την 1η Νοεμβρίου οι ιδιοκτήτες
των Ι.Χ  θα μπορούν να επισκέπτο-
νται την ηλεκτρονική εφαρμογή
μέσω της ιστοσελίδας του taxisnet
για την εκτύπωση των τελών κυκλο-
φορίας.
Στο κόστος των ετήσιων τελών, δεν
παρατηρείται κάποια αλλαγή σε
σχέση με το 2014, παρά τις αρχικές
πληροφορίες για την εφαρμογή

νέου συστήματος υπολογισμού με
βάση την ετήσια χιλιομετρική από-
σταση που διανύει ο κάτοχος του
ΙΧ.
Έτσι λοιπόν τα τέλη κυκλοφορίας
για το 2015 διαμορφώνονται ως
εξής.

Κυβικά εκατ κινητήρα    -   Κόστος
Έως 300           22 ευρώ

301-785           55 ευρώ
786-1.071        120 ευρώ
1.072-1.357     135 ευρώ
1.358-1.548      240 ευρώ
1.549-1.738      265 ευρώ
1.739-1.928      300 ευρώ
1.929-2.357      660 ευρώ
2.358-3.000       880 ευρώ
3.001-4.000      1.100 ευρώ
4.001 και άνω   1.320 ευρώ

Πόσο και που θα πληρώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας του 2015

ΦΡΙΚΗ ΔΙΧΩΣ ΤΕΛΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΘΕΝ  

ΟΝ  LINE  ΠΑΙΧΝΙΔΙ
‘’ΝΤΥΝΩ ΚΟΥΚΛΕΣ’’

Αποπλάνηση δεκάδων ανηλίκων 
Συγκλονιστικές λεπτομέ-

ρειες για τη δράση των
κυκλωμάτων παιδοφιλίας
στο Διαδίκτυο, έδωσε ο
επικεφαλής της Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Μανώλης Σφακιανάκης,
στο πλαίσιο της ενημέρω-
σης της Επιτροπής Μορ-
φωτικών Υποθέσεων για
το πρόγραμμα ασφαλούς
πλοήγησης σε σχολικές μονάδες.

Οι περιγραφές περιστατικών που αντιμετωπίστηκαν από την
υπηρεσία, περιείχαν σοκαριστικά στοιχεία, όπως η περίπτωση
κυκλώματος που με τον μανδύα ηλεκτρονικού παιχνιδιού με τον
τίτλο «Ντύνω κούκλες» αποπλανούσαν ανήλικα παιδιά, ή επί-
σης η περίπτωση online αυτοτραυματισμού έφηβης, η οποία
οδηγήθηκε στην εντατική έπειτα από έγκαιρη παρέμβαση της
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Επίσης αναφέρθηκαν περι-
πτώσεις ατόμων που προειδοποιούσαν για αυτοκτονία τους
στο Διαδίκτυο.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σφακιανάκης, η Δίωξη έχει
σχεδιάσει παιχνίδια τα οποία είναι απόλυτα ασφαλή, για τα παι-
διά γιατί «είναι αδιανόητο το 2014 να παίζει το παιδάκι “ντύνω
κουκλες” και δίπλα να είναι ο παιδόφιλος και να κάνει πάρτι». Η
δίωξη αντιμετώπισε 10 περιπτώσεις παιδιών που «αποπλανή-
θηκαν στο “ντύνω κούκλες” και στη συνέχεια εύρισκε η μητέρα
το παιδάκι με το λαπ τοπ αγκαλιά στην τουαλέτα με τα εσώρου-
χα να φωτογραφίζεται». Ο κ. Σφακιανάκης ενημέρωσε ότι η
υπηρεσία του δημιούργησε το ίδιο παιχνίδι με τις ίδιες συνθήκες
για να παίζουν τα παιδιά με απόλυτη ασφάλεια. «Μέχρι σήμερα
έχουν επισκεφτεί 820.000 παιδιά το “ντύνω κούκλες”. Τα παι-
δάκια “ντύνουν κούκλες” μέσα στο portal cyberkid.gr», είπε και
πρόσθεσε ότι είναι αρκετά μεγάλη η ομάδα των παιχνιδιών, ενώ
οι γονείς εμπιστεύονται την Ελληνική Αστυνομία «γιατί είναι ένας
κόμβος με απόλυτη ασφάλεια».

Σχετικά με το θέμα της αποτροπής αυτοκτονιών, ο κ. Σφακια-
νάκης ενημέρωσε την Επιτροπή ότι τα τελευταία οκτώ χρόνια
απετράπησαν 1.060 αυτοκτονίες, περίπου δε, 200 άνθρωποι
οδηγήθηκαν σε εντατικές μονάδες νοσοκομείων, λόγω της
σοβαρότητας των περιστατικών. Στο πλαίσιο αυτό, περιέγραψε:
«Ήμουν σε ένα συνέδριο στη Νέα Υόρκη και με ενημέρωσαν
από το FBI ότι κάτι γίνεται στην Ελλάδα με ένα δωδεκάχρονο
κορίτσι το οποίο αυτοτραυματίζεται σε πραγματικό χρόνο σε ένα
chat. Άμεσα βλέπω στο κανάλι στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλά-
δος, ένα δωδεκάχρονο κορίτσι να αυτοτραυματίζεται. Οι αξιω-
ματικοί που ήταν στην υπηρεσία πήραν τη σκυτάλη και σε 8
λεπτά είχαμε εντοπίσει το ηλεκτρονικό ίχνος, πράγμα πρωτό-
γνωρο. 

Κατόπιν ενημερώνεται η διεύθυνση της ομάδας ΔΙΑΣ της
ΕΛΑΣ, παράλληλα το ΕΚΑΒ και φτάνουν σε παραλιακή ζώνη οι
αστυνομικοί. Χτυπούν το κουδούνι, βγαίνουν έντρομοι οι γονείς
στις 3.20' τα ξημερώματα, τους ρωτούν «που είναι το παιδί
σας;» Απαντούν «κοιμάται στο δωμάτιό του». Τους παρακάλε-
σαν να διαπιστώσουν εάν πράγματι κοιμόταν το παιδί και λίγες
στιγμές μετά ακούστηκαν οι κραυγές ενώ παράλληλα ερχόταν το
ασθενοφόρο. Το παιδάκι ζει. Πήγε σε εντατική μονάδα, με άμεση
εισαγωγή και μετά από 14-15 ημέρες βγήκε. Για αυτή την υπό-
θεση το FBI μας βράβευσε για την αμεσότητα και την ταχύτητα
της υπηρεσίας».

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

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

ΓΑΜΟΣΓΑΜΟΣ
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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)

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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Από την Τετάρτη
22 Οκτωβρίου
τίθεται σε

εφαρμογή το πιλοτικό
πρόγραμμα διανομής
εποχικών φρούτων σε
13 δημοτικά σχολεία,
με πρωτοβουλία των
υπουργείων Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικό-
τητας, Παιδείας και
Θρησκευμάτων και τη
συνεργασία των Οργα-
νισμων Κεντρικής Αγο-
ράς και Αλιείας Αθήνας
και Κεντρικής Αγοράς
Θεσσαλονίκης. 

Οι 18.500 συσκευα-
σίες εποχικών φρού-
των θα διανεμηθούν
σε ορίζοντα εξαμήνου
σε 3.025 μαθητές και
εκπαιδευτικούς.

Τα 13 δημοτικά σχο-
λεία που συμμετέχουν
στην δράση «Βάζω το
φρούτο στη ζωή του
παιδιού μου» ανήκουν

στους δήμους Περιστε-
ρίου, Αγίας Βαρβάρας,
Αθήνας, Πεντέλης-
Μελισσίων και Αμπε-
λοκήπων-Μενεμένης
Θεσσαλονίκης.

Στόχος του προγράμ-
ματος είναι να φέρει
τους μικρούς μαθητές
πιο κοντά στη διατρο-
φική αξία των φρού-
των, καθώς τσ προϊό-
ντα θα διανέμονται
μέσα στην εκπαιδευτι-
κή κοινότητα σε συν-
δυασμό με ειδικό ενη-
μερωτικό υλικό που
επιμελήθηκαν παιδο-

διατροφολόγοι. Τα
φρούτα που θα διανε-
μηθούν θα είναι σε
συσκευασίες φιλικές
για χρήση από παιδιά. 

Η εκπαιδευτική
δράση πραγματοποιεί-
ται στο πλαίσιο της
Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης των οργανι-
σμών Κεντρικής Αγο-
ράς και Αλιείας Αθήνας
και Κεντρικής Αγοράς
Θεσσαλονίκης, οι
οποίοι εποπτεύονται
από το υπουργείο
Ανάπτυξης και Αντα-
γωνιστικότητας.

«Βάζω το φρούτο στη ζωή του παιδιού μου»«Βάζω το φρούτο στη ζωή του παιδιού μου»
Πιλοτικό πρόγραμμα δωρεάν διανομής

φρούτων σε δημοτικά

ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ
Αυτομάτως σε αργία με την άσκηση 
δίωξης για παιδοφιλία οι εκπαιδευτικοί

Νομοθετική παρέμβαση με την οποία αυστηροποιείται το πλαίσιο για
τα εγκλήματα παιδοφιλίας στο εκπαιδευτικό σύστημα θα καταθέσει
την Πέμπτη στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος.

Ο υπουργός προανήγγειλε την κατάθεση της τροπολογίας στο πλαίσιο της
ενημέρωσης της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων από τον διευθυντή της
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Μανώλη Σφακιανάκη. για το θέμα της ασφα-
λούς πλοήγησης στο Διαδίκτυο των μαθητών των σχολικών μονάδων.

Η τροπολογίαθα έχει τρεις πτυχές

Αλλαγή του πειθαρχικού Δίκαιου, προκειμένου να τίθεται αυτοδίκαια σε αργία
ο εκπαιδευτικός εναντίον του οποίου ασκείται ποινική δίωξη για εγκλήματα παι-
δοφιλίας. Σήμερα απαιτείται αμετάκλητη παραπομπή σε δίκη. «Είναι ένα στάδιο
μετά, η παραπομπή σε ποινική δίκη. Η δίωξη είναι ένα στάδιο πριν, για να εκτι-
μήσει η εισαγγελία αν πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη» εξήγησε ο κ. Λοβέρ-
δος.

Όταν κινείται πειθαρχική δίωξη κατά εκπαιδευτικού για εγκλήματα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης
της γενετήσιας ζωής, θα χαρακτηρίζεται η πράξη αμέσως και ευθέως ως τέτοια
κι όχι όπως σήμερα καταγράφεται «αναξιοπρεπής συμπεριφορά περί την υπη-
ρεσία».

Εάν σε εκπαιδευτικό και διοικητικό υπάλληλο του συστήματος εκπαίδευσης
επιβληθεί ακόμα και η ελάχιστη πειθαρχική ποινή για τέτοιο αδίκημα, τότε αυτός
δεν μπορεί να παραμείνει στο εκπαιδευτικό σύστημα, είτε ως εκπαιδευτικός, είτε
ως διοικητικός υπάλληλος.«Εάν είναι πολύ μικρή η ποινή του, πειθαρχική ή ποι-
νική, μετατάσσεται σε άλλη υπηρεσία του δημοσίου, εάν είναι μεγάλη, φυσικά
ακολουθούνται οι διαδικασίες οριστικής του παύσης, όπως και σήμερα γίνεται,
εδώ δεν υπάρχει συγκεκριμένο κενό» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Λοβέρδος.


