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κ.2239

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

Ο ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΑΤΡΟΜΗΤΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΛΑΜΠΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
ΣΤΟ 1ο OPEN WEST ATTICA 

SOCCER STARS

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ 
Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 3-2 ΕΚΤΟΣ

ΤΟΥΣ Ν.ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ
ΗΤΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ

ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Συνεχίζεται το πρόγραμμα καταπολέμησης
κουνουπιών στις Αχαρνές 
Ψεκασμοί εχθές 

στα ρέματα Καναπίτσας,
Εσχατέας και Σουνά 

BΡΗΚΑΝ ΤΟΥΣ
ΕΝΟΧΟΥΣ
ΑΡΠΑΓΗΣ

ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΣΤΙΣ
ΑΧΑΡΝΕΣ 

Συνελήφθη ένα άτομο και 
αναζητούνται ακόμα τρεις συνεργοί 

Τεράστιες διαστάσεις
έχει προσλάβει η 

ανθρωπιστική κρίση
στη Δυτική Αττική 
«Μόνο με συνένωση δυνάμεων
μπορούν να λυθούν τα μικρά και

τα μεγάλα προβλήματα»

Συμφώνησαν στη συνάντησή τους 
με τον Αντιπεριφερειάρχη Γ. Βασιλείου 

οι πέντε δήμαρχοι του Θριασίου 

Δ/ ΝΣΗ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ -ΗΜΕΡΙΔΑ -
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΘΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΕΠ
ΑΑιιττήήσσεειιςς γγιιαα ττοο εεππ ίίδδοομμαα  
ππεεττρρεελλααίίοουυ  θθέέρρμμααννσσηηςς

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΕΙΛΗ

Οι συνθήκες στα κρατητήρια
του Κέντρου Μεταναστών 

στην Αμυγδαλέζα

Πολύτιμες νομικές
συμβουλές 

για την προστασία 
της α΄ κατοικίας 

Σε εκδήλωση της Κίνησης Εργαζομένων 
και Κατοίκων Φυλής 

Προτάθηκε ειδική συνάντηση τις επόμενες ημέρες
με τον Σύλλογο Τριτέκνων και τους ιδιοκτήτες των

εργατικών κατοικιών στον οικισμό Γεννηματά 

Ανακοίνωση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
‘’Το Υπουργείο έχει καταβάλει στα Ναυπηγεία Ελευσίνας το

σύνολο του τιμήματος που αφορά στις πυραυλακάτους. 
Η οικονομική ομηρία των εργαζομένων οφείλεται 
αποκλειστικά στην εργοδοσία των Ναυπηγείων’’

Σελ:  2

Σελ: 7

Σελ: 3

Σελ:  5

EΚΛΟΓΕΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
ΣΤΗΝ ΚΕΔΕ

Με ποια διαδικασία θα
αναδειχθεί το νέο Δ.Σ. 

ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ 
για την κατασκευή ΧΥΤΑ στο Γραμματικό 

στη θέση «Μαύρο Βουνό» 

Το Δ' Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου απέρριψε ως
αβάσιμες προσφυγές που είχαν κατατεθεί από κατοίκους, αλλά και τους
δήμους Φυλής και Μαραθώνα για την ακύρωση των επίμαχων έργων. 
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Σε υγειονομική ‘’βόμ-
βα’’  τείνει να μετατραπεί
το  κέντρο κράτησης
αλλοδαπών στην Αμυ-
γδαλέζα Μενιδίου,
καθώς  το 20%  των
1.700 μεταναστών που
κρατούνται εκεί αλλά και
δεκάδες αστυνομικοί
βρέθηκαν θετικοί στον
εργαστηριακό έλεγχο για φυματίωση μέσω του εμβολίου
μαντού.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις έχουν προκαλέσει έντο-
νη ανησυχία στο αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί
σε υπηρεσίες, οι οποίες διαχειρίζονται υποθέσεις μετα-
ναστών, καθώς η κατάσταση σε αρκετά κρατητήρια είναι
επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία.

Η έλλειψη χρημάτων από πλευράς της Πολιτείας για
υπηρεσίες καθαριότητας κι  ο υπερπληθυσμός ειναι οι
βασικότεροι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή την
προβληματική εικόνα , με συνέπεια τώρα να χρειάζονται
στο πολλαπλάσιο έλεγχοι για την αποκατάσταση της
υγείας των αστυνομικών και των μεταναστών.

Έχουν γίνει εμβολιασμοί σε αστυνομικούς 
και κρατούμενους 

Πάντως, υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ είναι
καθησυχαστικοί, υποστηρίζοντας ότι ακόμη δεν έχει δια-
πιστωθεί αν κάποιος από τους αστυνομικούς νοσεί και
ούτε αν είναι φορέας και πάντως, σημειώνεται ότι μεγά-

λος αριθμός αστυ-
νομικών και κρατου-
μένων έχει εμβολια-
στεί για το βακτήριο
της φυματίωσης,
κάτι που μπορεί να
δικαιολογεί το θετικό
αποτέλεσμα στον
έλεγχο μαντού.

Σε ένα πιο συγκε-
κριμένο παράδειγμα, από την άλλη, πολύ πρόσφατα,
όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, δύο κρατούμενοι στο
Αστυνομικό Τμήμα Πατησίων διαπιστώθηκε ότι νοσούν
από το βακτήριο της φυματίωσης, ενώ οκτώ αστυνομι-
κοί και έξι ακόμη κρατούμενοι βρέθηκαν θετικοί στον
εργαστηριακό έλεγχο μαντού, δηλαδή είναι φορείς του
βακτηρίου και πρόκειται να λάβουν εννιάμηνη προλη-
πτική φαρμακευτική αγωγή.

ΚΕΕΛΠΝΟ: Δεν μεταδίδεται η ασθένεια 
του 33χρονου αλλοδαπού στην Αμυγδαλέζα

Τώρα σε ό,τι αφορά το πρόσφατο περιστατικό με
33χρονο αλλοδαπό που νόσησε το ΚΕΕΛΠΝΟ χαρα-
κτηρίζει την ασθένεια ως «μη μεταδοτική» .

Σύμφωνα με το ΚΕΕΛΠΝΟ και το Σισμανόγλειο Νοσο-
κομείο στο οποίο μεταφέρθηκε, «ο 33χρονος Πακιστα-
νός δε νοσεί από πνευματική φυματίωση αλλά από
φυματιώδη λεμφαδενίτιδα, η οποία δεν είναι μεταδοτι-
κή».Η Αστυνομία ήταν αυτή που αρχικά γνωστοποιήσε
ότι εντοπίστηκε κρούσμα ενεργούς φυματίωσης.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ
Οι συνθήκες στο κέντρο κράτησης 
αλλοδαπών στην Αμυγδαλέζα

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

Μηλιώσης Νικόλαος
Κοντούλη 79, 

Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105544250

Ασπρόπυργος
Νέζη Σοφία Χ.

Λ. Δημοκρατίας 50,
Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105580394

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Λιόση Ιωάννα Ι.  

Πίνδου 13, 
Τηλέφωνο: 
2102472223

Αχαρνές
Χρηστίδου Δομνίκη 
Αριστοτέλους 132,
Εφημερία:  08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2102462255

ΛΥΒΙΖΟΥ Μ.& ΣΙΑ ΟΕ
Λ. Καραμανλή Κων-

σταντίνου 38-40,
Εφημερία: 

08:00 - 21:00
Τηλέφωνο:
2102446460

Μάνδρα
Κληρονόμοι 
Βασιλείου 

Στρατηγού Ρόκκα
67, Εφημερία: 08:00 -

08:00 (Επομένης)
Τηλέφωνο:
2105555236

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014
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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Αραιές 
νεφώσεις 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 17 έως 28
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Οσίου Αβερκίου επισκόπου

Ιεραπόλεως
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ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ 
για την κατασκευή ΧΥΤΑ στο Γραμματικό 

στη θέση «Μαύρο Βουνό» 
Το Δ' Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου απέρριψε

ως αβάσιμες προσφυγές που είχαν κατατεθεί από τους δήμους Φυλής
και Μαραθώνα για την ακύρωση των επίμαχων έργων. 

« Π ρ ά σ ι ν ο
φως» έδωσε το
Συμβούλιο της
Επικρατείας για
την κατασκευή
ΧΥΤΑ στη θέση
«Μαύρο Βουνό»
Γραμματικού του
Δήμου Μαραθώ-
να Αττικής. 

Με αποφάσεις
που εξέδωσε το
Δ' Τμήμα του
Ανωτάτου Ακυ-
ρωτικού Δικαστη-
ρίου απορρίπτονται ως αβάσιμες οι προσφυγές που είχαν κατα-
τεθεί από τους δήμους Φυλής και Μαραθώνα για την ακύρωση
των επίμαχων έργων. 

Αμέσως μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ο υπουργός
Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης υποστήριξε ότι "όλοι οι φορείς
της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να δεί-
ξουν τον απαιτούμενο σεβασμό στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης
και παράλληλα να αναλογισθούν τις ευθύνες τους ώστε η χώρα
να μην υποχρεωθεί να πληρώνει πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση" 

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Φυλής υποστήριζε ότι η επίμαχη προ-
κήρυξη είναι παράνομη , θεωρώντας ότι ο σχεδιασμός διαχείρι-
σης αποβλήτων στην περιφέρεια της Αττικής παραβιάζει το
άρθρο 24 του Συντάγματος (βιώσιμη ανάπτυξη) και το Ευρω-
παϊκό δίκαιο. Επιπλέον, ανέφερε πως η προκήρυξη του έργου

αποκλίνει από
τους περιβαλλο-
ντικούς όρους
που καθορίζει η
νομοθεσία, ενώ
παραβιάζει και τις
διατάξεις περί
Σ υ μ π ρ ά ξ ε ω ν
Δημοσίου και
Ιδιωτικού Τομέα
(ΣΔΙΤ), σύμφωνα
με τις οποίες η
αναθέτουσα αρχή
δημοσιεύει προ-
κήρυξη διαγωνι-

σμού που περιλαμβάνει περιγραφή των αναγκών και απαιτήσε-
ων του έργου. 

Ο Δήμος Μαραθώνας από την πλευρά του ζητούσε να ακυ-
ρωθεί η από 19/11/2012 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής
του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ)
κατά το σκέλος εκείνο που εγκρίθηκε η προκήρυξη του έργου
«μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική δια-
χείριση και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων
Βορειοανατολικής Αττικής με ΣΔΙΤ» (στη θέση «Μαύρο Βουνό»
Γραμματικού. Σύμφωνα με το Δήμο Μαραθώνα, προϋπόθεση
εκτέλεσης εργασιών επεξεργασίας αποβλήτων είναι η προη-
γούμενη έκδοση Αποφάσεως Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(ΑΕΠΟ). Οι σύμβουλοι Επικρατείας ωστόσο έκριναν ότι η από-
φαση αυτή θα πρέπει να εκδίδεται πριν από την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης ανάθεσης επεξεργασίας αποβλήτων.
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BΡΗΚΑΝ ΤΟΥΣ
ΕΝΟΧΟΥΣ ΑΡΠΑΓΗΣ

ΑΝΗΛΙΚΟΥ 
ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ 

Συνελήφθη ένα άτομο και 
αναζητούνται ακόμα τρεις συνεργοί 

Συντονισμός- συνεργασία για «τα μικρά και τα
μεγάλα» προβλήματα της περιοχής ήταν το
βασικό συμπέρασμα της συνάντησης του Αντι-

περιφερειάρχη Γ. Βασιλείου  με τους  πέντε δημάρχους
της Δυτικής Αττικής . 

Αναλυτικότερα, οι αιρετοί κατέληξαν στην προώθηση
της συνεργασίας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των καθημερινών
ζητημάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία. 

Οι πέντε δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας,
Νικόλαος Μελετίου, Γεώργιος Τσουκαλάς, Γεώργιος
Δρίκος, Γρηγόριος Σταμούλης και Χρήστος Παππούς
αποφάσισαν πως θα πρέπει να συντονίσουν τις δρά-
σεις τους , ενώ συμπορευόμενος στο ίδιο κλίμα  ο  Αντι-
περιφερειάρχης κ. Γιάννης Βασιλείου , ανοίγοντας τη
συζήτηση έθεσε το πλαίσιο της δημιουργικής συνεργα-
σίας πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης
και ανέπτυξε τις θέσεις της «Δύναμης Ζωής»  για το
συγκεκριμένο θέμα. 

Ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα για την καθη-
μερινή αναγκαιότητα συντονισμού δράσεων και συνέ-
νωσης δυνάμεων , τόσο σε υλικοτεχνική υποδομή, όσο
και σε ανθρώπινο δυναμικό. 

Ανθρωπιστική κρίση, αποχέτευση και διαχείριση
των απορριμμάτων τα μεγάλα ‘’αγκάθια’’

Κυρίαρχη θέση στην κατεύθυνση της συντονισμένης
δράσης αναδείχτηκαν από τη συζήτηση πως έχουν η απο-
χέτευση , η διαχείριση των απορριμμάτων και φυσικά η
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης , που στη Δυτική
Αττική έχει προσλάβει τεράστιες διαστάσεις. 

Η συζήτηση που ήταν ιδιαίτερα παραγωγική, ολοκληρώ-
θηκε με βασικά στοιχεία τη σύμπνοια απόψεων όλων των
συμμετεχόντων και την θετική αντιμετώπιση όλων των
δημάρχων για την πρόταση της «Δύναμης Ζωής» για τη
διαχείριση των απορριμμάτων , που κατέθεσε με την επι-
στολή της η Ρένα Δούρου. 

Όλοι οι δήμαρχοι έδειξαν ενδιαφέρον και εκφράστηκαν
θετικά επί της αρχής , επισημαίνοντας τη σοβαρότητα του
θέματος  ιδιαίτερα για τη Δυτική Αττική και την αναγκαιότη-
τα ακόμα αναλυτικότερης συζήτησης για κάθε φάση και
λεπτομέρεια του συγκεκριμένου σχεδίου. 

Μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης συνάντησης τόσο
ο Αντιπεριφερειάρχης , όσο και όλοι οι Δήμαρχοι διατύπω-
σαν την πεποίθηση για τη χρησιμότητα καθιέρωσης παρό-
μοιων συναντήσεων . 

(Στη φωτό όλοι πλην του κ. Γιώργου Τσουκαλά, που χρειάστη-
κε να αποχωρήσει λίγο νωρίτερα λόγω υποχρεώσεων )

Τεράστιες διαστάσεις έχει προσλάβει η 
ανθρωπιστική κρίση στη Δυτική Αττική 
«Μόνο με συνένωση δυνάμεων μπορούν να λυθούν 
τα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα»

Συμφώνησαν στη συνάντησή τους με τον Αντιπεριφερειάρχη Γ. Βασιλείου 
οι πέντε δήμαρχοι του Θριασίου 

Εξιχνιάσθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτι-
κής Αττικής, η αρπαγή 14χρονου ανηλίκου που διαπρά-
χθηκε στις 10-10-2014 στις Αχαρνές Αττικής.

Δράστες είναι τέσσερις αλλοδαποί Αλβανικής καταγω-
γής, ηλικίας 15, 19, 21 και 25 ετών, o πρώτος εκ των
οποίων ήταν υποτίθεται φίλος του θύματος και συμμετεί-
χε στο στήσιμο του κόλπου.  

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για
αρπαγή ανηλίκου, εκβίαση και ληστεία κατά συναυτουρ-
γία.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα το πρωί
της 10-10-2014 στις Αχαρνές τέσσερα (4) άτομα, που
επέβαιναν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, προσέγγισαν τον
14χρονο ο οποίος μετέβαινε στο σχολείο του και με χρήση
σωματικής βίας, τον επιβίβασαν στο όχημα, τον ξυλοκό-
πησαν  και του αφαίρεσαν τα κλειδιά της οικίας του.

Ακολούθως τον οδήγησαν σε οικία, στην οποία παρέ-
μεινε με έναν εκ των δραστών. Οι υπόλοιποι δράστες
αποχώρησαν και όταν επέστρεψαν τον έβαλαν πάλι σε
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και τον αποβίβασαν στις Αχαρνές.

Το μεσημέρι της ιδίας ημέρας μετέβη στο Τ.Α. Αχαρνών
η μητέρα του ανηλίκου και κατήγγειλε ότι τις πρωινές
ώρες άγνωστοι δράστες, χωρίς ίχνη παραβίασης της
κεντρικής εισόδου της οικίας της, είχαν εισέλθει εντός και
είχαν αφαιρέσει χρήματα, κοσμήματα και δύο (2) κινητά
τηλέφωνα.

Απογευματινές ώρες της 18-10-2014 εντοπίσθηκε και
συνελήφθη στις Αχαρνές, από αστυνομικούς του Τ.Α.
Αχαρνών, ο 15χρονος, ενώ είχαν προηγηθεί δεξάδες ανα-
κρίσεις σε ανθρώπους του συγγενικού περιβάλλοντος. 

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Ανακριτή, ενώ
η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπολοί-
πων δραστών συνεχίζεται.

ΥΠΕΚΑ: Πρόστιμα 315.900€ για περιβαλλοντική καταστροφή 
Μονάδα χαλυβουργίας, λατομείο αδρανών υλικών, τρεις φορείς διαχείρισης ΧΥΤΑ των ΟΤΑ μεταξύ των παρανομούντων 

Μετά από εισήγηση της Ειδι-
κής Υπηρεσίας Επιθεωρη-
τών Περιβάλλοντος, ο Ειδι-

κός Γραμματέας Υδάτων Κωνσταντί-
νος Τριάντης, ο οποίος προΐσταται
της ΕΥΕΠ, υπέγραψε την επιβολή
προστίμων συνολικού ύψους 315.900
ευρώ για παραβάσεις της περιβαλλο-
ντικής νομοθεσίας σε 9 μονάδες.

Τα πρόστιμα αναφέρονται σε περι-
βαλλοντικές παραβάσεις που διαπι-
στώθηκαν στη διάρκεια ελέγχων από
Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, με
κυριότερες τις παραβάσεις στη μη
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων
σε κάθε μία από αυτές και σε θέματα διαχείρισης επικίνδυνων και μη βιομηχανικών,

αστικών και άλλων αποβλήτων, υπερβάσεις τιμών εκπομπών,
απουσία παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεδομένων,
πλημμελή παρακολούθηση και καταγραφή των υπόγειων και
επιφανειακών υδάτων, άντληση και χρήση νερού από γεώτρη-

ση χωρίς άδεια. κ.ά.
Μεταξύ των μονάδων στις οποί-

ες επιβλήθηκαν τα πρόστιμα,
περιλαμβάνονται: μία μονάδα
συσκευασίας, μία μονάδα χαλυ-
βουργίας, μία βιομηχανία οπτό-
πλινθων, μία βιομηχανία γάλα-
κτος, ένα λατομείο αδρανών υλι-
κών με συγκρότημα θραύσης, μία
μονάδα κατασκευής-επισκευής-
βαφής οχημάτων, τρεις φορείς
διαχείρισης ΧΥΤΑ των ΟΤΑ.
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Συνάντηση του Σπ. Τζόκα 
με τον Μητροπολίτη Ιλίου

Αχαρνών & Πετρουπόλεως

Προτεραιότητα οι από κοινού δράσεις 
αλληλεγγύης σε ευπαθείς ομάδες 

Σε εγκάρδιο κλίμα πραγμα-
τοποιήθηκε, προχθές, συνά-
ντηση του Αντιπεριφερειάρ-
χη Δυτικού Τομέα Αθηνών,
Σπύρου Τζόκα, με τον Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη Ιλίου
Αχαρνών και Πετρουπόλεως
κ.κ. Αθηναγόρα, στα γρα-
φεία της Μητρόπολης.

Η συζήτηση επικεντρώθη-
κε στο πρόβλημα της
ανθρωπιστικής κρίσης, η
αντιμετώπιση της οποίας
αποτελεί προτεραιότητα και

των δύο φορέων και θα μπορούσε να αναχθεί σε
κοινό τόπο συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και
Εκκλησίας, δεδομένου ότι ήδη ο προϋπολογισμός
της Περιφέρειας, με τη νέα Περιφερειακή Αρχή,
προσανατολίζεται σε αυτή την κατεύθυνση.

Ο Μητροπολίτης ενημέρωσε τον Αντιπεριφερει-
άρχη για τις κοινωνικές δράσεις που υλοποιούνται
σήμερα από την τοπική Εκκλησία (συσσίτια,
συνεργασία με σχολεία της Δυτικής Αθήνας, ψυχο-
λογική στήριξη κακοποιημένων γυναικών κ.λπ.).

Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο πρόεδρος του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, Θεόδωρος
Σχινάς.

Συνάντηση με τον πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ, Φώτη
Κουβέλη, στα γραφεία του κόμματος, είχε η Περι-
φερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου. 

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε ύστερα από
αίτημα της Περιφερειάρχη Αττικής, μετείχαν η Αντιπερι-
φερειάρχης Πολιτισμού, Εύη Αποστολάκη και ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Ψηφιακής Πολιτικής, Παναγιώτης Αθανα-
σιάδης, ενώ παρών στη συνάντηση ήταν ο γραμματέας
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Δημοκρατικής Αριστε-
ράς, Δημήτρης Αναγνωστάκης. 

Στη συνάντηση η Περιφερειάρχης ενημέρωσε για όλα
τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η νέα
Περιφερειακή αρχή. 

Σε δήλωσή της η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δού-
ρου τόνισε ότι δόθηκε η ευκαιρία ενημέρωσης για τα
προβλήματα και τις προτάσεις επίλυσής τους, ενώ υπο-
γράμμισε τη σύμπτωση των δύο πλευρών αναφορικά με
τις προτεραιότητες και τα προβλήματα που χρήζουν
άμεσης επίλυσης για το καλό των πολιτών της Περιφέ-
ρειας Αττικής. 

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, Φώτης
Κουβέλης, παρατήρησε την ανάγκη να αναδειχθεί η
περιφερειακή αυτοδιοίκηση στη θέση που της αρμόζει με
την ανάλογη χρηματοδότηση και εξέφρασε την ελπίδα η
νέα Περιφερειακή Αρχή να καταβάλει την προσπάθεια
που αναλογεί στις διεκδικήσεις των πολιτών.

Συνάντηση της Περιφερειάρχη Αττικής, Ρ. Δούρου 
με τον πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ, Φώτη Κουβέλη

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΓΙΑ 28η ΟΚΤΩΒΡΗΓΙΑ 28η ΟΚΤΩΒΡΗ
"Τιμάμε τις γυναίκες που πολέμησαν ενάντια στους"Τιμάμε τις γυναίκες που πολέμησαν ενάντια στους
φασίστες κατακτητές και του ντόπ ιους εκμεταλλευτές.φασίστες κατακτητές και του ντόπ ιους εκμεταλλευτές.
Που έδωσαν τη ζωή τους για το Δίκιο και τη ΛευτεριάΠου έδωσαν τη ζωή τους για το Δίκιο και τη Λευτεριά
του λαού μας"του λαού μας"
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΟΚΤΩΒΡΗ στις 7 μ.μ. στην ΑίθουσαΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΟΚΤΩΒΡΗ στις 7 μ.μ. στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του Δημαρχείου ΧαϊδαρίουΕκδηλώσεων του Δημαρχείου Χαϊδαρίου
Στην εκδήλωση θα προβληθεί η ταινία της ΑλίνταςΣτην εκδήλωση θα προβληθεί η ταινία της Αλίντας
Δημητρίου: "Η ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ ΒΡΑΧΟΥΣ"Δημητρίου: "Η ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ ΒΡΑΧΟΥΣ"
Αφιερωμένη στους αγώνες και τις θυσίες των γυναιΑφιερωμένη στους αγώνες και τις θυσίες των γυναι--
κών - μαχητριών του ΕΛΑΣ και του Δημοκρατικούκών - μαχητριών του ΕΛΑΣ και του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας. Όχι μόνο στα πεδία των μαχώνΣτρατού Ελλάδας. Όχι μόνο στα πεδία των μαχών
αλλά και στις φυλακές και τους τόπους εξορίας.αλλά και στις φυλακές και τους τόπους εξορίας.

Θα ακολουθήσει αφιέρωμα στο Αντάρτικο τραγούδιΘα ακολουθήσει αφιέρωμα στο Αντάρτικο τραγούδι
Στο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργεί βιβλιοπωλείο.Στο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργεί βιβλιοπωλείο.

Την εκδήλωση διοργανώνουν:Την εκδήλωση διοργανώνουν:
η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΕΡΓΩΝ και ΠΡΑΚΤΙΚΑΡΙΩΝη ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΕΡΓΩΝ και ΠΡΑΚΤΙΚΑΡΙΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τηλ. Επ ικοινωνίας: Βαγγελιώ 6973396471, ΧαράΤηλ. Επ ικοινωνίας: Βαγγελιώ 6973396471, Χαρά
69730724506973072450
Email: eaapy@hotmail.com anergoi-Email: eaapy@hotmail.com anergoi-
ygeionomikoi.blogspot.grygeionomikoi.blogspot.gr
τα ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝτα ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ 

EΚΛΟΓΕΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΗΝ ΚΕΔΕ
Με ποια διαδικασία θα αναδειχθεί το νέο Δ.Σ. 

Την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου,  συνέρχεται η Γενική Συνέλευση
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας με μοναδικό θέμα την
εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού

Συμβουλίου της Ένωσης για τη νέα δημοτική περίοδο 2014 – 2019.
Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (ξενοδοχείο
Novotel Athens, Μιχαήλ Βόδα 4, αίθουσα «Νύμφες») από τις 9 το
πρωί.
Στο μεταξύ, σήμερα, συνεδριάζει το απερχόμενο Διοικητικό Συμβού-
λιο της ΚΕΔΕ, στις 12 το μεσημέρι, στη διάρκεια του οποίου θα γίνει
ο απολογισμός για τη θητεία του.

Να σημειωθεί ότι τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ απαρτίζουν 500 σύνεδροι, εκ των οποίων οι 325 είναι οι
δήμαρχοι της χώρας και οι 175 δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι έχουν εκλεγεί και εκπροσωπούν τις 13 Περιφε-
ρειακές Ενώσεις Δήμων.
Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα εκλέγονται  είτε κατά
συνδυασμούς είτε κατά μεμονωμένες υποψηφιότητες. Κάθε συνδυασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει υποψη-
φίους δημάρχους και  δημοτικούς συμβούλους, κατ΄ αναλογία, έως 30 δημάρχους και έως 15 δημοτικούς συμ-
βούλους . 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, αποτελείται από 31 μέλη. Στο
σύνολο των μελών, τα 20 είναι δήμαρχοι και 11 δημοτικοί σύμβουλοι. Στους 20 δημάρχους συμπεριλαμβάνεται
και ο δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος  δεν εκλέγεται καθώς μετέχει αυτοδικαίως.
Το Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από το Γενική Συνέλευση με ενιαίο ψηφοδέλτιο,  αποτελείται από
επτά μέλη.
Στη συνέχεια και εντός δέκα ημερών από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης θα γίνει η εκλογή Προεδρείου
του Διοικητικού Συμβουλίου και μελών Εκτελεστικής Επιτροπής Κ.Ε.Δ.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Α΄ και
Β΄ αντιπροέδρους και τον γενικό γραμματέα.
Στην ίδια συνεδρίαση και μετά την εκλογή του Προεδρείου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφο-
φορία, ανάμεσα στα μέλη του, τα υπόλοιπα 7 μέλη της  ενδεκαμελούς Εκτελεστικής Επιτροπής, δεδομένου ότι
τα υπόλοιπα τέσσερα, είναι τα μέλη του προεδρείου.
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Συνεχίζεται το πρόγραμμα καταπολέμησης 
κουνουπιών στις Αχαρνές 

Ψεκασμοί εχθές στα ρέματα Καναπίτσας, Εσχατέας και Σουνά

ΟΑντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της
Περιφέρειας Αττικής κος Πέτρος Φιλίππου μας ενημερώνει ότι:

Η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής και η Τεχνι-
κή Επιτροπή Παραλαβής & Παρακολούθησης του έργου, συνεχίζει το πρό-
γραμμα καταπολέμησης κουνουπιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το
διαγωνισμό για τις περιοχές ψεκασμού.

Συγκεκριμένα από Δευτέρα 13/10/2014  θα διενεργηθεί η 8η Εφαρμογή

καταπολέμησης κουνουπιών
με επίγειες επεμβάσεις στις
περιοχές περιαστικά όλων
των Δήμων της Περιφερεια-
κής Ενότητας Ανατολικής
Αττικής.

Οι ψεκασμοί στο Δήμο Αχαρ   
άρχισαν χθες 21/10/2014,

και συγκεκριμένα στα εξής
σημεία:

α) Ρέμα Καναπίτσας, β) Ρέμα Εσχατέας, γ) Ρέμα Σουνά, δ) Ρέμα Κοντίτα, ε)
Ρέμα Αχαρνών και στ) Ποταμός Κηφισσός σε δύο σημεία.

Στο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών ανάλογα με την εξέλιξη εφαρ-
μογής και τις καιρικές συνθήκες πιθανόν να προκύψουν τροποποιήσεις στις
ημερομηνίες και στις περιοχές ψεκασμών.

Πολύτιμες νομικές συμβου-
λές για την προστασία της
πρώτης κατοικίας  των

Δημοτών Φυλής, έδωσε,  σε εκδή-
λωση που οργάνωσε για τον
ΕΝΦΙΑ,  την Κυριακή το πρωί στην
αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στο
Δημαρχείο, η Κίνηση Εργαζομέ-
νων και Κατοίκων Φυλής, με ομι-
λήτριες την  δικηγόρο Κατερίνα
Κνήτου από την «πρωτοβουλία
ενάντια στα χαράτσια» και τη Χρυ-
σούλα Κουράση δικηγόρο από
την «Πρωτοβουλία ενάντια στους
Πλειστηριασμούς». 

Η Κατερίνα Κνήτου δικηγόρος από την
«πρωτοβουλία ενάντια στα χαράτσια»
ενημέρωσε αναλυτικά τους παριστάμε-
νους για τις νομικές ενέργειες στις οποίες
πρέπει να προβούν για να αντιμετωπί-
σουν τον ΕΝΦΙΑ.  «Πρέπει να προχωρή-
σετε άμεσα σε ενδικοφανή προσφυγή. Το
πρόβλημα εδώ είναι ότι για να προχωρή-
σουμε νομικά με αυτόν τον τρόπο πρέπει
να πληρωθεί το 50% του ΕΝΦΙΑ, γεγο-
νός που είναι απαγορευτικό για την πλει-
οψηφία  των ιδιοκτητών. 

Είναι όμως ο μόνος τρόπος να φτάσει
στα δικαστήρια και να καταπέσει αυτός ο
Αντισυνταγματικός Νόμος» υπογράμμισε
η κ. Κνήτου.   

Σήμερα πολλές οικογένειες  στη
Φυλή αντιμετωπίζουν την απειλή των

πλειστηριασμών από τις τράπεζες 

Η Δημοτική Σύμβουλος και 3η Αντιπρό-
εδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χρυ-
σούλα Κουράση που γνωρίζει εις βάθος
τα προβλήματα της περιοχής εστίασε την
ομιλία της στις ιδιαιτερότητες των ιδιοκτη-
τών της περιοχής. «Μετά τον καταστρο-
φικό σεισμό του 1999 ξαναφτιάξαμε τα
σπίτια μας με τραπεζικό δανεισμό και μια
δεκαετία μετά, ξεκίνησε η οικονομική
κρίση. Σήμερα πολλές οικογένειες  στη
Φυλή αντιμετωπίζουν την απειλή των
πλειστηριασμών από τις τράπεζες και
έχουν να αντιμετωπίσουν και τον
ΕΝΦΙΑ» τόνισε η Χρυσούλα Κουράση. 

Παράλληλα η Χρυσούλα Κουράση
κάλεσε τους ιδιοκτήτες των εργατικών
κατοικιών στον οικισμό Γεννηματά να μην

π λ η ρ ώ σ ο υ ν
ΕΝΦΙΑ καθώς
τόσα χρόνια
μετά, δεν έχουν
πάρει ακόμα τα
παραχωρητή-
ρια από τον
ΟΕΚ. «Δεν
μπορούν να
πληρώσουν για
κάτι που δεν
έχουν, δεν
έχουν τίτλο ιδιοκτησίας δεν έχουν υπο-
χρέωση να πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ »
τόνισε η κ. Κουράση που ενέταξε στην
ίδια κατηγορία και τους ιδιοκτήτες των
ακινήτων (ΒΙΟΠΑ & Πάρκο Πόλης) που
επί σειρά ετών τα οικόπεδά τους είναι
δεσμευμένα ή προς απαλλοτρίωση από
το Δήμο ή το δημόσιο.  

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
Θανάσης Σχίζας εκπροσωπώντας το

Δήμο Φυλής
χαιρέτησε την
προσπάθεια
ενημέρωσης
και υπογράμ-
μισε άλλη μια
ιδιαιτερότητα
της περιοχής.
«Μετά το σει-
σμό τα
περισσότερα
κτίσματα στα

Άνω Λιόσια και κυρίως όσα μπήκαν στην
ανάπλαση είναι μεζονέτες με αποτέλε-
σμα ο ιδιοκτήτης να πληρώνει ΕΝΦΙΑ και
για τους βοηθητικούς χώρους- το  υπό-
γειο, το τμήμα του οικοπέδου που δεν
έχει καλυφθεί  και τη σοφίτα-. Οι δημότες
έρχονται στην Τεχνική υπηρεσία και
ζητούν βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν
τα πραγματικά τετραγωνικά της κατοικίας
τους αλλά δεν υπάρχει τέτοια φόρμουλα

και ψάχνουμε να
βρούμε τρόπο να
τους εξυπηρετή-
σουμε» είπε ο
κ.Σχίζας .

Η μόνη λύση
είναι η ενδικο-

φανής προσφυ-
γή για να κατα-
πέσει ο Νόμος»
τόνισαν οι νομι-

κοί ομιλητές
κυρίες Κνήτου
και Κουράση. 

«Ο ΕΝΦΙΑ είναι
ένας νόμος άδι-
κος και αντισυ-
νταγματικός και
η πρακτική έχει
δείξει ότι ο τρό-
πος υπολογι-
σμού της αντικει-
μενικής αξίας

από την εφορία είναι πολλές φορές
λάθος καλό είναι λοιπόν να ζητάμε ανά-
λυση των συντελεστών. Η μόνη λύση
είναι η ενδικοφανής προσφυγή για να
καταπέσει ο Νόμος» απάντησαν  οι νομι-
κοί της εκδήλωσης κυρίες Κνήτου και
Κουράση. 

Ειδική συνάντηση τις επόμενες 
ημέρες με το σύλλογο τριτέκνων

και τους ιδιοκτήτες των εργατικών
κατοικιών στον οικισμό Γεννηματά 

Να γίνει ειδική συνάντηση ενημέρωσης,
τις επόμενες ημέρες από τις κυρίες Κνή-
του και Κουράση με το σύλλογο τριτέ-
κνων  και τους ιδιοκτήτες των εργατικών
κατοικιών στον οικισμό Γεννηματά  πρό-
τεινε η Κατερίνα Ματρακούκα από την
Κίνηση Αλληλεγγύης Εργαζομένων και
Κατοίκων Φυλής . 

Πολύτιμες νομικές συμβουλές για την 
προστασία της πρώτης κατοικίας  
Σε εκδήλωση της Κίνησης Εργαζομένων και Κατοίκων Φυλής 

Με ενδιαφέρον παρακολούθησαν την εκδήλωση
οι Σάββας Σάββας και Δημήτρης Τσίγκος

Η συντονίστρια της εκδήλωσης Κατερίνα Ματρα-
κούκα και ομιλήτρια Χρυσούλα Κουράση

Η Ζωή Αρβανιτάκη ανάμεσα σε Θανάση Σχίζα
και Νίκο Χατζητρακόσια 

Κατερίνα Κνήτου δικηγόρος 
από την «πρωτοβουλία ενάντια

στα χαράτσια»

Μπροστά η Νίκη Πανάγου μέλος της Κίνησης 
Αλληλεγγύης και πίσω η πρώην Δήμαρχος Ζεφυρίου

Φωτεινή Γιαννοπούλου
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Η ΑΓΝΟΙΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ
Δωρεάν εξετάσεις και 
ενημέρωση για την 
Ηπατίτιδα Β και στο Μενίδι

Συνεχίζονται οι ενημερωτικές δράσεις σε δήμους
της περιοχής για την Ηπατίτιδα Β, στο πλαίσιο
της καμπάνιας της ΜΚΟ PRAKSIS με τίτλο

‘’ΠΡΩΤΑ ΡΩΤΑ’’.
Μετά τον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα, τα Μέγαρα,

σειρά έχει το Μενίδι , αφού σύμφωνα με ανακοίνωση της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής πρόκειται να πραγμα-
τοποιήθουν στην πόλη δωρεάν εξέταση (γρήγορο και
ανώνυμο τεστ) και ενημέρωση για την Ηπατίτιδα Β.

Η δράση πραγματοποιείται με την επιστημονική υπο-
στήριξη της Ελληνικής  Εταιρείας Μελέτης Ήπατος
(Ε.Ε.Μ.Η.) και  της Bristol Myers Squibb και αφορά ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και εξέ-
τασης για  την Ηπατίτιδα Β.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω κινητής
μονάδας η οποία θα βρίσκεται σύμφωνα με το πρό-
γραμμα  για το Δήμο μας :

-24/10/2014, ώρες 10.00-13.00,στο Δημαρχείο Αχαρ-
νών Φιλαδελφείας και Μπόσδα.

-27/10/2014, ώρες 10.00-13.00, στο 3ο ΚΑΠΗ-ΚΕΠ
Αχαρνών Φιλαδελφείας 217.

-29/10/2014, ώρες 10.00-13.00, στην εκκλησία του
Αγίου Διονυσίου Αγίου Διονυσίου 37.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ         Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ         ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΣΣΑΒΟΣ            ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ

Δ/ ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Η Διεύθυνση Δ. Ε. Δυτικής Αττικής, μέσω
της Υπεύθυνης  Πολιτιστικών Θεμάτων σε
συνεργασία με τη Διεύθυνση Π. Ε. Δυτικής

Αττικής, μέσω του Υπευθύνου  Πολιτιστικών Θεμά-
των και την Γ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασι-
κών Αρχαιοτήτων, διοργανώνει ημερίδα-εργαστή-
ριο την Κυριακή 2/11/2014 και ώρα 11.00  ως
13.00, με θέμα:«Ο αρχαιολογικός χώρος της Ελευ-
σίνας ».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στον αρχαιολογι-
κό χώρο της Ελευσίνας 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
11.00-11.15 Προσέλευση-

εγγραφή 
11.15-12.45 Εισηγήσεις-

παρουσιάσεις
«Ο αρχαιολογικός χώρος

της Ελευσίνας και τα ευρήμα-
τα του Μουσείου της». Ειση-
γήτρια,  Πόπη Παπαγγελή,
αρχαιολόγος, αναπληρώτρια
διευθύντρια Γ΄ Εφορείας
Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων. 

« Η μνήμη της Αγελάστου
Πέτρας» Εισηγητές, Ξανθίπ-
πη Φουλίδη, Θανόπουλος
Γεώργιος, υπεύθυνοι Πολιτι-
στικών Θεμάτων ΔΕ & ΠΕ
Δυτικής Αττικής. 

12.45-13.00 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ:
Συμπεράσματα- παρατηρήσεις.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετά-
σχουν παρακαλούνται να αποστείλουν συμπλη-
ρωμένη την παρακάτω φόρμα στη διεύθυνση ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου politistika@dide-
dytik.att.sch.gr ως την Τετάρτη 29/10/2014.

Θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Ο Διευθυντής  της Διεύθυνσης Δ. Ε. 
Δυτικής Αττικής

Αργύριος  Θ. Αργυρίου 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας αφού έλαβε υπόψη του
τις διατάξεις του ά. 77 του Ν. 3852/10, προκηρύσ-
σει την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη
του Δημότη και της Επιχείρησης. 

Η επιλογή θα γίνει με απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου.

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επι-
χείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου
κύρους και εμπειρίας. Η θητεία του ακολουθεί τη
θητεία της δημοτικής αρχής.

Έργο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της
Επιχείρησης είναι να δέχεται καταγγελίες άμεσα
θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοί-
κηση των Υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του
προσώπων και των επιχειρήσεών του και να δια-
μεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά
προβλήματα.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που
κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβου-
λίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επι-
χείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου ή
Περιφέρειας ή Βουλευτής.

Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του
Δημότη και της Επιχείρησης ισχύουν τα κωλύματα
και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο
14 του Ν. 3852/10.

Όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για τη θέση του
Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
μπορούν να καταθέσουν σχετική δήλωση στο
Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας
μέχρι την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014 και ώρα
12:00.

(Η ακριβής ημερομηνία και ώρα της Συνεδρία-
σης του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την οποία θα
διεξαχθεί η διαδικασία επιλογής θα ανακοινωθεί
στην ιστοσελίδα του Δήμου Ελευσίνας)

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών
Οργάνων (Δ/νση: Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος –
Ελευσίνα, τηλ: 2105537307 – 2105537219)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ                                             

Διευθετήσεις οικογενειακών
τάφων στη Μαγούλα

Μετά από απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας Μαγούλας θα θέλαμε να ενημερώσουμε
όσους συμπολίτες μας είναι ιδιοκτήτες οικογενειακών
τάφων, ότι σύμφωνα με τον κανονισμό του νεκροτα-
φείου Μαγούλας πρέπει να προβούν στη σύνταξη
παραχωρητήριου, προσκομίζοντας στην Υπηρεσία
το αντίστοιχο διπλότυπο είσπραξης. 

Ο Πρόεδρος του ΣΔΚ Μαγούλας
Σωτήριος Αδάμ 
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Ανακοίνωση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
‘’Το Υπουργείο έχει καταβάλει στα Ναυπηγεία

Ελευσίνας το σύνολο του τιμήματος που αφορά
στις πυραυλακάτους. Η οικονομική ομηρία 
των εργαζομένων οφείλεται αποκλειστικά 

στην εργοδοσία των Ναυπηγείων’’

Υπό πολιορκία βρίσκονται τα Ναυπηγεία Ελευσίνας από τους εργαζόμενους, που
παραμένουν για μήνες απλήρωτοι από τη διοίκηση της επιχείρησης, η οποία ρίχνει
την ευθύνη στο Δημόσιο, υποστηρίζοντας ότι χρωστά λεφτά στα Ναυπηγεία Ελευ-
σίνας.

Ωστόσο, το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την πληρωμή του
τιμήματος για τη ναυπήγηση των πυραυλακάτων στα Nαυπηγεία Ελευσίνας , επισημαίνοντας
τα ακόλουθα: ‘’Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει καταβάλει στα Ναυπηγεία Ελευσίνας το
σύνολο του τιμήματος που αφορά στις πυραυλακάτους. 

Αυτό το γνωρίζουν οι εργαζόμενοι που ανέμεναν χθες  συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς
του Πολεμικού Ναυτικού .Με αυτά γίνεται σαφές ότι η οικονομική ομηρία των εργαζομένων
οφείλεται αποκλειστικά στην εργοδοσία των Ναυπηγείων
Ελευσίνας.

Παρ’ όλα αυτά, κατά το χρονικό διάστημα του τρέχοντος
έτους με συστηματικές προσπάθειες του Πολεμικού Ναυ-
τικού και των υπηρεσιακών παραγόντων, στην προοπτι-
κή ολοκλήρωσης του απαιτούμενου κατασκευαστικού
έργου των πλοίων για την ένταξή τους στο Στόλο και τη
διασφάλιση της εργασιακής προοπτικής του προσωπι-
κού στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, το Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας επεξεργάζεται και προωθεί σχέδια και προτά-
σεις.

Η λύση που προτείνει το Πολεμικό Ναυτικό είναι ρεαλι-
στική, νόμιμη και μ’ αυτήν συμφωνούν οι εργαζόμενοι ενώ
διαφωνεί η διοίκηση των Ναυπηγείων χωρίς να έχει επι-
τύχει μέχρι στιγμής η ίδια, τη συμφωνία που οφείλει να
έχει με τους υποκατασκευαστές για την κατασκευή των
πυραυλακάτων, με εξαίρεση την ΤΠΚ «Ρίτσος» που είναι
έτοιμη να καθελκυθεί.  

Διαρκής μέριμνα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι
η ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού και των Ενόπλων
Δυνάμεων, καθώς και η συμβολή στην προοπτική της
ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας και των εργαζομέ-
νων της. Είναι ξεκάθαρο ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυ-
νας δεν χρωστά ούτε ευρώ για την ολοκλήρωση ναυπή-
γησης των πυραυλακάτων και περιέργως καταγγέλεται
πως δεν έχουν πληρωθεί τα δεδουλευμένα των εργαζο-
μένων. Επιπροσθέτως γίνεται σαφές ότι με αίσθημα
ευθύνης το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προωθεί σχετική
νομοθετική ρύθμιση’’.

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπενθυμίζει, ότι στα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), από την
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου, μέχρι και τις 30 Μαΐου 2015,
θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να υποβά-
λουν αίτηση για το επίδομα πετρελαίου θέρμαν-
σης. 

Η δυνατότητα αυτή για τον «καθορισμό της διοι-
κητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης για καταβο-
λή επιδόματος θέρμανσης», η οποία διεκπεραιώ-
νεται και μέσω των ΚΕΠ, έχει καθοριστεί με Κοινή
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών. 

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή: 
• Η αίτηση στα ΚΕΠ υποβάλλεται μόνο αυτοπρο-

σώπως και δεν προβλέπεται υποβολή αίτησης σε
αυτά από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

• Η αρμοδιότητα των ΚΕΠ εξαντλείται στην υπο-
βολή της αίτησης και της παράδοσης στον ενδια-
φερόμενο της βεβαίωσης που εκδίδεται μέσω του
πληροφοριακού συστήματος της Γενικής Γραμμα-

τείας Πληροφοριακών Συστημάτων και δεν περι-
λαμβάνει την παρακολούθηση της πορείας των
σχετικών αιτήσεων. 

• Μετά από την επιτυχή υποβολή της ηλεκτρονι-
κής αίτησης η ηλεκτρονική εφαρμογή ελέγχει σε
πραγματικό χρόνο τη συνδρομή ή μη των προϋ-
ποθέσεων που έχουν τεθεί για καταβολή του επι-
δόματος στο φορολογούμενο και επιστρέφει βεβαί-
ωση με τα στοιχεία του φορολογουμένου καθώς και
το αποτέλεσμα της αίτησης. 

• Η ανωτέρω βεβαίωση υπογράφεται και σφραγί-
ζεται από τα ΚΕΠ και παραδίδεται στο φορολογού-
μενο. 

•  Σε περίπτωση επισήμανσης περί μη συνδρο-
μής των προϋποθέσεων για την καταβολή του επι-
δόματος θέρμανσης στο φορολογούμενο, τα ΚΕΠ
δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για
τη θεραπεία του ανωτέρω αποτελέσματος. 

• Ακύρωση υποβληθείσας αίτησης μέσω των
ΚΕΠ είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση λανθασμέ-
νης υποβολής των στοιχείων της αίτησης που έχει
υποβληθεί σε ΚΕΠ.

ΘΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΕΠ
ΑΑιιττήήσσεειιςς γγιιαα ττοο εεππ ίίδδοομμαα  
ππεεττρρεελλααίίοουυ  θθέέρρμμααννσσηηςς

Αντιπροσωπεία του ΚΚΕ με το βουλευτή Αττικής του Κόμ-
ματος, Γιάννη Γκιόκα, επισκέφτηκε χθες το πρωί τα Ναυπηγεία
Ελευσίνας, όπου οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε κινητοποίηση,
διεκδικώντας τα δεδουλευμένα 9 μηνών.

Η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ είχε συνάντηση με τη διοίκηση
του σωματείου των εργαζομένων και στη συνέχεια ο βουλευ-
τής του ΚΚΕ μίλησε με τους εργαζόμενους, οι οποίοι άκουσαν
με ενδιαφέρον τις θέσεις του ΚΚΕ. Μεταξύ άλλων τόνισε-μετα-
ξύ άλλων- τα εξής:

«Δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, προκειμένου να
πιέσουμε - και μέσα και έξω από τη Βουλή - για να καταβλη-
θούν τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους του Ναυπηγείου.
Το σημαντικό είναι να πληρωθούν οι εργαζόμενοι που παρα-
μένουν απλήρωτοι εδώ και τόσους μήνες. 

Αυτό είναι κατά τη γνώμη μας το σημαντικό, εκεί πρέπει να
κατευθύνεται η διεκδίκηση, η πίεση και των εργαζομένων.

Από κει και πέρα θεωρούμε ότι πρέπει να είναι στο επίκε-
ντρο του αγώνα τελικά τι ναυπηγεία έχει ανάγκη ο λαός, οι
εργαζόμενοι, η χώρα. Θέλουμε ναυπηγεία που οι εργαζόμενοι
θα δουλεύουν μια μέρα και δε θα δουλεύουν δέκα; Θέλουμε
ναυπηγεία που οι εργαζόμενοι θα ζητάνε να πληρωθούν 200
και 300 ευρώ και θα παραμένουν απλήρωτοι για μήνες, που
δε θα έχουν δικαιώματα; Και το λέμε αυτό γιατί πλέον υπάρχει
μια εμπειρία. Πέρσι, το 2013, κατόπιν πίεσης δόθηκε μια προ-

σωρινή λύση με μια τροπολογία που κατατέθηκε από την
κυβέρνηση για να καταβληθούν κάποια χρήματα. 

Το πρόβλημα όμως δεν λύθηκε, όπως είχε πει και τότε το
ΚΚΕ. 

Μετά από λίγο καιρό επανήλθε ακόμα πιο οξυμένο. Και
ζούμε σήμερα αυτή την κατάσταση, γιατί το συνολικό πρόβλη-
μα με τα ναυπηγεία και τους εργαζόμενους σε αυτά παραμέ-
νει. 

Γι’ αυτό πρέπει σήμερα να μπει στο επίκεντρο τι ναυπηγεία
χρειάζονται. 

Η Ελλάδα έχει παραγωγικές δυνατότητες, έχει έμπειρό
δυναμικό, έχει έμπειρους εργάτες, για να μπορεί να έχει ναυ-
πηγεία που πραγματικά θα σφύζουν από ζωή και από εργα-
ζόμενους. 

Όμως, χρειάζονται ριζικές αλλαγές. Χρειάζεται ενιαίος κρατι-
κός φορέας ναυπηγικής και επισκευαστικής βιομηχανίας, που
θα κατασκευάζει πλοία για την ακτοπλοΐα, τις ένοπλες δυνά-
μεις, για τις ανάγκες της χώρας. Χρειάζεται να ανατραπεί η
κατάσταση που υπάρχει σήμερα και έχει ενόχους και ονοματε-
πώνυμο.

Αυτό πρέπει να μπει στο επίκεντρο της συζήτησης, μαζί με
το αγώνα να πληρωθούν οι εργαζόμενοι και να καταβληθούν
τα δεδουλευμένα τους. Εμείς σε αυτό θα συμβάλλουμε με όλες
μας τις δυνάμεις».

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ ΒΡΕΘΗΚΕ 
ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Συνάντηση του βουλευτή Γιάννη Γκιόκα με τους εργαζόμενους

ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Π. ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Εθιμοτυ-
π ι κ ή
επ ίσκε-

ψη γνωριμίας
έκαναν την Τρίτη
21η Οκτωβρίου
ο πρόεδρος και
τα μέλη του ΔΣ
του παραρτήμα-
τος Δυτικής Αττι-
κής του συλλό-
γου υπαλλήλων
Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς
Αττικής. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιάννης Βασιλείου  τους καλωσόρισε, υπογραμ-
μίζοντας πως έχει ήδη τις καλύτερες εντυπώσεις από τους εργαζόμενους
στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Ακολούθησε
συζήτηση  για την προσπάθεια από την κυβέρνηση, μέσω της λεγόμενης
αξιολόγησης, να απαξιωθούν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, όπου ο κ. Αντι-
περιφερειάρχης τόνισε ότι αυτή η προσπάθεια της κυβέρνησης στόχο έχει
την πλήρη ιδιωτικοποίηση όλων των δράσεων και τομέων του Δημοσίου.

Το ραντεβού ανανεώθηκε για να συζητηθούν διεξοδικά θέματα που αφο-
ρούν στη συνεργασία και την παραγωγικότερη, αποτελεσματικότερη λει-
τουργία της Περιφέρειας  προς όφελος των πολιτών.

Στην συνάντηση από το ΔΣ του παραρτήματος του Συλλόγου πήραν
μέρος οι: Ευθύμιος Κοκμοτός (Πρόεδρος) , Αικατερίνη Γκάνιου,  Ανδρέας
Καπελέρης, Ιωάννης Μηλιδάκης, Αθανάσιος Νίκας,  Ιωάννης Τομαράς, και
Άγγελος Τσουρούπης
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινός                                              
Χρόνος Διατήρησης του εγγρά-

φου στοαρχείο: Στο διηνεκές 

Αχαρνές, 21/10/2014
Αριθ. πρωτ.: 1134

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την εκμίσθωση των κυλι-

κείων του 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ του
6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & του 1ου

ΕΠΑΛ– 2ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ
ΑΧΑΡΝΩΝ

Η Σχολική Επιτροπή Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Αχαρνών προκηρύσσει δημόσιο
πλειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για
την εκμίσθωση των κυλικείων
του  3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ του 6ου
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & του 1ου ΕΠΑΛ–
2ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ
ΑΧΑΡΝΩΝ. 

Ο διαγωνισμός για την εκμίσθω-
ση του κυλικείου του 3ου
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ θα διε-
νεργηθεί στα γραφεία της Σχολικής
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης στις 24/11/2014,
ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00
μ.μ.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να
υποβάλλουν την προσφορά ενδια-
φέροντος για το σχολικό κυλικείο
στο Γραφείο της Σχολικής Επιτρο-
πής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης του Δήμου Αχαρνών, στο κτή-
ριο των δημοτικών υπηρεσιών,
2ος όροφ., έως την 24/11/2014,
ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός για την εκμίσθω-
ση του κυλικείου του 6ου –
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ θα διενεργηθεί στα
γραφεία της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
στις 25/11/2014, ημέρα Τρίτη και
ώρα 12:00 μ.μ.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να
υποβάλλουν την προσφορά ενδια-
φέροντος για το σχολικό κυλικείο
στο Γραφείο της Σχολικής Επιτρο-
πής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης του Δήμου Αχαρνών, στο κτή-
ριο των δημοτικών υπηρεσιών,
2ος όροφ., έως την 25/11/2014,
ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός για την εκμί-
σθωση του κυλικείου του 1ου
ΕΠΑΛ– 2ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ
ΑΧΑΡΝΩΝ. θα διενεργηθεί στα
γραφεία της Σχολικής Επιτρο-
πής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης στις 26/11/2014, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν
να υποβάλλουν την προσφορά
ενδιαφέροντος για το σχολικό κυλι-
κείο στο Γραφείο της Σχολικής
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρ-
νών, στο κτήριο των δημοτικών
υπηρεσιών, 2ος όροφ., έως την
26/11/2014, ημέρα Τετάρτη  και
ώρα 11:00 μ.μ.

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

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

Η Πρόεδρος
Ευθυμιάδου Γεωργία

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ- ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ-
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

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

Α. Ντινόπουλος:
Η αξιολόγηση εξαρτάται 
από τους δημάρχους

Κι ενώ ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ξεκινήσει μέχρι
και δικαστικές διαδικασίες για να υλοποιηθεί η
αξιολόγηση, ο υπουργός Εσωτερικών Αργύρης
Ντινόπουλος ξεκαθαρίζει ότι «εναπόκειται
στους δημάρχους και τα δημοτικά συμβούλια η
εφαρμογή της διαδικασίας της αξιολόγησης».

Μιλώντας στε γνωστό κανάλι επισήμανε ότι
πρόκειται για αιρετούς και όχι για «διορισμένους
διοικητές οργανισμών. Δεν μπορεί, λοιπόν, να
κάνει κάτι ο υπουργός». 

Ωστόσο συμπλήρωσε ότι «πρέπει να προχω-
ρήσει η αξιολόγηση». «Εμείς στο ΥΠΕΣ έχουμε
κάνει τις απαραίτητες ενέργειες», τόνισε και
υπογράμμισε «λυπάμαι που πολλά δημοτικά
συμβούλια έχουν λάβει αποφάσεις να μην προ-
χωρήσει η αξιολόγηση». 
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ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ 

Όταν ακούς για κλοπές, ότι
έκλεψαν τον γείτονα σου ή
διέρρηξαν το παρακάτω σπίτι

από το δικό σου, είναι κάτι άσχημο που
σου δημιουργεί αίσθημα ανασφάλειας.
Όταν κλέψουν και σένα, ε τότε το αίσθη-
μα ανασφάλειας κορυφώνεται και η
αίσθηση της παραβίασης του ιδιωτικού

σου χώρου είναι σαν μπουνιά στο στομάχι. Πριν μια
εβδομάδα μπήκαν στον προαύλιο χώρο του σπιτιού μου
και έκλεψαν κότες και καναρίνια. Ειδοποίησα το 100
αλλά μέσα στο δίωρο που περίμενα από την ώρα της
τηλεφωνικής κλίσης που έκανα δεν ήρθε. 

Την περασμένη Δευτέρα τρεις νεαροί Αθίγγανοι ξήλω-
σαν το χοντρό πλέγμα του μαντρότοιχου του σπιτιού
μου, μπήκαν στην αυλή και μου πήραν ότι είχε απομεί-
νει από τους προηγούμενους κλέφτες. Μέσα σε οκτώ
μέρες υπέστην δυο κλοπές και άλλες τρεις στο παρελ-
θόν, στο σύνολο πέντε. 

Θα ήθελα να ελπίζω ότι αφού ποια δεν
έχω τίποτε άλλο για να πάρουν, το κακό 

δεν θα συνεχιστεί, αλλά το σπίτι είναι
στα Νεόκτιστα και εκεί δεν μπορείς να
είσαι καθόλου σίγουρος για την ασφάλεια
του σπιτιού σου και των περιουσιακό σου
στοιχείων όποια και αν είναι αυτά ακόμα και ζώα. Αυτά
ζούμε σε καθημερινή βάση στα Νεόκτιστα από παραβα-
τικά στοιχεία.

Ειδοποίησα το 100, ήρθαν δυο μηχανές με τέσσερεις
αστυνομικούς, τους είπα ποια ήταν τα κλεφτρόνια και ότι
γνωρίζω του ενός το σπίτι, όποτε να πάμε προς τα εκεί. 

Μου απάντησαν ότι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό
και ήδη έχει τελειώσει και η βάρδια τους. Μου είπαν
αρμόδια είναι η ασφάλεια Ασπροπύργου. Πήγα στην
ασφάλεια αλλά δεν κινήθηκαν προς την κατεύθυνση
κάποιας αυτόφωρης διαδικασίας εφόσον ήταν γνωστά
τα ονόματα και οι κατοικίες των δραστών. Μου είπαν αν
θέλω να κάνω μήνυση και έκανα. Έφυγα από την ασφά-
λεια Ασπροπύργου με μια απέραντη πίκρα, απογοήτευ-

ση και με μια τεράστια αίσθηση ανασφάλειας και ανησυ-
χία ότι το κακό με τις κλοπές και τις διαρρήξεις από τους
αθιγγάνους δεν θα σταματήσει και ασφαλώς δεν θα στα-
ματήσει όσο οι αστυνομία λειτουργεί με τον τρόπο που
λειτούργησε στην προκειμένη περίπτωση που υπήρχαν
μάρτυρες που είδαν τα κλεφτρόνια με τα κλοπιμαία και τα
σπίτια τους είναι γνωστά. Όσο η αστυνομία αρκείται
μόνο στην γραφειοκρατική διαδικασία και όχι και στην
άμεση δράση η μάστιγα των κλοπών θα συνεχίζεται.
Είμαι άγρια φορολογούμενος πολίτης και από την άλλη
ένας απογοητευμένος πολίτης, όπως πολλοί άλλοι στα
Νεόκτιστα, διότι το κράτος με τις αρμόδιες υπηρεσίες του
δεν κάνει ότι θα έπρεπε για την εξάλειψη της μάστιγας
αυτής στα Νεόκτιστα, ώστε να αισθανόμαστε προστατευ-
μένοι από το κράτος και ασφαλείς πολίτες.

ΜΑΣΤΙΓΑ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ ΑΠΟ
ΑΘΙΓΓΑΝΟΥΣ ΣΤΑ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το
κάλεσμα που απηύθυναν οι Κοινω-
νικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώ-
χειας στο Δήμο Ιλίου με αφορμή τη
Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της
Φτώχειας.

Εργαζόμενοι των Κοινωνικών
Δομών παρευρέθηκαν στην Κεντρι-
κή πλατεία του Δήμου Ιλίου σε ειδικά
διαμορφωμένο περίπτερο, όπου
μοίρασαν ενημερωτικά φυλλάδια και
ενημέρωσαν τον κόσμο για τις δρά-
σεις και το συνολικό έργο των
Δομών.

Με ενδιαφέρον και ευαισθησία
αγκάλιασαν οι κάτοικοι του Δήμου
την προσπάθεια για μια ευρύτερη
ενημέρωση  και πολλοί ήταν εκείνοι
που ενδιαφέρθηκαν να συνδράμουν
στο έργο των Δομών προσφέροντας
ρούχα, τρόφιμα και άλλα αντικείμε-
να. 

Επίσης, οι μικροί μας φίλοι αποτύ-
πωσαν τις σκέψεις τους, ζωγραφίζο-
ντας  σε ειδικά χαρτόνια που είχαν
τοποθετηθεί στο περίπτερό μας.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι
παρευρέθηκαν και μας τίμησαν με
την παρουσία τους.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Κάλχου 64 & Ικάρου 28, 13122

Ίλιον
Τηλ.: 210 2612673
E - m a i l :

trapezaxronou.ilion@gmail.com
H Τράπεζα Χρόνου προωθεί την

ανταλλαγή υπηρεσιών ή/και αγαθών
μεταξύ εθελοντών, με μοναδική

μονάδα συναλλαγής το χρόνο. 
Τα μέλη της Τράπεζας Χρόνου

«καταθέτουν» σε αυτήν υπηρεσίες
και προϊόντα έτσι ώστε ο καθένας να
έχει την ευκαιρία να επιλέξει αυτά
που έχει ανάγκη χωρίς όμως να
καταβάλλει οποιοδήποτε χρηματικό
αντίτιμο. 

Το μοναδικό νόμισμα της Τράπεζας
Χρόνου είναι η Τοπική Εναλλακτική
Μονάδα (ΤΕΜ) έτσι ώστε η κάθε
ώρα υπηρεσίας που προσφέρει
κάποιος να αντιστοιχεί σε Τ.Ε.Μ.
Έτσι, κάθε προσφορά «ανταμείβε-
ται» με χρόνο, δηλαδή ο κάθε «κατα-
θέτης» λαμβάνει ώρες υπηρεσίας
από κάποιον συμπολίτη του μέλος
της Τράπεζας Χρόνου. Καλούμε
όλους να συνδράμουν ως εθελοντές
σε αυτήν την προσπάθεια ανθρω-
πιάς. Εγγραφές πραγματοποιούνται
στο www.txilion.gr.

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ: Απολογισμός Δράσεων με αφορμή 
την Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Φτώχειας
Εργαζόμενοι των Κοινωνικών Δομών παρευρέθηκαν στην Κεντρική πλατεία του Δήμου,
σε ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο, όπου μοίρασαν φυλλάδια και ενημέρωσαν τον κόσμο



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ
3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ

Football League 

Η Football League ανακοίνωσε το πρόγραμμα
της 3ης αγωνιστικής.

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου
ΑΟ Χανιά – ΑΕΚ (18:00 OTE TV, Γήπ. Περιβο-

λίων)

Σάββατο 25 Οκτωβρίου
Ηρακλής Ψαχνών – Άλιμος (17:00, Δημ. Στά-

διο Ψαχνών)
Επισκοπή – Παναχαϊκή (16:00, Δημ. Επισκο-

πής)
Φωστήρας – Αχαρναϊκός (16:00, Δημ. «Σπ.

Γιαλαμπίδης»)

Κυριακή 26 Οκτωβρίου
Απόλλων Σμύρνης – Πανηλειακός (15:00,

Γήπ. «Γ. Καμάρας»)

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου
Παναιγιάλειος – Καλλιθέα (16:00 OTE TV, Δημ.

Στάδιο Αιγίου)  Ρεπό: Ερμιονίδα

ΟΙ ΜΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΣΔΑ ΣΗΜΕΡΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

Σήμερα θα ξεκινήσει το φετι-
νό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Προεπιλογής Εθνικών Ομά-
δων, το οποίο διοργανώνει η
ΕΠΟ. 

Στον 7ο όμιλο συμμετέχουν
οι ομάδες της Αθήνας, Ανατο-
λικής Αττικής Δυτικής Αττικής
και του Πειραιά.

Οι μικτές ομάδες της
ΕΠΣΔΑ(παίδων-νέων) θα
αγωνιστούν στο δημοτικό

σ τ ά δ ι ο
Μεγάρων με
την αντίστοι-
χη της ΕΠΣ
Αθηνών. 

Το παιχνίδι
των παίδων
θα ξεκινήσει
στις 13:00
και των
Νέων στις
15:00.

10 - ΘΡΙΑΣΙΟ Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014

Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΑΤΡΟΜΗΤΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Με αφορμή την διακοπή του πρωταθλήματος της
ΓΈθνικής την Kυριακή, ο Μανδραικός προετοιμα-
ζόμενος για το μάτς της 5ης αγωνιστικής στο Λου-
τράκι θα δώσει φιλικό αγώνα στο γήπεδο Μάνδρας
στις 15:00. με τον Ατρόμητο Πειραιά. 

Ο προπονητής Δημήτρης Καλιακούδης θα χρησι-
μοποιήσει όλους τους παίκτες που έχει στην διά-
θεσή του.

Την Πέμπτη η
κλήρωση για

το 
πρωτάθλημα

νέων

Την Πέμπτη 23
Οκτωβρίου 2014 και
ώρα 13:00 στα γρα-
φεία της FOOTBALL
LEAGUE ΟΠΑΠ, θα
διεξαχθεί η κλήρωση
του Πρωταθλήματος
ΟΠΑΠ FOOTBALL
LEAGUE ΝΕΩΝ.

ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
Ανακοίνωση για τα εισιτήρια

Η προπώληση εισιτηρίων για τον αγώνα του
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ το Σάββατο 25/10/2014 (17:00)
με την ΑΕΝΚ ΔΗΜΟΥΛΑΣ για την 3η αγωνιστική της
Basket League ΣΚΡΑΤΣ θα γίνει:
Τετάρτη 19:00-21:00
Πέμπτη 19:00-21:00
Παρασκευή 19:00-21:00
Σάββατο 09:00-12:00
Στο 2ο κλειστό Γήπεδο Ελευσίνας (Γούβα)

οι νέοι
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Ξεκίνησε το τουρνουά παλαιμάχων ποδοσφαιριστών Αθήνας-Πειραιά.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής και οι σκόρερ των ομάδων.

Κερατσίνι -Ιωνικός 1-0 (Λιάπης)
Ηρακλής Νίκαιας – ΑΕ Χατζηκυριακείου 5-2(Ασικογλου 1, Πηλίδης 2,

Πασιοπουλος 1,Σαμπανης 1---1 Σαρρης,1 Αθανασιαδης) 
Νέοι Ευγενείας- Πανελευσινιακός 2-3 (Δαουτης,Σπανοπουλος- Τσολακαης

2, Στεφανιδης 1)

Αργοναύτης – Περαμαϊκός 2-4 (Σιγαλας1 & Πετρόπουλος Α{αυτογκολ}.-

Μπκάκας1,Πετρόπουλος Ν 1,Πετροπουλος Α 2)

Ασπρόπυργος- ΑΣ Δραπετσώνας 1-3 (Τριανταφυλλίδης1, - Μπαζινας
1,Καραμανης 2)

Αστέρας Μαγούλας- Ερμής Κορυδαλλού 0-3 (Γελαδάκης Χαρατσάρης,
Βαρελάς.

ΑΕ Μοσχάτου – Προοδευτική 0-2( Ξανθόπουλος,Σιδηρόπουλος)
Δόξα Πειραιά- Αίας Σαλαμίνας 4-3 ( Παλαιολόγος 3Πολυχρόνου- Ραπα-

ντζίκος, Τζαμπαζάκης- Μαγιάτης Αργ.)

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 3-2 ΕΚΤΟΣ ΤΟΥΣ Ν.ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ
ΗΤΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΛΑΜΠΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
ΣΤΟ 1ο OPEN WEST ATTICA 
SOCCER STARS

Συνεχίζεται με επιτυχία το 1ο OPEN WEST ATTICA
SOCCER STARS. Αναλυτικά  τα αποτελέσματα της
2ης αγωνιστικής:

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
00-01:ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 1-6

02-03:ΔΥΝΑΜΗ - SOCCERLAND 0-4
ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 2-9
ΣΑΛΠΕΑΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Β' 6-5
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 2-3
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α' - ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ 8-0

04-05:ΔΥΝΑΜΗ - SOCCERLAND 1-0
MEGARA SC - ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ 2-9
ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 5-7
ΣΑΛΠΕΑΣ - ΠΑΝΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Β' 7-1
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 2-10
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α' - ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ 7-1
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ - SUPERBALL 0-4

06-07:ΔΥΝΑΜΗ - SOCCERLAND 6-3
MEGARA SC - ΑΡΓΩ 9-4
ΣΑΛΠΕΑΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Β' 1-8
ΒΥΖΑΣ - SUPERBALL 1-1

08-ΔΥΝΑΜΗ - SOCCERLAND 1-1
MEGARA SG - ΑΡΓΩ 5-2

ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ:

1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:::::
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ - ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ

2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:::::
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ - SUPERBALL

Η ομάδα του Ασπροπύργου

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ 

ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ 
ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Στα 70 δισ. τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Στο ρεκόρ των
70,16 δισεκατομμυ-
ρίων ευρώ έφτασαν τα
ληξιπρόθεσμα χρέη
προς το Δημόσιο το
Σεπτέμβριο, έναντι
69,24 δισ. ευρώ στο
τέλος Αυγούστου.
Σύμφωνα με στοιχεία

της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων το ύψος των
νέων ληξιπρόθεσμων χρεών που δημιουργήθηκαν στο διά-
στημα Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθε σε 9,683 δισ.
ευρώ, από 8,654 δισ. ευρώ στο 8μηνο 2014.

Αν προστεθούν και οι παλαιές οφειλές (έως και το 2013)
ύψους 60,480 δισ. ευρώ, το συνολικό ποσό των ληξιπρόθε-
σμων χρεών στο 9μηνο 2014 φθάνει στα 70,16  δισ. ευρώ.
Σε ένα μόλις μήνα τα «φέσια» προς την εφορία αυξήθηκαν
κατά 923 εκατ. ευρώ.

Στο 9μηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2014 το Δημόσιο
εισέπραξε από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές (παλιές και νέες)
συνολικά έσοδα 2,692 δισ. ευρώ, κάτι που το θέτει εκτός στό-
χων.Σημειώνεται πως σύμφωνα με το στόχο του Μνημονίου
το Δημόσιο θα πρέπει να εισπράξει 2 δισ. ευρώ από παλαι-
ές οφειλές μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, αλλά και το 25%
των νέων οφειλών.

Ενδεικτικά στο 9μηνο το ποσοστό είσπραξης έναντι του
νέου ληξιπρόθεσμου χρέους διαμορφώνεται μόλις στο
14,16%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τέλος Σεπτεμβρίου εισπράχθη-
κε η πρώτη δόση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
και ως εκ τούτου ακόμη δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή
συμπεράσματα για το ποσοστό των φορολογουμένων που
αδυνατούν να πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ. 

Ο αριθμός των φορολογουμένων αυτών και το ύψος των
οφειλών τους, θα αποτυπωθεί στα στοιχεία που θα δημο-
σιοποιήσει η ΓΓΔΕ το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο για τα ληξι-
πρόθεσμα χρέη του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου αντίστοι-
χα.

Παράλληλα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων:

Σε εξέλιξη βρίσκονται 793 πλήρεις έλεγχοι μεγάλων επι-
χειρήσεων. 

Μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου είχαν ολοκληρωθεί 268
έλεγχοι. Βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα 1,1 δισ. ευρώ και
εισπράχθηκαν 153,23 εκατ. ευρώ (ποσοστό 13,05%).

Σε εξέλιξη βρίσκονται 1.059 έλεγχοι σε φορολογούμενους
μεγάλου πλούτου. 

Μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου είχαν γίνει 514 παρόμοιοι
έλεγχοι. Βεβαιώθηκαν φόροι 184,5 εκατ. ευρώ και εισπρά-
χθηκαν 52,5 εκατ. ευρώ (ποσοστό 25,1%).

Έχουν ολοκληρωθεί από τις αρχές του έτους 74 έλεγχοι
πόθεν έσχες για διευθυντές, υποδιευθυντές, επόπτες και
τμηματάρχες και επιπλέον 68 έλεγχοι για τους ίδιους τους
ελεγκτές.

Έχουν αποσταλεί στην αρμόδια Αρχή για το «ξέπλυμα»
χρήματος 203 αναφορές για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή και
126 αναφορές για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των
50.000 ευρώ.

Περί τους 2,2 εκατ. τουρίστες θα
φέρει στην Ελλάδα το TUI Travel
Περί τους 2,2 εκατ. τουρίστες εκτίμησε ότι θα φέρει το
2015 στην Ελλάδα ο όμιλος TUI, σύμφωνα με τον επικε-
φαλής του Πίτερ Λονγκ.
Μιλώντας στο συνέδριο του ΣΕΤΕ, απεύθυνε πρόσκλη-
ση στους εγχώριους επιχειρηματίες να συνεργαστούν με
την TUI ώστε να επενδύσουν στη δημιουργία νέων ξενο-
δοχείων.
Αναφερόμενος στην συνάντηση που είχε νωρίτερα με
πρωθυπουργό, τόνισε ότι ο Αντώνης Σαμαράς τον δια-

βεβαίωσε για τη σταθερότητα του επενδυτικού περιβάλ
λοντος στη χώρα μας.
Ανέφερε ωστόσο ως πρωταρχικής σημασίας για την ανά-
πτυξη του τουρισμού την ιδιωτικοποίηση των περιφερει-
ακών αεροδρομίων της χώρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο όμιλος TUI αναμένεται μέσα
στο 2015 να μειώσει κατά 20% τους τουρίστες που κατευ-
θύνει προς την Τουρκία.
Νωρίτερα, μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό
και την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στο
Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Λογκ δήλωσε πως το τουριστικό
ρεύμα στη χώρα μας από το TUI Travel αυξήθηκε το
2014 κατά 10%.

Τόνισε πως βλέπει ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη
της συνεργασίας με τη χώρα μας και εξέφρασε την ελπί-
δα του πως και το 2015 θα επιτευχθεί παρόμοια αύξηση
τουριστών, «στο επίπεδο της τάξης του 10%».
Στην επέκταση της τουριστικής περιόδου επικεντρώνο-
νται οι προσπάθειες του υπουργείου Τουρισμού, προκει-
μένου να υπάρξει η δυνατότητα να μπουν «‘στο παιχνίδι’
του τουρισμού» και άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως
δήλωσε από την πλευρά της η κ. Κεφαλογιάννη.
«Συζητάμε η συνεργασία μας να εμπλουτιστεί και με άλλα
προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες θα δώσουν ακόμα
περισσότερες ευκαιρίες για απασχόληση και εισόδημα
στους Έλληνες», συμπλήρωσε.

Παράταση στην απόσυρση ΙΧ και το 2015 
-Ποια είναι η διαδικασία για την πλήρη διαγραφή των οχημάτων

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, από τις αρχές του 2014 μέχρι
προχθές είχαν αποσυρθεί συνολικά 52.390 αυτοκίνητα, εκ των οποίων αντικαταστάθηκαν με καινούργια τα 41.843.
Το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2014 οι πωλήσεις νέων επιβατικών αυτοκινήτων ανήλθαν σε 53.844 και στο
δεκάμηνο αναμένεται να ανέλθουν περίπου στις 60.000.
Ετσι, το οικονομικό επιτελείο προσανατολίζεται στο να παρατείνει το μέτρο της απόσυρσης αυτοκινήτων και την

επόμενη χρονιά, καθώς αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματικό.
Τα έσοδα υπερβαίνουν τις απώλειες από τα μειωμένα τέλη ταξινόμησης που πληρώνουν όσοι αγοράζουν νέο

αυτοκίνητο αποσύροντας το παλαιότερο, ενώ ταυτόχρονα παραμένει «ζωντανός» ο κλάδος της αγοράς αυτοκινή-
του. 
Ενδεικτικό των παραπάνω είναι ότι επτά στις δέκα πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων που έχουν πωληθεί από
τις αρχές του έτους έως σήμερα πραγματοποιήθηκαν ύστερα από απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου.
Εάν τελικά το υπουργείο Οικονομικών δώσει το «πράσινο φως» για την παράταση του μέτρου της απόσυρσης,

αυτή αναμένεται να προβλέπει ότι το κίνητρο της απόσυρσης θα ισχύει για τα αυτοκίνητα που θα αποσυρθούν έως
τις 20 Δεκεμβρίου 2015 και για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας έως τις 31/12/2001

ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
Bloomberg: Αυτό είναι το σχέδιο εξόδου
της Ελλάδας
Για προσπάθεια των Ελλήνων αξιωματούχων μα βοηθήσουν τη
χώρα να ξεφύγει από το πρόγραμμα διάσωσής της μέσω ενός
σχεδίου ασφαλείας κάνει λόγο σε σημερινό του δημοσίευμα το
Bloomberg.
Bloomberg: Αυτό είναι το σχέδιο εξόδου της Ελλάδας 
«Οι Έλληνες αξιωματούχοι προσπαθούν να πείσουν τους δανει-
στές τους από τη ζώνη του ευρώ, ώστε να κοιτάξουν πέρα από
τα υφιστάμενα χρηματοοικονομικά δίκτυα ασφαλείας και να βοη-
θήσουν τη χώρα να ξεφύγει από τα δεσμά της διάσωσής της, ξεκι-
νά το δημοσίευμα.Σύμφωνα με το πρακτορείο, η ελληνική πρότα-
ση συνίσταται στο να επιτραπεί στην Ελλάδα η μετατροπή των μη
χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων από το ισχύον πρόγραμμα στή

ριξης των τραπεζών (ΤΧΣ) σε μια «πιστωτική γραμμή», κάτι που
θα δώσει στους Έλληνες ένα σχέδιο ασφαλείας στην περίπτωση
που δυσκολευτούν να διαθέσουν ομόλογα στις αγορές.
Το Bloomberg διευκρινίζει πως το μέγεθος της πιστωτικής γραμ-
μής μπορεί να φτάσει τα 15 δισ. ευρώ μέχρι το 2016, συμπερι-
λαμβανομένων των κερδών των ομολόγων SMPs και ANFAs (τα
κέρδη που καταγράφουν οι κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης
από τα ελληνικά ομόλογα που δεν μετείχαν στο PSI), τα οποία οι
εθνικές κυβερνήσεις έχουν ήδη δεσμευτεί να επιστρέψουν στην
Ελλάδα.
Το δημοσίευμα αναφέρεται, τέλος, στις προσπάθειες του Πρωθυ-
πουργού Αντώνη Σαμαρά να πείσει τους ψηφοφόρους ότι η
Ελλάδα έχει ανακτήσει την οικονομική ανεξαρτησία της και να
καθησυχάσει τους επενδυτές ότι η χώρα μπορεί να αναχρηματο-
δοτήσει τις υποχρεώσεις της χωρίς τη διεθνή «σανίδα σωτηρίας»
που της έχει παρασχεθεί από το 2010.

ΑΣΕΠ: Περισσότερες από 12.000 
αιτήσεις για 540 θέσεις στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

Περισσότερες από 12.000 αιτήσεις υποβλήθηκαν για
την Προκήρυξη 3Κ/2014 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με
σειρά προτεραιότητας 540 θέσεων προσωπικού, με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
στην Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ελληνικού Δικτύου
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ).

ΑΣΕΠ: Περισσότερες από 12.000 αιτήσεις για 540
θέσεις στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΑΣΕΠ, υποβλήθηκαν
12.363 αιτήσεις από υποψηφίους των κατηγοριών
Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, ως εξής:

6.848 αιτήσεις για την κάλυψη 160 θέσεων κατηγορίας
Π.Ε.

2.845 αιτήσεις για την κάλυψη 90 θέσεων κατηγορίας
Τ.Ε.

2.670 αιτήσεις για την κάλυψη 290 θέσεων κατηγορίας
Δ.Ε.

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
Ευρω-καταδίκη της χώρας για την Ευρω-καταδίκη της χώρας για την 
απέλαση μεταναστών -αιτούντων άσυλοαπέλαση μεταναστών -αιτούντων άσυλο

Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από Ιταλία και Ελλά-
δα, διαπίστωσε το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην
υπόθεση συλλογικής απέλασης μεταναστών και αιτούντων άσυλο
την περίοδο 2008- 2009.

Η υπόθεση Σχαρίφι και άλλοι κατά Ελλάδος και Ιταλίας, που
εκδίκασε σήμερα το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αφο-
ρούσε την περιπέτεια 35 συνολικά μεταναστών (32 Αφγανοί, 2
Σουδανοί και ένας από την Ερυθραία), οι οποίοι εγκατέλειψαν τις
χώρες τους που πλήττονταν από ένοπλες συγκρούσεις, εισήλθαν
παράνομα στην Ελλάδα και κατόπιν πέρασαν στην Ιταλία.

Οι ιταλικές Αρχές τους εντόπισαν και, με βάση τη συνθήκη
«Δουβλίνο ΙΙ», τους έστειλαν πάλι πίσω στην Ελλάδα όπου, παρά
την ενδιάμεση απόφαση του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των (άρθρο 39 του Κανονισμού) ν' ανασταλεί η απέλαση τους στις
χώρες καταγωγής τους, οι ελληνικές αρχές εξέδωσαν διαταγές
απέλασης για δέκα απ' αυτούς.

Το Δικαστήριο έκρινε κατά πλειοψηφία, σχετικά με τους Ρεζά
Καριμί, Γιασέρ Ζαϊντί, Μοζαμίλ Αζίμι και Ζαζίμπ Χεϊμπερί ότι, στην
περίπτωση τους, η Ελλάδα παραβίασε το άρθρο 13 της Σύμβασης
(δικαίωμα πραγματικής προσφυγής), σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις του άρθρου 3, που απαγορεύει την απάνθρωπη και εξευτελι-
στική μεταχείριση, εξαιτίας της απαγόρευσης πρόσβασης που
τους επιβλήθηκε, στη διαδικασία ασύλου.

Κατά πλειοψηφία, το Δικαστήριο έκρινε ένοχη την Ιταλία, για
παραβίαση του άρθρου 4 (πρωτόκολλο 4) της Σύμβασης Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων, με βάση το οποίο απαγορεύεται η συλλογική
απέλαση αλλοδαπών.

Την έκρινε, επίσης, ένοχη για παραβίαση του άρθρου 3 της
Σύμβασης, με το οποίο απαγορεύεται η απάνθρωπη και εξευτελι-
στική μεταχείρισης, δεδομένου ότι, με την ομαδική απέλασή τους
στην Ελλάδα τους εξέθεσε σε κινδύνους σχετικούς με τις ελλείψεις
στη διαδικασία ασύλου στη χώρα.

Τέλος, έκρινε ένοχη την Ιταλία για το γεγονός ότι δεν επιτράπη-
κε στους μετανάστες να υποβάλλουν αιτήσεις για την παροχή ασύ-
λου.

Στην απόφαση του, το Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι οι διατάξεις
της συμφωνίας «Δουβλίνο ΙΙ», με βάση τις οποίες προβλέπεται οι
αιτήσεις ασύλου να υποβάλλονται στην πρώτη ευρωπαϊκή χώρα
εισόδου, θα πρέπει να εφαρμόζονται με τρόπο συμβατό με την
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

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

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)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τελειόφοιτος Μαθηματικού

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

Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτι-
κού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασί-
ου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή

group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

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

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται κοπέλα που να γνω-

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Με προϋπηρεσία και συστά-

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

Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει τη

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

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

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

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

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

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος 
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ

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

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

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6986734365

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

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

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

Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . Τηλεφωνο επι-
κοινωνιας:6908855698

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

με αυτόλογους βιολογικούς 
παράγοντες PRP

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

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

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

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

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

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

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

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

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546674-5546285

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

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

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-

5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213

2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

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

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

210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210

5546993 - 5560800 - 5543065

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑΣτο κατάστημά
μας θα βρείτε:

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

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

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

ΙΒΙΣΚΟΣ

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



16 - ΘΡΙΑΣΙΟ Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014

Περισσότερο ή λιγότερο γνωστοί μεταξύ τους μουσικοί αυτοσχεδιάζουν
στην Κόκκινη Σκηνή του Καλλιτεχνείου Αχαρνών την Παρασκευή 24
Οκτώβρη 2014. Προσέλευση από τις 19.00 έναρξη στις  21.00 και η
είσοδος ελεύθερη

Μια βραδιά για να ερευνηθεί η μουσική διάλεκτος που ενώνει δίχως
λόγια μουσικούς και ακροατές, μια βραδιά συναισθημάτων και γνωριμίας
προσώπων, ήχων μέσω της συνεργασίας σε ένα μουσικό ΠΑΙΧΝΊΔΙ.

Προσκαλούνται κι είναι ευπρόσδεκτοι όλοι οι μουσικοί είτε στα πρώτα
τους βήματα είτε βρίσκονται σε προχωρημένο επίπέδο!

Οι επιρροές, οι καταβολές, οι γνώσεις, η εμπειρία κι η όρεξη αποτε-
λούν την ταυτότητα του καθενός.

"Όταν συναντιούνται δύο άνθρωποι, συναντιούνται δύο κόσμοι τουλά-
χιστον στην κυριολεξία!"

Στόχος η έκφραση, εξωστρέφεια κι επικοινωνία και όχι η ανάδειξη ταλέ-
ντων και δεξιοτεχνίας!

Τα δεύτερα ας στηρίξουν τα πρώτα...!
Στο Καλλιτεχνείο θα υπάρχουν βασικά όργανα (κιθάρες, πιάνο,

μπάσο, βιόλι, καχόν και κάποια μικρά κρουστά).
Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει με κάποιο επιπλέον διαφορετικό

μουσικό όργανο, απαιτείται προσκόμισή του με δική του ευθύνη.

Αυξήση της παιδικής παχυσαρκίας στα χαμηλά εισοδήματα

Σε αύξηση του σωματικού βάρους οδηγεί η οικονομική κρίση που βιώνουν οι Έλληνες, λόγω της λήψης θερμιδογό-
νου φθηνής τροφής, με αποτέλεσμα να τίθεται σε αυξημένο κίνδυνο η υγεία τους, υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι

της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρίας Παχυσαρκίας.
Με αφορμή την Εβδομάδα ευαισθητοποίησης κατά της Παχυσαρκίας, 21 έως 26 Οκτωβρίου, αποτυπώθηκε για πρώτη

φορά σε μελέτη η επίπτωση της οικονομικής κρίσης στην υγεία της οικογένειας και το αποτέλεσμα είναι άκρως ανησυ-
χητικό, καθώς παρατηρείται αύξηση της συχνότητας παιδικής παχυσαρκίας σε χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα.

Στη σχέση της παιδικής παχυσαρκίας με την οικογενειακή οικονομική κατάσταση, αναφέρθηκε ο Γεώργιος Βαλσαμά-
κης, ενδοκρινολόγος, μέλος του ΔΣ της ΕΙΕΠ.

Πιο συγκεκριμένα, τα ποσοστά παχυσαρκίας στα αγόρια 7 ετών είναι 25,5% για οικογενειακό εισόδημα κάτω των
30.000 ευρώ και 6,7% για μεγαλύτερο ή ίσο με 30.000 ευρώ, τα δε αντίστοιχα ποσοστά στα κορίτσια 7 ετών είναι 26,4%
για κάτω των 30.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και 12,5% για εισόδημα μεγαλύτερο ή ίσο των 30.000.

Τα στοιχεία αφορούν συνολικά σε 5.682 παιδιά, ηλικίας 7 και 9 ετών, από 150 σχολεία της ελληνικής επικράτειας και
από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι το 48,9% των αγοριών και το 44,8% των κοριτσιών της β' Δημοτι-
κού έχει βάρος πάνω από το φυσιολογικό, με τα ποσοστά να αυξάνονται σε 57,2% των αγοριών και 50,0% των κορι-
τσιών στην δ΄Δημοτικού.Η Ελλάδα κατέχει τη θλιβερή πρωτιά στην ΕΕ, με τα υψηλότερα ποσοστά παιδική παχυσαρ-
κίας, σύμφωνα με στοιχεία του ευρωπαϊκού τμήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Μουσικός Αυτοσχεδιασμός 
μεταξύ αγνώστων


