
Κ. Μητσοτάκης: 
Με κυρώσεις 

κινδυνεύουν οι
υπάλληλοι που δε
θα συνεργαστούν

για την αξιολόγηση

ΓΙΑ 2η ΧΡΟΝΙΑ, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Δωρεάν Μαθήματα Ισπανικής
Γλώσσας, από την ομότιμη 

Καθηγήτρια,του Εθνικού 
Πανεπιστημίου του Μεξικού,

Σύλβα Πάντου

Αφιέρωμα σε 7 
σημαντικές ταινίες 

Ελλήνων δημιουργών
Στην Εβδομάδα Κινηματογράφου

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

κ.2239

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

Ο ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 1-1 ΜΕ

ΤΟΝ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ

ΜΠΑΣΚΕΤ
Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 
84-69 ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ84-69 ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

Σύλληψη 50χρονου από το 
Λιμενικό Ελευσίνας  

για παράνομη οπλοφορία

2,5 εκατ.
ευρώ σε

ΚΕΔΕ και ΠΕΔ
από το ΥΠΕΣ

ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
Η υπολειτουργία 
του Κ.Ε.Π. Νέας 

Περάμου λόγω έλλειψης
προσωπικού

ΑΠΟ ΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για

το εποχικό επίδομα ανεργίας  

Σελ: 5

Σελ: 5

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Έως το τέλος του

έτους 1.130 
προσλήψεις σε

δήμους και 
περιφέρειες

Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 
23χρονου αλλοδαπού 

στον Αγ. Γεώργιο Μεγάρων
Δράστης της ανθρωποκτονίας

είναι ένας 22χρονος 
υπήκοος Πακιστάν, ο οποίος
εντοπίσθηκε στη Ζάκυνθο 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Έναρξη λειτουργίας Δημοτικού 

Φροντιστηρίου 

Σελ:  2Σελ:  2

Σελ: 8 Σελ: 7

Σελ: 5 Σελ: 10-11

Σελ: 7

Σελ:  3

Στη ‘’φάκα’’
σπείρα 

παράνομων
ανταλλακτικών

Οι δράστες διέθεταν μάντρα
αποσυναρμολόγησης στις 

Αχαρνές, από όπου και 
διοχέτευαν προς πώληση τα 

εξαρτήματα κλεμμένων φορτηγών 

Σελ: 3

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 
Επίσκεψη στο ΙΚΑ Άνω 

Λιοσίων πραγματοποίησε 
ο Διευθυντής της 2ης 

Υγειονομικής Περιφέρειας
Πειραιώς & Αιγαίου 
Περικλής Αλεβίζος,

συνοδευόμενος από τον
δήμαρχο Φυλής, 

Χρ. Παππού, ο οποίος
εξήγησε πόσο σημαντική
είναι η απόκτηση ενός 
πλέγματος υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας φροντίδας 

Σελ: 5

Σελ: 3
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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, Ντίνος Ρούσσης, 
Χρήστος Ρούσσος

Αθλητικά:
Ανέστης Τσακίρογλου

Διεύθυνση:
Πατριάρχου Γρηγορίου 4 

19300 Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ: 210 5571855 Fax: 210 5576740

Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€
Διεύθυνση τυπογραφείου: 

θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4,

19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. 

Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις από-

ψεις της εφημερίδας

Ελευσίνα
Τζώνης Κων/ νος

Κυκλάδων 31, 
Εφημερία: 

08:00 - 20:00
Τηλέφωνο:

2102482990

Ασπρόπυργος
Γαβαθά Αργυρώ Π.

Αχαρνών 7, 
Εφημερία: 08:00 -

08:00 (Επομένης)
Τηλέφωνο:

2105576029

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Ζαλαβρά - Χατζηνικο-

λή Μαρία - Κορίνα
Λεωφ Φυλής 240, 

Τηλέφωνο:
2102471445

Αχαρνές
Ρίζου Ευαγγελία
Μελά Παύλου 3, 
Εφημερία: 08:00 -

14:00 & 17:00 - 08:00
(Επομένης)
Τηλέφωνο:
2102469362

Γκίκα Σ. - Ακριβή Κ.
Αριστοτέλους 260,
Εφημερία:  08:00 -

23:00
Τηλέφωνο:
2102448558

Μάνδρα
Κληρονόμων

Βασιλείου 
Στρ. Ρόκκα 67

Τηλέφωνο:
2105555236

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ:Σχετικά καλός

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 22 έως 32
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ζωγραφιά, Λοΐζος, ΦωκάςΖωγραφιά, Λοΐζος, Φωκάς

Στα ίχνη του δράστη της δολοφονίας 23χρο-
νου Πακιστανού, που διαπράχθηκε στις 7
Σεπτεμβρίου στην περιοχή Αγιος Γεώργιος

Μεγάρων, έφτασε το Τμήμα Εγκλημάτων κατά
Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, της Διεύθυν-
σης Ασφάλειας Αττικής.

Δράστης, σύμφωνα με την Αστυνομία, είναι ένας
22χρονος ομοεθνής του, ο οποίος εντοπίστηκε και
συνελήφθη στη Ζάκυνθο.

Ο συλληφθείς ομολόγησε την πράξη του και ανέ-
φερε ως κίνητρο τις ασελγείς πράξεις που είχαν 

διαπράξει σε βάρος του το θύμα και ένας άλλος
ομοεθνής τους, το βράδυ πριν τη δολοφονία.

Η Αστυνομία συνέλαβε και 25χρονο Πακιστανό
για βιασμό κατά συναυτουργία, ενώ κατηγορείται
και ένας 27χρονος υπήκοος Πακιστάν για υπό-
θαλψη εγκληματία και ψευδορκία.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος είχε μεταφερθεί
από ομοεθνείς του σε νοσοκομείο, όπου διαπι-
στώθηκε ο θάνατός του, από τραύμα που έφερε
από αιχμηρό αντικείμενο. Οι συλληφθέντες οδηγή-
θηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Εξιχνιάστηκε η δολοφονία
23χρονου αλλοδαπού 

στον Αγ. Γεώργιο Μεγάρων

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Έως το τέλος του έτους 1.130 προσλήψεις 
σε δήμους και περιφέρειες

Με στόχο να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες
στους δήμους και τις περιφέρειες της
χώρας, το υπουργείο Εσωτερικών ανα-

κοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε 1.130 προσλήψεις
έως το τέλος του έτους. 

Σύμφωνα με πληροφορίες οι 450 προσλήψεις
αφορούν μόνιμο προσωπικό και οι 680 αφορούν
συμβασιούχους, εκ των οποίων οι 500 θα χρημα-

τοδοτηθούν μέσω προ-
γραμμάτων ΕΣΠΑ και οι
180 από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό. Προτεραιό-
τητα θα δοθεί στους επιτυ-
χόντες διαγωνισμών
ΑΣΕΠ προηγούμενων
ετών.

Ανάμεσα στις ειδικότητες
που θα επιλεγούν βρίσκο-
νται οικονομολόγοι, προ-
σωπικό παιδικών σταθ-
μών, αρχιτέκτονες,προ-
σωπικό πληροφορικής,
λογιστές, γιατροί, κτηνία-
τροι, κοινωνιολόγοι, ηλε-
κτρολόγοι, γεωπόνοι κλπ.
Σε ό,τι αφορά στο προσω-

πικό που θα προσληφθεί με χρήματα μέσω ΕΣΠΑ,
στην πλειοψηφία του θα είναι προσωπικό για τους
παιδικούς σταθμούς. Υπάρχουν μάλιστα πληροφο-
ρίες ότι οι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ του 2008, που
ήδη εργάζονται στους δήμους με συμβάσεις ορι-
σμένου χρόνου, αναμένεται να περάσουν σε καθε-
στώς μονιμότητας με την μετατροπή των συμβάσε-
ών τους σε αορίστου χρόνου.

Δράστης της ανθρωποκτονίας είναι ένας 22χρονος 
υπήκοος Πακιστάν, ο οποίος εντοπίσθηκε στη Ζάκυνθο 
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ΔΕΛΕΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΙΝΕΦΙΛ η Εβδομάδα Ελλη-
νικού Κινηματογράφου που ξεικινάει σήμερα στην Ελευ-
σίνα, στο πλαίσιο των Αισχυλείων 2014.

Από τις 22-29 Σεπτεμβρίου θα γίνει ένα μεγάλο αφιέ-
ρωμα με 7 προβολές ταινιών σημαντικών Ελλήνων σκη-
νοθετών , στο χώρο του θερινού σινεμά  (Διεύθυνση:
Κανελλοπούλου, Νικολαΐδου και Σαλαμίνος)

• 22 Σεπτεμβρίου: "Οι Αισθηματίες" του Νίκου 
Τριανταφυλλίδη (2013)
• 23 Σεπτεμβρίου: "Ο Εχθρός Μου" του Γιώργου 
Τσεμπερόπουλου (2013)
• 24 Σεπτεμβρίου: "Miss Violence" του Αλέξανδρου

Αβρανά (2013)
• 25 Σεπτεμβρίου: "Washingtonia" σε σενάριο και σκη-

νοθεσία Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη
• 26 Σεπτεμβρίου: "Η Αιώνια Επιστροφή του Αντώνη

Παρασκευά" της Ελίνας Ψύκου (2013)
• 27 Σεπτεμβρίου:  "Το μικρό ψάρι" του Γιάννη Οικονο-

μίδη (2013)
• 28 Σεπτεμβρίου:  "Runaway Day" του Δημήτρη 
Μπαβέλλα
• 29 Σεπτεμβρίου:  "Μικρά Αγγλία" του Παντελή 
Βούλγαρη

Αφιέρωμα σε 7
σημαντικές 

ταινίες Ελλήνων
δημιουργών

Στην Εβδομάδα 
Κινηματογράφου που
ξεκινά στην Ελευσίνα 

Επίσκεψη στους χώρους του
ΙΚΑ Άνω Λιοσίων, στο πλαίσιο
της προσπάθειας για τη δημι-

ουργία Κέντρου Υγείας, πραγματοποί-
ησε, τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, ο
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς. 

Το Δήμαρχο συνόδευσαν ο Διευθυ-
ντής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρει-
ας Πειραιώς και Αιγαίου Περικλής Αλε-
βίζος, ο Αντιδήμαρχος Ζεφυρίου Γιάν-
νης Μαυροειδάκος κι ο Αναπληρωτής
Δήμαρχος σε θέματα υγείας Γιώργος
Αντωνόπουλος. 

Κατά την επίσκεψή συζητήθηκαν με
το προσωπικό, αλλά και τους γιατρούς
και πρώην Δημοτικούς Συμβούλους
Κώστα Βάβουλα και Αγγελική Παπα-
δάτου οι τεχνικές λεπτομέρειες του
εγχειρήματος. 

Από τη συζήτηση αναδείχθηκαν οι
προτεραιότητες, που σχετίζονται, κυρίως, με την επι-
σκευή και την παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου από

το ΙΚΑ, στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, το οποίο θα
προμηθεύσει το Κέντρο με τον απαραίτητο Ιατρικό εξο-
πλισμό και θα το στελεχώσει με προσωπικό. Τονίστηκε,
ακόμα, η ανάγκη να μην μεταφερθούν στο κτίριο οι διοι-
κητικές υπηρεσίες του ΙΚΑ Αχαρνών, όπως έχει ανα-
φερθεί από κάποιους υπηρεσιακούς παράγοντες του
Ιδρύματος.

Εικόνα εγκατάλειψης στο κτήριο, εξαιτίας της
ελλιπούς συντήρησής του 

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η εικόνα εγκα-
τάλειψης του κτιρίου, εξαιτίας της ελλιπούς συντή-
ρησής του, αλλά ο Περικλής Αλεβίζος τόνισε ότι
από τη στιγμή που θα παραχωρηθεί στο Υπουρ-
γείο Υγείας μπορούν να αρχίσουν, αμέσως, οι
επισκευές.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Δήμαρχος Χρήστος
Παππούς κι ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος
Κώστας Βάβουλας βρίσκονται, από την αρχή του
καλοκαιριού, σε ανοιχτή επικοινωνία, με σκοπό να
μεθοδευτεί η δημιουργία μιας ιατρικής μονάδας,
στο πρότυπο ενός σύγχρονου Κέντρου Υγείας
Αστικού Τύπου. 

Έτσι, αν εφαρμοστεί το σχέδιο που προωθούν,
ο Δήμος Φυλής θα αποκτήσει ένα πλέγμα υπηρε-
σιών πρωτοβάθμιας φροντίδας που θα περιλαμ-
βάνει Ιατρεία Γενικής-Οικογενειακής Ιατρικής,
Ιατρείο Επειγόντων Περιστατικών, Ιατρείο Χρό-
νιων Νοσημάτων, Παιδιατρικό Ιατρείο, Ιατρείο

Επειγόντων Παιδιατρικών περιστατικών, Ιατρείο Εμβο-
λίων, Ιατρείο Πρόληψης Παραγόντων Καρδιαγγειακού
Κινδύνου, Ιατρείο Μαιευτικής και γυναικολογικής φρο-
ντίδας, Ιατρείο Οικογενειακού Προγραμματισμού,
Ιατρείο Συνταγογραφίας, μικροβιολογικό εργαστήριο,
ακτινολογικό εργαστήριο κλπ.   

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Εικόνα εγκατάλειψης στο κτήριο του ΙΚΑ , 
εξαιτίας της ελλιπούς συντήρησής του 

Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που διέπραττε
κλοπές φορτηγών αυτοκινήτων, τα οποία στη
συνέχεια αποσυναρμολογούσαν στη περιοχή

των Αχαρνών και διέθεταν προς πώληση τα εξαρτήματά
τους ως ανταλλακτικά. 

Αναλυτικότερα, συνελήφθησαν στις Αχαρνές, μετά από
συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών της Υποδιεύ-
θυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, του Τ.Α. Αχαρνών
και τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε., δύο (2) άτομα, ένας
47χρονος ημεδαπός και ένας 42χρονος υπήκοος Πακι-
στάν, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί τους.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες
μαζί με τους συνεργούς τους είχαν συστήσει το τελευ-
ταίο δίμηνο εγκληματική ομάδα, με διαρκή δράση και
ενεργώντας με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, διέ-
πρατταν κλοπές φορτηγών αυτοκινήτων από διάφορες
περιοχές της Αττικής. 

Στη συνέχεια
τα αποσυναρ-
μολογούσαν,
σε ειδικά δια-
μ ο ρ φ ω μ έ ν ο
χώρο εντός
μ ά ν τ ρ α ς
εμπορίας μαρ-
μάρων-γρανι-
τών, στις
Αχαρνές, ιδιο-
κ τ η σ ί α ς
συνεργού τους
που αναζητεί-
ται και διέθε-
ταν προς πώληση τα εξαρτήματά τους ως ανταλλακτικά.

Μέχρι στιγμής εξιχνιάσθηκαν οι κλοπές οκτώ (8) φορ-

τηγών, τα οποία είχαν αφαιρέσει
από τη Μεταμόρφωση, τη Νέα
Φιλαδέλφεια, την Πεύκη, το
Περιστέρι, τη Νέα Χαλκηδόνα, το
Ίλιον και τις Αχαρνές.

Σε έρευνες που πραγματοποι-
ήθηκαν στο χώρο της μάντρας
βρέθηκε και κατασχέθηκε πλή-
θος ανταλλακτικών φορτηγών
αυτοκινήτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν
στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειο-
δικών Αθηνών, ενώ συνεχίζονται
οι έρευνες για τον εντοπισμό και
τη σύλληψη των συνεργών τους,

καθώς και για τη συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποι-
νες πράξεις.

Στη ‘’φάκα’’ σπείρα παράνομων ανταλλακτικών
Οι δράστες διέθεταν μάντρα αποσυναρμολόγησης στις Αχαρνές, από όπου 
και διοχέτευαν προς πώληση τα εξαρτήματα των κλεμμένων φορτηγών 

Ο δήμαρχος Φυλής τόνισε στον Διευθυντή την άμεση
ανάγκη της περιοχής για το Κέντρο Υγείας.

Παρών και ο Κώστας Βάβουλας, που λόγω επαγγέλμα-
τος, είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα Υγείας 

Ο Διευθυντής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Περικλής Αλε-
βίζος επισκέφθηκε το Δημαρχείο, όπου συνάντησε το Δήμαρχο

Χρ. Παππού, τον Αντιδήμαρχο Γ. Μαυροειδάκο, τον 
αναπληρωτή Δήμαρχο Γ Αντωνόπουλο και τον Πρόεδρο του

Τοπικού Συμβουλίου Άνω Λιοσίων, Χρ. Καματερό
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Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση οργάνων της ΕΛ.ΑΣ. 
σε θέματα ερευνών οργανωμένου εγκλήματος 
Την εκπαίδευση πραγματοποίησαν στην Αμυγδαλέζα στελέχη του F.B.I.
των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η εκπαίδευση είκοσι
πέντε στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας σε
θέματα ερευνών οργανωμένου εγκλήματος, που

υλοποιήθηκε με μέριμνα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και
Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας σε συνεργασία με
την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στις εγκα-
ταστάσεις της Σχολής στην Αμυγδαλέζα Αττικής. 

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας πέντε (5) ημερών
συμμετείχαν Αξιωματικοί που στελεχώνουν Κεντρικές και
Περιφερειακές Υπηρεσίες ασφαλείας σε ολόκληρη τη χώρα. 

Το διδακτικό προσωπικό αποτέλεσαν εξειδικευμένα στελέ-
χη σε θέματα οργανωμένου εγκλήματος, του Ομοσπονδια-
κού Γραφείου Ερευνών (Federal Bureau of Investigation –
F.B.I.) των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 

Σκοπός του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η εκπαίδευση και κατάλληλη κατάρτιση των στελε-
χών της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε με τη χρήση και αξιοποίηση συγκεκριμένων τεχνικών και μεθόδων έρευνας,
να συμβάλλουν αποτελεσματικά κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, στην καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ Μανδρας - Ειδυλλίας προσκαλεί τους
φίλους και τα μέλη του

το βράδυ της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου,
στην Ταβέρνα Χαγιάτι , 

Κοροπούλη 8 στη Μάνδρα,
σε μια βραδιά χωρίς διαδικασίες

και αποφάσεις, αλλά με μπόλικη πολιτική
κουβέντα, καλό κρασί και μεζέδες.

ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣΣΥΡΙΖΑ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ -ΚΑΜΑΤΕΡΟ: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΣΕ ΑΠΟΡΕΣ ΚΑΙΣΕ ΑΠΟΡΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Η Κοινωνική Υπηρεσία και το Γραφείο Προαγω-
γής Υγείας του Δήμου Αγίων Αναργύρων -Καματε-
ρού, σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγή Υγείας
(ΕΔΔΥΠΠΥ) και το Σύλλογο Φίλων Ογκολογικού
Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι», συνεχίζουν να
υλοποιούν το πρόγραμμα δωρεάν ψηφιακής
μαστογραφίας.

Ο δωρεάν προληπτικός έλεγχος αφορά άπορες
ΚΑΙ ανασφάλιστες γυναίκες ηλικίας 40- 69 ετών. Το
πρόγραμμα ΔΕΝ απευθύνεται σε γυναίκες που
πάσχουν ήδη από καρκίνο του μαστού. Η ψηφιακή
μαστογραφία πραγματοποιείται στον ειδικό ψηφια-
κό μαστογράφο του παραρτήματος του Γενικού
Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι».

Η επόμενη προγραμματισμένη εξέταση θα διεξα-
χθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, μπορείτε να 

επικοινωνείτε:
Γραφείο Προαγωγής Υγείας της Κοινωνικής

Υπηρεσίας,
κ. Κεντεποζίδου Νατάσα, τηλ. 2132039921
κ. Καμαρινοπούλου Ελένη, τηλ. 2132039925

ΗΤρίτη 30 Σεπτεμβρίου
2014, ορίζεται ως «ΗΜΕΡΑ
Τ Ο Π Ι Κ Η Σ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και σε όλους
τους Δήμους της Χώρας θα πραγ-
ματοποιηθούν καταλήψεις των
Δημαρχιακών Μεγάρων, από τις
10.00 το πρωί έως τη 13.00 το
μεσημέρι, σύμφωνα με ανακοίνωση
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

«Οργανώνουμε μαζικές Γενικές
Συνελεύσεις, συγκεντρώσεις και
συζητάμε τα προβλήματα των εργα-
ζομένων, αλλά και του θεσμού της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Η κινητοποίηση μπορεί να διευ-
ρυνθεί ή να εξειδικευτεί ανάλογα τις
ανάγκες του κάθε Συλλόγου-Μέλους
της Ομοσπονδίας, με βάση τις ιδιαί-
τερες συνθήκες.

Επιδιώκουμε τη σύγκλιση ειδικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, όπου θα αναλύσουμε τα
προβλήματα των εργαζομένων και
του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης και θα καταθέσουμε το πλαίσιο
των αιτημάτων και των διεκδικήσε-
ων μας. 

Πολύτιμο εργαλείο στην παρέμβα-
ση αυτή, θα είναι η οριστική μελέτη
του Κοινωνικού Πολυκέντρου της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με θέμα: "Πρωτοβάθμια
Αυτοδιοίκηση: Τα οικονομικά της, η
εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι
επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμι-
κό και στα Δημόσια αγαθά", που θα
σας αποσταλεί τις επόμενες ημέρες.

Με τη μαζική και ενωτική συμμετο-
χή μας στέλνουμε το δικό μας μήνυ

μα σε όλους όσοι μεθοδεύουν και
οργανώνουν την εξαθλίωσή μας.

Λέμε ΟΧΙ:

- Στην εφαρμογή του Ν.4250/2014.
- Στον προσχηματικό επανέλεγχο

μετατροπής των συμβάσεων.
- Στο "νέο μισθολόγιο" με νέες μει-

ώσεις μισθών των Δημοσίων Υπαλ-
λήλων.

- Στις διαθεσιμότητες-απολύσεις.
- Στην κατάργηση του Δημόσιου

και Κοινωνικού χαρακτήρα των
υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης και στην εκχώρησή τους στα
μεγάλα επιχειρηματικά-εργολαβικά
συμφέροντα.

Η συγκυβέρνηση και η τρόικα δεν
θα φύγουν αν εμείς δεν αποφασί-
σουμε πως ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ!!!
ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ!!!»
τονίζεται στην ανακοίνωση και
υπενθυμίζει:

«Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014,
συμμετέχουμε στην 24ωρη Πανελ-
λαδική απεργία που προκήρυξε η
Α.Δ.Ε.Δ.Υ., καταγγέλλοντας την
αυταρχική πολιτική της συγκυβέρ-
νησης, που δεν διστάζει να επι-
στρατεύσει ακόμη και την δικαιοσύ-
νη, προκειμένου να αντιμετωπίσει
τις αντιδράσεις των εργαζομένων
για τη μη εφαρμογή του
Ν.4250/2014, αλλά την πραξικοπη-
ματική κατάργηση της Δημοτικής
Αστυνομίας πριν από ένα χρόνο. 

Συμμετέχουμε μαζικά στη συγκέ-
ντρωση διαμαρτυρίας, στις 09.30 το
πρωί, έξω από τον Άρειο Πάγο
(Λεωφ. Αλεξάνδρας 121 - Αθήνα),
όπου συζητείται η προσφυγή του
Ελληνικού Δημοσίου κατά των απο-
λυμένων καθαριστριών του ΥΠΟΙΚ
Οικονομικών, υπόθεση που θα έχει
επίπτωση και στις δικαστικές υπο-
θέσεις των συναδέλφων Σχολικών
Φυλάκων».

Συγκεντρώσεις και καταλήψεις 
Δημαρχείων στις 30 Σεπτεμβρίου 
Κάλεσμα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
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2,5 εκατομμύρια ευρώ σε ΚΕΔΕ 
και ΠΕΔ από το ΥΠΕΣ

Την κατανομή του ποσού 2.500.000,00 € από
τους ΚΑΠ έτους 2014, στην Κεντρική Ένωση

Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε) και στις Περιφερειακές
Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.) της χώρας, προς κάλυψη
λειτουργικών δαπανών τους αποφάσισε ο υπουρ-
γός Εσωτερικών Αργύρης Ντινόπουλος.

Από αυτα τα χρήματα 500.000 θα πάρει η ΚΕΔΕ
και 2.000.000 ευρώ θά παρουν οι ΠΕΔ.

ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ

ΓΙΑ 2η ΧΡΟΝΙΑ, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Δωρεάν Μαθήματα Ισπανικής
Γλώσσας, από την ομότιμη

Καθηγήτρια,του Εθνικού 
Πανεπιστημίου του Μεξικού,

Σύλβα Πάντου

• Θα λειτουργήσουν τμήματα αρχαρίων 
και προχωρημένων

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο Δήμος Ασπροπύρ-
γου, υλοποιεί το καινοτόμο πρόγραμμα εκμάθη-
σης της Ισπανικής Γλώσσας, εντελώς δωρεάν για
τους Δημότες του, και υπό την επιστημονική και
διδακτική επιμέλεια, μιας διακεκριμένης πανεπι-
στημιακής δασκάλας.

Η ομότιμη Καθηγήτρια του Εθνικού Πανεπιστη-
μίου του Μεξικού (UNAM), πρωτοπόρος Ισπανί-
στρια, θα διδάξει και φέτος την Ισπανική, στα τμή-
ματα που θα λειτουργήσουν από την 1η Οκτω-
βρίου 2014, τόσο για τους δευτεροετείς πλέον
σπουδαστές της, αλλά και για εκείνους τους
Ασπροπύργιους που θα εγγραφούν στα τμήματα
των αρχάριων μαθητών.

ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Η υπολειτουργία του
Κ.Ε.Π. Νέας Περάμου

λόγω έλλειψης 
προσωπικού

Σήμερα Δευτέρα και ώρα 7:30 μ.μ. θα συνε-
δριάσει το Συμβουλίο της Δημοτικής Κοινότη-

τας  Νέας Περάμου, έχοντας στην ημερήσια διάτα-
ξη τα εξής θέματα: 

1.  Ορισμός από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου,
Αναπληρωτή Προέδρου σύμφωνα με το άρθρο 2
του  Ν.4257/2014

2.  Αίτημα κ. Αθανασίου Κωνσταντίνου για παρα-
χώρηση του χώρου πολιτισμού "Πέραμος" με
σκοπό   την παράσταση παραδοσιακού καραγκιό-
ζη την 18-10-2014 από ώρα 1:30μμ - 8:30μμ. 

3.  Αυτοτέλεια αποκεντρωμένων υπηρεσιών στη
Νέα Πέραμο.

4.  Καθαριότητα λαϊκής αγοράς - επιβολή προστί-
μων στους παραβάτες. 

5.  Υπολειτουργία Κ.Ε.Π. Νέας Περάμου λόγω
έλλειψης προσωπικού.

6.  Αίτημα της κυρίας Καροπούλου Μαρίας για
παράταση ωραρίου αδείας μουσικών οργάνων για
το  κατάστημα "καφετέρια All Seasons" στο Λου-
τρόπυργο.   

7.  Αίτημα κυρίας Αρναούτη Παρασκευής για
άδεια μουσικών οργάνων για το κατάστημα "καφε-
τέρια     "Excite" στη Νέα Πέραμο. 

8.  Πρόβλημα χώρου στο νεκροταφείο Νέας
Περάμου.

9. Ενημέρωση για την καθαριότητα των περιο-
χών της Νέας Περάμου (οργανικά - ογκώδη).

10. Εκτροπή των βαρέων οχημάτων άνω των
πέντε (5) τόνων.  

Κατηγορηματικός υπήρξε
ο Δήμαρχος Φυλής Χρή-
στος Παππούς στο

ζήτημα που έθεσε εκτός ημερη-
σίας διάταξης, κατά τη συνεδρία-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου,
το βράδυ της Παρασκευής 19
Σεπτεμβρίου το Σωματείο σχετι-
κά με τις αξιολογήσεις και τις
απολύσεις των Εργαζομένων. 

«Καταλαβαίνω την αγωνία των
Εργαζομένων. 

Οι αξιολογήσεις και οι απολύσεις δεν μας αφορούν. 
Ως Διοίκηση του Δήμου Άνω Λιοσίων  το 2007 μας

κατηγόρησαν κα μας λοιδόρησαν  για τα εργασιακά
ζητήματα. Εμείς όμως δεν κάναμε πίσω. 

Το ίδιο θα πράξουμε και τώρα. Θα φέρουμε το θέμα
που θέτει το Σωματείο των εργαζομένων ως τακτικό στο
Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να δούμε πως θα
διασφαλίσουμε κα θα προστατέψουμε τις θέσεις εργα-
σίας. 

Για μας οι Εργαζόμενοι του Δήμου είναι μοχλός ανά-
πτυξης» δήλωσε απαντώντας στο Σωματείο, ο Δήμαρ-
χος Φυλής Χρήστος Παππούς. 

Χρήστος Παππούς:Χρήστος Παππούς: ‘’Μακριά από μας οι 
αξιολογήσεις και οι απολύσεις εργαζομένων’’ 

Σύλληψη 50χρονου από το Λιμενικό Ελευσίνας  
για παράνομη οπλοφορία
Για παράνομη οπλοκατοχή και

οπλοφορία συνελήφθη 50χρο-
νος, το μεσημέρι της Παρασκευ-
ής στο λιμάνι της Ελευσίνας,
από στελέχη της οικείας Λιμενι-
κής Αρχής.

Συγκεκριμένα, ο 50χρονος
άνδρας σε έλεγχο που πραγμα-
τοποίησε πλήρωμα περιπολι-
κού της Άμεσης Δράσης Αττι-
κής, βρέθηκε να κατέχει εντός
θήκης πάνω στη ζώνη του
παντελονιού του, ένα πτυσσό-
μενο μαχαίρι συνολικού μήκους
20 εκατοστών, εκ των οποίων
τα 8,5 εκατοστά αποτελούν το
μήκος της λεπίδας.Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας που διενεργεί την προανάκριση, κατα-
σχέθηκε το μαχαίρι.
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Με πρωτοβουλία της Διευθύντριας του 6ου
Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων, Κατερίνας
Μαγγίνα και την εθελοντική προσφορά

γονέων, μαθητών και γειτόνων πραγματοποιήθηκε
την περασμένη Τρίτη εκστρατεία καθαριότητας στην
πλατεία Αγίου Ιωάννη Γαλιλαίου (Χορευταράς) και
στον πέριξ χώρο με αποτέλεσμα η ευρύτερη περιο-
χή να λάμπει από καθαριότητα.

Οι μικροί μαθητές και οι εθελοντές μάζεψαν τα
απορρίμματα σε σακούλες, και αφού ειδοποιήθηκε η
υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, έγινε η αποκομι-
δή. 

Είναι μία αξιέπαινη προσπάθεια την οποία ο
Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Σταμούλης χαιρετίζει και συγ-
χαίρει τους πρωταγωνιστές της, οι οποίοι γίνονται
παράδειγμα προς μίμηση.

Ο Δήμαρχος τόνισε ιδιαιτέρως τα παρακάτω:
«Η καθαριότητα είναι ένας πολύ ευαίσθητος τομέας

της τοπικής κοινωνίας, αφού αφορά εκτός των
άλλων και στην δημόσια υγιεινή και προστασία των
πολιτών από τους κινδύνους που ελλοχεύουν εξ’
αιτίας των σκουπιδιών. Οι εργαζόμενοι στην υπηρε-
σία καθαριότητας του Δήμου καταβάλλουν τις τελευ-
ταίες ημέρες μια τιτάνια προσπάθεια για να ολοκλη-
ρωθεί η αποκομιδή των απορριμμάτων στην ευρύτε

ρη περιοχή του Δήμου Μεγάρων, στις πόλεις Μέγα-
ρα και Νέα Πέραμος, καθώς και στους γύρω οικι-
σμούς και για να μπει σύντομα σε εφαρμογή ένα
συγκεκριμένο πρόγραμμα αποκομιδής  των απορ-
ριμμάτων από κάθε γειτονιά.

Οι άνθρωποι αυτοί δικαιούνται τον σεβασμό μας,
γιατί κάνουν μία πολύ κοπιαστική δουλειά και ταυτό-
χρονα τόσο χρήσιμη στην τοπική κοινωνία.

Όλοι οι επαγγελματίες που εργάζονται και προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες  τους είτε γιατροί είναι, είτε
δικηγόροι, είτε στρατιωτικοί, είτε εκπαιδευτικοί, επι-
στήμονες και μη, προσφέρουν σπουδαία δουλειά
στο κοινωνικό σύνολο. 

Εξ’ ίσου σημαντικό όμως είναι και το έργο των
εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας του
Δήμου. 

Και θέλω να εκφράσω την ευαρέσκεια μου για την
προσπάθεια, που καταβάλλουν τις τελευταίες μέρες
για να έχουμε έναν Δήμο καθαρό, όπως αξίζει στον
πολιτισμό και την ιστορία του τόπου μας.

Τέτοιες πρωτοβουλίες και δράσεις τιμούν την
εκπαιδευτική  κοινότητα, την μαθητιώσα νεολαία και
τους πολίτες που συμμετέχουν και καλλιεργούν το
πνεύμα του εθελοντισμού στην τοπική κοινωνία.
Ασφαλώς και βεβαίως τους χειροκροτούμε όλους.»

ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ

Με λαμπρές τιμές και την ευλαβική συμμετοχή
πλήθους πιστών πανηγύρισε η Ιερά Μονή της

Παναγίας Κανάλας κατά το διήμερο 20 και 21 Σεπτεμ-
βρίου. 

Στις εορταστικές εκδηλώσεις έδωσε το «παρών» ο
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, εκπρόσωποι
πολιτικών κομμάτων, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι των
Νομικών Προσώπων του Δήμου Φυλής, Δημοτικοί και
Τοπικοί Σύμβουλοι και από τις τρεις Δημοτικές Ενότητες
Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου και Χασιάς κι  εκπρόσωποι
μαζικών και πολιτιστικών φορέων της ευρύτερης περιο-
χής. 

Την παραμονή της γιορτής το απόγευμα το Σαββάτου
20 Σεπτεμβρίου εψάλη Μέγας Εσπερινός μετά αρτο-
κλασίας και Θείου κηρύγματος χοροστατούντος  του
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Μακα-
ρίου και εν συνεχεία ακολούθησε η μεγαλόπρεπη λιτά-
νευση της εικόνας με μπροστάρη τη φιλαρμονική του
Δήμου Φυλής. 

Το πρωί της  Κυριακής εψάλη ο όρθρος και η Θεία Λει-
τουργία, μετ’ αρτοκλασίας, χοροστατούντος του Αρχιεπι-
σκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Μακαρίου. Στις
εκδηλώσεις συμμετείχε μεγάλος αριθμός Αρχιερέων,
από πολλά μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Ο εορτασμός της Παναγίας Κανάλας όπως κάθε χρόνο
και τις δύο βραδιές περιλάμβανε πλούσιο καλλιτεχνικό
πρόγραμμα με δημοτικούς και ποντιακούς χορούς και
κορυφαίους  καλλιτέχνες.

Φιλόξενος οικοδεσπότης όπως πάντα ο Μητροπολί-
της της Παναγίας  Κανάλας Δωρόθεος, ευχαρίστησε
άπαντες για την παρουσία τους στις εορταστικές εκδη-
λώσεις  και καλωσόρισε τον νέο Δήμαρχο Φυλής Χρή-
στο Παππού, επισημαίνοντας πως εδώ και χρόνια βρί-
σκεται κοντά στην Παναγιά και στηρίζει πολύπλευρα, το
θεάρεστο έργο της Ιεράς Μονής. 

ΦΙΛΟΤΕΧΝΗ ΛΕΣΧΗ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

Οι εγγραφές ξεκίνησαν για τα καλλιτεχνικά τμή-
ματα της Φιλίτεχνης Λέσχης Αχαρνών, ενώ τα
μαθήματα θα αρχίσουν τον Οκτώβριο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ-ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ:παρα-
δίδονται μαθήματα από τον πτυχιούχο καθηγητή
της Α.Σ.Κ.Τ Τάσο Σαργέντη ,τηλ. 6972470570 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ &
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Όταν η τέχνη απλώνει το φως στους ανθρώπους
τότε γίνεται μιά λάμψη.

Η γνωριμία με τα υλικά καί το εικαστικό αποτέλε-
σμα είναι ένα ταξίδι που δεν τελειώνει ποτέ.

Αυτό το άπλετο φως θέλουμε να μοιραστούμε
μαζί σας,στα πλαίσια του εργαστηρίου εικαστικού
κοσμήματος καί κατασκευών,που θα πραγματο-
ποιηθεί σε έναν χώρο που φιλοξενεί την τέχνη.επι-
μόρφωση εργαστηρίου :Μαρία Δαμιανού τηλ.
2102407879-6974990763

Με λαμπρές τιμές  πανηγύρισε η Ιερά Μονή της Παναγίας Κανάλας 
κατά το διήμερο 20 και 21 Σεπτεμβρίου 

ΕΕκκσσττρρααττεείίαα  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  σσττηηνν  
ππλλααττεείίαα  ΑΑγγίίοουυ  ΙΙωωάάννννηη  ΓΓααλλιιλλααίίοουυ  
Από μαθητές εκπαιδευτικούς και γονείς 
του 6ου δημοτικού σχολείου Μεγαρέων 

φφωωττόό  ααρρχχεείίοουυ
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ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Έναρξη λειτουργίας Δημοτικού 
Φροντιστηρίου 

Σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία
Δημοτικού Φροντιστηρίου, για 3η χρόνια για
την ενίσχυση των μαθητών πρωτοβάθμιας

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το Δημοτικό Φροντιστήριο έχει σκοπό να συμ-

βάλλει στην υποστήριξη μαθητών που οι οικογένειές
τους έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση και
αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Παρακαλούμε όποιος δάσκαλος, καθηγητής, φοι-
τητής μπορεί να συμβάλει εθελοντικά στην λειτουρ-
γία του Δημοτικού φροντιστηρίου να επικοινωνήσει
μαζί μας στο τηλέφωνο 210-5537216 από τις 8 το
πρωί  έως τις 3 το μεσημέρι και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση  HYPERLINK "mailto:grprog@elefsina.gr"
grprog@elefsina.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν να υπο-
βάλλουν τις αιτήσεις τους στο Δημοτικό Κατάστημα
Ελευσίνας, στο Τμήμα Διαφάνειας Προγραμματι-
σμού, οργάνωσης & πληροφορικής, για πληροφο-
ρίες μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 210-
5537216 (κ. Μακρή Ευαγγελία) και 210-5537264 (κ.
Αικατερίνη Γεωργιάδη- Καλογιάννη) .

Για την συμμετοχή των μαθητών στο δημοτικό φρο-
ντιστήριο απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Ε1 και Εκκαθαριστικό Εφορίας
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ
Ε9 ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο 
5.   Κάρτες Ανεργίας                                                                           

Σημειώνεται ότι παιδιά οικογενειών που έχουν
ενταχθεί στις παροχές του κοινωνικού παντοπωλείου
είναι αυτόματα δικαιούχοι του Δημοτικού Φροντιστη-
ρίου.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ 

Στην αυριανή συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής 

δήμου Ελευσίνας     

Αύριο  23 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 8:00 π.μ. θα
συνεδριάσει στο Δημοτικό Κατάστημα Ελευσίνας, η
αρμόδια Οικονομική Επιτροπή, για να λάβει αποφά

σεις σχετικά με τα ακόλουθα
θέματα της ημερήσιας διάτα-
ξης:

Ανατροπή δεσμευμένης
πίστωσης (της υπ΄αριθμ.
414/14 απόφασης) λόγω μη
ύπαρξης σκοπιμότητας από
το Δημοτικό Συμβούλιο.

Έγκριση δαπάνης και διάθε-
ση πίστωσης ποσού
2.275,50 € για συντήρηση και

επισκευή κτιρίων εγκατάστασης υπηρεσίας.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
1.455,09 € για αμοιβή δικηγόρου Παυλόπουλου
Ιωάννη.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
686,70 € υπέρ ΔΕΔΔΗΕ  για επαύξηση ισχύος σε
παροχή στην οδό Ιάκχου 19 Ελευσίνα, και ορισμός
υπολόγου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος.

Επί αιτημάτων υπαγωγής στην Ρύθμιση του Ν.
4257/14. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Δήμου Φυλής «ΠΑΡΝΗΘΑ»

Γνωστοποιού-
με στους
συμπολίτες ότι
το Κολυμβητή-
ριο Άνω Λιοσίων
θα επαναλει-
τουργήσει όταν: 

Εκδοθεί η
άδεια λειτουρ-
γίας του

Ολοκληρωθεί
η ενεργειακή του
αναβάθμιση, με

στόχο τον δραστικό περιορισμό του, τεράστιου σήμερα, κόστους
λειτουργίας του

Τακτοποιηθούν άλλες εκκρεμότητες 
Η Διοίκηση του Δήμου σκοπεύει να προχωρήσει, το ταχύτερο

δυνατόν, στην επίλυση όλων των παραπάνω  ζητημάτων, ώστε
να διασφαλιστεί, στο αμέσως προσεχές μέλλον, η συνεχής κι
απρόσκοπτη λειτουργία του Κολυμβητηρίου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γιώργος Μαυροειδής 

Κ. Μητσοτάκης: Με κυρώσεις κινδυνεύουν οι υπάλληλοι 
που δε θα συνεργαστούν για την αξιολόγηση

«Οι υπάλληλοι που δεν θα συνεργαστούν θα
βρεθούν αντιμέτωποι με πειθαρχικές κυρώσεις.»
Αυτό σημείωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ραδιοφωνική συνέντευ-
ξη που παραχώρησε την Παρασκευή, 19 Σεπτεμ-
βρίου .  

Ο Κ. Μητσοτάκης  συμπλήρωσε ότι «έχουμε μια
ψηφισμένη διάταξη από τη Βουλή που λέει το
αυτονόητο: Να επανελέγξουμε μετατροπές συμ-
βάσεων για να δούμε αν έγιναν με νόμιμο τρόπο».
Αναφερόμενος στην άρνηση ορισμένων δημάρ-

χων να παράσχουν στοιχεία σχετικά με τους επανελέγχους συμβάσεων δήλωσε ότι «η στάση ορισμένων
δημάρχων πρέπει να προβληματίσει όχι μόνο εμάς, αλλά και τους πολιτικούς προστάτες τους.

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση, έχοντας βάσιμες πληροφορίες ότι
αρκετές συμβάσεις έργου μετετράπησαν σε αορίστου με τρόπο παράτυπο ψήφισε διάταξη ώστε να ελέγξουμε
αν κάποιος παράνομα μετέτρεψε τη σύμβασή του.

Δήμαρχοι που πρόσκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασαν, με κάλυψη από την ΑΔΕΔΥ, που ενθάρρυνε τους
υπαλλήλους να απέχουν από τη διαδικασία επανελέγχου. Η «απεργία» αυτή κρίθηκε, χθες, από το Πρωτοδι-
κείο παράνομη και καταχρηστική. Ο υπουργός διευκρίνισε ότι στόχος του υπουργείου δεν είναι να γεμίσει καμία
δεξαμενή.

Α. Ντινόπουλος σε δημάρχους του ΣΥΡΙΖΑ:
Ο νόμος πρέπει να τηρείται!

Με αφορμή την άρνηση δημάρχων και περιφερειαρχών, που εξελέγησαν στις πρόσφατες δημοτικές
εκλογές με την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, να συμμετέχουν στην αξιολόγηση και να αποστείλουν στοι-
χεία για τον επανέλεγχο των συμβάσεων πρόσληψης των δημοτικών υπαλλήλων, ο υπουργός

Εσωτερικών Αργύρης Ντινόπουλος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου.
«Ο νόμος πρέπει να τηρείται. Αντιλαμβάνομαι και την αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά ξέρετε

και η Τοπική Αυτοδιοίκηση χρηματοδοτείται.. Εκτός από τα λεφτά των δημοτών, ως ανταποδοτικά τέλη τα
οποία δίνουν, παίρνουν χρήματα  και από τους πολίτες ως φορολογουμένους. 

Δηλαδή, παίρνουν και λεφτά από τον κρατικό κορβανά, ας το πω έτσι. Άρα, λοιπόν, πρέπει να υπάρχει μία
συμμόρφωση προς τους νόμους», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ντινόπουλος, τονίζοντας πως «η διαφάνεια και ο
έλεγχος είναι προς όφελος όλων».

«Και σε τελική ανάλυση, αν κάποιοι δημοτικοί υπάλληλοι -εγώ δεν λέω ότι σίγουρα έχει γίνει κάτι τέτοιο-
έχουν με τρόπο ο οποίος δεν ήταν σύννομος, μετατρέψει κάποιες συμβάσεις με διαδικασίες οι οποίες δεν
ήταν σύννομες, ε, δεν πρέπει αυτοί να ελεγχθούν; Εγώ πιστεύω ότι η διαφάνεια και ο έλεγχος είναι προς
όφελος όλων. 

Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντα… είχα πει ότι δεν πρόκειται να γίνουν απολύσεις, εκτός
από τους επίορκους. 

Και το “χα πει αυτό, διότι το πρώτο πράγμα που έκανα όταν ήρθα στο υπουργείο ήταν να ζητήσω να πλη-
ροφορηθώ αν στις συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας απέναντι στους θεσμικούς εταίρους υπάρχει μία
τέτοια δέσμευση. Δεν υπήρχε. Έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα καλό κλίμα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ε ας
μην το χαλάσουμε τώρα», κατέληξε ο κ. Ντινόπουλος.
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Τη Δευτέρα 29
Σεπτεμβρίου, ξεκι-
νάει σύμφωνα με

αποκλειστικές πληροφο-
ρίες του dikaiologitika.gr ,η
υποβολή αιτήσεων στον
ΟΑΕΔ από τους δικαιού-
χους για το ειδικό εποχικό
επίδομα ανεργίας. 

Η διαδικασία θα πρέπει
να έχει ολοκληρωθεί το
αργότερο έως τα τέλη
Νοεμβρίου. Δικαιούχοι για
το εποχικο επίδομα ανερ-
γίας του ΟΑΕΔ είναι εργαζόμενοι των
παρακάτω κατηγοριών: οικοδόμοι,
λατόμοι, ασβεστοποιοί, πλινθοποιοί,
αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινο-
συλλέκτες, καπνεργάτες, μουσικοί μέλη
των οικείων επαγγελματικών σωματεί-
ων, υποδηματεργάτες, μισθωτοί ναυ-
πηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστές
εκσκαπτικών - ανυψωτικών- οδοποιητι-
κών - γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθο-
ποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου και
τηλεόρασης, ταξιθέτες θεάτρου – κινη-
ματογράφου, χειριστές και βοηθοί χειρι-
στών κινηματογράφου, ελεγκτές κινη-
ματογράφου και θεάτρου, ταμίες κινη-
ματογράφου και θεάτρου, μισθωτοί του-
ριστικού και επισιτιστικού κλάδου και
σμυριδεργάτες. 

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις
τους ηλεκτρονικά είτε στα Κέντρα Προ-
ώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του
ΟΑΕΔ, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου
χώρου ηλεκτρονικής πρόσβασης. 

Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις
ημέρες ασφάλισης, στο εισόδημα και,
για τους πολίτες τρίτων χωρών, στην
άδεια διαμονής, αναζητούνται αυτεπάγ-
γελτα από τον ΟΑΕΔ μέσω των Πληρο-
φοριακών Συστημάτων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ,
της Γ.Γ.Π.Σ. και του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών αντίστοιχα. Με εξαίρεση τους
απασχολούμενους στον οικοδομικό
κλάδο, οι λοιπές κατηγορίες δεν δικαι-
ούνται το ειδικό εποχικό βοήθημα εάν
πληρούν τις προϋποθέσεις τακτικής
επιδότησης. 

Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθή-
ματος, προκειμένου για οικοδόμους,
ορίζεται στο 70%, του 37πλάσιου του
εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανει-
δίκευτου εργάτη. 

Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθή-
ματος σμυριδεργάτη ορίζεται στο 70%
του 50πλάσιου του εκάστοτε ισχύοντος
ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη. 

Για τα επαγγέλματα των δασεργατών
– ρυτινοσυλλεκτών, των καπνεργατών,
των αγγειοπλαστών – κεραμοποιών,
των πλινθοποιών και των μισθωτών
της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, το
ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος
ανέρχεται στο 70% του 35πλάσιου του
εκάστοτε ημερομίσθιου του ανειδίκευ-
του εργάτη. 

Για τα επαγγέλματα των μουσικών –
τραγουδιστών, των ηθοποιών, των
υποδηματεργατών, των χειριστών -
βοηθών χειριστών κινηματογράφου,
των ελεγκτών θεάτρου – κινηματογρά-
φου, των ταμιών κινηματογράφου –
θεάτρου, των τεχνικών κινηματογράφου
και τηλεόρασης, των ταξιθετών κινημα-
τογράφου – θεάτρου, των χειριστών
εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητι-
κών κλπ μηχανημάτων και μισθωτών
τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου,
το ειδικό εποχικό βοήθημα ορίζεται στο
70% του 25πλάσιου του εκάστοτε
ισχύοντος ημερομίσθιου ανειδίκευτου
εργάτη. 

Με δεδομένο ότι το ημερομίσθιο του
ανειδίκευτου εργάτη είναι 26,18 ευρώ,
σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει
ότι: Το ύψος του εποχικού βοηθήματος
για τους οικοδόμους ανέρχεται στα
678,06 ευρώ, για τους σμυριδορύκτες
Νάξου φτάνει στα 916,30 ευρώ, ενώ
στα 641,41 ευρώ είναι για τους δασερ-
γάτες – ρυτινοσυλλέκτες, τους καπνερ-
γάτες, τους αγγειοπλάστες – κεραμο-
ποιούς – πλινθοποιούς και τους μισθω-
τούς της ναυπηγοεπισκευαστικής
ζώνης. 

Επίσης, 458, 15 ευρώ θα λάβουν οι
μουσικοί, οι τραγουδιστές, οι ηθοποιοί,
οι υποδηματεργάτες, οι χειριστές – βοη-
θοί χειριστών κινηματογράφου, οι ελε-
γκτές κινηματογράφου – θεάτρου, οι
ταμίες κινηματογράφου – θεάτρου, οι
τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρα-

σης, οι ταξιθέτες κινηματογράφου
– θεάτρου, οι χειριστές εκσκαπτι-
κών ανυψωτικών οδοποιητικών
κλπ μηχανημάτων, και οι μισθωτοί
του τουριστικού και του επισιτιστι-
κού κλάδου. Στις προϋποθέσεις
που απαιτούνται για τη χορήγηση
του συγκεκριμένου επιδόματος,
που είναι άπαξ, είναι ειδικά για
τους οικοδόμους, να έχουν πραγ-
ματοποιήσει κατά το 2013, απο-
κλειστικά σε οικοδομικές εργασίες
το λιγότερο 95 ημέρες ασφάλισης
στον κλάδο τους. Στις ανωτέρω

ημέρες περιλαμβάνεται και η προσαύ-
ξηση 20% καθώς και οι αναλογούσες
ημέρες αδείας. 

Ουσιαστικά δηλαδή το βοήθημα το
δικαιούται ασφαλισμένος – οικοδόμος,
που έχει πραγματοποιήσει το 2013, το
λιγότερο 73 ημέρες ασφάλισης στον
κλάδο τους. Επίσης, οι δικαιούχοι οικο-
δόμοι δεν πρέπει να είναι εργολάβοι ή
υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών
και να απασχολούν περισσότερους
από τρεις μισθωτούς. Επίσης να έχουν
την ιδιότητα του οικοδόμου κατά την
περίοδο καταβολής του βοηθήματος.
Υπενθυμίζεται ότι βοήθημα καταβάλλε-
ται σε χρονικό διάστημα από 15 έως 30
ημέρες μετά την υποβολή των αιτήσε-
ων. 

Σημειώνεται ότι στερούνται το ειδικό
εποχικό βοήθημα οι δικαιούχοι που
συμμετέχουν σε προγράμματα επαγ-
γελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ και
λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα. Στις
υπόλοιπες κατηγορίες εργαζομένων,
χορηγείται το ειδικό επίδομα σε όσους
έχουν κατά το 2013 το λιγότερο 50 ημέ-
ρες ασφάλισης στον κλάδο τους.  

Ειδικά οι μισθωτοί τουριστικών και
επισιτιστικών επαγγελμάτων πρέπει να
έχουν πραγματοποιήσει κατά το 2013
τουλάχιστον 75 ημερομίσθια και όχι
περισσότερα από 50 ημερομίσθια κατά
την χρονική περίοδο από την 1η Οκτω-
βρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Για
τους χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτι-
κών, οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων
απαιτούνται το λιγότερο 70 ημέρες
ασφάλισης. Για όλες τις περιπτώσεις
δικαιούχων πρέπει τα ημερομίσθια που
τυχόν έχουν πραγματοποιήσει σε
άλλους κλάδους κατά το 2013 να μην
είναι περισσότερα από αυτά που πραγ-
ματοποίησαν στον επαγγελματικό
κλάδο ως μέλη του οποίου ζητούν να
λάβουν το βοήθημα. 

ΑΠΟ ΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για το εποχικό 
επίδομα ανεργίας έτους 2014 

Κάθετη πτώση 
στον τζίρο των 
σούπερ μάρκετ

Με γενναίες περικοπές σε βασικά προϊ-
όντα και παροχές προσπαθούν να
ανταπεξέλθουν στις μηνιαίες δαπάνες

τους τα ελληνικά νοικοκυριά, σύμφωνα με τα πρό-
σφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Το συνολικό ποσο-
στό περικοπών για το 2013 έφτασε στο 7,8% σε
σχέση με το 2012, με πρώτη στη λίστα τη δαπά-
νη για θέρμανση και δεύτερη τα είδη διατροφής.

Το 2013 περίπου 750.000 νοικοκυριά της
χώρας δεν χρησιμοποίησαν κεντρική θέρμανση
στο σπίτι τους, μείωση που έφτασε στο 31,3%.
Μάλιστα η μηνιαία ποσότητα υγρών καυσίμων και
φυσικού αερίου που καταναλώθηκε στην κύρια
κατοικία μειώθηκε κατά 46%, και τη θέση τους
πήραν καυσόξυλα, πέλετ, πυρήνας και άλλα
εναλλακτικά υλικά.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το μεγαλύτερο μερί-
διο των δαπανών του προϋπολογισμού σε ένα
νοικοκυριό αφορά τα είδη διατροφής και ακολου-
θούν το στεγαστικό δάνειο ή το ενοίκιο και οι μετα-
φορές. Οι περικοπές μισθών και συντάξεων ήταν
επόμενο να προκαλέσουν αντίστοιχη μείωση
αυτών των δαπανών με αποτέλεσμα να αλλάξουν
τελείως τα καταναλωτικά πρότυπα. Ετσι, ανάμε-
σα στο 2012 και το 2013 οι δαπάνες στράφηκαν
στην υγεία, τα αλκοολούχα ποτά, τον καπνό και
τη διατροφή, αφήνοντας πίσω τη στέγαση, τις
μεταφορές, τη διασκέδαση, την ένδυση και την
υπόδηση.

Τις μεγαλύτερες δαπάνες εμφανίζουν βέβαια
οικογένειες με δύο παιδιά μέχρι 16 ετών με 42%
περισσότερα έξοδα από τη μέση δαπάνη. Μικρές
είναι οι διαφορές στα έξοδα ανάμεσα σε νοικοκυ-
ριά αγροτικών και αστικών περιοχών ενώ τέλος,
φαίνεται πως αυξήθηκαν τα νοικοκυριά που δια-
θέτουν καταψύκτη και ηλεκτρονικό υπολογιστή,
ενώ μειώθηκαν αυτά που χρησιμοποιούν κεντρι-
κή θέρμανση, σταθερή τηλεφωνία, κλειστό παρ-
κινγκ και δεύτερη ή εξοχική κατοικία.
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Τέλος μπαίνει στην πολύμηνη
καθυστέρηση των πληρωμών
εργοληπτικών εταιρειών για

εκτελεσμένα έργα του Επιχειρησια-
κού προγράμματος "Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη" (ΕΠΠΕΡΑΑ) και
της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑ) και θα δημιουργηθεί ειδικό
χρονοδιάγραμμα εξόφλησης, με γνώ-
μονα την διαφάνεια και την ισομερή 

κατανομή.Αυτό αποφασίστηκε σε
σύσκεψη, υπό την εποπτεία του
υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγω-
νιστικότητας Οδυσσέα Κωνσταντινό-
πουλου που διεξήχθη στο υπουργείο
και πήραν μέρος o γραμματέας
Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ Γ.
Γιαννούσης, ο διευθύνων σύμβουλος
της ΕΕΤΑΑ, στελέχη των υπουργεί-
ων Περιβάλλοντος και Κλιματικής
Αλλαγής, Εσωτερικών και Ηλεκτρονι-

κής Διακυβέρνησης, αλλά και εκπρό-
σωποι του ΣΑΤΕ (Πανελλήνιος Σύν-
δεσμος Τεχνικών Εταιριών που δια-
θέτει 900 μέλη-μικρές και μεσαίες
εργοληπτικές εταιρίες).

Συγκεκριμένα, αποφασίσθηκε:
- Για τις πιστοποιημένες Εργασίες

του ΕΠΠΕΡΑΑ (ΥΠΕΚΑ), θα καλυ-
φθούν όλες οι πληρωμές που ήταν
προγραμματισμένες μέχρι τις 10/8,
την επόμενη εβδομάδα 15/9/2014,
μετά από έγκριση που δόθηκε από
το ΥΠΑΝ, για αύξηση του ορίου
πληρωμών κατά 56 εκ. ευρώ .
Παράλληλα , θα ολοκληρωθούν οι
διαδικασίες για τις πιστοποιήσεις
των Εργασιών της περιόδου 15/8-
15/9.

Επίσης, ανά 15νθήμερο θα υπάρ-
χει προγραμματισμός εξόφλησης
των υπόλοιπων πιστοποιημένων
εργασιών, κατόπιν αιτήματος της
ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ.

- Για τα Έργα Ε.Φ.Δ της Ε.Ε.Τ.Α.Α
(ΥΠΕΣ) που έχουν εκτελεστεί και
αφορούν 156 μικρά και μεσαία υλο-
ποιημένα έργα σε εκατοντάδες
Δήμους της χώρας, ήδη έχουν
εκχωρηθεί στους φορείς διαχείρισης
56,4 εκ. ευρώ , από τα οποία 18 εκ.
προγραμματίζονται να πληρωθούν
κατά την ερχόμενη εβδομάδα 15/9.

Όπως δήλωσε ο κ. Κωνσταντινό-
πουλος , «βασικός στόχος του
υπουργείου είναι, να διοχετευθούν
προγραμματισμένα και όσο το
δυνατόν ταχύτερα, οι εξασφαλισμέ-
νοι πόροι στην Αγορά, όπως άλλω-
στε κάναμε και στην περίπτωση του
ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ελλάδος), ώστε να αυξηθεί η ρευ-
στότητα και να δημιουργηθούν προ-
ϋποθέσεις γρήγορης ανάκαμψης
της Οικονομίας και κατ΄ επέκταση
της απασχόλησης».

Η μελέτη του Εθνικού Κέντρου 
Ατμοσφαιρικής Έρευνας 
των Ηνωμένων Πολιτειών 

αποτελεί την πρώτη εκτεταμένη 
ανάλυση δεδομένων για την καύση

σκουπιδιών στον κόσμο

Ηανεξέλεγκτη καύση απορριμμάτων δημι-
ουργεί ρύπανση και απελευθερώνει τοξι-
κά σωματίδια στην ατμόσφαιρα σε πολύ

μεγαλύτερο βαθμό από ότι αναφέρουν επίσημα οι
κυβερνήσεις, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέ-
τη που εκτιμά πως περισσότερο από το 40 τοις
εκατό των σκουπιδιών σε όλο τον κόσμο καίγεται.

Η μελέτη του Εθνικού Κέντρου Ατμοσφαιρικής
Έρευνας στο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτει-
ών αποτελεί την πρώτη εκτεταμένη ανάλυση
δεδομένων για την καύση σκουπιδιών στον
κόσμο, καταγράφοντας όλες τις βλαβερές ουσίες
που απελευθερώνονται, όπως διοξείδιο και μονο-
ξείδιο του άνθρακα, υδράργυρο και μικροσκοπικά
αιωρούμενα σωματίδια που μπορούν να φράξουν
τους ανθρώπινους πνεύμονες.

Οι περισσότερες κυβερνήσεις υπολογίζουν τις
επιβλαβείς εκπομπές από τους επίσημους αποτε-
φρωτήρες, ωστόσο μεγάλη ποσότητα σκουπιδιών
καίγονται σε χωράφια, χωματερές, ακόμα και
αυλές, και είναι κατά συντριπτική πλειοψηφία μη
ελεγχόμενες, σύμφωνα με την Κριστίν Γουιντιν-
μάιερ, επικεφαλής της μελέτης.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν επίσημα στοιχεία-
για τον πληθυσμό, την εκτιμώμενη κατά κεφαλήν 

παραγωγή απορριμμάτων και επίσημες εκθέσεις
σχετικά με τη συγκομιδή απορριμμάτων προκειμέ-
νου να υπολογίσουν πόσα σκουπίδια καίγονται
ανά τον κόσμο κάθε έτος. 

Η τελική τους εκτίμηση ήταν πως γίνεται καύση
41 τοις εκατό του συνολικού όγκου σκουπιδιών, ο
οποίος υπολογίζεται στους δύο δισεκατομμύρια
τόνους.

Τα στοιχεία δείχνουν πως οι κάτοικοι της Κίνας
και της Ινδίας καίνε τα περισσότερα σκουπίδια,
ενώ πάλι η Κίνα, η Βραζιλία και το Μεξικό καίνε τα
περισσότερα απορρίμματα σε χωματερές.

Σύμφωνα με την έρευνα, 29 τοις εκατό της
παγκόσμιας ποσότητας των αιωρούμενων σωμα-
τιδίων με την ονομασία PM 2.5, τα οποία μπορούν
να διεισδύσουν βαθιά μέσα στους πνεύμονες,
προέρχονται από τέτοιου είδους καύσης, όπως 

επίσης και το 10 τοις εκατό των παγκοσμίων
εκπομπών τοξικού υδραργύρου.

Ωστόσο ο αυστηρότερος και πιο επιμελής έλεγ-
χος των κυβερνητικών στοιχείων δε θα αποτελέσει
τη λύση του προβλήματος, προειδοποιεί η Γουι-
ντινμάιερ. Για παράδειγμα στην Ινδία, όπου η
καύση σκουπιδιών είναι παράνομη, εκατοντάδες
χιλιάδες άτομα δεν έχουν άλλη επιλογή είτε επει-
δή δε διαθέτουν υπηρεσία συλλογής απορριμμά-
των στην  περιοχή τους, είτε επειδή το χειμώνα
δεν έχουν άλλες επιλογές για θέρμανση.

Επιστήμονες που δεν είναι συνδεδεμένοι με τη
μελέτη επισημαίνουν πως τα δεδομένα πρέπει να
ληφθούν υπ’ όψιν με επιφύλαξη, αλλά επικροτούν
τη σημασία των αποτελεσμάτων στην ευαισθητο-
ποίηση του κοινού και των αρχών για την επερχό-
μενη επιδείνωση του προβλήματος.

Η καύση απορριμμάτων είναι ακόμα πιο Η καύση απορριμμάτων είναι ακόμα πιο 
ρυπογόνος απ' ό,τι καταγράφεταιρυπογόνος απ' ό,τι καταγράφεται

Τέλος στην πολύμηνη καθυστέρηση 
εξόφλησης εργοληπτικών εταιριών 
Για εκτελεσμένα έργα του Επιχειρησιακού προγράμματος (ΕΠΠΕΡΑΑ)
και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Αγώνας για φιλανθρωπικό σκοπό θα γίνει την
Δευτέρα 22/9, στο γήπεδο ΕΑΚ Αιγάλεω (Μπα-
ρουτάδικο).

Θα λάβουν μέρος οι παλαίμαχοι του Αιγάλεω και
ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων Γυναικών Ελλάδος για
την ενίσχυση και την συμπαράσταση στον παλαί-
μαχο ποδοσφαιριστή Δημήτρη Παπαϊωάννου του
Αιγάλεω ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε
αγώνα ποδοσφαίρου. 

Προπονητής της ομάδας των γυναικών είναι ο
Θεολόγος Τσίγκας.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Πρέπει να παρευρεθούμε όλοι την Δευτέρα

22/9/2014 στο γήπεδο και να του ευχηθούμε
ταχεία ανάρρωση και να επιστρέψει σύντομα
κοντά μας».Μετά το τέλος του αγώνα θα γίνουν
απονομές και θα δοθούν μετάλια. Η διοργάνω-
ση τελεί υπό την επίβλεψη του Μαρίνου Παπα-
ντωνόπουλου.

Ο ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ 2-0 ΤΗΝ
ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ο ΠΑΟΚ  για την 2η αγωνιστική της 1ης φάσης
του κυπέλλου Δυτικής Αττικής επικράτησε στο
γήπεδο Μάνδρας της Λαμπερής Ελευσίνας με και
πέρασε στην επόμενη φάση του θεσμού. 

Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι και επικρά-
τησαν δίκαια.

Και τα δύο τέρματα της ομάδας του
ΠΑΟΚΜ σημείωσε ο Ανδρέας Παπακωνστα-
ντίνου (43' 55'). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο
ΠΑΟΚΜ είχε και δυο δοκάρια με τους  Στε-
φανίδη 52'  και Μπασέτα 74'.

Διαιτητής Αλιάγας.Βοηθοί: Βεζυράκης,
Πουλακάκης.

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ(προπονητής Γιώργος
Σωτήρχος): Τσεπέρης, Πέτρου(67'Πανοη-
λίας), Τσιανάκας(31'Νταλεμτζάρης), Δρούγ-
γος, Ευαγγέλου, Θεοδωρόπουλος, Μπασέ-

τας, Στεφανίδης(60'Λάλας), Παπακωνσταντίνου,
Καζαντζίδης, Κόρμαλης.

ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(προπονητής Κώστας
Διολέτης): Χριστοφής, Παππάς, Κακάκης, Αλεξού-
δης, Λίγδας, Μηλιώτης, Μαμάκος(63'Γκότσης),
Χριστοδούλου(65'Τζάνος), Γεωργίου, Μπόικα,
Παπαιωάννου(46'Ζιάκας). 

ΕΠΣΔΑ: ΟΙ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ

ΚΥΠΕΛΛΟΥ 
ΚΑΙ ΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα των επα-
ναληπτικών αγώνων  κυπέλ-
λου του Σαββάτου στην Δυτι-
κή Αττική για την 1η φάση 2η
αγωνιστική.

Οι ομάδες της Ελπίδας
Ασπροπύργου, Ακράτητου,
Ασπροπύργου, ΠΑΟΚ Μάν-
δρας, Ηρακλής Ελευσίνας,
Αίας Παραλίας, Πυρρίχιος
Ασπροπύργου, Ατταλος
Νέας Περάμου, Ειδυλλιακός,
Θρασύβουλος, Ελευσινιακός.

ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ -
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
3-1 (2-0)
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - 

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 0-
0 (1-1)

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ -
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
2-0 (1-0)

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ
- ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 0-1 (0-4)
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. -
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 1-1 (2-0)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ -
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ
0-5 (0-7)

ΑΤΤΑΛΟΣ - ΑΡΓΩ
ΜΕΓΑΡΩΝ 4-0 (5-1)

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ -
ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ 7-0
(4-0)

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ -
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 0-
1(6-1)

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ- ΑΓΣ - ΑΠΣ
Ο ΛΕΩΝ(1-1)

ΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2004
- Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 2-1(0-0)

ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ - Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ 2-0(2-0)

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 
84-69 ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ο Πανελευσινιακός επικράτησε σε φιλικό αγώνα
που πραγματοποιήθηκε στην Γούβα με αντίπαλο
το Ρέθυμνο και σκόρ 84-69.

Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Γιώργου Σκα-
ραφίγκα ο Μάρεϊ με 15 πόντους ενώ τον ακολού-
θησαν σε απόδοση οι Αθανασούλας με 13 και
Βασιλόπουλος με 12.

Δεν αγωνίστηκαν οι τραυματίες Αβραμίδης και
Τζόνσον αλλά και ο ανέτοιμος Ρόμπινσον.

Τα δεκάλεπτα: 23-18, 46-35, 68-55, 84-69

Πανελευσινιακός: Μάρκοβιτς 9(1), Κόξ 11(3),
Βασιλόπουλος 12(2), Μάρεϊ 15(2), Ιωάννου 11,
Αθανασούλας 13(1), Δορκοφίκης 5(1), Τσακαλέρης
8, Σωτηράκης.

Ρέθυμνο: Κουμπούρας 9(1), Φιτζπάτρικ 13(1),
Κόουνσιλ 11(1), Καλαμπόκης 6(1), Φαγιέ 10, Σίνης
5(1), Χείλαρης 6(1), Κράβιτς 9, Άλλεν, Σχίζας,
Παναρετάκης, Δουλγεράκης.

Ο προπονητής 
Δημήτρης Καλιακούδης 

στον Μανδραϊκό
Ο Δημήτρης Καλια-
κούδης είναι ο νέος
προπονητής του
Μανδραϊκού ο οποί-
ος καταλαμβάνει τη
θέση του παραιτη-
θέντος . . .Βασ ίλη
Καραούλη.
Το Σάββατο το πρωί
έπιασε δουλειά ο
νέος τεχνικός του

Μανδραικού Δημήτρης Καλιακούδης . Μάλιστα επίσημο
ντεμπούτο στον πάγκο της νέας του ομάδας θα πραγμα-
τοποιήσει στο εκτός έδρας έδρας ματς κυπέλλου με το
Λουτράκι την άλλη Κυριακή. Ο Δημήτρης Καλιακούδης
που ήταν συνεργάτης του Αντώνη Αυλωνίτη αλλά και του
Γιάννη Τοπαλίδη στην ομάδα των Μεγάρων έχει στόχο να
αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλο το έμψυ-
χο δυναμικό της ομάδας της Μάνδρας να δώσει ευκαιρίες
σε όλους τους παίκτες. Αξίζει να σημειωθεί ότι, την περ-
σινή σεζόν ο Δημήτρης Καλιακούδης που διετέλεσε
συνεργάτης του Γιώργου Βαζάκα σε ομάδες της Β’ Εθνι-
κής, έκανε πράγματα και θαύματα ως τεχνικός ηγέτης του
Ευβοϊκού Αγίου Νικολάου στην Δ’ Εθνική. Επί ημερών
του η ομάδα έφερε τα καλύτερα αποτελέσματα απέναντι
μάλιστα στους ισχυρούς και πρωτοπόρους του ομίλου
της και έδωσε “μάχη” για την παραμονή της. Επίσης, έχει
περάσει με απόλυτη επιτυχία από την τεχνική ηγεσία του
Γκυζιακού και σε ομάδες της Κεφαλονιάς.  Φέτος παρότι
είχε προτάσεις από πολλές ομάδες είχε αποφασίσει να
δουλέψει μόνο σε Β’ και Γ’ Εθνική.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

***Στα πλαίσια της προετοιμασίας του ο Μανδραικός
θα δώσει φιλικό αγώνα την Τρίτη στο γήπεδο Μάν-
δρας με την ομάδα της Καλλιθέας που αγωνίζεται
στην φούτμπολ λίγκ. Πρίν το παιχνίδι θα πραγματο-
ποιηθεί αγιασμός της ομάδος.Το ματς θα ξεκινήσει
στις 16:30.
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ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΙΚΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ
-ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΣΔΑ

Από τον προπονητή της Μικτής Νέων Λινάρδο Απο-
στόλη καλούνται οι κάτωθι ποδοσφαιριστές όπως την
Δευτέρα 22-9-2014 και ώρα 16:15 να βρίσκονται στο
γήπεδο Παραλίας Ασπροπύργου για προπόνηση ( να
φέρουν άσπρο μπλουζάκι ).

ΝΕΟΙ
Σιδηρόπουλος, Μαράνης(Πανελευσινιακός)

Κανάκης, Λάλλας(ΠΑΟΚ 
Χόντος, Μιχαήλης,Αναστασίου(Ν. Πέραμος)
Κακοσίμος(Ειδυλλιακός) 
Μικρός Αν.(Αγίοι Ανάργυροι)
Ιωάννου, Παλαβός Ι.(Ακράτητος) 
Μινοσιάν, Σαμαράς, Κανακάρης, Πιτσίνης, Σαββίδης,

Μανάφας(Λέων)
Μαυρίδης, Κεσόβ, Σοφιανίδης(Πυρρίχιος)
Χιονίδης(Απόλλων Ποντίων) 
Λογοθέτης(Παν/κή Ένωση) 
Λάμψας(Μεγαρικός)
Καλαιτζής, Βαρελάς(Βύζας)

ΠΑΙΔΕΣ
Από τον προπονητή της Μικτής Παίδων Τυρλή

Σωκράτη καλούνται οι κάτωθι ποδοσφαιριστές όπως
την Δευτέρα 15-9-2014 και ώρα 15:00 να βρίσκονται στο
γήπεδο Παραλίας Ασπροπυργου για προπόνηση . 

Γκούμας, Λαμπρόπουλος, Τσακουρίδης, Τυρλής Χ.
( Πανελ/κός)
Ηλιόπουλος, Χαραλαμπίδης, Λογοθέτης Φ, Λογοθέτης

Α, Καίσαρης (Πανελ/κή Ένωση)
Σοφιανιδης Β, Τυρεκίδης Γ,  Πιπερίδης, Φίλης Β(Πυρ-

ρίχιος) Σταύρου Αντώνης(Αίας Παραλίας) 
Γκέρτσος,  Μπαδήμας(Ακράτητος) 
Χειλετζάρης Γιάννης, Χειλετζάρης Φάνης, Μανάφας,

Τσαλούχος, Παππάς(Λέων) 
Ταμής Κώστας, Δρομούσης(Αργώ Μεγάρων)
Κωσταράς(Αγίοι Ανάργυροι)

Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2-1 ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ 
ΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΑ
Η Καλαμάτα πάροτι βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο

1' της αναμέτρησης, κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και
να νικήσει με 2-1 τον Βύζαντα Μεγάρων!

Η "Μαύρη Θύελλα" σημείωσε την πρώτη της εκτός
έδρας νίκη και μάλιστα με ανατροπή κόντρα στον Βύζα-
ντα Μεγάρων.

Το φιλμ του αγώνα
1' ΓΚΟΛ 1-0 ο Βύζας, ο Στρατάκης αιφνιδίασε τον

Πάππο με σουτ από τη σέντρα!
44' Ο Τριάντος ισοφαρίζει για τη "Μαύρη Θύελλα" μετά

από κόρνερ του Καλαντζή
47' Μεγάλη ευκαιρία του Βύζαντα με το ξεκίνημα του

δεύτερου μέρους. Ο Παπαδόπουλος βρέθηκε αμαρκά-
ριστος απέναντι στον Πάππο μετά από αδράνεια της
Καλαματιανής άμυνας αλλά ο γκολκίπερ της Καλαμάτας
έπεσε στα πόδια του και κράτησε το 1-1

60' ΓΚΟΛ 1-2 ο Ηλιόπουλος δίνει προβάδισμα στη

"Μαύρη Θύελλα!
62' "Μαγική" μπαλιά του Χαρίτου στο Νιφορόπολο

που γύρισε την μπάλα συρτά από δεξιά και ο Ηλιόπου-
λος με πλασέ στην κίνηση την έστειλε στα δίχτυα!

70' Ο Γεωργακόπουλος παίρνει τη θέση του Ηλιόπου-
λου στη δεύτερη αλλαγή της "Μαύρης Θύελλας"

78' Ο Αλεβίζος παίρνει τη θέση του Νταφόπουλου στη
δεύτερη αλλαγή των γηπεδούχων

84' Ο Πάππος καθαρίζει μία δύκολη κατάσταση μπρο-
στά στην εστία του μπλοκάροντας την μπάλα έπειτα
από προσπάθεια του Κολιόπουλου από αριστερά

86' Κάρτα στο Φούρναρη του Βύζαντα, για σκληρό
φάουλ στον Γεωργακόπουλο

89' Τρίτη αλλαγή της "Μαύρης Θύελλας", ο Σκαρλάτος
παίρνει τη θέση του Τσάτσου

90+3' Κίτρινη κάρτα στον Πάππο για καθυστέρηση
Η ενδεκάδα του Βύζαντα: Διαμαντής, Χουστουλάκης,

Δημακάκος, Νομικός, Βασιλάκος, Σιδέρης, Νταφόπου-
λος, Φούρναρης, Παπαδόπουλος, Στρατάκης, Βλάχος.

Η σύνθεση της Καλαμάτας: Πάππος, Μαρτίνος, Τριά-
ντος, Χριστοφιλέας, Ρούσσης, Ζάρκος, Ηλιόπουλος,
Λουμπαρδέας, Νιφορόπουλος, Τσάτσος, Καλαντζής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ου ΟΜΙΛΟΥ

Ερμής Κιβερίου – Πανελευσινιακός ΑΝΑΒΟΛΗ *
Ζακυνθιακός – ΠΑΟ Βάρδας 3-3 
Δόξα Μανωλάδας – ΠΑΟ Λουτρακίου 0-0 
Βύζας Μεγάρων – Καλαμάτα 1-2 
Αστέρας Μαγούλας – Παναρκαδικός 1-1 
Κύμη – Παναργειακός 1-1 

ΑΓΩΝΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ''Ζερβονικόλεια'' 2014
O MANΔΡΑΙΚΟΣ 85-60 ΤΗ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ

ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΟΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ 

Δύο αγώνες μπάσκετ έγιναν το Σάββατο 20/9 στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων Ζερβονικόλεια 2014.

ΟΚ Ελευσίνας – Δάφνη Δαφνίου 37-62
Τα δεκάλεπτα: 6-15, 27-10, 7-21, 3-16
Δαιτητές: Μέλης-Σταγιάνος
ΟΚΕ (προπονητές Διολέτης Μ., Τσιγκανάς Δ): Αντωνά-

ρας, Αρβανίτης, Δασκαλάκης,  Δούκας,  Κουρίλας, Λιώ-
ρης, Μπακογιάννης, Μπούτσικος, Νάσης, Ντάρδας,
Ντάφας, Παπανικολάου,  Παπαχριστοδούλου, Πατάλας,
Περαματζής, Τηγάνης, Χρήστου.

ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ (προπονητής  Μάριος Δεσποτά-
κης). Ασπρόπουλος Ζαφειρακόπουλος Μάουνης Νικο-

λετάκης Πολίτης,
Ρήγγας, Βοϊδή-
λας, Γκίνης, Λύρ-
ρος, Ρόης, Ρήγ-
γας, Σκούταρης,
Τασούλας, Τσα-
τσάνης.

Μανδραϊκός ΑΟΚ – ΝΕ Μεγαρίδος 85-60 (46-38)
Τα δεκάλεπτα: 20-23, 26-15,21-17, 18-5
Δαιτητές: Μέλης-Σταγιάνος
Μανδραϊκός: (Β. Μαρίνος) Λινάρδος Σ., Μεντένης,

Μακρής, Καμπερίδης, Αττίκος, Μπαλάφας, Καλεμτζά-
κης, Μάκος, Καλιώρας, Κοντούλης, Ηλιάδης

ΝΕΜ (Παπαδόπουλος, Μαργέτης) Προσελέντης,
Δασκαλούδης, Αβραμίδης, Κοντομηνάς, Μεντζελιώτης,.
Ραφαηλίδης, Κόλας, Παρασκευόπουλος, Μήτσος,
Ρομπούλης, Προύζος

***Χθές έπαιζαν στον μικρό τελικό ΝΕΜ – ΟΚΕ και
στον τελικό Μανδραϊκός – Δάφνη Δαφνίου. Ρεπορτάζ θα
έχουμε στο αυριανό φύλλο.

ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΣΤΟΝ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗ

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο θέλει να εκφράσει την
δυσαρέσκεια του για την ξαφνική αναβολή του αγώνα

της 2ης αγωνιστικής με τον ΕΡΜΗ ΚΙΒΕΡΙΟΥ στο
Δ.Α.Κ Άργους,άλλα ταυτόχρονα και την απορία του

σχετικά με την ακαταλληλότητα του γηπέδου όταν μια
εβδομάδα νωρίτερα έχει διεξαχθεί ο αγώνας της 1ης

αγωνιστικής ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ Α.Π.Ο-ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ
Α.Ο παρουσία φιλάθλων και των δυο ομάδων.

Η ΕΝΩΣΗ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ΤΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 66-53 

Η  Ένωση Νέας Περάμου/Μεγάρων επικράτησε
του Α.Ο. Μαρκοπούλου,  ομάδα Α’ κατηγορίας
ΕΣΚΑ σε φιλικό αγώνα μπάσκετ ο οποίος πραγ-
ματοποιήθηκε στο κλειστό «Γιώργος Τσαλδά-
ρης». με 66-53 (ημίχρονο 38-23).

Τα δεκάλεπτα: 22-11, 16-12, 11-16, 17-14
Ένωση (προπονητής Π. Τσακίρης): Τουμπανιά-

ρης Δ., Καραΐσκος Θ., Μουρίκης Χ., Ζαχαρίας Χ.,
Παζαράς Α., Μπαλτσαβιάς Π., Παπαγιαννακόπου-
λος Κ., Κοντόπουλος Ν., Τουμπανιάρης Ι., Πανά-
γος Δ., Κατσαρέλιας Γ., Μελισσάς Ν.,

Α.Ο. Μαρκοπούλου (προπονητής Αθανασόπου-
λος): Ζιάκος, Κανελλόπουλος, Σουλιώτης, Μασα-
χός, Μερκούρης, Ξαρχάς, Γιάννης, Στεφάτος,
Νάσου, Τζωρτζόπουλος, Παπακωνσταντίνου.

Ο ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 1-1 ΜΕ

ΤΟΝ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ

Μετά απο ένα αμφίροπο μάτς στο γήπεδο
της Μαγούλας ο Αστέρας και ο Παναρκαδι-
κός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1--1. Προηγή-
θηκαν οι Τριπολιτσιώτες στο 62' με τον
Καδά και ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι με τον
Παπακωνσταντίνου 84'.

Διαιτητής Βικτωράτος(Πειραιά), Ρηγόπου-
λος(Αθήνας), Δασκαλάκης(Ηράκλειο).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ(προπονητής
Αλκης Ελευθεριάδης): Ζώντος, Κλήμης,
Τσαγκάρης, Δημόπουλος, Μουρούτσος,
Καρίκι(63'Καρίκι), Τσατίδης(72' Παπακων-
σταντίνου), Μπέχλης, Στύλα Ε, Επιτροπάκης, Ανδρια-
νόπουλος(58'Χάντης).

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Παπακωνσταντίνου, Τσαπά-
ρας, Χάντης Π, Βασιλειάδης, Μανωλιάς,  Δέες, Πανά-
γου.

ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ(προπονητής Κώστας Καλογιαννί-
δης): Ψυχογιός, Ειρ. Πετρόπουλος, Μπούτας, Βλακο-
κυριάκος, Κωστάκης, Κυριακόπουλος, Αρδάμης,

Δήμος, Νάνος(63'Αρώνης),  Καδάς, Πετρόποπυλος
Ευγ(81'Κότσιρας).

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Μπίλης, Ζώης, Μπακιρτζίδης,
Ντέβερος, Κότσιρας, Αρώνης, Μπίσσιας.

***Τον αγώνα παρακολούθησαν 300 περίπου φίλα-
θλοι, ο νέος προπονητής του Μανδραικού Δημήτρης
Καλιακούδης με τον γενικό αρχηγό Γιάννη Τσαντήλα, ο
Γιώργος Κουβίδης, ο προπονητής Γιάννης Μπότσης
κ.α.
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Συνελήφθη 28χρονος 
Ειδικός Φρουρός για
δωροληψία υπαλλήλου
και απόπειρα εκβίασης 

Από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υπο-
θέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας,
σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης
διαδικασίας σε βάρος 28χρονου Ειδι-
κού Φρουρού, που υπηρετεί σε Υπη-
ρεσία της Αττικής, για δωροληψία
υπαλλήλου, απόπειρα εκβίασης και
ψευδή καταμήνυση.
Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε
μετά από καταγγελία 41χρονου ημε-
δαπού, ιδιοκτήτη συνεργείου, με τον
οποίο ο 28χρονος Ειδικός Φρουρός

διατηρούσε φιλικές σχέσεις από το
2008.Σύμφωνα με την καταγγελία, ο
Ειδικός Φρουρός τον περασμένο
Αύγουστο, ζήτησε από τον 41χρονο
να του επισκευάσει δωρεάν την μοτο-
σικλέτα του. 
Όταν εκείνος αρνήθηκε, ο Ειδικός
Φρουρός απαιτούσε εκβιαστικά το
χρηματικό ποσό των 2.500 – 3.000
ευρώ, ισχυριζόμενος ότι είναι χρήματα
που του «όφειλε», ως αντάλλαγμα για
τους πελάτες που έφερνε στο συνερ-
γείο του. Επιπλέον, επειδή ο 41χρο-
νος αρνήθηκε την καταβολή των χρη-
μάτων ο 28χρονος υπέβαλλε καταγγε-
λία εναντίον του για δήθεν κλεμμένες
μοτοσικλέτες, που βρίσκονταν στο
κατάστημά του. 

Η καταγγελία αποδείχθηκε ψευδής
μετά την αστυνομική διερεύνηση της
υπόθεσης.
Στις 19-09-2014, σε συνεννόηση με τη
Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων,
ο 41χρονος παρέδωσε στον Ειδικό
Φρουρό το προσημειωμένο ποσό
των 3.000 ευρώ, σε προκαθορισμένη
συνάντηση σε περιοχή του Πειραιά. 
Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εσωτερι-
κών Υποθέσεων, που επιτηρούσαν
διακριτικά το χώρο συνέλαβαν τον
28χρονο, στην κατοχή του οποίου
βρέθηκε το προσημειωμένο χρηματι-
κό ποσό. 
Ο συλληφθείς, με Απόφαση του Αρχη-
γείου της Ελληνικής Αστυνομίας, τέθη-
κε άμεσα σε διαθεσιμότητα 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
«Πριμ» 50.000 ευρώ σε 18.000 νέους που
θέλουν να επιστρέψουν στο... χωράφι

Πριμ έως 50.000 ευρώ και άλλα κίνητρα περιλαμβά-
νει το πρόγραμμα για την ενίσχυση των νέων που
θέλουν να επιστρέψουν στην ελληνική ύπαιθρο και

να ασχοληθούν με την αγροτική παραγωγή και την κτηνο-
τροφία και θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Εθνος του Σαβ-
βάτου, ο εθνικός φάκελος με τα κοινοτικά κονδύλια που
προορίζονται για τον αγροτικό τομέα, προβλέπει ειδικά
μέτρα στήριξης των νέων αγροτών, ύψους 400 εκατομμυ-
ρίων ευρώ. Με ορίζοντα εξαετίας, περισσότεροι από 18.000
νέοι πρόκειται να ενισχυθούν με πριμ ύψους έως 50.000
ευρώ για ένα νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα στην ύπαιθρο.

16.000 νέοι θα μοιραστούν ποσά ύψους 300 εκατ. ευρώ για
να εισέλθουν στο αγροτικό επάγγελμα, ενώ περισσότερες
από 2.000 νέες επιχειρήσεις, τα λεγόμενα «start-ups», που
θα επιλέξουν να δραστηριοποιηθούν στον αγροδιατροφικό
τομέα θα χρηματοδοτηθούν με 100 εκατ. Ευρώ.
Το νέο εθνικό σχέδιο για την Κοινή Αγροτική Πολιτική διαιρεί
τη χώρα σε τρεις ζώνες και επιφυλάσσει ένα πολύ ευνοϊκό
καθεστώς για τους νέους αγρότες και τις άμεσες ενισχύσεις.
Οι νέοι αγρότες έως 40 ετών θα λαμβάνουν αυξημένο τσεκ
κατά 25% σε σχέση με τους υπόλοιπους αγρότες, που
υπολογίζεται σε 50 εκατ. ρυρώ το χρόνο από τη δέσμευση
του 2% των κονδυλίων ενώ θα μπει πλαφόν στις επιδοτή-
σεις και αναδιανεμητικό πριμ της τάξης των 50 εκατ. ευρώ
ετησίως μέχρι το 2020 για όσους νέους θέλουν να εισέλ-
θουν στον πρωτογενή τομέα.

ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΚΟΥ
Α. Σαμαράς: Η Ελλάδα ενδυναμώνει
τον ρόλο της στον παγκόσμιο 
ενεργειακό χάρτη

«Με τη συμμετοχή της στο Νότιο Ενεργειακό Διάδρομο, η
Ελλάδα αναβαθμίζει τη θέση της και ενδυναμώνει το ρόλο της
στο παγκόσμιο ενεργειακό σκηνικό», ανέφερε ο πρωθυ-
πουργός κ. Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στην εκδήλωση για
τα 20 χρόνια του κοιτάσματος Σαχ Ντενίζ, που οργάνωσε ο
πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάν Αλίγιεφ, στο Μπακού.
Ο νότιος διάδρομος δεν είναι κάτι περισσότερο από ένα
όραμα ενεργειακής υποδομής είναι ένα όραμα που ενώνει
την Ασία και την Ευρώπη μέσω της παροχής ενέργειας και
ενεργειακής ασφάλειας, είναι ένα όραμα μακράς συνεργα-
σίας ανάμεσα σε χώρες και ανθρώπους σε μία εκτεταμένη
περιοχή.Η Ελλάδα, σημείωσε ο πρωθυπουργός, ήταν από
τους πρώτους υποστηρικτές του Νότιου Διαδρόμου. Ο TAP,
ως ένα κομμάτι του Νότιου Διαδρόμου, θα διασχίζει 543 χιλιό-
μετρα στη Θράκη και στη Μακεδονία, πριν μπει στην Αλβα-
νία.
«Μόλις πριν από λίγες ημέρες υπογράψαμε την περιβαλλο-
ντική μελέτη, που είναι σημαντικό βήμα για την υλοποίηση
της πραγματικής κατασκευαστικής φάσης. Ο Νότιος Ενεργει-
ακός Διάδρομος ανοίγει πολλές δυνατότες, καθώς μπορεί να
ενώνεται με τον κάθετο διάδρομο Ελλάδας - Βουλγαρίας και
με άλλους αγωγούς που θα περνάνε από τη Νοτιοανατολική
Ευρώπη. Συμμετέχοντας σε τέτοια έργα, η Ελλάδα αναβαθ-
μίζει τη θέση της και ενδυναμώνει το ρόλο της» σημείωσε ο
κ. Σαμαράς.
Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η ενεργειακή πολιτική της
χώρας δεν εξαντλείται στο Νότιο Ενεργειακό Διάδρομο. Η
χώρα μας αναβαθμίζει τον σταθμό LNG στη Ρεβυθούσα, ενι-
σχύοντας τη χωρητικότητα κατά 73%, για να φθάσει στα
225.000 κυβικά μέτρα, ενώ ένας δεύτερος σταθμός προω-
θείται τα επόμενα χρόνια στη βόρεια Ελλάδα.
Επιπλέον, προχωρά στην έρευνα για υδρογονάνθρακες σε
20 οικόπεδα στο Ιόνιο και στο Κρητικό Πέλαγος.
Ο Νότιος Ενεργειακός Διάδρομος, είπε ο πρωθυπουργός,
κλείνοντας, προάγει την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια:
«Δεν κατασκευάζουμε απλώς αγωγούς, χτίζουμε γέφυρες
που ενώνουν και φέρνουν κοντά χώρες και λαούς σε ευρύ-
τερες περιοχές».

«Ρημάζουν» τα νοσοκομεία που έβαλαν
«λουκέτο» μέσα στην κρίση

Αδεια κουφάρια έχουν μείνει αρκετά μικρά νοσοκομεία της
Αττικής που έβαλαν «λουκέτο» στα χρόνια της κρίσης. Αλλα
ρημάζουν, αφού «έχασαν» τις κλινικές τους, με αποτέλεσμα
να υπολειτουργούν. Παρά τις υποσχέσεις των υπουργών
Υγείας της τελευταίας πενταετίας και τις μελέτες που έχουν
εκπονήσει ειδικοί επιστήμονες, ο μετασχηματισμός των
μικρών δημοσίων νοσοκομείων δεν έχει επιτευχθεί.
Παρακμή σε Κέντρο και προάστια
Σύμφωνα με Το Βήμα, στο Νοσοκομείο Πατησίων υπήρχε
σκέψη ανάπτυξης ψυχιατρικής κλινικής στο πλαίσιο του
προγράμματος αποασυλοποίησης. Οι σκέψεις αυτές δεν
προχώρησαν. 
Το νοσοκομείο, το οποίο εξυπηρετούσε κατοίκους της περιο-
χής, αλλά και της Νέας Χαλκηδόνας, του Περισσού, της Νέας
Φιλαδέλφειας, του Γαλατσίου και για συγκεκριμένα περιστα-
τικά, όπως τα οφθαλμολογικά, ασθενείς από όλη την Αττική,
αφού σε αυτόν τον τομέα είχε αποκτήσει εξαιρετική φήμη,
παρακμάζει. Λειτουργούν μόνο τα εξωτερικά ιατρεία.
Ανάλογες σκέψεις είχαν ακουστεί και για την Πολυκλινική.
Ούτε αυτές πήραν σάρκα και οστά, με αποτέλεσμα το νοση-
λευτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ομόνοια να έχει την ίδια
μοίρα με το Νοσοκομείο Πατησίων. 
Λειτουργούν τα εξωτερικά ιατρεία της, ως «παράρτημα» του
«Ευαγγελισμού».
Στο Νοσοκομείο «Αγία Βαρβάρα» (το παλιό Λοιμωδών), το
οποίο μέχρι πρόσφατα εξυπηρετούσε τους κατοίκους του
Αιγάλεω, του Χαϊδαρίου, της Νίκαιας, του Κορυδαλλού,
ακόμη και του Περάματος, λειτουργεί πλέον μόνο η μονάδα
τεχνητού νεφρού. Με άλλα λόγια, στο νοσοκομείο γίνονται
αιμοκαθάρσεις και εξωτερικά ιατρεία.
Το «Αμαλία Φλέμινγκ» λειτουργεί κατά το ήμισυ, αφού πολ-
λές κλινικές του έχουν μεταφερθεί στο Σισμανόγλειο.
Υπάρχουν ωστόσο τέσσερα νοσοκομεία της Αθήνας τα
οποία άρχισαν να κλείνουν σταδιακά από το 2012 και σήμε-
ρα αραχνιάζουν. 
Πρόκειται για τα Νοσοκομεία του ΙΚΑ που λειτουργούσαν
στην Αττική. Πρώτα έκλεισαν το 1ο (στην Πεντέλη) και το 7ο
(στην Πατησίων) και στη συνέχεια το 3ο (στην πλατεία Κάνιγ-
γος) και το 6ο Νοσοκομείο (στη λεωφόρο Αλεξάνδρας).

"Φόρτωναν" παράνομους μετανάστες
σε φορτηγά όταν έλειπαν οι οδηγοί τους!

Στα ίχνη κυκλώματος, που δραστηριοποιείται στο χώρο της
παράνομης διακίνησης μεταναστών, οδήγησε η έρευνα
αστυνομικών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. 
Ταυτοποιήθηκαν ως μέλη του κυκλώματος, δύο αλλοδαποί
ηλικίας 24 και 28 ετών. 
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της
οργάνωσης χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένο τρόπο δρά-
σης. Αρχικά, συγκέντρωναν μη νόμιμους μετανάστες που
επιθυμούν να αποχωρήσουν από την Ελλάδα, παρέχοντάς
τους κατάλυμα και στη συνέχεια τους οδηγούσαν σε διάφο-
ρα σημεία Εθνικών Οδών. 
Στα παραπάνω σημεία, τα μέλη της οργάνωσης εκμεταλ-
λευόμενα τη στάθμευση φορτηγών διεθνών μεταφορών, τη
στιγμή που απουσίαζαν οι οδηγοί τους, παραβίαζαν τη σχε-
τική σφραγίδα ασφαλείας του τελωνείου, επιβίβαζαν στην
καρότσα τους μετανάστες και στη συνέχεια ασφάλιζαν εκ
νέου την καρότσα. 
Χρησιμοποιώντας τον προαναφερόμενο τρόπο δράσης
προσπάθησαν αρχές Ιουνίου 2014 να διευκολύνουν την
έξοδο επτά μη νόμιμων μεταναστών, οι οποίοι εντοπίστη-
καν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Λαθρομετανά-
στευσης Μυγδονίας, σε καρότσα φορτηγού, στην Εγνατία
Οδό, στο ύψος των διοδίων Ανάληψης. 
Επιπλέον, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε, ότι το
όφελος που αποκόμιζαν για κάθε μετανάστη ανέρχεται σε
500 έως 1.500 ευρώ. 
Η σχετική δικογραφία θα αποσταλεί στον Εισαγγελέα Πλημ-
μελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Έτοιμα τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ

Το νέο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ μπορούν να δουν
πλέον περισσότεροι από 600.000 φορολογούμενοι
στο Taxis. 

Πρόκειται κυρίως για όσους έχουν οικόπεδα εντός οικι-
σμού, αλλά εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορι-
σμού των τιμών, οι οποίοι με τη αρχική εκκαθάριση του
ΕΝΦΙΑ είχαν κληθεί να πληρώσουν εξωφρενικά ποσά
φόρου. 
Ειδικότερα, με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων, ανακοινώθηκε η ολοκλήρω-
ση της νέα εκκαθάρισης που περιλαμβάνει: 
(α) περιπτώσεις οικοπέδων που βρίσκονται σε περιοχές
που δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας ακι-
νήτων λαμβάνοντας υπόψη την ευνοϊκότερη φορολογητέα
αξία μεταξύ Φ.Α.Π. 2013 και Εν.Φ.Ι.Α., 
(β) εξαίρεση από το φόρο ακινήτων που βρίσκονται στη
νήσο Κεφαλληνία, 
(γ) την απαλλαγή από τον κύριο φόρο του υπολοίπου οικο-
πέδου ιστορικών διατηρητέων μνημείων ή έργων τέχνης
και (δ) τη μείωση του συντελεστή συμπληρωματικού φόρου
μη ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων των Ν.Π.Δ.Δ. που
δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Να σημειωθεί ότι πηγές της ΓΓΔΕ υποστήριζαν την Παρα-
σκευή, ότι τα εκκαθαριστικά θα αναρτηθούν στο Taxis σήμε-
ρα  Δευτέρα, ωστόσο, όπως συνέβη και με τις έξι δόσεις
του φόρου, αναρτήθηκαν τελικά τα μεσάνυχτα του Σαββά-
του. Η πρώτη δόση του φόρου θα πρέπει να πληρωθεί
έως 30 Σεπτεμβρίου, ενώ θα πρέπει να εξοφληθεί σε 6
δόσεις, με την τελευταία ως 27 Φεβρουαρίου. 
Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο πρόκειται να υπάρξει νέα
εκκαθάριση για όσους έχουν κενά και ξενοίκιαστα ακίνητα
που είχαν κομμένο το ρεύμα, καθ’ όλη τη διάρκεια του
2013. 
Τον ίδιο μήνα θα ανοίξει και η εφαρμογή για να δοθούν οι
απαλλαγές σε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, τρίτεκνους,
πολύτεκνους και ανάπηρους σε ποσοστό 80% και άνω.

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έναρξη προπονήσεων της σχολής  

Η διεύθυνση της σχολής μας σας ενημερώνει ότι λόγω
των συνεχόμενων και καθημερινών νέων εγγραφών και με
στόχο να οργανωθούν όσο καλύτερα γίνεται τα νέα τμήμα-
τα της σχολής.

Η έναρξη των προπονήσεων έγινε  την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου!!!
Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και εγγραφές: ΤΗΛΕΦΩΝΟ

6943167656, 2105570665 
Email׃ sportlandfc@outlook.com Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στα

γήπεδα SPORTLAND στη ΘΕΣΗ ΖΟΥΝΟ στον ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
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21.11.11

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

- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

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

Ενοικιαζ́εται ισογ́εια κατοικιά
60 τμ στην Ελευσιν́α, με

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

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

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

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
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 με
πολυετή εμπειρία,παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
Γυμνασίου-Λυκείου στις περιο-
χές Ελευσίνας-Μάνδρας-
Μαγούλας.Τηλέφωνο:
6944298595(27.11.13)

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
τηλεφωνική 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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TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥ ΑΤΤΙCA TV

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20/9
11.00 Υγεία και νανο-

τεχνολογία

12.00 Telemarketing
ashwagandha

13.00 Telemarketing
προϊόντων αδυνατίσμα-
τος

14.00 Τηλεδώρα

15.00 Μέρα με την μέρα

16.00 Υγεία και νανο-
τεχνολογία

17.00 Συντροφιά μας

17.30 Μαγειρεύοντας
ελληνικά, Χταπόδι ξυδάτο

17.40 Se lever, προϊό-
ντα ομορφιάς

18.00 Telemarket ing
προϊόντων αδυνατίσμα-
τος

19.00 Se lever, προϊό-
ντα ομορφιάς

19.20 Λόγια της πλώ-
ρης, Στην θάλασσα του
Μαρμαρά

19.50 Ορεινή Άρτα

20.00 Ανοιχτό Πανεπι-
στήμιο: Φριντζαλάς Ιωάν-
νης, Η κρίση ταυτότητας
της Τουρκίας

21.40 Se lever, προϊό-
ντα ομορφιάς

22.00 Γράμματα Σπου-
δάματα, Γράμματα Σπου-
δάματα από την Μεθώνη

23.00 Se lever, προϊόντα
ομορφιάς

23.20 Λάρνακα
23.30 They shoot music

00.00 Democracy Now

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

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

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

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546674-5546285

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

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

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-

5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213

2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

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

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

210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210

5546993 - 5560800 - 5543065

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑΣτο κατάστημά
μας θα βρείτε:

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

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

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

ΙΒΙΣΚΟΣ
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Του Κωνσταντίνου Ζούλα 
από την ‘’Καθημερινή’’

Πιθανώς σας οφείλω εξαρχής σήμερα μία συγγνώμη. Για
το «φαινόμενο Ρένα Δούρου» ο λόγος, για το οποίο θεωρώ
ότι φέρω κι εγώ ένα μικρό μερίδιο ευθύνης και θα εξηγηθώ.

Τα οκτώ χρόνια που εργάστηκα στην τηλεόραση ήμουν εκ των
δημοσιογράφων που συνέβαλαν να γίνει
γνωστή η σημερινή περιφερειάρχης.
Προσκαλούσα τακτικά την εντελώς άγνω-
στη τότε Ρένα Δούρου στις πολιτικές
εκπομπές που παρουσίαζα. 

Πρώτον, γιατί ήταν νέο πρόσωπο και
προσπαθούσα να μην καλώ τους ίδιους
και τους ίδιους. Δεύτερον, γιατί ήταν
γυναίκα και πάντα επιδίωκα στα πάνελ

να εκπροσωπούνται εξίσου τα δύο φύλα. Και τρίτον γιατί «έγρα-
φε» στον φακό, όπως έλεγαν και οι ειδικότεροι. Ηταν ευγενική,
μιλούσε καλά ελληνικά και στις πρώτες της εμφανίσεις ήταν μια
πολύ καλή συζητήτρια.

Εξ αυτού του λόγου, όμως, θυμάμαι καλά και την έκπληξη που
άρχισα να αισθάνομαι όσο παρατηρούσα τη σεμνή και ντροπα-
λή, όπως αρχικώς νόμιζα, Ρένα να μετατρέπεται -φορά τη φορά-
σε τηλεοπτική «μέγαιρα». Από ένα σημείο και μετά κυριολεκτικά
μεταμορφωνόταν όταν άνοιγαν οι κάμερες, καθώς αν της μιλού-
σες πριν από την εκπομπή, το τελευταίο που θα φανταζόσουν
είναι ότι έχει έρθει με σκοπό να προκαλέσει και κυρίως να πρω-
ταγωνιστήσει σε έναν τηλεοπτικό καβγά.

Κατάλαβα τότε ότι ακολουθούσε δύο τηλεσυνταγές «επιτυ-
χίας». Η πρώτη ήταν ότι παρέμενε σκοπίμως σιωπηλή στο
πρώτο μέρος της κουβέντας και ύστερα από κάνα τέταρτο πετα-
γόταν και έλεγε πάντα με ύφος τάχα παραπονεμένο: «Παρακα-
λώ όταν μπορέσετε θα ήθελα κι εγώ λίγο χρόνο». Και όταν ο
λόγος δινόταν στη Ρένα, προχωρούσε στο δεύτερο κλασικό επι-
κοινωνιακό κόλπο. «Καθώς μέχρι τώρα δεν έχω μιλήσει, επι-
τρέψτε μου πριν απαντήσω στο ερώτημά σας να κάνω ένα σχό-
λιο για όσα έχουν λεχθεί» έλεγε. Κι έτσι η δημοσιογραφική ερώ-
τηση πήγαινε... περίπατο και η Ρένα κατόρθωνε να οδηγήσει τη
συζήτηση όπου εκείνη επιθυμούσε, βάζοντας φωτιά στα τόπια
και αποσπώντας τελικά την κάμερα περισσότερο από όλους
στην εκπομπή.

Ηδη από τότε θυμάμαι να συνειδητοποιώ και πόσο έξω είχα
πέσει στην αρχική μου «διάγνωση», μην καταλαβαίνοντας ότι
πίσω από τη φαινομενικά σεμνή αυτή κοπέλα κρύβεται μια αμε-
τροεπής και υπερφιλόδοξη πολιτικός. Δεν αποδείχθηκε αυτό
μόνον στην τελευταία συνέντευξή της στην «Εφημερίδα των
Συντακτών» όπου με ασύγγνωστη αλαζονεία προσέβαλε σκαιό-
τατα τον δημοσιογράφο επειδή της υπέβαλε κάποιες ερωτήσεις
που δεν της άρεσαν, ελέγχοντας μάλιστα την κατά τα άλλα φιλι-
κή της εφημερίδα αν «ταυτίζεται με τη βορβορώδη ενημέρωση»!
Διεφάνη ήδη από το πρώτο βράδυ της εκλογής της με εκείνη την
απίστευτη εντολή που της ξέφυγε προς τους συνεργάτες της,
αλλά συνέλαβε η κάμερα. «Κανένας αντιπεριφερειάρχης. Κάντε
όλοι ένα βήμα πίσω» διέταξε! Hθελε στο πλάνο να φαίνεται ει
δυνατόν μόνο εκείνη και να είναι και ένα βήμα μπροστά απ’ τους
άλλους για να καταλάβουν όλοι «ποιο είναι το αφεντικό στο
εξής»...

Ετσι, δεν εξεπλάγην την εβδομάδα που πέρασε και από το
πρώτο δείγμα γραφής της στην εξουσία. Προσέξτε και τον τρόπο
που διετύπωσε την άρνησή της να συμμορφωθεί στον νόμο για
τις αξιολογήσεις των υπαλλήλων «της». «Μακριά από στείρες
λογικές δήθεν αξιολογήσεων που στοχεύουν στις απολύσεις
χιλιάδων εργαζομένων στο πλαίσιο των μνημονιακών πολιτικών.
Η νέα Περιφερειακή Αρχή πιστεύει και εμπιστεύεται τους εργαζό-
μενούς της» είπε χωρίς καν να αντιλαμβάνεται την αρχομανία που
εξέπεμψε, μιλώντας σε τρίτο πρόσωπο για τον εαυτό της ως
«Αρχόντισσα» της Αττικής.

Τι κι αν ακριβώς την προηγούμενη μέρα είχαν δοθεί στη δημο-
σιότητα δεκάδες περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων που απεδεί-
χθη ότι υπεξαιρούσαν επιδόματα με πλαστά δικαιολογητικά. Τι κι
αν δι’ αυτής της οδού η δικομματική κυβέρνηση επιτέλους παρα-
δέχθηκε ότι επί των ημερών της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ το Δημόσιο
λειτουργούσε ως ξέφραγο αμπέλι.

Ποσώς την ενδιαφέρουν όλα αυτά τη Ρένα η οποία εξήγγειλε
τάχα μια «νέα πορεία» προαναγγέλλοντας ότι ουδείς θα αξιολο-
γηθεί, ουδείς θα ελεγχθεί και κυρίως ουδείς θα απολυθεί. Η επι-
τομή του λαϊκισμού, της ψηφοθηρίας και της πολιτικής υποκρισίας
σε μια μόνον φράση και μάλιστα από μια νέα γυναίκα που προ-
βάλλεται ως η πρώτη εκπρόσωπος της τάχα ανατροπής που
επαγγέλλεται ο ΣΥΡΙΖΑ.

Γι’ αυτό και τώρα που το ξανασκέφτομαι, μπορεί τελικά να μην
σας οφείλω συγγνώμη για την ταχεία ανέλιξη της Ρένας. Διότι
άθελά μου συνέβαλα να πάρουμε πιο γρήγορα μια γεύση για την
παράνοια που ενδεχομένως θα ζήσει η χώρα σε λίγους μήνες...

Η Αρχόντισσα της Αττικής Ν. Δένδιας: Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 
10.000 καινούργιους επιχειρηματίες
«Η ανεργία δεν μπορεί να απορροφηθεί από το κράτος»

Ένα συνολικό σχήμα για την ενίσχυση της επιχειρηματι-
κότητας και του επιχειρείν προωθεί το υπουργείο Ανά-
πτυξης, όπως επισημαίνει ο Νίκος Δένδιας σε συνέ-

ντευξή του . 
«Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 10.000 καινούργιους επιχειρημα-

τίες. Η ανεργία δεν μπορεί να απορροφηθεί από το κράτος»
τονίζει χαρακτηριστικά. 

«Θέλουμε να δημιουργήσουμε στους νέους ανθρώπους την
αντίληψη ότι δεν χρειάζεται για να ευτυχήσουν στη ζωή τους να
γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Μπορούν να φτιάξουν επιχειρήσεις,
μπορούν βγουν στην αγορά και το κράτος δεν θα είναι απλώς
δίκαιο, αλλά θα τους διευκολύνει σ' αυτήν τη δραστηριότητα

τους. Όπως επίσης και να τους πούμε ότι και η αποτυχία είναι μέσα στη ζωή. Όποιος αποτύχει μία φορά δεν
πρόκειται να τον κρεμάσουμε στο Σύνταγμα, αν, βεβαίως, δεν είναι απατεώνας. Και στις προηγμένες χώρες η
αποτυχία συγχωρείται, αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 10.000 καινούργιους επιχει-
ρηματίες. Η ανεργία δεν μπορεί να απορροφηθεί από το κράτος» αναφέρει σχετικά ο υπουργός Ανάπτυξης. 

Για την απόφαση του ΣτΕ σχετικά με την αναστολή της υπουργικής απόφασης για το άνοιγμα των καταστημά-
των τις Κυριακές, που επέτρεπε αυτή τη διαδικασία σε δέκα περιοχές της χώρας, τονίζει ότι «δεν με έπεισε η
απόφαση της αναστολής, όπως και πολλούς δεν έπεισε. Το μέτρο ήταν δοκιμαστικό. Όταν με προσωρινές δια-
ταγές εμποδίζεται η δοκιμαστική περίοδος, δεν θα έχουμε απλώς στοιχεία για να κάνουμε μία συζήτηση, που
θα κάναμε στο τέλος του χρόνου».

Ο κ. Δένδιας προσθέτει ότι το κείμενο πρότασης για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εται-
ρειών που ισχύει από το 1920, θα παραδοθεί το Νοέμβριο, από την επιτροπή Πετράκη, ενώ για τη νομοθεσία
που ετοιμάζεται για τα κόκκινα δάνεια, η τρόικα έχει ζητήσει να υπάρχει κάποιο σχήμα που θα εποπτεύει την
εφαρμογή αυτού του νομοθετήματος. Σε ό,τι αφορά τους πλειστηριασμούς ο υπουργός Ανάπτυξης υπογραμμί-
ζει πως «αν θεραπεύσουμε τις αιτίες, δεν χρειάζονται ρυθμίσεις. Αν ρυθμίσουμε τα στεγαστικά και τα επιχειρη-
ματικά, το πρόβλημα θα το έχουν μόνο οι απατεώνες».

Ηεξαγγελία της κυβέρνησης για μείωση της
τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά και οι
δύο ήπιοι χειμώνες που προηγήθηκαν,

θέτουν σε στάση αναμονής το καταναλωτικό κοινό και
«παγώνουν» προς το παρόν τη ζήτηση σε καυσόξυ-
λα.

Η κίνηση στις μάντρες μέχρι σήμερα είναι υποτονική,
μειωμένη σε ποσοστά από 30% ως και 40% σε σχέση
με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, γεγονός που
παρασέρνει προς τα κάτω και τις τιμές πώλησης του
ξύλου, μετά το «ράλι» που προηγήθηκε τα δύο προη-
γούμενα χρόνια.

Οι έμποροι προχωρούν
σε ειδικές προσφορές
προς τους καταναλωτές,
οι οποίοι ωστόσο προς
το παρόν περιμένουν να
μάθουν την τελική τιμή
διάθεσης του πετρελαίου,
ενώ πολλοί έχουν επεν-
δύσει σε άλλες πηγές
θέρμανσης, κυρίως με τη
χρήση φυσικού αερίου.

Παράγοντες της αγοράς
δεν κρύβουν την ανησυ-
χία τους για πιθανή
«έκρηξη» της ζήτησης στη διάρκεια του χειμώνα, σε
περίπτωση που οι προσδοκίες διαψευστούν (μικρή
μείωση τιμής πετρελαίου, βαρύς χειμώνας, πιθανά
προβλήματα στην αγορά φυσικού αερίου). Σε αυτήν
την περίπτωση, μεγάλος αριθμός καταναλωτών θα
αγοράζει στην καρδιά του χειμώνα, ξύλα με μεγάλη
υγρασία, μικρή θερμική αξία και μεγάλη περιβαλλοντι-
κή επιβάρυνση, αλλά και σε πολύ αυξημένες τιμές.

Από τον περσινό χειμώνα, με βάση ειδική αγορανο-
μική διάταξη, η λιανική πώληση των καυσόξυλων γίνε-
ται κατ' όγκο και όχι με τον τόνο. 

Από τον περσινό χειμώνα, με βάση ειδική αγορανο-
μική διάταξη, η λιανική πώληση των καυσόξυλων γίνε-
ται κατ' όγκο και όχι με τον τόνο.

Ελκυστικότερες τιμές σε σχέση με πέρσι 

Η μέση τιμή πώλησης ελληνικού ξύλου δρυός για
τζάκια και ξυλόσομπες αυτό το διάστημα κυμαίνεται
από 62,4 ως 67,5 ευρώ/κυβικό χύδην (120 ως 135
ευρώ/τόνο) ανάλογα με την επιχείρηση και το ύψος
της παραγγελίας. Αντίστοιχα η ελληνική οξιά πωλείται
προς 57,5 ως 62,5 ευρώ/κυβικό (100 ? 120
ευρώ/τόνο), το ανάμεικτο των δύο ειδών από 55 ως
60 ευρώ/κυβικό (100 ως 115/τόνο), το άγριο πουρνά-
ρι από 65 ως 70 ευρώ/κυβικό (120 ? 140 ευρώ/τόνο)
και το πεύκο από 40 ως 42,5 ευρώ/κυβικό (75 ως 85

ευρώ/τόνο).
Σημειώνεται πως

από τον περσινό χει-
μώνα, με βάση ειδική
αγορανομική διάταξη,
η λιανική πώληση των
καυσόξυλων γίνεται
κατ' όγκο (με μονάδα
μέτρησης το χωρικό
κυβικό μέτρο στοιβα-
χτό ή χύδην) και όχι
με τον τόνο, προκει-
μένου να αντιμετωπι-
στεί το φαινόμενο των

επιτήδειων που κατέβρεχαν την ξυλεία με νερό, αυξά-
νοντας σημαντικά το βάρος τους για να κερδοσκοπή-
σουν.

Οι παραπάνω τιμές είναι μειωμένες σε ποσοστό
τουλάχιστον 10% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυ-
σινό διάστημα, και πολύ περισσότερο σε σχέση με τα
μέσα του περσινού χειμώνα, όταν προκλήθηκε τεχνη-
τή έλλειψη στην αγορά, «εκτοξεύοντας» τις τιμές των
καυσόξυλων ως και 180-200 ευρώ τον τόνο στην
περιοχή της Αθήνας. Μεγάλη επιχείρηση της Χαλκιδι-
κής που εμπορεύεται ξυλεία από τον νομό, προσφέ-
ρει ειδικές τιμές για παραγγελίες άνω των 5 τόνων,
ενώ παρέχει τη δυνατότητα πληρωμής σε δόσεις με
πιστωτική κάρτα.

ΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, 
ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ

«Παγωμένη» η αγορά καυσόξυλων


