
Επίσκεψη του δημάρχου Μεγαρέων στο
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης

Προτεραιότητα η αντιμετώπιση 
προβλημάτων λόγω 

του «άβατου» στον Βλυχό 
και η ενίσχυση των Α.Τ. 

Διαβεβαιώσεις 
Καμπόλη – Αρβανιτάκη 

Για την εύρυθμη Για την εύρυθμη 
λειτουργία του Δημοτικούλειτουργία του Δημοτικού

Συμβουλίου Φυλής Συμβουλίου Φυλής 

Στη σημερινή  Συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου

Αναθεώρηση του Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου

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

κ.2239

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΜΑΤΣΑΡΑ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ  
Ο ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 2-2 
ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:
Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΕ

ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΤΟΝ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ 1-0

Στο έργο του Ιδρύματος
«Λίλιαν Βουδούρη»

και του Κέντρου Ατόμων με
Αναπηρία, «Εργαστήρι» 

Θα συνδράμει με όλες του
τις δυνάμεις ο Δήμος Φυλής

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ

Στους δήμους με
υψηλά ποσοστά νέων 

ο Ασπρόπυργος
και η Φυλή

«ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ»
ΥΠΑΝ: Πρωτοβουλία για μείωση

επιτοκίου σε 65.000 επιχειρήσεις

Σελ: 16

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ
ΚΑΛΑΣΚΝΙΚΟΦ 

Aθίγγανοι λήστεψαν και
παράτησαν αβοήθητο
ιδιοκτήτη φορτηγού 

Επίσκεψη του Ρουμάνου υπουργού,
Βogdan Stanoevici, στα γραφεία του 

Συλλόγου Ρουμάνων στον Ασπρόπυργο 
Με αφορμή την έναρξη μαθημάτων 

ρουμανικής γλώσσας και 
ρουμανικού πολιτισμού, 

που υλοποιούνται για 3η χρονιά 
από τον τοπικό Σύλλογο

Αυξάνονται στους 150.000 οι δικαιούχοι 
κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ

Το πρόγραμμα αφορά σε μία έως
πέντε διανυκτερεύσεις

Σελ:  5Σελ:  3

Σελ: 8

Σελ: 5 Σελ: 10-11

Σελ: 3

Σελ:  3

‘’ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ’’
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΜΑΖΟΥΤ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
‘’Συνεργασία 

και συντονισμός, 
πριν είναι αργά…’’

τόνισε ο 
αντιπεριφερειάρχης

Δυτικής Αττικής 
Γιάννης Βασιλείου

«Όργιο» παρατυπιών 
στις μονιμοποιήσεις 

δημοσίων υπαλλήλων
ΑυτεπάγγελτοςΑυτεπάγγελτος

έλεγχος για έλεγχος για 
«μαιμού» «μαιμού» 

δικαιολογητικά δικαιολογητικά 
και κατά την και κατά την 
πρόσληψη, πρόσληψη, 

παραίτηση ήπαραίτηση ή
συνταξιοδότηση, συνταξιοδότηση, 

σύμφωνα με το ν/σσύμφωνα με το ν/σ
του Υπουργείουτου Υπουργείου

ΔιοικητικήςΔιοικητικής
Μεταρρύθμισης Μεταρρύθμισης 

Σελ: 8

Σελ: 2

Σελ: 16

Σελ: 2-8
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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, 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, 
Τηλέφωνο:

2105544250

Ασπρόπυργος
Καμπόλης Παν.

Πλάτωνος 1, 
Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105572588

Φυλή - Άνω Λιόσια 

Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.
Παν Γρηγορούσης 50
& Μπότσαρη, Ζεφύρι,

Τηλέφωνο:
2102387965

Αχαρνές
Γκάτζιου Σοφία Φ.

Πάρνηθος 118, 
Εφημερία: 

08:00 - 23:00
Τηλέφωνο:
2102403004

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΜΙΧΟΓΛΟΥ Ε ΟΕ
Δεκελείας 41 &
Ξενοφώντος, 

Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2102463057

Μάνδρα
Γιάννου Γεώργιος Ι.

Δήμητρος 5
Τηλέφωνο:
2105555844

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ:Συννεφιά 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 17 έως 25
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Κυριάκος, Οσίου Κυριακού

του Αναχωρητού

Ένα ακόμα επεισόδιο ρύπανσης, αυτή τη φορά από
διαρροή μαζούτ, «χτυπάει καμπανάκι» για άμεση
ανάγκη βελτίωσης του σχεδιασμού και της συνερ-

γασίας των εμπλεκόμενων φορέων, για την αντιμετώπιση
έκτακτων επικίνδυνων συμβάντων, στη Δυτική Αττική, όπου
δραστηριοποιούνται χιλιάδες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με ενημερωση της Περιφερειακής Ενότητας Δυτι-
κής Αττικής, από ανενεργό ασβεστάδικο στην περιοχή
Ζαβερδέλα Ασπροπύργου την Τρίτη το βράδυ στις 10.30,
σημειώθηκε διαρροή μεγάλης ποσότητας μαζούτ από τις
δεξαμενές του κτιρίου. 

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, άγνωστοι αφαίρεσαν τη
βάνα της δεξαμενής και διέρρευσε το μαζούτ. Παρόμοιες επει-
σόδια , όπως μας εξηγούν,  συμβαίνουν συχνά στην περιο-
χή, για να πουληθούν ως παλιοσίδερα τα κλοπιμαία. 

«Η πυροσβεστική έφτασε αμέσως στον τόπο του ατυχήμα-
τος και  επιδιώξαμε να σταματήσουμε τη ροή του μαζούτ που
κατευθύνονταν σαν ρυάκι στον περιφερειακό δρόμο των
ΕΛΠΕ, εξηγεί ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας
Δυτικής Αττικής αρχιπύραρχος κ. Γεώργιος Δελογιάννης, και
προσθέτει: « ήταν πολύ δύσκολος ο συντονισμός με τους
αρμόδιους φορείς για να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του
συμβάντος. Χρειάστηκε να ξεπεραστούν αμέτρητες διαδικα-
στικές δυσκολίες ,ανεπίτρεπτες στις μέρες μας, για να φτάσει
τελικά  ένα  γκρέιντερ και να ανοίξουμε μία μικρή τάφρο- λεκά-
νη  ανάσχεσης και περισυλλογής του μαζούτ.». 

Πέρασαν εφτά ώρες για να γίνει ο συντονισμός 
και να αντιμετωπιστεί τελικά  η ρύπανση 

Παρά την άμεση ανταπόκριση
του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής
Αττικής   κ. Γιάννη Βασιλείου, του
διευθυντή της διεύθυνσης Πολιτι-
κής Προστασίας της Περιφέρειας
Αττικής κ. Ανδρέα Πράσινου και
των στελεχών του τμήματος  Πολι-
τικής Προστασίας της Περιφερεια-
κής Αττικής και του Ενότητας Δυτι-
κής Αττικής , που βρέθηκαν στον
τόπο του ατυχήματος από την
πρώτη στιγμή, μόλις στις 5.20 το
πρωί της επομένης ημέρας έγινε
εφικτό να αντιμετωπιστεί η ρύπανση, που να σημειωθεί θα
μπορούσε να δημιουργήσει  πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό
πρόβλημα στην βιομηχανική περιοχή με την τόσο υψηλή
δραστηριότητα.

«Ήταν ένα ακόμα περιστατικό που αποδεικνύει την ανα-
γκαιότητα συνεργασίας,  συντονισμού  της αυτοδιοίκησης
Πρώτου και Δεύτερου βαθμού και μας υποχρεώνει να επιτα-
χύνουμε για την επίτευξη αυτού του κρίσιμου στόχου» τόνισε
ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής
Αττικής κ. Γιάννης Βασιλείου.

‘’ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ’’ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

ΜΑΖΟΥΤ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
‘’Συνεργασία  και  συντονισμός, πριν είναι αργά…’’

προειδοποιεί ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής 

Έλεγχος για « μαιμού» δικαιολογητι-
κά και κατά την πρόσληψη παραίτηση

ή συνταξιοδότηση 

Ο στόχος του νέου ν/σ του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

«Όργιο» παράνομων νομιμοποιήσεων στο δημόσιο δεί-
χνουν τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων που κάνουν
οι επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης αφού δεκάδες μετα-
τροπές συμβάσεων παρουσιάζουν «προβλήματα» που
αφορούν κυρίως στον προαπαιτούμενο χρόνο προϋπη-
ρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα περισσότερα αφορούν
στον προαπαιτούμενο χρόνο προϋπηρεσίας και στη
γνησιότητα δικαιολογητικών.Σε ορισμένες υπηρεσίες οι
περιπτώσεις παρατυπιών στις μετατροπές των συμβά-
σεων δεν είναι απλά μια και δυο αλλά πολλές περισσό-
τερες.

Οι δήμοι που αναφέρονται στους ελέγχους 

Τα πλέον  σοβαρά κρούσματα εντοπίζονται στον δήμο
Ρεθύμνου, στον δήμο Ασπροπύργου , στο υπουργίο
Πολιτισμού και πιο συγκεκριμένα: 

α) Στον δήμο Ρεθύμνου: Από τον έλεγχο 98 συμβάσε-
ων έχουν εντοπιστεί προβλήματα σε 68 περιπτώσεις

β) Στο δήμο Ασπροπύργου: Σε 420 συμβάσεις υπάρ-
χουν ενδείξεις για προβλήματα στο 30% αυτών

γ) Στο Υπουργείο Πολιτισμού: Εντοπίζονται παρατυ-
πίες σε περισσότερες από 480 νομιμοποιήσεις από το
σύνολο των 1.720 φακέλων που εξετάζονται.

δ) Στον δήμο Αθηναίων: Εχουν εντοπιστεί 63 υπάλλη-
λοι με πλαστά πτυχία, εκ των οποίων οι 35 ήδη απολύ-
θηκαν. Για τους υπολοίπους 28 βρίσκεται σε εξέλιξη
ΕΔΕ.

Οι τοποθετήσεις στο πρόσφατο Δ.Σ. Ασπροπύργου 

Σημειώνουμε εδώ ότι στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο
Ασπροπύργου, ο δήμαρχος Νικόλαος Μελετίου ανέφερε
στο Σώμα ότι θα πρέπει να υπάρξει ψυχραιμία για το
θέμα. ‘’Δεν ωφελούν βιαστικές κινήσεις, καθώς η κυβέρ-
νηση είναι δεδομένο ότι θα προχωρήσει σε βαθύ έλεγχο
σε όλο το Δημόσιο’’. 

«Όργιο» παρατυπιών 
στις μονιμοποιήσεις δημοσίων 
υπαλλήλων
- Τι έδειξαν οι πρώτοι έλεγχοι 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6
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Σήμερα  Δευτέρα  και ώρα  8:30 μ.μ. θα συνε-
δριάσει  το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας προ-
κειμένου να αποφασίσει για τα παρακάτω θέμα-

τα της ημερήσιας διάταξης :
Εκλογή Αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής

Επιτροπής.
Λήψη απόφασης επί των προβλεπόμενων χρήσεων

γης της Πολεοδομικής μελέτης «ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ και
κατοικία» στην περιοχή Καλυμπάκι σύμφωνα με το Ν.
4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

Λήψη απόφασης για την αντιστοίχηση χρήσεων γής
των διατάξεων ά. 3 Π.Δ. 23-2-1987 (ΦΕΚ 166Δ΄) με 

αυτές των διατάξεων του ά. 17 του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ
142 Α΄/28-6-2014) στην περιοχή ΙΡΙΣ – ΚΡΟΝΟΣ.

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 194/14
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο ολο-
κλήρωσης της εισήγησης του ΟΡΣΑ, για την Αναθεώρη-
ση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Ελευσί-
νας. 

Λήψη απόφασης για την παράταση συμφωνητικού
μίσθωσης του ακινήτου στέγασης της Δ/νσης Κοινωνι-
κής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού μέχρι ολοκλη-
ρώσεως της διαδικασίας νέας μίσθωσης.

Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή τρο-
ποποίησης πράξης γκαράζ στο Ο.Τ. 296Γ (Γ’ Παιδικός
Σταθμός) στην περιοχή «Παράδεισος».

Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης της εργα-
σίας συντήρησης – επισκευής σχολικών συγκροτημά-
των Δήμου Ελευσίνας.

Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης του έργου:
«Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχέτευσης
Δήμου Ελευσίνας».

Ορισμός εκπροσώπου στην Τριμελή Επιτροπή για 

την μεταφορά μαθητών Δημόσιων Σχολείων Περιφέ-
ρειας Αττικής.

Διαγραφές οφειλών Τ.Α.Π.
Συγκρότηση Επιτροπής Προελέγχου καταστημάτων

υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Συγκρότησης Επιτροπής Προελέγχου καταστημάτων

προσφοράς τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων.
Συγκρότηση Επιτροπής Προελέγχου καταστημάτων

προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στην Γνω-
μοδοτική Επιτροπή Ανέλκυσης Ναυαγίων.

Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων ως μέλη της
Διαχειριστικής Επιτροπής του Κέντρου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας. 

Ορισμός μελών Επιτροπής για την Παρακολούθηση
και Παραλαβή του έργου: «Ψηφιακές Πολιτιστικές Υπη-
ρεσίες για το Νέο Δήμο Ελευσίνας»

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση αίθουσας του
2ου Γυμνασίου Ελευσίνας στον Σύλλογο «ΚΕΛΕΟΣ»
(Βόλλευ).

Στη σημερινή  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού
Σχεδίου Δήμου Ελευσίνας 

ΟΔήμαρχος Μεγαρέων, Γρηγόριος Σταμούλης πραγματοποίησε αμέσως μετά την ανάληψη των
καθηκόντων του, την πρώτη εξαιρετικής σημασίας συνάντηση στο Υπουργείο “Δημόσιας Τάξης &

Προστασίας του πολίτη”, όπου συζήτησε όλα τα ζητήματα, που αφορούν την  αποτελεσματικότερη αστυ-
νόμευση της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μεγάρων.

Συζητήθηκε το θέμα της ενίσχυσης με προσωπικό και μέσα του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμή-
ματος Τροχαίας Μεγάρων, ώστε να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που έχουν προκύψει με τους Ρομά,
με το «άβατο» της περιοχής στο Βλυχό και γενικά να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη
και την καταστολή κάθε παραβατικής συμπεριφοράς στα πλαίσια της δημόσιας Ασφάλειας και γενικά της
προστασίας των πολιτών στην περιοχή του δήμου Μεγαρέων.

Διαβεβαίωση ότι τα Αστυνομικά Τμήματα θα παραμείνουν στα Μέγαρα 
Στο Δήμαρχο δόθηκε η διαβεβαίωση ότι τα Αστυνομικά Τμήματα θα παραμείνουν στα Μέγαρα, στο

πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και του νέου σχεδιασμού του Υπουργείου, ενδεχομένως να συστεγαστούν
και επιπροσθέτως θα ενισχυθούν σημαντικά σε Προσωπικό και μέσα έτσι ώστε να εμπεδωθεί στους
δημότες και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του δήμου Μεγάρων το αίσθημα της δημόσιας
ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών.

Λύση στο θέμα των Ρομά στο προσεχές μέλλον με σχετικές αποφάσεις της κεντρικής 
διοίκησης
Σε ότι αφορά στο θέμα των Ρομά στο όρος Πατέρας, αναμένονται να ληφθούν μέτρα και να δοθεί λύση

στο αμέσως προσεχές μέλλον με σχετικές αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης, κατόπιν εμπεριστατω-
μένης και τεκμηριωμένης προσφυγής, που θα κάνει ο δήμος δια των αρμοδίων υπηρεσιών του.

Ληστεία υπό την απειλή καλάσνικοφ πραγματο-
ποιήθηκε πριν μερικά 24ωρα στα Άνω Λιόσια. Δρά-
στες, τρεις αθίγγανοι, οι οποίοι μπούκαραν μέσα σε
μαγαζί με τσιγάρα ληστεύοντας  το εμπόρευμα . 

Στη συνέχεια οι  δράστες  απήγαγαν τον άτυχο
ιδιοκτήτη και τον μετέφεραν σε άλλο σημείο, κάπου
στην Ε.Ο Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος του Ασπρο-
πύργου. 

Εκεί τον έδεσαν τον φίμωσαν και τον εγκατέλειψαν
αβοήθητο αφού του πήραν και  το φορτηγό  του.
Τον ιδιοκτήτη βρήκε σε άθλια κατάσταση η ομάδα
ΔΙΑΣ, η οποία  εξαπέλυσε  ανθρωποκυνηγητό για
τον εντοπισμό των δραστών…

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ
ΚΑΛΑΣΚΝΙΚΟΦ 

Aθίγγανοι λήστεψαν και
παράτησαν αβοήθητο
ιδιοκτήτη φορτηγού 

Επίσκεψη του δημάρχου Μεγαρέων στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης

Προτεραιότητα η αντιμετώπιση 
προβλημάτων λόγω του «άβατου»
στον Βλυχό και η ενίσχυση των Α.Τ. 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡOΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ 
ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ (ΕΕΔΥΕ)

Ανακοίνωση
Την ανοιχτή εμπλοκή

επέλεξε η ελληνική κυβέρνηση
στην κλιμακούμενη ιμπεριαλι-
στική επέμβαση σε Συρία και
Ιράκ, με πρόσχημα τη δράση
των Ισλαμιστών του "Ισλαμικού
Κράτους" στην περιοχή. 

Η ΕΕΔΥΕ καταγγέλλει
την απόφαση των  Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυ-
νας να εφοδιάσουν με πυρομαχικά και όπλα τους
Κούρδους στο Βόρειο Ιράκ, συμμετέχοντας έτσι στην
αυτόκλητη "Συμμαχία των Προθύμων", υπό την ηγε-
σία των ΗΠΑ, που στόχο έχει τον ενεργειακό και γεω-
στρατηγικό έλεγχο και την επιβολή του  ιμπεριαλιστι-
κού σχεδίου "Μεγάλη Μέση Ανατολή". Περισσεύει η
υποκρισία, όταν όλοι γνωρίζουν πως το ελληνικό
ΥΠΕΞ  «ζήτησε» την αποχώρηση της Πρέσβειρας της
Συρίας από την Αθήνα και επέβαλε οικονομικές και
πολιτικές  κυρώσεις  στη Συρία και το Ιράν, στο πλαί-
σιο των αποφάσεων της ΕΕ.

Με την απόφασή της αυτή, η Ελληνική κυβέρ-
νηση "αναβαθμίζει" τη συμμετοχή της σε πολεμικές
επιχειρήσεις εναντίον  "τρομοκρατών τζιχαντιστών",
τους οποίους  ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, μαζί με τις μοναρχίες
του Κόλπου, δημιούργησαν, χρηματοδότησαν και
εκπαίδευσαν, όταν αυτό τους βόλευε. Τέτοιες δυνά-
μεις ήταν χρήσιμες όταν βομβάρδισαν οι ιμπεριαλι-
στές την Λιβύη διαμελίζοντάς την. 

Η Βάση της Σούδας ήταν και τότε στρατηγικό και
κομβικό εφαλτήριο για τις επιθέσεις του ΝΑΤΟ, που
απλόχερα παραχωρείται μονίμως από τις ελληνικές
κυβερνήσεις.

Η απόφαση της κυβέρνησης έρχεται την ίδια στιγμή
που και η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε την ενερ-
γό συμμετοχή της στην ίδια "συμμαχία", συμβάλλο-
ντας έτσι στον ανταγωνισμό για το ποιός καλύτερα θα
υπηρετήσει τα ιμπεριαλιστικά σχέδια και τί μερτικό θα
πάρει.

Η νέα κατάσταση που διαμορφώνεται έτσι, κλιμακώ-
νει τους τυχοδιωκτισμούς και κινδύνους για όλους
τους λαούς της περιοχής με ραγδαία άνοδο των κυμά-
των προσφύγων προς όλες τις χώρες και ιδιαίτερα
προς την Ελλάδα.

Η Ελληνική κυβέρνηση συντάσσεται ανοιχτά με
όλους εκείνους που εδώ και χρόνια απεργάζονται και
στήνουν επεμβάσεις, βίαιες αλλαγές καθεστώτων,
αλλαγές συνόρων. Συμμετέχει και έχει μεγάλη ευθύνη!

Απαιτούμε:
την απεμπλοκή από τις πολεμικές επιχειρήσεις ενα-

ντίον γειτονικών λαών!
την επιστροφή των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμε-

ων από το εξωτερικό!
το κλείσιμο της Βάσης της Σούδας και των Στρατη-

γείων σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα!
την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και τους υπόλοι-

πους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς!
Οι λαοί δεν έχουν ανάγκη από την "πρόθυμη βοή-

θεια" όλων αυτών που τους εμπλέκουν  σε τέτοιου
είδους κινδύνους και περιπέτειες, με μοναδικό σκοπό
τα κέρδη των μονοπωλίων και του μεγάλου κεφαλαί-
ου!

«Ο επανέλεγχος των συμβάσε-
ων που μετατράπηκαν από Ορι-
σμένου Χρόνου σε Αορίστου
επιβάλλεται από νόμο που
ψήφισε πρόσφατα η Βουλή και
άρα οφείλει να υλοποιηθεί. Οι
νόμοι δεν μπορεί να εφαρμόζο-
νται επιλεκτικά» αναφέρει σε
ανακοίνωσή του για το θέμα που
προέκυψε ο πρόεδρος της ΠΕΔ
Αττικής  Ν. Σαράντης , τονίζοντας
ότι «η Τοπική Αυτοδιοίκηση στηρί-
ζει έμπρακτα τη διαφάνεια και την
αξιοκρατία στον δημόσιο βίο.
Όπως επίσης κινείται αυστηρά
μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας,
που αποτελεί την μόνη εγγύηση και
προστασία των ίδιων των πολι-
τών».

Ωστόσο, όπως διευκρινίζει «εάν
από τον έλεγχο προκύπτει θέμα το
οποίο αφορά σφάλματα και τυχόν
παρανομίες που έγιναν με την
ανοχή ή και την άμεση ευθύνη του
πολιτικού συστήματος, αυτό  δεν
μπορεί να αποτελεί λόγο να τιμω-
ρηθούν σήμερα, μετά σχεδόν δέκα
χρόνια, αμέτοχοι εργαζόμενοι». 

Προσθέτει επίσης ότι «δεν είναι
δίκαιο να ταλαιπωρηθούν οι πολί-
τες από τα πιθανά κενά που ενδέ-
χεται να δημιουργηθούν στις υπη-
ρεσίες των Δήμων, που είναι ήδη
εξαιρετικά υποστελεχωμένες λόγω
της πολύχρονης απαγόρευσης των
προσλήψεων».

Γι αυτό το λόγο ζητά, παράλληλα
με τη διαδικασία του επανελέγχου
των συμβάσεων, την άμεση σύγκλι-
ση μιας τριμερούς επιτροπής
(αρμόδια Υπουργεία, Αυτοδιοίκη-
ση, συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι
των εργαζόμενων) για να ληφθούν
οι αναγκαίες αποφάσεις ώστε να
αποτρέψουμε την διάλυση των
υπηρεσιών των Δήμων. 

ΠΕΔΑ: Ναι στον έλεγχο των συμβάσεων, 
όχι στη διάλυση των δήμων

Δυναμική παρέμβαση
πραγματοποίησαν φίλοι και
μέλη των δημοτικών κινή-
σεων Ιλίου,Αγίων Αναργύ-
ρου Καματερού και Φυλής,
«Αλληλέγγυα Πόλη –
Συνεργασία Ριζοσπαστικής
Αυτοδιοίκησης», «Αλληλεγ-
γύη – η δύναμή μας» και
«Ριζοσπαστική Κίνηση
Φυλής» αντίστοιχα, την
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014, στην ΔΟΥ Αγίων Αναρ-
γύρων ενάντια στον άδικο και αντισυνταγματικό
ΕΝΦΙΑ που πλήττει  εργαζόμενους και  ανέργους. 

Τα μέλη των παρατάξεων πραγματοποίησαν συμ-
βολική κατάληψη στην κοινή τους εφορία και διένειμαν
υλικό στους φορολογούμενους που βρέθηκαν εκεί,
αλλά και στους εφοριακούς, ενημερώνοντας για το
συγκεκριμένο νόμο και τα δικαιώματα που έχουν οι

φορολογούμενοι, αλλά και για
τις προγραμματισμένες άμε-
σες παρεμβάσεις που προτί-
θενται να πραγματοποιήσουν
το επόμενο διάστημα. 

Η αντίσταση και πλατιά
συσπείρωση όλων όσων δεν
πληρώνουν τον συγκεκριμέ-
νο φόρο, είτε γιατί είναι αντι-
συνταγματικός, είτε γιατί δεν
μπορούν να ανταπεξέλθουν,

σε δυναμικές κινητοποιήσεις μπορούν να αποτελέ-
σουν το μέσο τόσο για την κατάργηση του ίδιου του
ΕΝΦΙΑ, όσο και για την ανατροπή των μνημονιακών
πολιτικών λιτότητας.

Το επόμενο διάστημα θα ληφθούν συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες για την βαθύτερη ενημέρωση και κινη-
τοποίηση των πολιτών στις γειτονιές της Δυτικής Αθή-
νας αλλά και σ΄ ολη την Αττική.

Δυναμική παρέμβαση ενάντια στον ΕΝΦΙΑ 
στην ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΟΛΙΤΩΝ ΦΥΛΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ  ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12
ΟΚΤΩΒΡΗ ΣΤΙΣ  5μμ ΣΤΟ ΣΤΕΚΙ
ΜΑΣ  ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ

ΠΗΝΕΙΟΥ 4 ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ
ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ

΄΄ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ΄΄..

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
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Τα γραφεία του Συλλόγου των Ρουμάνων στον
Ασπρόπυργο επισκέφθηκε, την Κυριακή το
μεσημέρι, αντιπροσωπεία από τη Ρουμανία με

επικεφαλής τον υπουργό για τους απόδημους Ρουμά-
νους κ. Βogdan Stanoevici, τον Πρέσβη της Ρουμανίας
στην Ελληνική Δημοκρατία, κ. Lucian Fatu , οι οποίοι
ήταν επίσημοι προσκεκλημένοι του  Συλλόγου Ρουμά-
νων του Ασπροπύργου. 

Το κάλεσμα αυτό έγινε με αφορμή την τελετή έναρξης
των μαθημάτων ρουμανικής γλώσσας και ρουμανικού

πολιτισμού, που διεξάγεται
στα πλαίσια του Συλλόγου. 

Στην χθεσινή εκδήλωση,
εκτός από εκπροσώπους της
Ρουμανίας, προσκεκλημένος
ήταν ο δήμαρχος Ασπροπύρ-
γου, Ν. Μελετίου, δημοτικοί
σύμβουλοι καθώς και πολίτες
της Ρουμανίας που ζουν και
εργάζονται στον Ασπρόπυρ-
γο .

Αξίζουν συγχαρητήρια στην
πρόεδρο του Συλλόγου, Conduraru Marianna
και στους διοργανωτές της εκδήλωσης  για το
ιδιαίτερα θετικό έργο που έχουν προσφέρει
στην τοπική κοινωνία. Η σημαντική δράση
του Συλλόγου τονίσθηκε κι από όλους τους
ομιλητές , αποδεικνύοντας πως η παρουσία
του Συλλόγου Ρουμάνων του Ασπροπύργου
μόνο θετικά έχει να προσφέρει στην περιοχή. 

Όλο το video από την επίσκεψη στη διευθύνση
www.thriassio.gr/web-tv

Επίσκεψη του Ρουμάνου υπουργού Βogdan Stanoevici 
στα γραφεία του Συλλόγου Ρουμάνων στον Ασπρόπυργο 
Με αφορμή την έναρξη μαθημάτων ρουμανικής γλώσσας και ρουμανικού πολιτισμού,
που υλοποιούνται για 3η χρονιά από τον τοπικό Σύλλογο

Με επισημότητα τελέστηκε, την Τετάρτη, 24
Σεπτεμβρίου, ο αγιασμός για τη νέα σχο-
λική χρονιά στο Κέντρο κοινωνικής φρο-

ντίδας Ατόμων με Αναπηρία, «Εργαστήρι - Λίλιαν
Βουδούρη», παρουσία των γονέων των ατόμων με
ειδικές ανάγκες που φιλοξενούνται στο Κέντρο. 

Τη δημοτική αρχή εκπροσώπησαν η Αναπληρώ-
τρια Δήμαρχος σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής, κα
Τζένη Μπάρα και ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Πολε-
οδομίας και Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Άνω
Λιοσίων, κ. Νίκος Χατζητρακόσιας.

Στον χαιρετισμό που απηύθηνε αμέσως μετά τον
αγιασμό, η κα Μπάρα εξήρε το έργο που επιτελεί-
ται στο «Εργαστήρι». «Το έργο σας είναι σημαντικό
και η αγκαλιά σας τεράστια για τους ανθρώπους
που φιλοξενείτε εδώ. Είναι σίγουρο ότι τους εξα-
σφαλίζετε μια αξιοπρεπή ανθρώπινη διαβίωση κι
είστε άξιοι συγχαρητηρίων. 

Ευελπιστούμε να συνεργαστούμε και να προσφέρουμε
ότι καλύτερο στους ανθρώπους που το δικαιούνται και το
αξίζουν», τόνισε η κα. Μπάρα.

Την ευχή να επιτευχθούν οι στόχοι του «Εργαστηρίου»
εξέφρασε από την πλευρά του ο κ. Χατζητρακόσιας.
«Πέρα από την ιδιότητά μου, ως μέλος της Δημοτικής
Αρχής, έρχομαι από ηθική υποχρέωση ως φίλος, σε

συνανθρώπους που η διαφορετικότητά τους μας ενώνει.
Χαίρομαι γιατί σήμερα απέκτησα 100 φίλους και αποκτή-
σατε έναν ακόμα. Οι στόχοι σας, με την ευλογία του Θεού,
να επιτευχθούν», ευχήθηκε ο κ. Χατζητρακόσιας.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του «Εργαστηρίου»
ενημέρωσαν τους εκπροσώπους της δημοτικής αρχής για
το έργο του Κέντρου και εξέφρασαν την ελπίδα ότι θα
συνεχιστεί η καλή συνεργασία που υπάρχει, διαχρονικά, 

από την εγκατάσταση του Κέντρου στα Άνω Λιόσια.
Αμφότεροι οι Αναπληρωτές Δήμαρχοι, κα Μπάρα και κ.

Χατζητρακόσιας, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση
συνεργασίας της Προέδρου του δ.σ. του «Εργαστηρίου»,
κας Μαρίας Τουρκοχωρίτη και της Αντιπροέδρου, κας
Ζωής Κοντογιάννη, δεσμεύθηκαν να καταβάλουν κάθε
προσπάθεια για να συνδράμουν το έργο του.

Το «Εργαστήρι - Λίλιαν Βουδούρη» παρέχει 
τις υπηρεσίες του σε 97 νέους και νέες

Το «Εργαστήρι - Λίλιαν Βουδούρη» παρέχει τις υπηρε-
σίες του σε 97 νέους και νέες με μέση και ελαφρά νοητική
υστέρηση, άνω των 18 ετών, ενώ στις τρεις στέγες υπο-
στηριζόμενης διαβίωσης φιλοξενούνται 27 ΑμΕΑ. Ένα στά-
διο πριν τη λειτουργία της βρίσκεται και η 4η στέγη υπο-
στηριζόμενης διαβίωσης.

Στο έργο του Ιδρύματος «Λίλιαν Βουδούρη»
και του Κέντρου Ατόμων με Αναπηρία, «Εργαστήρι» 
Θα συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις ο Δήμος Φυλής

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του 
«Εργαστηρίου» συζητούν με τους αναπληρωτές

δημάρχους για το έργο και τα προβλήματα του κέντρου

Ο πρέσβης της Ρουμανίας, Lucian Fatu, ο υπουργός
Βogdan Stanoevici, ο δήμαρχος Ασπροπύργου Ν. Μελετί-

ου και η πρόεδρος του Συλλόγου Conduraru Marianna 

Η αναπληρώτρια δήμαρχος Τζένη Μπάρα
εύχεται καλή χρονιά



6 - ΘΡΙΑΣΙΟ Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ

‘’Χρειάζεται ψυχραιμία’’  τόνισε ο δήμαρχος 
Ν. Μελετίου 

‘’Το πρόβλημα είναι τεράστιο’’ τόνισε ο κ. Μελετίου,
προσθέτοντας ότι ‘’Από μόνος του ο δήμος δεν μπορεί
να φέρει αποτελέσματα. 

Ο δήμος πρέπει να δείξει ψυχραιμία μέχρι το τελικό
πόρισμα διαβιβασθεί στο ΑΣΕΠ. Γνωρίζετε ότι αυτοί οι
εργαζόμενοι έχουν υποσθεί τρεις ελέγχους και είναι
απορίας άξιο πως έχουν στοχοποιηθεί;’’ κατέληξε ο κ.
Μελετίου. 

Τη σύγκληση εκτάκτου δημοτικού συμβουλίου,
ζήτησε ο Αλ. Τσοκάνης 

Τα παραπάνω διευκρινίσθηκαν από τον δήμαρχο
Ασπροπύργου, απαντώντας σε ερώτηση του δημοτι-
κού συμβούλου, Αλ. Τσοκάνη, ο οποίος με τη σειρά του
ζήτησε τη σύγκληση εκτάκτου δημοτικού συμβουλίου,
στο οποίο θα συζητηθεί αποκλειστικά το παραπάνω
ζήτημα. 

Απαντώντας ο δήμαρχος Ασπροπύργου υπογράμμι-
σε ‘’Αφού δεν υπάρχει κάποια διοικητική πράξη, είναι
πρόωρο να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο’’.

Συνάντηση των επικεφαλής των παρατάξεων,
ζήτησε ο Γιάννης Ηλίας 

Στη συνέχεια, παίρνοντας το λόγο ο δημοτικός σύμ-
βουλος, Γιάννης Ηλίας, πρότεινε λόγω της σοβαρότη-
τας του θέματος, να βρεθούν οι επικεφαλής των παρα-
τάξεων για αντιμετώπισή του. 

Ο κ. Μελετίου συμφώνησε ενώ ο κ. Τσοκάνης διαφώ-
νησε λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ΄΄το θέμα είναι πολι-
τικό και πρέπει να πραγματοποιηθεί έκτακτο Δ.Σ. ώστε
να ενημερωθεί ο κόσμος’’.

Κλείνοντας το θέμα ο δήμαρχος, Ν. Μελετίου είπε ότι 

πάγια θέση του Δήμου είναι να μην απολυθεί κανένας
εργαζόμενος, διότι αν συμβεί κάτι τέτοιο δεν θα μπορεί
να λειτουργήσει  ο δήμος. 

Στο τέλος της συζήτησης λήφθηκε ομόφωνη απόφαση
για τη σύνταξη ψηφίσματος. 

Όπως καταλαβαίνετε αγαπητοί αναγνώστες, το παρα-
πάνω θέμα, λόγω της σοβαρότητάς του, θα πρέ

πει ο κάθένας από εμάς να το προσεγγίζει υπεύθυνα
, καθώς αν επαληθευτούν οι πληροφορίες, μιλάμε για
΄΄κράχ’’ στους δήμους. Θα σας κρατάμε ενήμερους
πάντα στην κατεύθυνση της σφαιρικής και υπεύθυνης
ενημέρωσης. 

ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα με
τη συμμετοχή πλήθους
πιστών πανηγύρισε το ιστο-

ρικό εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη
του Θεολόγου Άνω Λιοσίων κατά το
διήμερο 25 και 26 Σεπτεμβρίου. 

Την παραμονή της εορτής, το από-
γευμα της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρί-
ου, τελέστηκε ο Αρχιερατικός Εσπε-
ρινός και η Λιτάνευση της Ιερής
Εικόνας. Επικεφαλής της πομπής
τέθηκε η Φιλαρμονική του Δήμου,
ενώ την εικόνα συνόδεψε μεγάλος
αριθμός κληρικών και εκπροσώπων
της Δημοτικής Αρχής. 

Ανήμερα της γιορτής το πρωί της
Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου τελέ

στηκε  ο Όρθρος και η  θεία Λει-
τουργία, ενώ οι θρησκευτικές εκδη-
λώσεις ολοκληρώθηκαν με την Ιερά
παράκληση του Αγίου.

Στις εορταστι-
κές εκδηλώ-
σεις από την

πλευρά της Δημοτικής Αρχής έδω-
σαν το «παρών» οι Αντιδήμαρχοι
Δημήτρης Καμπόλης, Μιχάλης Οικο-
νομάκης, Θανάσης Σχίζας και Γιάν

νης Μαυροειδάκος, η Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Ζωή
Αρβανιτάκη, τα μέλη του Δ.Σ. Δημή-
τρης Τσίγκος, Μαρίνος Σαρλάς,
Τζένη Μπάρα, Ευριπίδης Παππάς,
Γιώργος Μαυροειδής και ο Τ.Σ Δημή-
τρης Κοψαχείλης

Αυτεπάγγελτος  έλεγχος  για «μαιμού» δικαιολογητικά Αυτεπάγγελτος  έλεγχος  για «μαιμού» δικαιολογητικά 
και κατά την πρόσληψη, παραίτηση ή συνταξιοδότηση και κατά την πρόσληψη, παραίτηση ή συνταξιοδότηση 

Υποχρεωτικός και αυτεπαγγέλτως  τόσο πριν την πρόσληψή τους όσο και όταν παραιτούνται ή συνταξιοδο-
τούνταο  καθίσταται πλέον ο έλεγχος για τη γνησιότητα των διαφόρων  δικαιολογητικών που καταθέτουν οι
υπάλληλοι του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Αυτό προβλέπεται ρητά στο νομοσχέδιο «Ανοικτή διά-
θεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα» του Υπουργείου Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που κατατέθηκε στη Βουλή.
Ο στόχος του ν/ σ είναι διττός:
Αφ’ εντός μεν να αποτρέψει στο μέλλον ανάλογα συμβάντα μ΄αυτά που αποκαλύπτονται από τους ελέγχους

που διενεργεί το υπουργείο …
Αφ΄ετέρου να προλάβει όσους από τους επίορκους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους , οι οποίοι για διάφορους

λόγους ( κωλυσιέργεια υπηρεσιών) δεν έχουν εντοπιστεί και σπεύδουν να παραιτηθούν ή να συνταξιοδοτηθούν
προκειμένου να αποφύγουν τις συνέπειες των πράξεών τους ( ποικνικές , πειθαρχικές , επιστροφή χρημάτων
κ.α)Αναφέρει συγκεκριμένα το νομοσχέδιο :

« Καθιερώνεται η διαδικασία του υποχρεωτικού και αυτεπάγγελτου ελέγχου της γνησιότητας όλων των ανα-
γκαίων δικαιολογητικών που υποβάλλονται για κάθε νέο διορισμό ή πρόσληψη. Για όλους τους υπαλλήλους,
μόνιμους και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σε όλο το Δημόσιο και για όλους τους τρόπους πρόσληψης

– Για τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους καθιερώνεται ο αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαι-
ολογητικών με αφορμή συγκεκριμένη σοβαρή υπηρεσιακή μεταβολή (μετάταξη ή μεταφορά) ή με την παραίτη-
ση από την υπηρεσία. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι ο έλεγχος για κάθε υπηρετούντα υπάλληλο θα γίνει
οπωσδήποτε τουλάχιστον μία φορά, αφού καθιερώνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση και για την αποχώρηση
του υπαλλήλου από την υπηρεσία».

Ε. Λιάκος 
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Την πεποίθηση ότι όλα τα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου θα συνεργαστούν, πέρα
από παρατάξεις, για το καλό του δήμου, εξέ-

φρασε ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Φυλής (ΚΕΔΗΦ), κ. Γκίκας Χειλαδάκης. 

Μιλώντας στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου, την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, ο
Πρόεδρος της ΚΕΔΗΦ απηύθυνε μήνυμα ενότητας. 

«Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα, δεν έχουμε να
χωρίσουμε τίποτα», υπογράμμισε ο κ. Χειλαδάκης
και κάλεσε τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, αιρετούς και δημότες, να συνεργαστούν με
σκοπό να καταστεί η Κοινωφελής Επιχείρηση βιώ

σιμη και οικονομικά ανεξάρτητη από τον Δήμο. Για
να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, όπως ανέφερε, θα
εξετασθούν όλα τα προγράμματα και θα επιδιωχθεί
η συμμετοχή της ΚΕΔΗΦ σε όσο το δυνατόν περισ-
σότερα. Πρόσθεσε ακόμα ότι θα αξιοποιηθεί όλο το
δυναμικό της Επιχείρησης κι ότι, μέχρι στιγμής, η
ΚΕΔΗΦ δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα,
Σημείωσε, ωστόσο, ότι υπάρχουν ορισμένα κενά,
στις υπηρεσίες που η Διοίκηση θα επιδιώξει να
καλύψει. 

Τα μέλη του Δ.Σ. εξέφρασαν τη διάθεσή τους να
δουλέψουν ώστε η Κοινωφελής Επιχείρηση να
ανταποκριθεί στις προσδοκίες των δημοτών. Η κα 

Κατερίνα Ματρακούκα, εκπρόσωπος των κοινωνι-
κών φορέων στο Δ.Σ., ανέφερε ότι προσεχώς θα
προτείνει σειρά δράσεων που δεν απαιτούν οικο-
νομική επιβάρυνση από την πλευρά της ΚΕΔΗΦ.  

Κατά τη συνεδρίαση, πραγματοποιήθηκε η
συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα με Πρόεδρο τον κ.
Γκίκα Χειλαδάκη (αιρετό εκπρόσωπο της πλειοψη-
φίας του Δήμου), Αντιπρόεδρο τον κ. Δαυίδ Μαύρο
(αιρετό εκπρόσωπο της πλειοψηφίας του Δήμου)
και μέλη τους κ.κ. Δημήτρη Πουλιάση (αιρετό
εκπρόσωπο από την παράταξη του Δημήτρη
Μπουραΐμη), Χρήστο Καρνάτσο (δημότη), Γεώργιο
Λιάσκο (δημότη), Γεώργιο-Θωμά Χουλιάρα (δημό-
τη) και κα Κατερίνα Ματρακούκα (εκπρόσωπο των
κοινωνικών φορέων). Αναπληρωματικά μέλη ορί-
στηκαν, από τους αιρετούς εκπροσώπους ο κ. Θεο-
δόσης Δρόλιας, από τους δημότες οι κ.κ. Ηλίας Κοκ-
κίνης, Μαρία Χριστοπούλου, Γεώργιος Καραϊσκά-
κης, Γεώργιος Ευθυμιάδης και Χρήστος Αποστολό-
πουλος και από τους κοινωνικούς φορείς ο κ. Αθα-
νάσιος Βυθούλκας.

Επίσης, το Δ.Σ. ενέκρινε την ανανέωση των ετή-
σιων συμβάσεων του προσωπικού της Μονάδας
Φύλαξης Βρεφών. 

Τέλος, συζητήθηκε ως έκτακτο θέμα και εγκρίθηκε
ο ορισμός του κ. Χρήστου Καρνάτσου ως εντεταλ-
μένου συμβούλου για το πρόγραμμα  «Βοήθεια στο
σπίτι» στο δημοτικό διαμέρισμα Ζεφυρίου και του κ.
Γεώργιου-Θωμά Χουλιάρα ως εντεταλμένου συμ-
βούλου για το ίδιο πρόγραμμα στο δημοτικό διαμέ-
ρισμα Φυλής.

Ενωτικό πνεύμα στην Κοινωφελή Επιχείρηση
του Δήμου Φυλής (Κ.Ε.ΔΗ.Φ)

Το Δ.Σ. ενέκρινε την ανανέωση των ετήσιων συμβάσεων 
του προσωπικού της Μονάδας Φύλαξης Βρεφών

Το ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΚΕΔΗΦ): Από αριστερά, Άκης Χουλιάρας,
Δαυίδ Μαύρος, Γιώργος Λιάσκος, Κατερίνα Ματρακούκα, Χρήστος Καρνάτσος και 

Γκίκας Χειλαδάκης. Aπουσιάζει ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Πουλιάσης

Ο Πρόεδρος Γκίκας Χειλαδάκης 
με το προσωπικό της ΚΕΔΗΦ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Στην αυριανή συνεδρίαση 
της Οικονομικής  Επιτροπής 
Δήμου Ελευσίνας        

Σε συνεδρίαση καλείται την  Τρίτη 30 Σεπτεμ-
βρίου 2014 και ώρα 7:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατά-
στημα Ελευσίνας, η αρμόδια Οικονομική Επιτρο-
πή για να συζητήσει τα παρακάτω θέματα:

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση
των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για
την προμήθεια υδραυλικών υλικών.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση 
των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού

για την προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων
υλικών.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση
των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για
την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπι-
σμού.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση
των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για
την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα, μηχα

νήματα έργου και μη αυτοκινούμενα μηχανήματα
του Δήμου Ελευσίνας.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση
των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για
την εκτέλεση της εργασίας: Κλάδεμα και περιορι-
σμός ύψους δένδρων.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
315.000,00 € για κατασκευή εξωτερικών διακλα-
δώσεων αποχέτευσης Δήμου Ελευσίνας.

Συνάντηση της Περιφερειάρχη Συνάντηση της Περιφερειάρχη 
Αττικής Ρένας Δούρου Αττικής Ρένας Δούρου 

Με τον Πρόεδρο και Μέλη Με τον Πρόεδρο και Μέλη 
του Δ.Σ. του Σωματείου των του Δ.Σ. του Σωματείου των 
εργαζομένων στον ΕΔΣΝΑεργαζομένων στον ΕΔΣΝΑ

Συνάντηση με τον Πρόεδρο και Μέλη του Δ.Σ. του
Σωματείου των εργαζομένων στον Ειδικό Διαβαθ-
μιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), μετά

από αίτημά τους, είχε σήμερα το πρωί, στα γραφεία της
Περιφέρειας, η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου. Η
συζήτηση περιστράφηκε γύρω από σειρά ζητημάτων
όπως: την είσοδο τρίτων στο ΧΥΤΑ, το θέμα των συμβα-
σιούχων, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργα-
σίας για τους απασχολούμενους στους εργοστασιακούς
χώρους και την πρόσληψη γιατρού εργασίας. 

Από παλιότερη επίσκεψη στο ΧΥΤΑ Φυλής
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"ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ 2014" ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Ένα τριήμερο παράδοσης στις Παλαιές Αποθήκες 
της Ελαιουργικής 

Διαβεβαιώσεις 
Καμπόλη – Αρβανιτάκη 

Για την εύρυθμη ια την εύρυθμη 
λειτουργία του Δημοτικού λειτουργία του Δημοτικού 

Συμβουλίου Φυλής Συμβουλίου Φυλής 

Να αξιοποιήσουν το προσωπικό του Γραφείου
Παρατάξεων, για την καλύτερη ενημέρωσή τους στα
θέματα που θα εισάγονται για συζήτηση στο Δημοτικό
Συμβούλιο και στα άλλα συλλογικά όργανα του Δήμου
Φυλής , προέτρεψε τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμ-
βουλίου ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Εσόδων Δημή-
τρης Καμπόλης.

Μιλώντας στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο τόνισε
ότι η διοίκηση του Δήμου Φυλής θα μεριμνήσει, όπως
επιτάσσει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, ώστε να
επιτελέσουν οι παρατάξεις το έργο τους με τις καλύτε-
ρες δυνατές προϋποθέσεις. 

Προηγουμένως η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-
λίου Ζωή Αρβανιτάκη διαβεβαίωσε ότι θα καταβληθεί
κάθε προσπάθεια ώστε να είναι πλήρης ο φάκελος
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και να υπάρχουν
οι σχετικές εισηγήσεις, πριν από κάθε συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΧΑΡΙΤΙΔΗ, ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ
ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ,
ΚΑΙ Η ΓΑΡΓΑΡΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. 

Αυξάνονται στους 150.000 οι δικαιούχοι 
κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ
Το πρόγραμμα αφορά σε μία έως πέντε διανυκτερεύσεις

Στα 150.000 άτομα, από 130.000 που ήταν ο αρχικός στόχος, θα ανέλθει ο αριθμός των δικαιούχων
και των ωφελούμενων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2014 - 2015 με επιταγή, του Οργα-
νισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, με απόφαση που υπέγραψε χθες ο Διοικητής του Οργα-
νισμού Θεόδωρος Αμπατζόγλου.

Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση διακοπών διάρκειας από μία έως πέντε διανυκτερεύσεις σε
τουριστικά καταλύματα που έχουν συμβληθεί με τον ΟΑΕΔ.
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Επιστολή σχετικά με το μείζον θέμα της μεταφοράς των
μαθητών στην Ανατολική Αττική απέστειλε ο αντιπερι-
φερειάρχης Πέτρος Φιλίππου. Σ΄αυτήν ο κ.Φιλίππου

αναφέρει ότι το θέμα της μεταφοράς είναι,πρωτίστως,πολιτικό
εφόσον σχετίζεται με την πολιτική των περικοπών, ενώ επηρε-
άζει άμεσα τη ζωή χιλιάδων μαθητών και των οικογένειών τους. 

Επισυνάπτεται η σχετική  επιστολή:

Όπως ήδη γνωρίζετε, δύο μόλις βδομάδες μετά την έναρξη
της νέας σχολικής χρονιάς, το μείζον θέμα της μεταφοράς των
μαθητών, παραμένει άλυτο δυσκολεύοντας σημαντικά τη ζωή
χιλιάδων μαθητών αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων
όλης της χώρας.

Το θέμα της μεταφοράς των μαθητών είναι πρωτίστως πολιτι-
κό και σχετίζεται άμεσα με την κυβερνητική μνημονιακή πολιτι-
κή δραστικών περικοπών των δημοσίων δαπανών. Οι περικο-
πές αυτές που προβλέφθηκαν με την ΚΥΑ 24001/2013 πλήτ-
τουν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των μαθητών
στην παιδεία, καθιστώντας πολυτέλεια τη μεταφορά τους στα
σχολεία.

Χαρακτηριστικό αυτού είναι ότι με τον διαγωνισμό που διεξή-
γαγε η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, κατ’ εφαρμογή για
πρώτη φορά της παραπάνω ΚΥΑ, είχαν αποκλειστεί από τις
μεταφορές με λεωφορεία πάρα πολλά δρομολόγια, ιδιαίτερα
της Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης, σε ποσοστό που υπερέβαι-
νε το 40%, λόγω των χιλιομετρικών περιορισμών που εκείνη
περιελάμβανε.

Συγκεκριμένα, αναφέρουμε ότι για τη σχολική χρονιά 2013-
2014 δημοπρατήθηκαν συνολικά 916 δρομολόγια (535 Πρωτο-
βάθμιας και 381 Δευτεροβάθμιας) για όλη την Περιφέρεια Αττι-
κής (προϋπολογισμός: 18.400.000 € περίπου, ενώ για την
περίοδο 2014-2015 δημοπρατήθηκαν μόλις 560 δρομολόγια
(387 Πρωτοβάθμιας και 173 Δευτεροβάθμιας) συνολικού
κόστους 12.992.000 €. Είναι προφανές από τα εν λόγω στοι-

χεία ότι υπήρξε τεράστια περικοπή στα δρομολόγια κυρίως σε
εκείνα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (*συνημμένο αρχείο).

Όσον αφορά στον διαγωνισμό, αξίζει να αναφερθεί ότι, παρό-
λο που έχει υποβληθεί ο φάκελος των κατακυρωμένων δρομο-
λογίων από 9/9/2014, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα ο προσυμ-
βατικός έλεγχος από την αρμόδια Επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να υπογραφούν οι
συμβάσεις ανάθεσης.

Το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών είναι έντονο και
στην Ανατολική Αττική εξαιτίας ακριβώς της χωροταξικής της ιδι-
αιτερότητας, γεγονός που επισήμαναν οι δήμαρχοι της περιο-
χής με κοινό υπόμνημα τους προς όλους τους αρμόδιους
φορείς στις 16/7/2014 θέλοντας να βρεθεί μια λύση ενόψει της
έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Ειδικότερα για την Ανατολική Αττική ενώ πέρσι δημοπρατή-
θηκαν 301 δρομολόγια (177 Πρωτοβάθμιας και 124 Δευτερο-
βάθμιας), για την περίοδο 2014-2015-2016 δημοπρατήθηκαν
μόνο 208 δρομολόγια (136 Πρωτοβάθμιας και 72 Δευτεροβάθ-
μιας). Από τα 208 αυτά δρομολόγια, έχουν αναδειχθεί προσω-
ρινοί μειοδότες μέχρι σήμερα μόνο σε 156 δρομολόγια ενώ στα
υπόλοιπα δεν έχει κατατεθεί καμία προσφορά.

Με δεδομένο ότι για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση επιβάλλε-
ται παρουσία συνοδού, το κόστος καθίσταται υπερβολικό για
τους μεταφορείς, με αποτέλεσμα στις περισσότερες περιπτώ-
σεις να είναι ασύμφορο και να μην υπάρχει καμία προσφορά.

Από την πλευρά της, η νέα Περιφερειακή Αρχή, από την προ-
εκλογική κιόλας περίοδο, είχε αναδείξει το πρόβλημα και αμέ-
σως μετά την εκλογή της επισκέφθηκε την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να θέσει το κρίσιμο
ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών. Η συνάντηση αυτή απέβη
άκαρπη, με αποτέλεσμα με την ανάληψη της διοίκησης την 1η
Σεπτεμβρίου, η νέα Περιφερειακή Αρχή να βρεθεί μπροστά σε
ένα επιπλέον πρόβλημα, την εξαίρεση του μεγαλύτερου
μέρους των δρομολογίων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

από το σύνολο των δρομολογίων που είχαν ήδη δημοπρα-
τηθεί.

Με παρέμβαση μας, το Υπουργείο Εσωτερικών έκανε δεκτή
την πρόταση να αρθούν οι χιλιομετρικοί περιορισμοί για την
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, στις περιοχές που δεν εξυπηρε-
τούνται από τις δημόσιες συγκοινωνίες. Αποτέλεσμα ήταν η
κατάθεση σχετικής τροπολογίας που δίνει τη δυνατότητα στις
Περιφέρειες να προχωρήσουν σε αναθέσεις με απευθείας δια-
πραγμάτευση, επιτρέποντας την υπέρβαση του χιλιομετρικού
περιορισμού της ισχύουσας ΚΥΑ 24001/2013. Η συγκεκριμένη
τροπολογία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ μόλις την προηγούμενη
Παρασκευή 19/9/2014. Με την τροπολογία αυτή θα μπορούν
να ανατεθούν σχεδόν όλα τα δρομολόγια που έγιναν την προη-
γούμενη χρονιά, με την προϋπόθεση να μην υπάρξει υπέρβα-
ση της περσινής δαπάνης, η οποία και για φέτος έχει εγγραφεί
στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας.

Η Περιφέρεια Αττικής έχει ήδη ξεκινήσει όλες τις απαραίτητες
διαδικασίες προκειμένου με διαπραγμάτευση να προβεί στην
ανάθεση των υπόλοιπων δρομολογίων που είχαν εξαιρεθεί
από τον διαγωνισμό της προηγούμενης Περιφερειακής
Αρχής.Θα είμαστε στη διάθεσή σας για διαρκή ενημέρωση
αλλά και για την πραγματοποίηση συνάντησης – σύσκεψης,
εφόσον κριθεί αναγκαίο τόσο για το θέμα της μεταφοράς μαθη-
τών όσο και για τα υπόλοιπα θέματα που απασχολούν τη σχο-
λική κοινότητα, όπως η υποχρηματοδότηση των σχολείων, η
κατάσταση των κτιριακών υποδομών και οι ελλείψεις δασκάλων
και καθηγητών’’.

Επιστολή σχετικά με το μείζον θέμα της μεταφοράς 
των μαθητών στην Ανατολική Αττική 
Aπέστειλε ο αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου 

Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου θα διεξα-
χθεί η Πανελλήνια Ημέρα Σχολι-
κού Αθλητισμού για τα σχολεία

όλης της χώρας με θεματικό άξονα
«Ρατσισμός και Διαφορετικότητα, όλοι
διαφορετικοί όλοι ίσοι». Σύμφωνα με
έγγραφό του Υπουργείου Παιδείας για
την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητι-
σμού, σε κάθε σχολείο της χώρας (Δημο-
τικά, Γυμνάσια και Λύκεια) ο Σύλλογος
Διδασκόντων αποφασίζει για τον τρόπο
οργάνωσης της 1ης «Πανελλήνιας Ημέ-
ρας Σχολικού Αθλητισμού». 

Επιθυμητή είναι η συνεργασία με τους
μαθητές και τις μαθήτριες καθώς και τα
μαθητικά συμβούλια του κάθε σχολείου
στην προετοιμασία της ημέρας. Η 1η
«Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητι-
σμού» πρέπει να είναι ανοικτή στην
ευρύτερη κοινωνία, συνεπώς προτείνε-
ται η πρόσκληση των τοπικών αρχών,
του τοπικού τύπου, των γονέων κλπ.,
προκειμένου να παρακολουθήσουν τις
εκδηλώσεις του κάθε σχολείου.

Οι δράσεις υλοποιούνται, κυλιόμενα
καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου, από
όλη τη σχολική κοινότητα, με τη συμμετο-
χή του συνόλου των μαθητών και των
εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας,
μετά από κατάλληλο σχεδιασμό και προ-
ετοιμασία. Η διάχυση των δράσεων της
ημέρας μπορεί να επιτευχθεί, μέσω
παραγόμενου υλικού, τοπικά ή ευρύτε-
ρα, με διάφορους τρόπους (π.χ. πανό,
κολάζ κλπ. στις εισόδους ή σε άλλα
ευδιάκριτα σημεία της σχολικής εγκατά-
στασης ή σε άλλα σημεία της ευρύτερης
περιοχής, αρθρογραφία σε ΜΜΕ σχετικά 

με τις δράσεις που υλοποιήθηκαν
κλπ.).

Ενδεικτικά, το πρόγραμμα της 1ης
«Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητι-
σμού» περιλαμβάνει: 

Αθλητικές δραστηριότητες, κινητικές
δραστηριότητες, παιχνίδια, χορό, αθλή-
ματα κλπ. ανάλογα με την ηλικία των
μαθητών/τριών και τις υποδομές του
σχολείου. Ο τρόπος οργάνωσης όλων
των παραπάνω πρέπει να διασφαλίζει
την εφαρμογή της θεματικής της ημέρας
(Ρατσισμός και Διαφορετικότητα, όλοι
διαφορετικοί όλοι ίσοι) και τη συμμετοχή
του συνόλου των μαθητών/τριών, τόσο
στις δραστηριότητες όσο και στην οργά-
νωση της ημέρας.

Οι δράσεις της ημέρας αυτής αναδει-
κνύουν, από την αρχή της σχολικής χρο-
νιάς, την κοινωνική διάσταση, τη φιλοσο-
φία και τη δυναμική του Σχολικού Αθλητι-
σμού στο πλαίσιο του σύγχρονου «Κοι-
νωνικού Σχολείου».

Οι κινητικές δράσεις που περιγράφο-
νται στην προηγούμενη παράγραφο
εμπλουτίζονται και συνδυάζονται με
(μέρος ή το σύνολο από) τα παρακάτω:

Προβολές ταινιών συναφούς θεματο-
λογίας και διαδραστική συζήτηση – ανα-
στοχασμός.

Επεξεργασία και συζήτηση για τις
έννοιες της βίας, του ρατσισμού, του κοι-
νωνικού αποκλεισμού κ.ά. μέσα από
μικρά κείμενα, τίτλους αθλητικών εφημε-
ρίδων, βιογραφίες αθλητών κλπ. Καλλι-
τεχνική – εικαστική – μουσική δημιουργία
με συναφή θεματολογία (π.χ. δημιουργία
αφίσας, πανό, κολάζ κλπ.). 

6 Οκτωβρίου : Πανελλήνια Ημέρα
Σχολικού Αθλητισμού για τα σχολεία όλης της χώρας 
Με θεματικό άξονα «Ρατσισμός και Διαφορετικότητα»
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

2Χ2 ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΤΟΥ
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΥ 64-53 ΤΗΝ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Οι έφηβοι του Μανδραικού νίκησαν για την 2η αγωνι-
στική του πρωταθλήματος την Δραπετσώνα με (64 - 53)
κάνοντας το 2Χ2.

'ΖΕΡΒΟΝΙΚΟΛΕΙΑ'' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ο ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ 42-32 ΤΗΝ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ

Στην πρώτη ημέρα του τουρνουά μπάσκετ γυναικών
"ΖΕΡΒΟΝΙΚΟΛΕΙΑ 2014" σημειώθηκαν τα εξής αποτε-
λέσματα:

Πανελευσινιακός ΑΟΚ-Μελάς Αγ.Ελευθέριος 61-66
ΓΑΣ Μάνδρας-Δάφνη Δαφνίου 42-32

Γραμματεία και ηλεκτρονικός πίνακας ήταν ο Σοφο-
κλής και ο Αιμίλιος Λινάρδος.

Προπονητής στην γυναικεία ομάδα του ΓΑΣΜ είναι ο
Γιώργος Διολέτης 

***Χθές έγιναν ο μικρός και ο τελικός Πανελευσινιακός
ΑΟΚ-Δάφνη Δαφνίου, ΓΑΣ Μάνδρας-Μελάς Αγ.Ελευθέ-
ριος

Ρεπορτάζ θα έχουμε στο αυριανό μας φύλλο.

Υστερα απο ενα
μέτριο παιχνίδι στο
δημοτικό γήπεδο Λου-
τρακίου η τοπική ομάδα
επικράτησε για το
κύπελλο ΓΈθνικής του
Μανδραικού με 1-0 και
τον απέκλεισε απο την
διοργάνωση του
θεσμού.

Η ομάδα της Μάν-
δρας στάθηκε πολύ
καλά και αδικείται απο
το αποτέλεσμα.

Στο 42' ο Παπουτσής
έβγαλε τη σέντρα η
μπάλα κτύπησε στο
χέρι του Νηφαδόπου-
λου ο διαιτητής έδειξε
την άσπρη βούλα. 

Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε
ο Σιώκος και έκανε το 1-0 δίνωντας
την πρόκριση στην ομάδα του.

Διαιτητής Αδαμόπουλος (Ζακύν-
θου), Καραλής (Ηλείας), Γκοτσό-
πουλος (Αχαΐας)

ΛΟΥΤΡΑΚΙ(προπονητής Νίκος
Μεσολόγγης):  Κόντης, Χατζηνικο-
λής, Γκαρμίρης, Παινέσης(79'Απο-
στολάκης),  Νότης, Τσώκος, Παπου-
τσής, Δημάκης(61'Χρυσαφίδης),
Πράττος, Σιώκος, Ζερβός(66'Πέ-
τρου).

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ(π ροπ ονητής
Δημήτρης Καλιακούδης): Παλιγγί-
νης, Μπινιχάκης, Νηφαδόπουλος,
Κρητικός, Φερεντίνος, Σιγάλας,
Μ α ν α σ ί δ η ς ( 5 5 ' Σ ι ν ά ν ι ) ,
Ζαγκλής(83'Μιχάλαρης),  Αμντου-
ραχμάνι, Μπέντας(64' Μπεγλε-
κτσής), Μποδώνιας.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ(3ος ΟΜΙΛΟΣ)

Αχαϊκή – Πανελευσιανιακός 0-4
Ερμής Κιβερίου – Ζακυνθιακός 3-

1
Δόξα Νέας Μανωλάδας – Βύζας

Μεγάρων 0-0(καν.αγώνας) 6-5
(πέναλτι).

Παναρκαδικός – Παναργειακός 0-
1

ΠΑΟ Βάρδας – Αστέρας Μαγού-
λας 3-0

ΑΟ Κύμης – Καλαμάτα 0-1
Λουτράκι-Μανδραικός 1-0

Από τον προπονητή της
Μικτής Νέων Λινάρδο Αποστό-
λη καλούνται οι κάτωθι ποδο-
σφαιριστές όπως την Δευτέρα
29-9-2014 και ώρα 16:15 να
βρίσκονται στο γήπεδο Παρα-
λίας Ασπροπύργου για προπό-
νηση ( να φέρουν άσπρο
μπλουζάκι ).

ΝΕΟΙ
Λιόλιος Κ(Αίας Παραλίας).
Λάλλας(ΠΑΟΚ 
Χόντος, Μιχαήλης,Αναστασί-

ου(Ν. Πέραμος)
Κακοσίμος(Ειδυλλιακός) 
Μικρός Αν.(Αγίοι Ανάργυροι)
Ιωάννου, Παλαβός Ι.Κοκαβέ-

σης(Ακράτητος) 
Μινοσιάν, Σαμαράς, Κανακά-

ρης, Ζανέσης, Σαββίδης, Μανά-
φας(Λέων)

Σοφιανίδης,Κομιώτης(Δύναμη
Ασπροπύργου)

Μαυρίδης, Κεσόβ, (Πυρρί-
χιος)

Χιονίδης(Απόλλων Ποντίων) 
Λογοθέτης(Παν/κή Ένωση) 
Λάμψας(Μεγαρικός)
Καλαιτζής, Βαρελάς(Βύζας)

ΠΑΙΔΕΣ

Από τον προπονητή της
Μικτής Παίδων Τυρλή Σωκράτη
καλούνται οι κάτωθι ποδοσφαι-
ριστές όπως την Δευτέρα 29-9-
2014 και ώρα 15:00 να βρίσκο-
νται στο γήπεδο Παραλίας
Ασπροπυργου για προπόνηση
Γκούμας, Σταύρου, Τσακουρί-
δης, Τυρλής Χ.( Πανελ/κός)

Σκλιάς(Μανδραικός)
Ηλιόπουλος, Χαραλαμπίδης,

Λογοθέτης Φ, Λογοθέτης Α,

Καίσαρης (Πανελ/κή Ένωση)
Σοφιανίδης Β, Τυρεκίδης Γ,

Πιπερίδης, Φίλης Β(Πυρρίχιος) 
Γκέρτσος,  Μπαδήμας(Ακρά-

τητος) 
Χειλετζάρης Γιάννης, Χειλετζά-

ρης Φάνης, Πουρτσανίδης,
Μανάφας, Τσαλούχος, Παπ-
πάς(Λέων) 

Ταμής, Δρομούσης, Δριμού-
σης (Αργώ Μεγάρων)

Τσίτος(Αγίοι Ανάργυροι).

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΙΚΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ-ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΣΔΑ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΈΘΝΙΚΗΣ:
Στην επόμενη φάση ο Πανελευσινιακός 4-0 στην Κ.Αχαιά
Αποκλείστκαν οι Βύζας, Μανδραικός, Αστέρας Μαγούλας

ΜΑΤΣΑΡΑ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ  
Ο ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 2-2 
ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΜΥΡΝΗΣ

Υστερα απο ένα συναρπαστικό μάτς που έγινε στο
γήπεδο Μενιδίου ο Αχαρναικός σε φιλική αναμέτρηση
αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με τον Απόλλωνα Σμύρνης.

Στο 28' φάουλ του Ενρίκο από τα δεξιά, ο Κοτσώνης
με κεφαλιά σημείωσε το 0-1 για τον Απόλλωνα. Στην
συνέχεια  44'  ο Ταμπάκης  με κοντινό πλασέ ισοφάρισε
για τον Αχαρναικό 1-1. Στο  57'  Ο Αλίπιο  σούταρε, η
μπάλα κόντραρε στην πλάτη του Στουρνάρα,  άλλαξε
πορεία και ο Ενρίκο, έδωσε προβάδισμα στην ομαδα
της Ριζούπολης 1-2. Στο 80'  Ο Πίτκας ανέτρεψε τον
Γέσιτς. ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα και ο  Γέσιτς
έφερε το μάτς στα ίσια 2-2.

Στις καθυστερήσεις ο Νανία έβγαλε  παράλληλη
σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα έφτασε στον Κυβελίδη
που έπιασε το σούτ κτύπησε στο σώμα του Μωυσιάδη,
και η μπάλα βρήκε το αριστερό δοκάρι του Αχαρναικού.

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 32' Βασιλαντωνόπουλο,  37' Γέσιτς, 81'
Πίτκας.

***Ο προπονητής του Αχαρναϊκού Γιώργος Βαζάκας
παρακολούθησε το μάτς απο την εξέδρα λόγω επέμβα-
σης στην οποία υποβλήθηκε στο μάτι.

ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ(προπονητής Γιώργος Βαζάκας):
Παγούδης(46'Κούμης -68' Ψύχος),  Στουρνάρας(61'Χρι-
στόπουλος),  Ιωαννίδης, Μωυσιάδης, Ζώνας, Παπατό-
λιος(70'Αθανασίου), Καλαμιώτης(58'Εμέκα), Ταμπά-
κης(86' Ζωγράφος), Γέσιτς(88'Καλονέρος),  Μανουσά-
κης, Κοντογουλίδης(79'Θεοδώρου).

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ(Νίκος Κωστένογλου):Πίτκας,
Λαγός(46'Ντούνης),  Καρακώστας, Κοτσώνης(46'Ηρα-
κλής),  Χατζής, Σέτι, Βασιλαντωνόπουλος(46'Φαρινό-
λα),  Ενρίκο(68'Νανία), Ψύρρας(46'Αλίπιο),Κυβελίδης,
Φουκαράς(46'Χατζησής).
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ΘΡΗΝΟΣ ΣΤΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ Ο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΚΑΚΕ...

Το ποδόσφαιρο στην Δυτι-
κή Αττική θρηνεί τον θάνατο
του 21 χρονου ποδοσφαιρι-
στή Γιάννη Αγκάκε που έχει
αγωνιστεί σε Απόλλωνα
Ποντίων και Αίαντα Παρα-
λίας. Συγκεκριμένα ο άτυχος
νέος γύρναγε απο την δου-
λεια του οδηγώντας το αυτο-
κίνητό του προσπάθησε να
κάνει μια προσπέραση απο
κάτι σκουπίδια που βρισκό-
ταν στο οδόστρωμα στην
λεωφόρο Νάτο στον Ασπρό-
πυργο στην συνέχεια έχασε
τον έλεγχο προσέκρουσε σε
κατάστημα με αποτέλεσμα
να βρεί ακαριαίο θάνατο.

H κηδεία του θα γίνει σήμε-
ρα στις 16:00 στον Ασπρό-
πυργο.

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ
ΑΣΤΕΡΑ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΜΕ
ΤΟΝ ΠΕΛΟΠΙΔΑ

ΘΗΒΑΣ

Σήμερα στις 19:00

στο γήπεδο Γιώργος

Ρουμελιώτης οι

Παλαίμαχοι του Αστέ-

ρα Μαγούλας θα

δώσουν φιλικό

αγώνα με τους 

ομολόγους του

Πελοπίδα Θήβας.

Ο ΚΑΛΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣΟ ΚΑΛΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
Στον Πανελευσινιακό θα συνεχίσει την

καριέρα του ο Νίκος Καλλές, που έμεινε ελεύ-
θερος από τον ΠΑΟΚ μετά από πέντε χρόνια
συνεργασίας.

Ο Γιώργος Σκαραφίγκας έψαχνε μία ακόμα
λύση για την ρακέτα και τη βρήκε στο πρό-
σωπο του 27χρονου σέντερ, που «ψηλώνει»
την ομάδα της Ελευσίνας με τα 211 εκατοστά
του.

Την περσινή σεζόν με τη ομάδα της Θεσ-
σαλονίκης είχε κατά μέσο όρο 1.36 πόντους
και 1.04 ριμπάουντ στα 25 παιχνίδια που
αγωνίστηκε.

Η ανακοίνωση: «Η ΚΑΕ Πανελευσινιακός
ανακοινώνει την απόκτηση του Νίκου Καλλέ.

Ο Νίκος Καλλές είναι 27 ετών, έχει ύψος 2μ.11 και αγωνίζεται στη θέση του σέντερ.
Ξεκίνησε το μπάσκετ στην Λάρισα και τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα τα έκανε με την φανέλα του

Ηρακλή τις σεζόν 2006-2009.
Το 2009 πήρε μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ όπου αγωνίστηκε μέχρι και την προηγούμενη χρονιά.
Στο περσινό πρωτάθλημα της Basket League ΟΠΑΠ σε 25 παιχνίδια είχε 1.36 πόντους και 1.04 ριμπά-

ουντ σε 6 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι.

Με το δεξι ξεκίνησε ο Ακράτητος το πρω-
τάθλημα νικώντας στο γειτονικό ντέρμπι τον
Θρασύβουλο με 1-0 με σκόρερ τον Τάσο
Παρασίδη στο 53' με σουτ εκμεταλευόμενος
τη σύγχυση της άμυνας των αντίπαλων.Το
α'ημίχρονο ξεκίνησε κάτω από ψιλόβροχο
και οι ομάδες έπαιξαν συντηριτικά χωρίς ιδι-
αίτερες ευκαιρίες για γκολ. 

Στην επανάληψη η ομάδα του Ακράτητου
πρέσαρε ψηλά τους αμυντικούς του Θρα-
σύβουλου και σκόραρε νωρίς με τον
"Πάρα".Ο Θρασυβουλος πίεσε στη συνέ-
χεια όμως ο πολύ σταθερός Χριστοφόρος
Σαββόπουλος αλλά και το δοκάρι στο 83'
κράτησαν ανέπαφη την εστία. Το γήπεδο
στα τελευταία λεπτά κατηφόρισε υπέρ της
ομάδας του Ακράτητου  χάνοντας 2-3 κλα-
σικές ευκαιρίες για γκολ. Διακριθέντες για
την ομάδα των Ανω Λιοσίων  ήταν ο Βάιος
Σιακαβάρας ο οποίος στο α'μέρος έδωσε
ρεσιτάλ αμυντικού αλλά και ο Καμπέρης ο
οποίος έτρεξε ασταμάτητα επι 90 λεπτά
βοηθώντας σε άμυνα και επίθεση.

Δαιιτητής Δημητρόπουλος. Βοηθοί: Κου-
ρομπίλια-Φαρμάκης

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: Σαββόπουλος, Καμπέρης,
Σιακαβάρας(70'Αντωνόπουλος), Καράπα-
πας, Λαυρεντίεβ, Λούντζης, Πλαβούκος,
Καλέμι(67'Αγκάνοβ), Ντάμπος, Τσιγγόπου-
λος, Παρασίδης(65'Καραχάλιος).

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ:Τζωρτζινάκης, Κωνστα-
ντινίδης, Τοτονίδης, Ρόδης Α, Ζαχαρόπου-
λος, Ρόδης Δ(60'Πέντσας), Κολίτσι(46'Κα-
τσίκης), Σφακιανάκης, Λουκάς,Νάκας,
Μπρέμπος(78'Κάλτσης).

ΑΠΕΔΡΑΣΕ ΜΕ ΤΟ ΤΡΙΠΟΝΤΟ Ο
ΠΑΟΚ ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Ο ΠΑΟΚ Μάνδρας σημείωσε σπουδαία
νίκη εκτός έδρας στην πρεμιέρα του πρω-
ταθλήματος της Α΄κατηγορίας Δυτικής Αττι-
κής στο Πανόραμα επι του Εθνικού με 1-0
και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσεις
του. Το χρυσό γκόλ που έδωσε τους τρείς

βαθμούς στην ομάδα του Γιώργου Σωτήρ-
χου σημείωσε ο Ανδρέας Παπακωνσταντί-
νου στο 55' με κεφαλιά ύστερα απο σέντρα
του Κόρμαλη.

Διαιτήτευσε ο Σταμάτης-Πλάκας-Πιπή.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ(προπονητής

Δημήτρης Ράλλης): Αγκάνοβ, Τσώλος,
Νταής, Μπελάλης, Κίσσας, Κοτρώτσιος,
Μπουκούρης(77'Τσιόπουλος), Λούφι,
Δανιγγέλης, Σκαμαντζούρας(19΄λόγω τραυ-
ματισμού Κονόμι), Γεωργιάδης(70'Παπα-
δόπουλος).

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ(προπονητής Γιώργος
Σωτήρχος): Τσεπέρης, Δρούγος, Νταλεμ-
τζάρης, Πέτρου, Ευαγγέλου, Θεοδωρόπου-
λος, Τσιανάκας(51'Μπέλσης), Στεφανίδης,
Παπακωνσταντίνου, Σακόβ(75'Λάλας),
Κόρμαλης

ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ Ο ΑΤΤΑΛΟΣ
ΣΤΑ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ...

Ο Ατταλος Νέας Περάμου στα Νεόκτιστα
φιλοδώρησε με τέσσερα τέρματα την Ελπί-
δα Ασπροπύργου ενώ είχε και δύο δοκά-
ρια. Η ομάδα του Γιώργου Ανανιάδη ξεκίνη-
σε με το δεξί τις υποχρώσεις του στο πρω-
τάθλημα και έδειξε απο νωρίς ότι θα είναι το
φαβορί και φέτος. Τα τέρματα σημείωσαν οι:
Πρισιμιτζής 2( 2' 47'), Κουμτζίδης 78' Βούκα
90'. Τα δοκάρια σημάδεψαν οι: Καραμπλά-
κας 23' Κουμτζίδης 75' . Ο Ατταλος αγωνι-
ζόταν με 10 παίκτες απο το 63' λόγω απο-
βολής με δεύτερη κιτρινη κάρτα του Ασλανί-
δη. Στο 47' πέναλτι του Μονέ απέκρουσε ο
Κουτρουμάνος.

Διαιτητής Α.Βάτσιος. Βοηθοί: Σαββόγλου-
Χατζηβασιλειάδης

ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Κουτρουμά-
νος, Σακελλαρίου, Σταγάκης, Βάσιος,
Ανδρεατίδης, Πολύζος,
Σταματάκης(46΄Σταύρακας), Ρασιάς(46'Μα-
ντζιούρας), Ντόκα, Μπιταξής, Βλαχα-
βάς(83' Αγγελογιανάκης).

ΑΤΤΑΛΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: Πορανίδης,

Μπαγδάτογλου(70'Τζαφέρης),
Ασλανίδης, Ευτσταθιάδης, Θεο-
δωρόπουλος, Βούκα, Καρα-
μπλάκας, Μονέ(63'Κουιμτζίδης),
Κουσίδης, Πρισιμιτζής(79'Τού-
σης).

ΑΤΡΑΨΕ ΚΑΙ ΒΡΟΝΤΗΞΕ Ο
ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 4-1 ΤΟΝ ΜΕΓΑΡΙΚΟ

Ο Ελευσινιακός ύστερα απο μεγαλειώδη
εμφάνιση ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώ-
σεις του στο πρωτάθλημα της β΄κατηγορίας
αφού συνέτριψε στο Γ.Ρουμελιώτης τον
Μεγαρικό με 4-1.Τα τέρματα του Ελευσινια-
κού σημείωσαν οι: Πέππας 22' Σγουρό-
πουλος 2(47' 65'), Τυρλής 63'.  Για λογαρια-
σμό του Μεγαρικού σκόραρε ο Πιστοφίδης
78'. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μεγαρικός
αγωνιζόταν με 10 παίκτες απο το 17' αφού
αποβλήθηκε ο τερματοφύλακας του Παντα-
ζής. Στην ιδια φάση πέναλτι που κτύπησε ο
Πανιτσίδης ο Ζήσης που πήρε την θέση του
Πανταζή απέκρουσε.

Διατήτευσαν οι: Κορδολαίμης, Παγώνας-
Σιαμάνης.

ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Αθανασιάδης, Χατζησί-
μος, Τυρλής, Οικονομόπουλος, Πηλί-
δης(73'Κουσιωρής), Πέππας, Ντού-
βα(57'Μυλωνάς), Σγουρόπουλος(66'Χαρα-
λαμπίδης), Εφραιμίδης, Πανιτσίδης, Απαζί-
δης.

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ: Πανταζής, Χατζής, Καλαι-
τζής, Φυλακτός, Σάλτας,
Τοπάλης,(55΄Χατζόπουλος), Λουκάς, Δάλ-
λας, Γεωργάκης(40'Ζήσης), Πιστοφί-
δης(65'Μαντραντρίκος), Υφαντής.

Η ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ 3-0 ΤΗΝ
ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ξεκίνημα με το δεξί έκανε η Αργώ στην
πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Β'κατη-
γορίας που επικράτησε στο γήπεδο της
Νέας Περάμου της Λαμπερής Ελευσίνας με
3-0. Τα τέρματα σημείωσαν οι Μανθόπου-

λος 17' και Γκουτζούλας 70' 79' που απο-
δείχτηκε χρυσή αλλαγή. Ο εν λόγω ποδο-
σφαιριστής  τραυματίστηκε πέντε λεπτά
πριν το τέλος και αποχώρησε.

Διαιτήτευσε ο Κορδολαίμης. Βοηθοί: Βαρ-
λάγκας-Πιπή

ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπονητής Ιερόθεος
Μαργέτης): Ανδρέου, Τσιούνης, Μητρόπου-
λος, Γελαδάς, Στραιτούρης, Βοηδίλας, Μαν-
θόπουλος(65'Μπέλσης Κ),Καλιπέτσης,
Γνάτης(46'Γκουτσούλας-85'λ.τραυμ.Μπέλ-
σης Π), Σαμπάνης, Ζουμπουρλής.

ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Τζιμούρτος,
Μηλιώτης, Κακάκης(46'Μαλακάσης), Παπ-
πάς, Λίγδας, Ζιάκας, Κοντός(53'Χριστοδού-
λου), Μαμάκος, Ζήλο, Μπόικα, Γεωργί-
ου(73'Τσιρίκης).

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(1η αγωνιστική)
Εθνικός-ΠΑΟΚ Μάνδρας 0-1
Ακράτητος-Θρασύβουλος 1-0
Ελπίδα Ασπροπύργου-Ατταλος Νέας

Περάμου 0-4
Ζωφριά-ΑΕ Ζεφυρίου 1-1
Πυρρίχιος Ασπροπύργου-Αίας Παραλίας

1-0
Νέα Πέραμος-Λέων 2-0
Κριός Ασπροπύργου-Ενωση Πανασπρο-

πυργιακού/Δόξας 3-3

Β' (1η αγωνιστική)
Ελευσινιακός-Μεγαρικός 4-1
Αργώ Μεγάρων-Λαμπερή Ελευσίνας 3-0
ΑΟ Ελευσίνας-Αστέρας Ανω Λιοσίων 1-2
Πανελευσινιακή Ενωση-Ηρακλής Ελευσί-

νας 0-4
Ικαρος-Απόλλων Ανω Λιοσίων 
Σκορπιός Φ.-Απόλλων Ποντίων Ασπρο-

πύργου 0-1

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:
Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΤΟΝ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ 1-0
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Πέγκυ Βρυνιώτη 
Πτυχιούχος 

Διαιτολόγος –
Διατροφολόγος

Το φθινόπωρο έχει φτάσει,
αφήνοντας σε αρκετούς και
κάποια παραπανίσια κιλά

από το καλοκαίρι, τα οποία πρέπει
να χαθούν... επειγόντως! Σε αντίθετη
περίπτωση, μάλλον ήδη θα έχετε
παρατηρήσει πως δεν χωράτε στα
χειμερινά σας ρούχα! Πριν αρχίσετε
να ψάχνετε για δίαιτες εξπρές που θα
σας απαλλάξουν σε χρόνο μηδέν
από αυτά, σκεφτείτε τις ανάγκες του
οργανισμού σας σε θρεπτικά συστατι-
κά και ενέργεια!  

Μην ψάχνετε λοιπόν την μαγική
και γρήγορη απώλεια βάρους σε δίαι-
τες των περιοδικών, γυναικείων ιστο-

σελίδων και στην δίαιτα της γειτόνισ-
σας! Κάθε ένας από μας έχει διαφο-
ρετικό μεταβολισμό και διαφορετικές
ανάγκες σε θερμίδες και θρεπτικά
συστατικά. 

Το φύλο, η ηλικία, το ιστορικό
βάρους και τα προβλήματα υγείας
(εάν αυτά υπάρχουν), συνθέτουν το
μοναδικό προφίλ του κάθε οργανι-
σμού, του κάθε ανθρώπου. 

Αυτό σημαίνει πως η μαγική δίαιτα
που έκανε η γειτόνισσα ή που σας
προτείνουν στα περιοδικά, μπορεί να
μην αποδειχθεί αποτελεσματική σε
εσάς!

Ακόμα και αν υποθέσουμε πως η
μαγική δίαιτα έχει γρήγορα αποτελέ-
σματα, έρευνες έχουν δείξει πως σε
βάθος χρόνου τα χαμένα κιλά κάνουν
την επανεμφάνιση τους στο σώμα
σας.

Ασχοληθείτε λοιπόν με το προσω-

πικό σας πρόγραμμα δια-
τροφής. 

Ορίστε το στόχο σας και
ξεκινήστε άμεσα, ένα πρό-
γραμμα σωστής και ισορ-
ροπημένης διατροφής. 

Ο διατροφολόγος σας
είναι ο σύμμαχος σας στην
απώλεια βάρους και στην
διατήρηση της υγείας σας!
Ένας μέσος όρος απώλει-
ας βάρους για υγιείς οργα-
νισμούς είναι 0,5-1 κιλό την εβδομά-
δα. 

Μην αναλώνετε λοιπόν το χρόνο
σας και μην καταπονείτε τον οργανι-
σμό και το μεταβολισμό σας, σε ταχεί-
ες και αμφίβολες δίαιτες, αλλά δομή-
στε το προσωπικό σας πρόγραμμα
διατροφής, βάσει των γευστικών σας
προτιμήσεων και του καθημερινού
σας προγράμματος! 

Ακολουθώντας αυτή τη στρατηγι-
κή, τα χαμένα κιλά θα είναι παρελθόν
όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά και
μακροπρόθεσμα. 

Επισκέψεις κατ οίκον και σε Ελευ-
σίνα- Ασπρόπυργο

Τηλ.: 694 54 77 424 
e mail:   peggyvrinioti@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/diety-
ourway.gr

Η δίαιτα του φθινοπώρου! 

Εξαρθρώθηκε
σπείρα που λήστευε 
ηλικιωμένους

Πάνω από 17 ληστείες σε βάρος
κυρίως ηλικιωμένων ατόμων, που

είχαν πάρει χρήματα από τράπεζα, αλλά και σε οδηγούς ή επιβά-
τες οχημάτων, είχαν διαπράξει 4 άτομα, από τα οποία συνελήφθη-
σαν τα τρία από την αστυνομία σε Νίκαια και Σαλαμίνα, ενώ ανα-
ζητείται ακόμα ένα.
Πρόκειται για τρεις Έλληνες 50, 53 και 26 ετών και έναν Αλβανό
υπήκοο 28 χρόνων, ο οποίος και αναζητείται.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το τελευταίο τρίμηνο, οι τρεις συλλη-
φθέντες πήγαιναν σε υποκαταστήματα τραπεζών, όπου ο ένας
από αυτούς, κυρίως ο 53χρονος, εισερχόταν και παρακολουθού-
σε τα άτομα, που προέβαιναν σε αναλήψεις μετρητών, τα οποία
ακολουθούσε μετά την έξοδό τους.Στη συνέχεια, τα υποδείκνυε
στους συνεργούς του, οι οποίοι τα προσέγγιζαν με δίκυκλο και ο
συνεπιβάτης άρπαζε την τσάντα τους με βία, ενώ πολλές φορές ο
συνεπιβάτης αφαιρούσε την τσάντα του ατόμου από το παράθυρο
του αυτοκινήτου, όπου επέβαινε.
Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί, ότι η σπείρα έχει διαπράξει 13
ληστείες σε βάρος πεζών και τέσσερις κλοπές σε βάρος οδηγών
και επιβατών οχημάτων σε Κερατσίνι, Κορυδαλλό, Πειραιά, Πέρα-
μα, Νίκαια και Σαλαμίνα.
Κατά τη διάρκεια ερευνών στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν 12 τσάντες, 23 πορτοφόλια, μία απόδειξη τρά-
πεζας, ένα αστυνομικό δελτίο ταυτότητας και ένα βιβλιάριο τράπε-
ζας με στοιχεία τρίτου ατόμου, ένα μπλοκ επιταγών με στοιχεία τρί-
του προσώπου, 8 κινητά τηλέφωνα, πλήθος κλειδιών, 4.475 ευρώ
και 230 δολάρια Η.Π.Α. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, επίσης, δύο
δίκυκλα, που οι δράστες χρησιμοποιούσαν για τη δράση τους.

Έρευνα για το θάνατο νοσηλευτή σε ψυχιατρικό ξενώνα διέταξε ο Βορίδης
Φως στις ακριβείς συνθήκες θανάτου του νοσηλευτή αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική 
εξέταση της σορού του. Είχε προηγηθεί επεισόδιο μεταξύ τροφίμων.

Εντολή άμεσης διερεύνησης των συνθηκών του θανάτου νοσηλευτή μετά από επεισόδιο μεταξύ τροφίμων στον Ψυχια-
τρικό - Θεραπευτικό Ξενώνα Εφήβων «Σπίτι» στην Παλλήνη, ο οποίος ανήκει στην ευθύνη του ΓΝΑ Σισμανόγλειο, έδωσε
ο υπουργός Υγείας Μάκης Βορίδης.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Υγείας, ήδη διατάχθηκε ΕΔΕ από τη Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέ-
ρειας ενώ η Διοίκηση του Νοσοκομείου κατήγγειλε το τραγικό περιστατικό στην Αστυνομία, η οποία διενεργεί προανά-
κριση.Παράλληλα, φως στις ακριβείς συνθήκες θανάτου του νοσηλευτή αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση της
σορού του.

Όλα άρχισαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν δύο από τους τρεις τροφίμους που παρέμεναν στον Ξενώνα φιλονίκησαν
ενώ ο χώρος επιτηρείτο από τις δύο νοσηλεύτριες της βάρδιας. Η μία παρενέβη για να καθησυχάσει τους τροφίμους και
δέχθηκε επίθεση από έναν εκ των δύο. Τελικά το περιστατικό ελέγχθηκε.

Λίγο αργότερα, ανέλαβε υπηρεσία ο νοσηλευτής της νυχτερινής βάρδιας και ενημερώθηκε για το όλο θέμα, ενημέρω-
σε τηλεφωνικά το τοπικό αστυνομικό τμήμα για το συμβάν. Η συνάδελφός του μετέβη σε άλλο χώρο του Ξενώνα για να
πάρει οδηγίες από τον γιατρό και να ετοιμάσει το δείπνο και μόλις επέστρεψε βρήκε τον νοσηλευτή αναίσθητο.

Αμέσως ειδοποίησε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο νοσηλευτής διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Κοργιαλένειο Μπενάκειο
ΕΕΣ», όπου παρά τις προσπάθειες των ιατρών, κατέληξε.

Συνελήφθησαν Αστυνόμος Β΄ 
και ιδιώτης για υπόθεση εκβίασης και

δωροληψίας 

Από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλη-
νικής Αστυνομίας, σχηματίστηκε δικογραφία, αυτόφωρης
διαδικασίας, σε βάρος 34χρονου Αξιωματικού της Ελλη-
νικής Αστυνομίας και 34χρονου ιδιώτη, για τα - κατά
περίπτωση - αδικήματα της εκβίασης, δωροληψίας
υπαλλήλου και παράβασης καθήκοντος.

Ειδικότερα, ημεδαπός κατήγγειλε πρόσφατα στη Διεύ-
θυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, ότι ο 34χρονος Αξιωμα-
τικός απαιτούσε εκβιαστικά διάφορα χρηματικά ποσά,
για να του παρέχει «προστασία» σε «στούντιο μασάζ»,
που επρόκειτο να λειτουργήσει σε περιοχή της νοτιοα-
νατολικής Αττικής.

Ο καταγγέλλων γνώρισε τον Αξιωματικό, μέσω του
34χρονου συλληφθέντα ιδιώτη, ο οποίος μεσολάβησε
στα διάφορα στάδια των εκβιαστικών απαιτήσεων – δια-
πραγματεύσεων και κατηγορείται για απλή συνέργεια σε
εκβίαση και δωροληψία υπαλλήλου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Αξιωματικός απαιτού-
σε αρχικά από τον ημεδαπό το ποσό των 2.500 ευρώ
μηνιαίως. Ακολούθως η παράνομη απαίτηση, με διάφο-
ρες προφάσεις και εκβιαστικές απειλές, κλιμακώθηκε
σταδιακά στις 3.700 και στη συνέχεια στις 10.000 ευρώ, 

ενώ μετά από διαπραγματεύσεις συμφωνήθηκε τελικά
η καταβολή του ποσού των 5.000 ευρώ, κάθε μήνα.

Στις 25-09-2014 το μεσημέρι, σε προκαθορισμένη
συνάντηση, ο καταγγέλλων παρέδωσε στον 34χρονο
συνεργό του Αξιωματικού, το προσημειωμένο χρηματικό
ποσό των (5.000) ευρώ. 

Ακολούθως ο 34χρονος συνελήφθη, από αστυνομι-
κούς που επιτηρούσαν διακριτικά το χώρο, μαζί με τον
Αξιωματικό, που μετέβη στο σημείο για να παραλάβει το
χρηματικό ποσό.

Σε έρευνες που επακολούθησαν, βρέθηκαν και κατα-
σχέθηκαν, στον Αξιωματικό κινητό τηλέφωνο και κάρτα
SIM, ενώ στον 34χρονο το προσημειωμένο ποσό των
(5.000) ευρώ,  κινητό τηλέφωνο, κάρτα SIM και κάρτα
μνήμης.

Σύμφωνα με τη καταγγελία, ο συλληφθείς Αξιωματι-
κός, στο πλαίσιο των εκβιαστικών του απαιτήσεων, είχε
λάβει ήδη από τον καταγγέλλοντα το ποσό των 1.000
ευρώ. 

Οι δύο συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματί-
στηκε σε βάρος τους, οδηγούνται σήμερα στον Εισαγγε-
λέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Με Απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνο-
μίας, ο Αξιωματικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα και διατά-
χθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΑΔΑ

ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

«ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
Χαρδούβελης: 11,4 δισ. ευρώ του ΤΧΣ 
στη μείωση χρέους αν δεν χρειαστούν

Τα κεφάλαια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
θα δαπανηθούν μόνο εάν παραστεί ανάγκη, σύμφωνα με τον
υπουργό Οικονομικών, αλλιώς θα χρησιμεύσουν ως εφεδρεία
στην μάχη για τη μείωση του δημόσιου χρέους της χώρας

«Η κυβέρνηση δε θέλει να ξοδέψει, αν δεν παραστεί ανάγκη,
τα 11,4 δισ. του ΤΧΣ, για να παραμείνουν ως "μαξιλάρι" ασφα-
λείας και αν δεν χρειαστούν να επιστραφούν προκειμένου να
μειωθεί το χρέος» ανέφερε στην ΟΤΟΕ, ο υπουργός Οικονομι-
κών Γκίκας Χαρδούβελης, όπως επισημαίνει σε εκτενή της
σημερινή ανακοίνωση η Ομοσπονδία, με αφορμή συνάντηση
που είχε χθες με τον υπουργό Οικονομικών.

Τη συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών ζήτησε η ΟΤΟΕ,
προκειμένου να διατυπώσει τις θέσεις της και να ακούσει τις
θέσεις και τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, ενόψει των
stress tests που διενεργούνται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ), που αποτελεί το προσεχές μείζον θέμα για τις
τράπεζες και την οικονομία.
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ

MSc. MSc. Πανεπιστημίου ΑθηνώνΠανεπιστημίου Αθηνών

•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

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

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

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

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

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

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

H Διοίκηση της  Ομάδας Μπάσκετ του  ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο.Κ.,
σας καλεί στην παρουσίαση της ομάδας την Δευτέρα 06 Οκτώβρη 2014
και ώρα 19.30 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ελευσίνας «Λεωνίδας

Κανελλόπουλος», Δραγούμη 37 Παραλία Ελευσίνας 

Για το Δ.Σ. της Ομάδας,
Ο Πρόεδρος                                Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Φιλίππου                        Αντώνης Δασκαλάκης
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(18.3.13)

21.11.11

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

- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

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

Ενοικιαζ́εται ισογ́εια κατοικιά
60 τμ στην Ελευσιν́α, με

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

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

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

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
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
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TO ΣΗΜΕΡΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟΥ ΑΤΤΙCA TV
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 νανοτε-
χνολογία

17.00 Παραμυθιού αρχή,
Οι τρεις συμβουλές

17.15 Λέξεις κι έννοιες
17.30 Μαγειρεύοντας
ελληνικά, Μπούτι χοιρινό
στην γάστρα

17.40 Se lever, προϊόντα
ομορφιάς
18.00Telemarketing προϊ-
όντων αδυνατίσματος
19.00 Se lever, προϊό-
ντα ομορφιάς
19.20 Λόγια της πλώ-
ρης, Στα Πομακοχώρια
της Θράκης, Α μέρος

20.00 Ανοιχτό Πανεπι-
στήμιο: Λυριτζής Ιωάννης,
Η προστιθέμενη αξία της

αρχαιομετρίας στην αει-
φόρο ανάπτυξη. Αποτε-
λέσματα και η αξιοποίησή
τους.
21.40 Se lever, προϊό-

ντα ομορφιάς

22.00 Γράμματα Σπου-
δάματα, Καππαδοκία:
κοιτίδα και λύχνος της
Ορθοδοξίας
23.00 Se lever, προϊό-

ντα 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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«Κλείδωσε» 
η τακτοποίηση 

οφειλών από 72 έως
100 δόσεις

Τακτοποίηση οφειλών από 72 έως 100
δόσεις και έκπτωση έως και 90% επί των
πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων

προβλέπει, μεταξύ άλλων, η τελική ρύθμιση για τα
χρέη προς το Δημόσιο που έχουν επεξεργαστεί ο
υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και ο υφυ-
πουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το
ζήτημα, οι επιπλέον επιβαρύνσεις θα διαγράφο-
νται πλήρως (100%) για όσους καταβάλουν τις
οφειλές τους εφάπαξ.

Η τελική ρύθμιση προβλέπει και επανακαθορι-
σμό του επιτοκίου επιβάρυνσης της οφειλής στο
4%, υπολογιζόμενο σε ετήσια βάση.

Η ελάχιστη δόση που θα μπορεί να καταβάλει
κανείς ορίζεται στα 50 ευρώ το μήνα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλεί-
ται η εφημερίδα, η ρύθμιση θα τεθεί σε εφαρμογή
από τον επόμενο μήνα και θα έχει τη μορφή της
τελευταίας ευκαιρίας για τους οφειλέτες, καθώς θα
παραμείνει ανοικτή για 3-4 μήνες με ταυτόχρονη
αναστολή των μέτρων αναγκαστική είσπραξης για
όσους σπεύσουν να ενταχθούν.

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις:
Κρίνουν τις υποθέσεις 

των 5 δημάρχων
Η διαδικασία προβλέπει από εξάμηνη 
αργία ως παύση από το αξίωμα

Στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις απέστειλε ο υπουρ-
γός Εσωτερικών Αργύρης Ντινόπουλος τους φακέλους
των πέντε δήμων -που κατέθεσε στην εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης-
προκειμένου να πράξουν τα δέοντα.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, όπως προβλέπεται από
τον «Καλλικράτη», μπορεί να επιβληθεί αργία έως έξι
μήνες ή παύση από το αξίωμα του δημάρχου. 

Την ποινή επιβάλλει ο γενικός γραμματέας Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης, αφού απολογηθεί ο αιρετός στο
πειθαρχικό συμβούλιο και υπάρχει η σύμφωνη γνώμη
του πειθαρχικού.

Στο πειθαρχικό συμβούλιο συμμετέχει ο πρόεδρος
Εφετών της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δύο
εφέτες, ο προϊστάμενος διεύθυνσης της αρμόδιας υπη-
ρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και κατά περί-
πτωση ένας αιρετός εκπρόσωπος της ΠΕΔ (Περιφερει-
ακή Ένωση Δήμων) ή της ΕΝΠΕ (Ένωση Περιφερει-
ών). 

Η συνεδρίαση και η κατάθεση των μαρτύρων είναι
δημόσιες και στη συνέχεια τα μέλη του συμβουλίου, σε
μυστική διάσκεψη, αποφαίνονται για την υπόθεση.

Εντυπ ωσιακά
στοιχεία για
τον πληθυσμό

της χώρας, την ηλικία
του και τους δήμους
που έχουν τους
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο υ ς
γέρους, προκύπτουν
από τα στοιχεία της
Εθνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας. Οπως
δείχνουν τα στοιχεία,
ο γηραιότερος δήμος της Ελλάδας
είναι ο δήμος Κεντρικών Τζουμέρ-
κων, με μέσο όρο ηλικίας των
κατοίκων τους τα 57,9 χρόνια, ενώ
στον αντίποδα ο νεαρότερος
δήμος είναι εκείνος της Φυλής, με
μέσο όρο 35,5 ετών.

Ο πιο νεανικός πληθυσμός εντο-
πίζεται σε περιοχές που έχουν
μεγάλη παρουσία Ρομά, φοιτητών
αλλά και πόλεις που δημιουργήθη-
καν την τελευταία δεκαετία, ενώ τα
ορεινά χωριά της Ηπείρου και οι
περιοχές της Θεσσαλίας αποκαλύ-
πτουν την εγκατάλειψη της περιφέ-
ρειας από τους νέους.

Από τις εκπλήξεις που προκύ-
πτουν από τα στοιχεία είναι και ο
δήμος Παλλήνης. Το 2001 ήταν
ένας από τους πιο γερασμένους
δήμους της χώρας, σύμφωνα με το
Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ,
αλλά σήμερα είναι ο ένατος πιο
«νεανικός», με μέσο όρο 37,2 χρό-
νια. 

Το φαινόμενο αυτό πιθανότατα να
οφείλεται στην εγκατάσταση πολ-
λών νέων ζευγαριών στην περιοχή
τα οποία έφυγαν από το κέντρο για
τα προάστια. «Είμαστε ένας και-
νούργιος δήμος, με το 70% του 

πληθυσμού μας να είναι νέοι
κάτοικοι που έχουν επιλέξει να
εγκατασταθούν εδώ -ως νέοι οικο-
γενειάρχες- από άλλες περιοχές»,
αναφέρει στο «Εθνος» ο δήμαρχος
Αθανάσιος Ζούτσος.

«Η επιλογή αυτή αφενός προσδί-
δει μια δυναμική και αφετέρου
δημιουργεί ασφυκτική πίεση για
περισσότερες εγκαταστάσεις και
υποδομές. Είναι ενδεικτικό ότι ήδη
περίπου 4.500 κάτοικοι συμμετέ-
χουν στα αθλητικά προγράμματα
και περίπου 1.500 κάτοικοι στα
πολιτιστικά προγράμματα του
δήμου σε νεόδμητες εγκαταστά-
σεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε
εξέλιξη η κατασκευή τριών σχολι-
κών μονάδων, ενώ ολοκληρώθηκε
η κατασκευή δύο βρεφονηπιακών
σταθμών και διεκδικούμε την κατα-
σκευή ενός ακόμη μεταξύ άλλων
έργων...».

Η εντελώς αντίθετη εικόνα υπάρ-
χει στην Κίμωλο. Από τους 650
μόνιμους κατοίκους, μόνο 46 είναι
από 5 έως 18 ετών και ο δήμος
είναι ο δεύτερος πιο γερασμένος
στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερη περίπτωση συνιστά ο
Δήμος της Μυκόνου, οι κάτοικοι
του οποίου -με μέσο όρο ηλικίας τα

37 έτη- κατατάσσονται
όγδοοι στον κατάλογο
των δήμων με τον πιο
νεανικό πληθυσμό.
Ενας εξ αυτών, ο
32χρονος δικηγόρος
Κωνσταντίνος Κουκάς,
πριν από τέσσερις
μήνες εξελέγη και ο νεα-
ρότερος δήμαρχος σε
όλη τη χώρα..

Οι πιο γερασμένοι δήμοι 
της Ελλάδας (σε έτη) 
Κεντρικών Τζουμέρκων (Ηπει-

ρος) 57,9
Κιμώλου (Κυκλάδες) 55,7
Γορτυνίας (Πελοπόννησος) 54,8
Αργιθέας (Θεσσαλία) 54,3
Οροπεδίου Λασιθίου (Κρήτη)

54,1
Λίμνης Πλαστήρα (Θεσσαλία)

53,6
Δωδώνης (Ηπειρος) 53,6
Γεωργίου Καραϊσκάκη (Ηπειρος)

53,3
Αγράφων (Στ. Ελλάδα) 53,3
Βόρειων Τζουμέρκων (Ηπειρος)

52,8
Αμφίπολης (Κ. Μακεδονία) 52,8

Οι νεότεροι δήμοι της Ελλάδας 
Φυλής (Αττική) 35,3
Ευόσμου- Κορδελιού (Θεσσαλο-

νίκη) 35,9
Ασπροπύργου (Αττική) 35,9
Ρεθύμνης (Κρήτη) 36,2
Αχαρνών (Αττική) 36,8
Κω (Δωδεκάνησα) 36,9
Ξάνθης (Θράκη) 36,9
Μυκόνου (Κυκλάδες) 37
Παλλήνης (Αττική) 37,2
Μύκης (Θράκη) 37,2

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ
Στους δήμους με υψηλά ποσοστά νέων 
ο Ασπρόπυργος και η Φυλή

Ζητήματα σχετικά με τη δρα-
στηριοποίηση σουηδικών
επιχειρήσεων στην Ελλάδα

βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνά-
ντησης που είχε σήμερα ο υπουρ-
γός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό-
τητας Νίκος Δένδιας με την πρέ-
σβειρα της Σουηδίας Σαρλότ Ράν-
γκμπεργκ (Charlotte Wrangberg).

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επί-
σης θέματα σχετικά με το επιχειρη-
ματικό περιβάλλον στην Ελλάδα
και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο μεταξύ, όπως έκανε γνωστό
νωρίτερα ο υπουργός σε συνέντευ-
ξή του σε ραδιοφωνικό σταθμό, τις
αμέσως προσεχείς ημέρες θα ενη-
μερώσει όλους τους πρεσβευτές
των ευρωπαϊκών χωρών στην
Αθήνα για την πρωτοβουλία τού
υπουργείου να μειωθεί το επιτόκιο
για τις 65.000 επιχειρήσεις που
έχουν ληξιπρόθεσμα ενήμερα
δάνεια.

Όπως είπε ο κ. Δένδιας «προ-
σπαθούμε να πείσουμε την Ευρω-

παϊκή Ένωση, δηλαδή και την
Κομισιόν και το Κοινοβούλιο, ότι
πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός
και να μας επιτρέψουν να χρησιμο-
ποιήσουμε τα χρήματα που έχουμε
από τα διαρθρωτικά ταμεία για να
επιδοτήσουμε το επιτόκιο των ληξι-
πρόθεσμων ενήμερων δανείων με
2-3 μονάδες για 2- 3 χρόνια μέχρι

να φύγουμε από την κρίση. Η ελλη-
νική επιχείρηση πληρώνει 4 μονά-
δες κατά μέσο όρο υψηλότερο επι-
τόκιο από τον Ευρωπαίο ανταγωνι-
στή της. Έχουμε ξεκινήσει μια πολύ
μεγάλη προσπάθεια για να ζητή-
σουμε τη συνεργασία και της τελευ-
ταίας ευρωπαϊκής κυβέρνησης και
της πιο μικρής χώρας».

«ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ»
ΥΠΑΝ: Πρωτοβουλία για μείωση επιτοκίου 
σε 65.000 επιχειρήσεις


