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ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ
ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

2-2 ΜΕ ΤΟΝ
ΠΕΛΟΠΙΔΑ ΘΗΒΑΣ

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
ΓΙΑ 2Η ΦΟΡΑ 

ΤΟ ΜΑΤΣ 
ΕΡΜΗΣ ΚΥΒΕΡΙΟΥ-
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

Στο Σταθμό της Μεταφόρτωσης 
Σχιστού βρέθηκε εχθες η 

Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου 

Ενημερώθηκε
από τους 

υπεύθυνους
και τους 

εργαζόμενους
για τα προβλή-

ματα στις 
εγκαταστάσεις 

Ξεκινά ο πολιτιστικός
χειμώνας μάθησης 

και δημιουργίας
Στο Εργαστήρι Πολιτισμού

και Τεχνών 
Μάνδρας – Ειδυλλίας 

EKΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ
Σε Νέα Πέραμο και Βαρέα

Υποδέχθηκε ο δήμος Αχαρνών 
Τη «Φλόγα της Αγάπης» και του εθελοντισμού 

Σελ: 6

Ευθύνες για το 
θάνατο 21χρονου 

σε τροχαίο
στη Λ. ΝΑΤΟ του

Ασπροπύργου 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ   
ΑΠΕΣΠΑΣΑΝ ΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΥΨ 
Για την κατασκευη ́σιλο ́αποθηκ́ευσης Πρωτ́ων Υλων́ 
στο εργοστασ́ιο παραγωγης́ του Ασπροπυργου 

Σελ:  3Σελ:  2

Σελ: 9

Σελ: 5 Σελ: 10-11

Σελ: 4

Σελ:  5

Ισχνή η υποχώρηση τον Ιούνιο,
σύμφωνα με την Eurostat

ΞΑΝΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΙΑ ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 
Με το κυάλι.... η απασχόληση για 1,3 εκατομμύρια πολίτες 

από το Χαλάνδρι στο 

όρος Πατέρα 
• Προβληματισμός και ενστάσεις

 για την καταλληλότητα 
του οικισμού στο Κανδήλι απο

φορείς και δήμους

Σελ: 7

Σελ: 3

Σελ: 5

«ΠΑΓΩΣΕ» 
Η ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΤΩΝ ΡΟΜΑ 

Σελ: 2

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ
ΣΚΗΝΙΚΟΥ

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Επανάληψη των δημοτικών εκλογών 
με τη συμμετοχή όλων των παρατάξεων

αποφάσισε η Ελληνική Δικαιοσύνη 

Σελ: 6



2 - ΘΡΙΑΣΙΟ Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014

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

Μπαρδής Μελέτιος Ι.
Β. Ελευθερίου 8,

Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105546633

Ασπρόπυργος
Λιόσης Αναστάσιος Κ.

Ειρήνης 2 & Αγίου
Δημητρίου,

Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105580218

Φυλή - Άνω Λιόσια 
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ Ιονί-

ου Πελάγους 42Β 
Τηλέφωνο:
2102474311

Αχαρνές
Ηλιόπουλος Ηλίας Φ.
Αγίου Διονυσίου 4,
Εφημερία:  08:00 -
08:00 (Επομένης)
Τηλ: 2102407559

Παπανικολάου Γ.
Θρακομακεδόνων

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

Μάνδρα

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δήλου 12 & Κορο-
πούλη Βαγγέλη,

Τηλέφωνο:
2105551232

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ:Συννεφιά 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 19 έως 28
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ανανίας, Νίνος,Θηρεσία
Ρωμανός, Ρωμανή

Θρήνος για τον χαμό
του 21χρονου
π ο δ ο σ φ α ι ρ ι σ τ ή

Γιάννη Αγκάκε στον Ασπρό-
πυργο, του οποίου η νεκρώ-
σιμος ακολουθία τελέσθηκε
εχθές το απόγευμα στον Ιερό
Ναό Ευαγγελισμού της Θεο-
τόκου.

Ο άτυχος νεαρός την περασμένη Παρασκευή στις
23:00 το βράδυ οδηγώντας το αυτοκίνητό του προσπά-
θησε να αποφύγει ένα σωρό από σκουπίδια τα οποία
είχαν μεταφερθεί - λόγω του αέρα - στο οδόστρωμα της
Λεωφόρου ΝΑΤΟ, με συνέπεια να ξεφύγει της πορείας
του και να προσκρούσει σε τοίχο καταστήματος όπου
βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Σε ρεπορτάζ που διενεργήσαμε εχθές το απόγευμα,
διαπιστώσαμε πως στο σημείο συνέχιζαν να υπάρχουν
σωροί απορριμμάτων, τρεις ημέρες μετά το συμβάν, ενώ
σύμφωνα με πληροφορίες  οι αρμόδιες υπηρεσίες του
Δήμου Ασπροπύργου είχαν ενημερωθεί εδώ και μέρες
για την αποκομιδή των σκουπιδιών. Ωστόσο, μέχρι
εχθές το απόγευμα δεν είχε γίνει τίποτα κάτι που απο-
δεικνύεται και από το φωτογραφικό υλικό. 

Αυτό το αναφέρουμε διότι, σύμφωνα με μαρτυρία, το
βράδυ του τραγικού δυστυχήματος, λόγω των σφοδρών
ανέμων, σκουπίδια είχαν μεταφερθεί στο κέντρο του
οδοστρώματος με αποτέλεσμα τη μοιραία κατάληξη του
21χρονου Γιάννη Αγκάκε. 

Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν άλλα θύματα στη
Λεωφόρο ΝΑΤΟ και ότι οι αρμόδιες αρχές θα φροντί-
σουν ώστε η επίμαχη Λεωφόρος να μην μετατρέπεται σε
λαιμητόμο για τους οδηγούς.  

Ε. Λιάκος

Ευθύνες για το θάνατο 
21χρονου σε τροχαίο στη 

Λ. ΝΑΤΟ του Ασπροπύργου 

Ανατροπή στα δημοτικά δρώμενα Μάνδρας-
Ειδυλλίας προκαλεί η απόφαση της Ελληνικής
Δικαιοσύνης για επανάληψη των δημοτικών

εκλογών, με τη συμμετοχή όλων των παρατάξεων.
Ως γνωστόν, η εφημερίδα ‘’ΘΡΙΑΣΙΟ’’ ήταν η πρώτη

που έγραψε στις 10 Ιουνίου για το ενδεχόμενο επανάλη-
ψης των δημοτικών εκλογών, καθώς τα ψηφοδέλτια του
εκλεγέντος δημάρχου Γ. Δρίκου την α΄ Κυριακή είχαν δια-
φορετικές διαστάσεις από εκείνες που όριζε η κείμενη
νομοθεσία. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει ανακοινωθεί
ακόμη η ακριβής ημερομηνία των επαναληπτικών 

εκλογών στο δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας, καθώς  με
απόφαση του ΥΠΕΣ θα ορισθεί η ίδια ημέρα για όλους
τους δήμους στους οποίους υπήρξαν ενστάσεις για το

ε κ λ ο γ ι κ ό
α π ο τ έ λ ε -
σμα και
απαιτείται η
επανάληψη
των δημοτι-
κών εκλο-
γών. 

Η παρα-
πάνω από-
φαση έρχε-
ται μετά την
α π ο δ ο χ ή
από την
α ρ μ ό δ ι α
Αρχή, των
ενστάσεων
που υπέ-
βαλαν οι κ.
Ι. Κριεκού-
κη και Αθ.
Π α ν ο λ ι ά -
σκος με το σκεπτικό
ότι ‘’παραβιάσθηκε η
μυστικότητα της ψηφοφορίας’’. 

Να αναφέρουμε τέλος ότι αυτή η εξέλιξη προμηνύει
ταλαιπωρία για τους δημότες, που καλούνται για τρίτη
φορά στις κάλπες,   καθώς και νέα έξοδα για τους υπο-
ψήφιους (παράβολα-προετοιμασία περιοδείας κ.λπ)

Ε.Λιάκος

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Επανάληψη των δημοτικών εκλογών με τη συμμετοχή όλων

των παρατάξεων αποφάσισε η Ελληνική Δικαιοσύνη 

Η δημοσίευση στην εφημερίδα
‘’ΘΡΙΑΣΙΟ’’ στις 10/6/14

ΧΘΕΣΙΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ
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Ενισχυση της διαφάνειας 
με άμεση ανάρτηση όλων των

δεδομένων στο «Διαύγεια» 

Έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνει-
ας και της δημόσιας λογοδοσίας δίνει το σχέδιο
νόμου «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση

εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου
τομέα» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που κατατέθηκε στη
Βουλή.

Το νομοσχέδιο ενσωμα-
τώνει στο Ελληνικό
Δίκαιο την Οδηγία
2013/37 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου για την
ελεύθερη διάθεση δεδο-
μένων τους δημοσίου σε
κάθε τρίτο φορέα.

Προβλέπεται ότι εντός
τριών μηνών κάθε δημό-
σιος φορέας θα οριστικο-
ποιήσει τη λίστα των
δεδομένων που θα είναι
διαθέσιμα, των οποίων η
ανάρτηση θα πρέπει να

έχει ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών από την ψήφιση του
νόμου. 

Η γενική αρχή που διέπει το σχέδιο νόμου είναι ότι όλα
τα δεδομένα του δημόσιου τομέα είναι ελεύθερα προς
διάθεση, με την επιφύλαξη αυτών που προστατεύονται
από το ιδιωτικό απόρρητο, καθώς και όσα αναφέρονται
σε ζητήματα εθνικής ασφαλείας.

Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο νόμου εισάγει δυο βασικές
καινοτομίες, που ενισχύουν τη διαφάνεια:

– Η εκτέλεση των προϋπολογισμών των Υπουργείων,
των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ
αυτών, πρέπει να εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του κατά
κανόνα σε πραγματικό χρόνο και να παρέχει αναλυτικές 

καταστάσεις και για το σκέλος των εσόδων και για το
σκέλος των εξόδων ανά κωδικό αριθμό εσόδου ή εξό-
δου. Με τον τρόπο αυτό, κάθε πολίτης θα μπορεί να
αξιολογεί και να έχει πλήρη γνώση της πορείας εκτέλε-
σης του προϋπολογισμού κάθε φορέα

– Καθιερώνεται η υποχρεωτική ανάρτηση στο αναβαθ-
μισμένο «πρόγραμμα Διαύγεια» για όλες τις Αστικές Μη
Κερδοσκοπικές Εταιρείες (μεταξύ των οποίων και οι
ΜΚΟ), τα σωματεία, τα ιδρύματα και τις Κοινωνικές Συνε-
ταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) και λοιπούς μη κερ-
δοσκοπικούς φορείς, οι οποίες επιχορηγούνται από τον
ευρύτερο δημόσιο τομέα με ποσό άνω των 3.000 ευρώ
ετησίως. Κάθε ένας από τους ανωτέρω φορείς οφείλουν
να αναρτούν αναλυτική κατάσταση διάθεσης των επιχο-
ρηγήσεων που έλαβαν

Θεσπίζεται, επίσης, ετήσιος διαγωνισμός για την αξιο-
ποίηση των ανοικτών δεδομένων, ενώ καθιερώνονται
παράλληλα και βραβεία σε φορείς του δημοσίου τομέα
που έχουν επιδείξει αποτελεσματικές και καινοτόμες δια-
δικασίες ανοικτής διάθεσης των δεδομένων τους.

Επιπλέον, το σχέδιο νόμου ενσωματώνει δυο σημαντι-
κές διατάξεις στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας των
διορισμών στο Δημόσιο, που διενεργεί το Υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης.

Με αφορμή την κατάθεση του σχεδίου νόμου στη
Βουλή, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλω-
σε σχετικά:

Αναστολή παίρνει η μετεγκατάσταση των
ρομά της περιοχής του Νομισματοκοπείου
στο όρος Πατέρα, όπως προέκυψε από

την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί
της Τρίτης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής. 

Στην πολύωρη σύσκεψη υπήρξε τελικά συμφωνία στις
9:30 το πρωί της Τετάρτης συνεργεία της αποκεντρωμέ-
νης διοίκησης, παρουσία του γγ Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μ. Αγγελάκα, του δημάρχου Χαλανδρίου Σ. Ρούσ-
σου και του προέδρου του καταυλισμού των ρομά Στ.
Καλαμιώτη να κατεδαφίσουν τα 12 κτίσματα, τα οποία
σύμφωνα με την πολεοδομία Βόρειου Τομέα Αττικής
είναι ακατοίκητα.

Επίσης, σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Αγγελάκα, ο ίδιος
είναι διατεθειμένος να
αναστείλει για εύλογο
χρονικό διάστημα την
μετεγκατάσταση των
ρομά στο όρος Πατέ-
ρας και σε αγαστή
συνεργασία με τον
δήμαρχο Χαλανδρίου
να συνεπικουρήσει
στις προσπάθειες του
δήμου, ώστε να βρε-
θεί νέος χώρος προ-
κειμένου να διαμεί-
νουν οι Ρομά, που
διαμαρτυρήθηκαν στήνοντας οδοφράγματα με φωτιές
για τον αποκλεισμό δρόμων και .

Σε κάθε περίπτωση, από τη σύσκεψη προέκυψε ότι
δεν υπάρχει λύση για τα 12 κτίσματα που ήταν προς
κατεδάφιση, με τους μεν αθιγγάνους και το Πανεπιστή-
μιο Αθηνών να υποστηρίζουν ότι αυτά κατοικούνται

κανονικά και τις εκθέσεις της Πολεοδομίας να καθιστούν
σαφές ότι τα κτίσματα είναι ακατοίκητα.

Συνολικά στον καταυλισμό υπάρχουν 67 κτίσματα.
Πρόθεση των υπηρεσιών είναι να κατεδαφισθούν 12

από τα 67 κτίσματα. Στο επόμενο στάδιο, όταν ολοκλη-
ρωθεί η μετεγκατάσταση των ρομά, θα κατεδαφιστεί ολό-
κληρος ο καταυλισμός, προκειμένου να επιστραφούν
στους ιδιοκτήτες τα καταπατημένα οικόπεδα.

Εκπρόσωποι των ΡΟΜΑ
΄΄Δεν θέλουμε την εξορία στο βουνό’’

Οι Ρομά, που κατοικούν στο σημείο εδώ και 40 χρόνια,
αντιδρούν εντόνως στη μετεγκατάστασή τους στην
περιοχή «Πεύκο Πολίτη», στο Όρος Πατέρα, στα Μέγα-

ρα, δηλώνοντας πως δεν
θέλουν την εξορία στο βουνό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του
Πανεπιστημίου Αθηνών που
διενεργεί Πρόγραμμα Εκπαί-
δευσης Τσιγγάνων, στον
καταυλισμό του Χαλανδρίου
κατοικούν 80 οικογένειες.
Πενήντα παιδιά πηγαίνουν
σχολείο και ειδικότερα στο 1ο
και 2ο Νηπιαγωγείο, καθώς
και στο 4ο, 7ο και 10ο Δημο-
τικό Χαλανδρίου. Μεγάλος
αριθμός των συγκεκριμένων

Ρομά είναι, επίσης, δημότες Χαλανδρίου.
Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «η απο-

μάκρυνση των ρομά από το χώρο που αυθαίρετα έχουν
καταλάβει τα τελευταία χρόνια είναι μια νόμιμη πράξη
εφόσον δοθεί ο απαραίτητος χρόνος να ληφθούν τα
κατάλληλα μέτρα για την μετεγκατάστασή τους».

«Πάγωσε» η 
μετεγκατάσταση 
των ΡΟΜΑ 
από το Χαλάνδρι στο όρος Πατέρα 
• Προβληματισμός και ενστάσεις για την καταλληλότητα 
του οικισμού στο Κανδήλι 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8

ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ
ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΕΕΤΤΕΕΡΡΟΟΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥΣΣ    

ΙΙΣΣΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΔΔΗΗΜΜΩΩΝΝ  

Ανένδοτοι οι Ρομά στην κατεδάφιση των παραπηγμάτων
- φωτιές εχθές στη Μεσογείων

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 9

Ισχνή η υποχώρηση τον Ιούνιο, 
σύμφωνα με την Eurostat

ΞΑΝΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 

Με το κυάλι.... η απασχόληση για
1,3 εκατομμύρια πολίτες 

Συνεχίζεται η αρνητική πρωτιά της Ελλάδας στην ανερ-
γία, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής
Υπηρεσίας (Eurostat) που δόθηκαν, την Τρίτη, στη δημο-
σιότητα.  

Πιο συγκεκριμένα, η ανεργία στην Ελλάδα τον Ιούνιο δια-
μορφώθηκε στο 27%  από 27,1% τον Μάιο, παραμένοντας
η υψηλότερη στην ΕΕ με δεύτερη την Ισπανία (24,4% με
στοιχεία Αυγούστου).  

Ειδικότερα στην Ελλάδα, ο αριθμός των ανέργων τον
Ιούνιο έφτασε τα 1,3 εκατομμύρια. Το ποσοστό ανεργίας
στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 23,8%, στις γυναίκες στο
31,1% και στους νέους κάτω των 25 ετών στο 51,5%.

Εξάλλου, αμετάβλητη στο 11,5% παρέμεινε η ανεργία
στην Ευρωζώνη τον Αύγουστο, ενώ στην ΕΕ μειώθηκε
από 10,2% σε 10,1%. Δεν υπάρχουν στοιχεία για την ανερ-
γία στην Ελλάδα το Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Συνολικά τον Αύγουστο καταγράφονται 24,6 εκατομμύρια
άνεργοι στην ΕΕ και 18,3 εκατομμύρια άνεργοι στην ευρω-
ζώνη. 

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, οι άνεργοι μειώθη-
καν κατά 134.000 στην ΕΕ και κατά 137.000 στην ευρω-
ζώνη. Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφηκαν
στην Αυστρία (4,7%) και στη Γερμανία (4,9%).



Πρόσληψη 82
αναπληρωτών
εκπαιδευτικών

Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης

Από το Υπουργείο Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων ανα-
κοινώθηκε ότι, για το σχολι-
κό έτος 2014-2015, προ-
σλαμβάνονται ως προσωρι-
νοί αναπληρωτές πλήρους
ωραρίου 82 εκπαιδευτικοί,
κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01,
ΠΕ06, ΠΕ09 και ΠΕ19-20,
για την κάλυψη λειτουργικών
κενών σε δημόσια σχολεία
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, στο πλαίσιο του έργου

με τίτλο «Πληρωμή ωρομι-
σθίων και αναπληρωτών
εκπαιδευτικών του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων» με ενάριθμο
2014ΣΕ04700000 της Συλ-

λογικής Απόφασης
Έργων (ΣΑΕ) 047
( Α Δ Α : 7 Χ Μ Ρ Φ -
ΨΩΧ) του Εθνικού
Σκέλους του Προ-
γράμματος Δημο-
σίων Επενδύσεων. 

Οι προσλαμβα-
νόμενοι οφείλουν
να παρουσιαστούν

στις οικείες Διευθύνσεις Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης
για ανάληψη υπηρεσίας, την
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2014
έως και την Παρασκευή 03
Οκτωβρίου 2014, όπου και
θα τοποθετηθούν, με από-
φαση του Διευθυντή Εκπαί-
δευσης, σε κενές θέσεις των
σχολείων της περιοχής,
στην οποία προσλήφθηκαν,
μέχρι και τη λήξη του διδα-
κτικού έτους.
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Επισκέψεις του
Αντιπεριφερειάρχη 

Σπύρου Τζόκα στους
δήμους της Δυτικής Αθήνας

Κάνοντας πράξη την άμεση συνεργασία
μεταξύ των δύο βαθμών της ΤοπικήςΑυτοδι-
οίκησης, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθή-
νας Σπύρος Τζόκας θα επισκεφθεί 

τα δημαρχεία των επτά πόλεων της περιο-
χής, σε μια σειρά προσωπικών επαφών με
τους αιρετούς εκπροσώπους των Δήμων
της Δυτικής Αθήνας.

Εκεί θα έχει προσωπικές συναντήσεις με
τους δημάρχους, προκειμένου να συζητη-
θούν τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι,
οι προοπτικές και οι δυνατότητες συνεργα-
σίας μεταξύ των δύο φορέων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ανιπεριφερειάρχης θα
επισκεφθεί:

την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, στις 10:00, το
Δημαρχείο Αγίας Βαρβάρας, όπου 

θα έχει συνάντηση με το δήμαρχο κ. Γιώρ-
γο Καπλάνη. 

την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, στις 13:00, το
Δημαρχείο Ιλίου, όπου θα έχει 

συνάντηση με το δήμαρχο κ. Νίκο Ζενέτο.

Εξαρθρώθηκε από
το Τμήμα Δίωξης
Εγκλημάτων κατά

Ιδιοκτησίας της Διεύθυν-
σης Ασφάλειας Αττικής,
εγκληματική ομάδα που
διέπραττε διαρρήξεις-κλο-
πές από οικίες και απο-
θήκες σε διάφορες περιο-
χές της Αττικής και της
επαρχίας.

Συνελήφθησαν τρείς
υπήκοοι Γεωργίας, ηλι-
κίας 33, 30 και 26 ετών,
μέλη της σπείρας και σε
βάρος τους σχηματίσθηκε
ποινική δικογραφία για
σύσταση και συμμετοχή
σε εγκληματική ομάδα,
διακεκριμένες περιπτώ-
σεις κλοπής και παράβα-
ση των Νόμων περί
όπλων και ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω
εντοπίσθηκαν στις 25-9-
2014 το μεσημέρι, από
αστυνομικούς του Τμήμα-
τος Δίωξης Εγκλημάτων
κατά Ιδιοκτησίας, να
κινούνται ύποπτα με
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στους
δρόμους της περιοχής
του Βύρωνα, προσεγγίζο-
ντας και ελέγχοντας πιλο-
τές και εισόδους πολυκα-
τοικιών, ακινητοποιήθη-
καν και προσήχθησαν
στην Υπηρεσία.

Όπως προέκυψε από
την έρευνα, οι συλληφθέ-
ντες μαζί με δύο τουλάχι-
στον συνεργούς τους που
αναζητούνται, είχαν
συγκροτήσει εγκληματική
ομάδα, η οποία με διαφο-
ρετική κάθε φορά σύνθε-
ση, τον τελευταίο χρόνο
τουλάχιστον, διέπρατταν
διαρρήξεις-κλοπές σε
οικίες και αποθήκες.

Μέχρι στιγμής έχει εξα-
κριβωθεί ότι έχουν δια-
πράξει τέσσερις διαρρή-
ξεις-κλοπές σε οικίες, και
εννέα  σε αποθήκες στις
περιοχές Ζωγράφου, Γλυ-
φάδας, Ιλίου και Χαλκί-
δας, από τις οποίες είχαν
αφαιρέσει χρήματα,
κοσμήματα, ηλεκτρονικές
συσκευές, φωτογραφικές
μηχανές, ποδήλατα, 

εργαλεία και διάφορα
αντικείμενα.

Στην κατοχή τους και σε
έρευνα που διενεργήθηκε
στο όχημα που επέβαιναν
και στις οικίες τους βρέθη-
καν και κατασχέθηκαν :

Διάφορα κοσμήματα και
ρολόγια.

Πλήθος ηλεκτρονικών
συσκευών (φορητοί Η/Υ,
τηλεοράσεις, βίντεο, απο-
κωδικοποιητές, συσκευές
usb , κ.λπ.).

Διάφορα εργαλεία.
Πλήθος διαρρηκτικών

εργαλείων.
Πλήθος κλειδιών θυρών.
Αφαλοί και κλειδαριές

ασφαλείας.
Ένα (1) πιστόλι με γεμι-

στήρα.
Δύο (2) συσκευές εκκέ-

νωσης ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας ( taser ).

Δέκα (10) κινητά τηλέ-
φωνα

Πέντε (5) ζευγάρια γυα-
λιά ηλίου.

Έξι (6) υπολείμματα
αυτοσχέδιων τσιγάρων
και δύο (2) νάιλον
συσκευασίες με ποσότητα
κάνναβης.

Θραύσματα φαρμακευτι-
κών δισκίων .

Το χρηματικό ποσό των
-200- ευρώ και -2- δολα-
ρίων Αμερικής.

Μία (1) κάρτα ανάλη-
ψης.

Ο 30χρονος και ο
26χρονος έχουν συλλη-
φθεί και στο παρελθόν για
παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγή-
θηκαν στον κ. Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθη-
νών.

Εξαρθρώθηκε ομάδα 
‘’αετονύχηδων’’  
που είχε κλέψει οικίες 
και αποθήκες 

Συνελήφθησαν τρείς Γεωργιανοί 
υπήκοοι και εξιχνιάσθηκαν 
δεκατρείς διαρρήξεις 

Κάλεσμα του ΠΑΜΕ
Ελευσίνας προς εργαζό-
μενους, ανέργους,
συνταξιούχους νέους και
γυναίκες , για συμμετοχή
σε συλλαλητήριο στην
Ελευσινα: 

“ΟΛΟΙ στο
Σ Υ Λ Λ Α Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΟΚΤΩΒΡΗ,

11π.μ. πλατεία Ηρώων
Ελευσίνας

Να απαιτήσουμε ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ:
Επίδομα ανεργίας 600 ευρώ για όλους τους

ανέργους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις για
όλη τη διάρκεια της ανεργίας.

Κανένας εργαζόμενος να μην εργάζεται με
μισθούς κάτω από 751 ευρώ. Κανένας εργαζό-
μενος να μην εργάζεται ανασφάλιστος, χωρίς
συλλογικές συμβάσεις. Να επανέλθουν οι κλαδι-
κοί μισθοί στα επίπεδα του 2009.Να καλυφθούν
άμεσα όλες οι ανάγκες των ασφαλιστικών ταμεί-
ων από το κράτος  και τη μεγαλοεργοδοσία. Πλή-
ρης κρατική εγγύηση όλων των συντάξεων και
των παροχών. Κατώτερη σύνταξη στα 600 ευρώ.

Κατάργηση όλων των αντεργατικών και αντια-
σφαλιστικών νόμων που επηρεάζουν τους
μισθούς, τις εργασιακές σχέσεις, την Κοινωνική
Ασφάλιση και τις συντάξεις.

Να μπει φρένο στη φοροληστεία και στην αφαί-

μαξη του λαϊκού
ε ι σ ο δ ή μ α τ ο ς .
Κατάργηση του
ΕΝΦΙΑ, των
χαρατσιών και
των φόρων που
π λ ή τ τ ο υ ν
μισθούς και
συντάξεις.

Δε θα αποδε-
χτούμε να ζούμε

με τον εφιάλτη της ανεργίας!
Δε θα δεχτούμε να ζούμε σαν σύγχρονοι σκλά-

βοι!
Να δώσουμε αποφασιστική απάντηση σε

όσους σφαγιάζουν καθημερινά τις ζωές μας. Να
νιώσουν την ανάσα μας, να αισθανθούν την
πίεση μας. Εργοδοτικές οργανώσεις, υπουργεία,
εφορίες, τράπεζες, καταστήματα ΟΑΕΔ και ασφα-
λιστικών φορέων, να αναστενάξουν από την
καθημερινή παρουσία μας. Να μην τους αφήσου-
με σε χλωρό κλαρί.

Δεν πάμε για να ανακόψουμε μόνο την επίθεση!
Πάμε και για να αποσπάσουμε, να κερδίσουμε.

Από εμάς εξαρτάται!
Να ετοιμαστούμε για μεγάλο αγώνα! Να ενώ-

σουμε τις δυνάμεις μας με τους εργαζόμενους
όλης της χώρας στο Πανελλαδικό συλλαλητήριο
του  Π.Α.ΜΕ στην Αθήνα, την 1η Νοέμβρη, στο
Σύνταγμα στις 12 το μεσημέρι.’’



Με σύνθημα ‘’ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΑΦΗΣΑΜΕ
ΠΙΣΩ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ’’  ο δήμος Μεγαρέ-
ων, η Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου και η

Ένωση ‘’ΗΕLMEΡA’’, διοργανώνουν εκστατεία καθαρι-
σμού στις ακτές της περιοχής.

Αναλυτικότερα, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου θα γίνει:
- Καθαρισμός παραλίας Νέας Περάμου:
Σημείο συγκέντρωσης: 9:00 πμ, παραλία πλησίον  δυτι-

κής πύλης της Σχολής Πυροβολικού.
- Καθαρισμός παραλίας Βαρέας
Σημείο συγκέντρωσης: 9:00 πμ, εκκλησία Αγίου Νικολά-

ου
Ενώ την Κυριακή 5 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί:
- Καθαρισμός βυθών λιμανιού Πάχης και παραλίας

Κινέττας

Πληροφορίες: Αντιδήμαρχος κυρία Βανέσσα Μαυροειδή
(6974350559)

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου κ.
Δημοσθένης Λιώτας (6946002968)  

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων κ. Ηλίας
Μουσταΐρας (6986391060)
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EKΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ
Σε Νέα Πέραμο και Βαρέα  

Βρεφοκόμους και βοηθητικό προσωπικό 
προσλαμβάνουν δήμοι 
- Εποχικοί εργαζόμενοι και στον Α΄ Παιδικό Σταθμό Φυλής

Εκατόν είκοσι εννέα θέσεις εποχικά εργαζο-
μένων θα καλύψουν δέκα Νομικά Πρόσω-
πα Δήμων για τη στελέχωση των Παιδικών

Σταθμών τους κατά το σχολικό έτος 2014-2015. Οι
θέσεις αφορούν κυρίως πτυχιούχους Βρεφονηπιο-
κόμους και αποφοίτους Δευτεροβάθμιας και Υπο-
χρεωτικής Εκπαίδευσης σε βοηθητικές ειδικότητες,
οι οποίοι θα απασχοληθούν με συμβάσεις ορισμέ-
νου χρόνου διάρκειας έντεκα μηνών.

Δήμος Πειραιά
Εγκρίθηκαν 30 θέσεις εποχικού προσωπικού στις

ειδικότητες: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (14 θέσεις), ΔΕ
Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων (δέκα θέσεις) και ΔΕ
Μαγείρων (έξι θέσεις). Αιτήσεις υποβάλλονται έως
τις 2 Οκτωβρίου. Πληροφορίες: 213 2022249.

ΟΠΠΑΠ Κατερίνης
Από τις 18 θέσεις που εγκρίθηκαν, εννέα αφο-

ρούν Προσωπικό Καθαριότητας ΥΕ, τέσσερις Βοη-
θούς Μαγείρων ΥΕ, τρεις Βοηθούς Βρεφοκόμων
Παιδοκόμων ΔΕ και δύο Βρεφονηπιοκόμους ΤΕ.
Πληροφορίες: 23513 50439.

ΝΠΔΔ Φλώρινας
Θα καλυφθούν 14 εποχικές θέσεις, από τις 
οποίες επτά για Προσωπικό Καθαριότητας ΥΕ, 

τέσσερις για Βρεφονηπιοκόμους ΤΕ και τρεις για
Μάγειρες ΔΕ. Πληροφορίες: 23850 26474.

Παιδικοί Σταθμοί Αγίου Νικολάου
Δέκα θέσεις εγκρίθηκαν στις εξής επτά ειδικότη-

τες: ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΔΕ Βοηθών Βρε-
φονηπιοκόμων, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (από
δύο θέσεις), ΠΕ Ψυχολόγου, ΤΕ Φυσικοθεραπευ-
τή, ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου και ΔΕ Μάγειρα (από μία
θέση). Πληροφορίες: 28410 86090.

Α΄ Παιδικός Σταθμός Φυλής
Θα προσληφθούν τρεις εποχικά εργαζόμενοι στις

εξής δυο ειδικότητες: ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων
Παιδοκόμων (δύο θέσεις) και ΠΕ Νηπιαγωγού (μία
θέση). 

ΝΠΔΔ Βριλησσίων
Εγκρίθηκαν πέντε θέσεις στις ειδικότητες: ΥΕ

Βοηθητικού Προσωπικού (τρεις θέσεις), ΔΕ Βοη-
θού Βρεφοκόμου Παιδοκόμου, ΥΕ Βοηθού Μαγεί-
ρου (από μία θέση). Πληροφορίες: 210 8105052.

«Ανέλιξη» Δήμου Βέλου-Βόχας
Από την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, έως τις 6

Οκτωβρίου, θα υποβάλλονται αιτήσεις για μία θέση
Μάγειρα ΔΕ. Πληροφορίες: 27423 60300.

15 εργάτες, οικοδόμοι και χειριστές στα Χανιά

Επίσκεψη στο Σταθμό Μεταφόρτωσης
Σχιστού πραγματοποίησε σήμερα το
πρωί η Περιφερειάρχης Αττικής και Πρό-
εδρος του ΕΔΣΝΑ Ρένα Δούρου, προκει-
μένου να παρακολουθήσει προγραμματι-
σμένη καταστροφή υλικών. 

Η Περιφερειάρχης και πρόεδρος του
ΕΔΣΝΑ, που κατά την επίσκεψή της,
συνοδευόταν από το μέλος του Γ. Σ. της
ΠΟΕ-ΟΤΑ, Θωμά Μπιζά, είχε την ευκαι-
ρία να μιλήσει με τους υπεύθυνους και
τους εργαζόμενους του Σταθμού, να ενη-

μερωθεί για τα προβλήματα και να ξενα-
γηθεί στις εγκαταστάσεις. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η
αρμόδια υπάλληλος του ΕΔΣΝΑ σταμά-
τησε ως όφειλε την διαδικασία καταστρο-
φής. 

Και τούτο γιατί μετά από επιτόπιο οπτι-
κό έλεγχο που έκανε παρουσία της Προ-
έδρου, αποδείχτηκε πως τα υλικά δεν
ήταν πλήρως κατεστραμμένα όπως θα
έπρεπε, σύμφωνα με το νόμο, πριν από
την απόθεσή τους στον σταθμό. 

Σε δήλωσή της, μετά από
την επίσκεψη, η Περιφερει-
άρχης ευχαρίστησε τους
υπαλλήλους που συμβάλ-
λουν σε αυτή την «αλυσίδα
ευθύνης» για την εύρυθμη
λειτουργία του ΣΜΑ και
παράλληλα υπογράμμισε
τη σημασία του σεβασμού
των ζητημάτων ασφαλείας
των εργαζομένων και των
εγκαταστάσεων. 

Στο Σταθμό της Μεταφόρτωσης Σχιστού βρέθηκε εχθες
η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου 

• Ενημερώθηκε από τους υπεύθυνους και τους 
εργαζόμενους για τα προβλήματα στις εγκαταστάσεις 
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Υποδέχθηκε ο δήμος Αχαρνών 

Τη «Φλόγα της Αγάπης» 
και του εθελοντισμού 

Τη «Φλόγα
της Αγά-
πης» που

διασχίζει την
Ελλάδα κατά τη
διάρκεια της 12ης
Π α ν ε λ λ ή ν ι α ς
Λαμπαδηδρομίας
Εθελοντών Αιμο-
δοτών υποδέχθη-
κε ο Δήμος Αχαρ-
νών, προωθώ-
ντας το μήνυμα
της ελπίδας, της
προσφοράς προς
το συνάνθρωπο
και του εθελοντι-
σμού.

Η Λαμπαδηδρομία των Εθελοντών Αιμοδοτών, ξεκί-
νησε την Κυριακή  από το Δημαρχείο, κάνοντας στάση
στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων και καταλή-
γοντας στη Πλατεία Αγίου Βλασίου. 

Καθ’ όλη τη διαδρομή, τη συνόδευσαν με αισιόδοξα
μηνύματα και χαμόγελα πολιτιστικοί σύλλογοι, κοινωνι-
κοί φορείς της πόλης , μαθητές με γονείς, δημότες αλλά
κι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής.

Ξεκινά ο πολιτιστικός χειμώνας μάθησης και δημιουργίας
Στο Εργαστήρι Πολιτισμού και Τεχνών Μάνδρας – Ειδυλλίας 

Η Θεατρική Ομάδα 
ανοίγει τις πόρτες της 
και περιμένει νέους 
και παλιούς μαθητές 

Για ακόμη μια χρονιά  συνεπής
στο ραντεβού του με τον πολι-
τισμό  ο Δημοτικός Οργανι-

σμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης &
Πολιτισμού του Δήμου Μάνδρας
–Ειδυλλίας σας ενημερώνει ότι ξεκί-
νησαν οι εγγραφές στο Εργαστήρι
Πολιτισμού & Τεχνών του Δήμου  για
το σχολικό έτος 2014-2015.

Οι εγγραφές  θα διαρκέσουν από
τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτω-

βρίου 2014 και θα γίνονται καθημερι-
νά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις
5 μ.μ έως τις 9 μ.μ.

Το Εργαστήρι Πολιτισμού την τελευ-
ταία χρονιά είχε διευρύνει την εικα-
στική  του παρουσία  δίνοντας την
δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους
να δημιουργήσουν και να ασχολη-
θούν με ποικίλες καλλιτεχνικές
εκφράσεις όπως χειροποίητο κόσμη-
μα, Αγιογραφία, Φωτογραφία, μουσι-
κή και χορό.

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τις εγγραφές, καθώς και
με τα νέα τμήματα οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέ-
φωνο 210 - 5557815 .

Εγγραφές όμως θα
γίνονται και στη Θεα-
τρική Ομάδα του
Δημοτικού Οργανι-
σμού Κοινωνικής
Αλληλεγγύης & Πολι-
τισμού του Δήμου
Μάνδρας – Ειδυλ-
λίας. 

Όλοι οι ενδιαφερό-
μενοι, μικροί και μεγά-
λοι, μπορούν να
εγγραφούν, να παρα-
κολουθήσουν και να
συμμετέχουν καθώς
θα λειτουργήσουν για
ακόμη μία χρονιά τμή-
ματα παιδιών και ενη-
λίκων. 

Με δάσκαλο τον, για
35 χρόνια, καταξιωμέ-
νο ηθοποιό Γιώργο
Ματαράγκα μικροί και
μεγάλοι, νέοι και
παλιοί μαθητές θα
ταξιδέψουν στον
μαγικό κόσμο του Θεάτρου, μαθαίνο-
ντας αλλά και ερμηνεύοντας οι ίδιοι
ρόλους και έργα του παγκόσμιου
ρεπερτορίου. 

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται 

Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από
τις 5 μ.μ. έως τις 9 μ.μ στο κτίριο του
Δημοτικού Οργανισμού, που βρίσκε-
ται στην οδό Ιερού Λόχου & Επαμει-
νώνδα (στη Ράχη της Μάνδρας). 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ : Ψήφισμα συμπαράστασης στον αγώνα 
των εργαζομένων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείο Αθηνών

Ψήφισμα συμπα-
ράστασης στον
αγώνα των εργα-

ζομένων του Ψυχιατρικού
Νοσοκομείου Αθηνών  υιο-
θέτησε ομόφωνα το Δημοτι-
κό Συμβούλιο του Δήμου
Ιλίου, μετά από πρόταση
της Δημοτικής Παράταξης
“Αλληλέγγυα Πόλη – Συνερ-
γασία Ριζοσπαστικής Αυτο-
διοίκησης”. 

Το ψήφισμα αναφέρει: Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στηρίζει τον αγώνα των εργαζόμενων στο Ψυχιατρι-
κό Νοσοκομείο Αθηνών (ΔΑΦΝΙ) και δηλώνει την κάθετη αντίδρασή του στην επιχειρούμενη αντιδραστική ψυχιατρική
μεταρρύθμιση και την εναντίωσή του στην κατάργηση των ψυχιατρείων. 

Η πληρότητα του ΨΝΑ είναι 130% και εισάγονται κάθε χρόνο 2.500 περιστατικά. Αυτή τη στιγμή έχει 1.200 λήπτες
υπηρεσιών ψυχικής υγείας, από τους οποίους οι 800 περίπου διαβιούν σε στεγαστικές δομές (οικοτροφεία, ξενώνες
και προστατευόμενα διαμερίσματα) σε όλη την Αττική και οι υπόλοιποι λαμβάνουν υπηρεσίες στις ψυχιατρικές κλινι-
κές. 

Επιπλέον διαθέτει 2 κέντρα ψυχικής υγείας στους Αγίους Αναργύρους και στο Περιστέρι, όπου εξυπηρετούνται
26.000 περιστατικά το χρόνο.Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν να βρεθούν κυριολεκτικά στο δρόμο ή να οδηγη-
θούν σε ιδιώτες.

Για τους λόγους αυτούς, στηρίζουμε τον αγώνα των εργαζομένων του ΨΝΑ που διεκδικούν:
• Αποκλειστικά Δημόσια και Δωρεάν ψυχική υγεία με κατάργηση κάθε μορφής επιχειρηματικής δραστηριότητας

(Μ.Κ.Ο. – Ιδιώτες) και πλήρη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.
• Όχι στο κλείσιμο του Ψ.Ν.Α. Καμιά μεταφορά κλινικών – υπηρεσιών (διοικητικών – τεχνικών). Καμιά διαθεσιμότη-

τα, κινητικότητα ή απόλυση.
• Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες για την κάλυψη των διευρυμένων αναγκών των μονάδων

και των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. 
Ο αγώνας αυτός γίνεται, όχι μόνο για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων, αλλά προπάντων για

την πρόσβαση όλου του λαού σε σύγχρονες, ποιοτικές, αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες Ψυχικής Υγεί-
ας.

Τέλος, καλούμε τους πολίτες του Ιλίου, συγγενείς των χρηστών υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, άνεργους, συνδικάτα,
σωματεία εργαζομένων, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, κοινωνικούς φορείς να συμπαρασταθούν στο δίκαιο και μεγά-
λο αυτό αγώνα με την ενεργή συμμετοχή τους.
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΣΤΗ Λ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΣΤΗ Λ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 
Έργα έως τις 17/10 στο ρεύμα 
προς Αχαρνές.

Σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη
Λεωφόρο Δεκελείας έως τις 17 Οκτωβρίου
έχει προχωρήσει η Τροχαία λόγω της εκτέλε-

σης εργασιών εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών. 
Ειδικότερα, από τις 7 πμ έως τις 9 μ.μ θα σημειώ
νεται προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλο-

φορίας των οχημάτων στη Λ. Δεκελείας, στο τμήμα
της από την οδό Κηφισίας (γέφυρα Κύμης) έως τον
παράδρομο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, σε πλά-

τος 2μ από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος και σε
μέγιστο μήκος 300μ ανά ημέρα εργασίας, ρεύμα
κυκλοφορίας προς Αχαρνές.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η διεξαγωγή της
κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται και προς τις δύο
κατευθύνσεις από τον εναπομένον πλάτος του οδο-
στρώματος ελάχιστου πλάτους 6,00 μέτρων.

Η Ένωση Γονέων Αχαρνών σε
διαμαρτυρία για τα εκπαιδευτικά κενά

Η 'Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Αχαρ-
νών ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του Συλλόγου
Εκπαιδευτικών Π.Ε. Α. Αττικής "Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ" θα
παραστεί στην διαμαρτυρία για τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΚΕΝΑ, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα  

1 Οκτωβρίου και ώρα 14:00 μ.μ στην Περιφερειακή
Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Τσόχα 15-17) Αθήνα.

Η 'Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων καλεί
όλους τους Συλλόγους Γονέων και τα μέλη τους, των
σχολείων του Δήμου μας που αντιμετωπίζουν πρό-
βλημα με ελλείψεις δασκάλων/καθηγητών να συμμε-
τάσχουν με εκπροσώπους από τα Δ.Σ. και γονείς.

ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ

ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE ΕΝVIRONMENT POLICY Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

Ενημερωτική ημερίδα για τις " πράσινες προμήθειες’’ 
στην Λισαββόνα παρακολούθησαν εκπρόσωποι του δήμου 

Υπάλληλοι από τον  κλαδ́ο ΤΕ Διοικητικού -Λογιστι-
κού του Δημ́ου Ελευσιν́ας και  του κλαδ́ου ΔΕ Διοικη-
τικών εκπροσώπησαν τον Δήμο Ελευσίνας στη
συναν́τηση εταιρ́ων στα πλαισ́ια του Προγραμ́ματος
LIFE Environment Policy and Governance –
Δημοσ́ιες Συμβασ́εις-Πρασ́ινες Προμηθ́ειες (LIFE 09
ENV/PT/000050) , η οποία πραγματοποιήθηκε στην
Λισαβον́α της Πορτογαλιάς στις 15,16,17 Σεπτεμ-
βριόυ 2014.

Οι δύο εκπρόσωποι του Δήμου παρακολούθησαν
ημερίδα με θέμα " Πράσινες προμήθειες" και ενημε-
ρώθηκαν εκτενώς για τις δράσεις του προγράμματος. 

Να αναφερθεί ότι ο δήμος Ελευσίνας, ως εταίρος,
στα πλαίσια του προγράμματος έχει προβεί σε αντικατάσταση 450 λαμπτήρων από αντίστοιχους μαγνητι-
κής αεπαγωγής. Οι λαμπτήρες αυτοί είναι φιλικοί προς το περιβάλλον έχουν μεγαλύτερο κύκλο ζωής και
καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια.

Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΥΛΗΣ λειτουργεί με
ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ από εθελοντές
ιατρούς και δωρεάν φάρμακα που προσφέρουν
φαρμακεία και ιδιώτες, για άνεργους και ανασφά-
λιστους κατοίκους της πόλης μας, με τις παρακά-
τω ειδικότητες:

- Με τον ουρολόγο Χ. Φλιάτουρα με ραντεβού
στο: 6972053561

- Με τον ορθοπεδικό Τ. Βλαχοδημητρόπουλο με
ραντεβού στο: 6972053561

-Με την διατροφολόγο Ε. Δέδε με ραντεβού στο:
6972053561

- Με τον ψυχολόγο      Μπλιθικιώτη Α. με ραντε-
βού στο: 6972053561

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Με τον καρδιολόγο Π. Καλαρά: 13.00-14.30μ.μ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ
ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΥΛΗΣ

Τηλ. Επικοινωνίας:  Κουράση Χρυσούλα-
6932405009, Πανάγου Νίκη- 6978331431, Ψιμούλη
Χρυσούλα- 6973807553, Ματρακούκα Κατερίνα-
6972053561, Ταραξόγλου Κων/να- 6971767756
(what’s up), Πίκουλη Γιώτα -6972101938 (what’s up),
Παπαδόπουλος Κων/νος -6974475155,Τσολομύτου
Αγγελική- 6971949140

Ιατρικές βεβαιώσεις 
από το ΠΕΔΥ

Για μαθητές των δημοτικών 
και Γυμνασίων στην Ελευσίνα 

Ο δήμος Ελευσίνας πληροφορεί τους γονείς
των οποίων τα παιδιά υποχρεούνται να εξετα-
στούν από γιατρό ώστε να συμπληρώσουν το
Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, που πρέπει να
προσκομίσουν στα σχολεία, ότι μπορούν να
απευθύνονται: 

α) Στο Κέντρο Μάνας και Παιδιού (Βενιζέλου
και Ικονίου 

β) στο ΠΕΔΥ Ελευσίνας (πρώην ΙΚΑ) Δραγού-
μη και Κοντούλη. 

Η ανακοίνωση αφορά τα παιδιά που φοιτούν
στο δημοτικό και στο Γυμνάσιο. 

«Ιπτάμενη Αντικαρκινική!»
Καταφύγιο ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης στο «Athens Flying Week».

Δυναμικό παρόν έδωσε το τριήμερο 26-
28 Σεπτεμβρίου το Παράρτημα Αχαρ-

νών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
στο «Athens Flying Week». 

Συνολικά  17 ιατροί, φοιτητές ιατρικής και
διασώστες ήταν εκεί για να συνδράμουν στην
εκδήλωση, όντας το μοναδικό καταφύγιο
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Παρασχέθη-
καν πρώτες βοήθειες αλλά και ενημέρωση σε
δεκάδες επισκέπτες, καθώς και σε πληρώματα
των αεροσκαφών. 

Ο πρόεδρος του Παραρτήματος, κ. Παναγιώ-
της Καζανάς τόνισε: «Νιώθω περήφανος τόσο
για τη συμβολή μας σε αυτό το γεγονός όσο
και για την πόλη μας που έχει την τιμή και την
χαρά να φιλοξενεί ένα πραγματικό υπερθέαμα
για μικρούς και μεγάλους.»

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ
ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΕΕΙΙΟΟΥΥ

ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ  
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Το 10ο Διεθνές Φεστι-
βάλ Ψηφιακών Τεχνών
και Νέων Μέσων, Athens
Video Art Festival 2014
τελειοποιεί το “πλέγμα”
του περιεχομένου του και
ετοιμάζεται να διασχίζει για ακόμη μια
χρονιά τις πόρτες τη «Τεχνόπολις» του
Δήμου Αθηναίων από την ερχόμενη
Πέμπτη 2 έως και την Κυριακή 5 Οκτω-
βρίου.

Το πρόγραμμα της φετινής επικείμενης
τετραήμερης γιορτής τέχνης, τεχνολο-
γίας και δημιουργικότητας πρόκειται να
συνθέσουν καλλιτέχνες από την Ελλάδα
και εξωτερικό με κοινή αναφορά τις
άπειρες δυνατότητες που προσφέρουν
τα νέα Μέσα αλλά και το πώς μπορούν
αντίστοιχα να αξιοποιηθούν από κάθε
ηλικία.

Με αφετηρία την πρώτη ημέρα και την
παρουσίαση της παραστατικής δράσης
των Nonotak με τίτλο “Late speculation”,
διαμορφώνεται η κατάλληλη ατμόσφαι-
ρα για την υποδοχή της αισθητηριακής
εγκατάστασης “80 prepared dc-motors,
cotton balls, cardboard boxes” του
Zimoun. Παράλληλα ο ακαδημαϊκός
χαρακτήρας του φεστιβάλ ενισχύεται
μέσα από εργαστήρια εκ των οποίων
και το ειδικά αφιερωμένο στην ενότητα
της Glitch Art από τον Phillip Stearns, η
δυναμική του οποίου παρουσιάζεται και
από την αντίστοιχη έκθεση με έργα
Glitch Art Ελλήνων και ξένων καλλιτε-
χνών τα οποία πρόκειται να διακοσμούν
τους χώρους των Συγκοινωνιών της

Αθήνας. Στην ενότητα
των screenings κυριάρ-
χο ρόλο θα παίξει η
προβολή του ντοκιμα-
ντέρ Codebreaker ως
μνεία στην προσφορά

του βρετανού μαθηματικού, καθηγητή
της λογικής και κρυπτογράφου Alan
Turing για τον ψηφιακό κόσμο. Το ηχητι-
κό προφίλ της διοργάνωσης θα διαμορ-
φώσουν μεγάλες προσωπικότητες της
μουσικής σκηνής συμπεριλαμβανομέ-
νων του πολυτάλαντου πιανίστα και
συνθέτη Volker Bertelmann, γνωστoύ
και ως Hauschka αλλά και του ιδρυτή
της Ελληνικής dubstep Μιχάλη Ρακιτζή ο
οποίος υπόσχεται μία μοναδική οπτικο-
ακουστική παράσταση σε συνεργασία
με τον Vj Codec για την ολοκλήρωση
του φεστιβάλ την τελευταία ημέρα.

Με αυτό τον τρόπο η δημιουργικότητα
επεκτείνεται στα άκρα και παρουσίαζε-
ται μέσα από τις παρακάτω ενότητες της
διοργάνωσης:

/ Προβολές (Video Art, Συνεργαζόμενα
Φεστιβάλ)

/ Εκθέσεις (Web Art, Digital Image,
Εγκαταστάσεις, Video Εγκαταστάσεις,
Applications)

/ Παρουσιάσεις - Διαλέξεις (Ακαδημαϊ-
κά Ιδρύματα, Διεθνείς & Εγχώριοι Οργα-
νισμοί)

/ Εργαστήρια - Ανοιχτές Συζητήσεις
(Λογισμικά, Εκπαιδευτικά Προγράμμα-
τα, Νέες Τεχνικές & Τάσεις)

/ Live Acts (Συναυλίες, DJ - VJ Sets,
Performances)

10 η επετειακή διοργάνωση Athens 
Video Art Festival 2014
2-5 Οκτωβρίου - «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3

Κυριάκος Μητσοτάκης, «Περισσότερα και καλύτερης ποιότητας δεδομένα 
για πιο πληροφορημένους πολίτες»

«Η ανοικτή διάθεση των δημοσίων δεδομένων,
ενισχύει σημαντικά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία
στο δημόσιο, στο πλαίσιο της αρχής της φανερής
δράσης της διοίκησης. Παράλληλα, μπορεί να
οδηγήσει σε οικονομικά οφέλη τόσο ευθέως από
υπηρεσίες που αναπτύσσονται με τα ανοικτά
δεδομένα όσο και από το εισόδημα που δημι-
ουργούν οι νέες θέσεις απασχόλησης που δημι-
ουργούνται. Επιπλέον, η ελεύθερη διάθεση
δημοσίων δεδομένων μειώνει το κόστος συναλ-
λαγής των πολιτών με το κράτος, καθώς περισ-
σότερα και καλύτερης ποιότητας δεδομένα έχουν ως αποτέλεσμα πιο πληροφορημέ-
νους πολίτες, και επομένως οδηγούν σε μείωση του αριθμού των άκαρπων επισκέψε-
ων σε δημόσιες υπηρεσίες».

Εύη Χριστοφιλοπούλου
«Με τα ανοικτά δεδομένα ανατρέπουμε τα
δεδομένα. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο

αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα προς τη
καταπολέμηση της γραφειοκρατίας

και της διαφθοράς».

Από την πλευρά της η Υφυπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-

σης, Εύη Χριστοφιλοπούλου, ανέφερε:«Με τα ανοικτά δεδομένα ανατρέπουμε τα δεδο-
μένα. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα προς τη διαφά-
νεια, την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς. Τα ανοικτά δεδομένα
του δημοσίου δεν είναι μόνο εργαλείο λογοδοσίας, αλλά μπορούν να μετατραπούν και
σε ισχυρό καταλύτη για κάθε προοπτική ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας και καινοτο-
μίας. Μεταξύ άλλων διατάξεων του νομοσχεδίου οι ΜΚΟ, για πρώτη φορά, θα ανεβά-
ζουν στην ιστοσελίδα της Διαύγειας τις δαπάνες τους για επιχορηγήσεις από δημόσι-
ους φορείς. Με αυτό τον τρόπο ενισχύουμε, στην πράξη, την Ανοικτή Διακυβέρνηση».



Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014 ΘΡΙΑΣΙΟ - 9

Προβληματισμός και ενστάσεις για την
καταλληλότητα του οικισμού στο Κανδήλι 

Η ανακοίνωση των τομέων τοπικής αυτοδιοίκη-
σης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προσθέ-
τει:«Εκφράζουμε τον προβληματισμό μας για την
καταλληλότητα του χώρου που έχει επιλεγεί. Δ

ιαφαίνεται ότι ο χώρος που προορίζεται για την
διαμονή τους δεν καλύπτει τις ανάγκες των Ρομά
για ένταξη στην κοινωνική και οικονομική ζωή. 

Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότη-
τα πρόσβασης των Ρομά σε κάθε είδους δημό-
σιες υπηρεσίες καθώς και των παιδιών σε 

εκπαιδευτικές μονάδες». «Έστω και την ύστατη
ώρα τα αρμόδια όργανα της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει
να δώσουν βιώσιμη λύση με ρεαλισμό και σεβα-
σμό στα δικαιώματα των ρομά, αλλά και των υπο-
λοίπων κατοίκων και ιδιοκτητών γης της περιο-
χής» καταλήγει η ανακοίνωση.

Παράλληλα ο δήμος Μεγαρέων  αντιδρά στο
σχέδιο μετεγκατάστασης των Ρομά στην  πρώην
στρατιωτική αμερικανική βάση στο όρος Πατέρα,
καθώς η περιοχή που έχει επιλέγει δεν αρκεί για 

την αξιοπρεπή διαβίωση αυτών των ανθρώ-
πων.

Γρ. Σταμούλης: ’’Η περιοχή δεν 
προσφέρεται για ανθρώπινη διαβίωση’’

Όπως έχει τονίσει και ο δήμαρχος Μεγαρέων
Γρηγόρης Σταμούλης  ο οικισμός είναι ακατάλλη-
λος να φιλοξενήσει οικογένειες με παιδιά, (προ-
βληματικοί οικίσκοι , ιδιαίτερα χαμηλές θερμο-
κρασίες το χειμώνα, Δίκτυο ύδρευσης σε πρώιμο
στάδιο , μεγάλες αποστάσεις άνω των 20 χλμ
από τα αστικά κέντρα ) . 

Επίσης, από πλευράς του Δήμου έχει εκφρα-
σθεί η ανάγκη κοινωνικής ένταξης των Ρομά κι
όχι η γκετοποίησή τους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ   
ΑΠΕΣΠΑΣΑΝ ΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΥΨ 
Για την κατασκευη ́σιλο ́αποθηκ́ευσης Πρωτ́ων Υλων́ 
στο εργοστασ́ιο παραγωγης́ του Ασπροπυργου 

Η5η τελετή απονομής των
« Ε υ ρ ω π α ϊ κ ώ ν
Βραβείων Επιχειρήσεων

για το Περιβάλλον–European
Business Awards for the
Environment 2013-2014», πραγ-
ματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ευγε-
νίδου παρουσία του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής κ. Ιωάννη
Μανιάτη.

Το Βραβείο παρέλαβε ο Διευ-
θύνων Σύμβουλος της Χάλυψ

Δομικά Υλικά Α.Ε. κ. Serge Schmidt, ο οποίος στον χαιρετισμό που απηύθυνε,
αφού ευχαρίστησε τον ΠΑΣΕΠΠΕ για τη διοργάνωση, τόνισε ότι αυτό το βραβείο
έρχεται ως επιβεβαίωση και επιβράβευση της εταιρείας για την Περιβαλλοντική
Πολιτική που εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητές της. Η Περιβαλλοντική Πολιτική
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Πολιτικής Αειφορίας που εφαρμόζει εδώ και
χρόνια ο Όμιλος Italcementi, ο 5ος μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στον κόσμο,
θυγατρική του οποίου είναι η Χάλυψ Δομικά Υλικά Α.Ε.

Τα Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον αποδίδονται πρωτίστως σε φορείς
και οργανισμούς που αναπτύσσουν επιτυχημένες δράσεις και πολιτικές βιώσιμης
ανάπτυξης και αποτελούν πρόκριμα για συμμετοχή στον αντίστοιχο
ευρωπαϊκόθεσμό των European Business Awards for the Environment. Η επιτρο-
πήαξιολόγησης συστάθηκε από τον ΠΑΣΕΠΠΕ, ο οποίος σε συνεργασία μεεκπρο-
σώπους πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και επιστημονικών φορέων,συντόνισε για 5η
συνεχή φορά το διαγωνισμό και τη διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

Τουρνουά μπάσκετ στα πλαίσια 
των Αισχυλείων 2014

Την Τετάρτη 1 και την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου
θα διαξαχθούν δύο αγώνες μπάσκετ στα πλαί-
σια των Αισχυλείων 2014. Οι αγώνες θα διεξα-
χθούν στο 2ο κλειστό Γυμναστήριο Ελευσίνας
- Γούβα (Ηρώων Πολυτεχνείου & Γοργοποτά-
μου) και διοργανώνονται από την Κοινωφελή
Επιχείρηση του Δήμου Ελευσίνας. 

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα είναι το εξής:
- Τετάρτη 1/10: ΑΕΚ - Πανελευσινιακός, ώρα

5:00 μ.μ. 
- Πέμπτη 2/10: Κολοσσός Ρόδου - Πανελευσι-

νιακός, ώρα 8:30 μ.μ. 

Παραίτηση Λ. Νικολάου από το Δ.Σ.
του Ερασιτέχνη Βύζα;

Για λόγους… διαφορετικής φιλο-
σοφίας δηλώνει παραίτηση από το
Δ.Σ. του Βύζαντα Μεγάρων  ο
Λεωνίδας Νικολάου.

Παρακαλώ όπως δεχθείτε την
παραίτηση μου από την θέση του
γενικού αρχηγού της ομάδας, για
τον απλούστατο λόγο. Η φιλοσο-
φία μου για την οργάνωση και την
λειτουργία της ομάδος απέχει από
την δική σας.

Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την παραίτηση μου και
από το Δ.Σ. του Ερασιτέχνη Βύζα.

Εύχομαι καλή πορεία στην ομάδα.
Νικολάου Λεωνίδας

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΗΝ Γ'ΕΘΝΙΚΗ
Αλλαγές στο πρόγραμμα των

αγωνιστικών της Γ’ Εθνικής
έφερε η αναβολή της δράσης
αυτό το Σαββατοκύριακο και η
Επιτροπή Γ’ Εθνικής προέβη σε
τροποποιήσεις.

Ύστερα από την απόφαση του
υφυπουργού Αθλητισμού κ.

Ανδριανού για αναβολή των
Εθνικών Πρωταθλημάτων στις
5/10, η Επιτροπή Πρωταθλήμα-
τος Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας απο-
φάσισε την τροποποίηση του
αγωνιστικού προγράμματος ως
εξής:

Για τους ομίλους 1, 2, 3:
• η αγωνιστική της 05.10.14 θα

διεξαχθεί στις 12.10.14 και ώρα
16:00,

• η αγωνιστική της 12.10.14 θα
διεξαχθεί στις 19.10.14 και ώρα
16:00,

• η αγωνιστική της 19.10.14 θα

διεξαχθεί στις 02.11.14 και ώρα
15:00,

• η αγωνιστική της 02.11.14 θα
διεξαχθεί στις 09.11.14 και ώρα
15:00,

• η αγωνιστική της 09.11.14 θα
διεξαχθεί στις 16.11.14 και ώρα
15:00,

• η αγωνιστική της 16.11.14 θα
διεξαχθεί στις 23.11.14 και ώρα
15:00,

• η αγωνιστική της 23.11.14 θα
διεξαχθεί την Τετάρτη 26.11.14
και ώρα 15:00.

Έπειτα από ένα Δυνατό και
αμφίρροπο αγώνα ,  οι βετερά-
νοι του Ειδυλλιακού και οι αντί-
στοιχοι της Μ. Αιγιαλείας ανεδεί-
χθησαν ισόπαλοι με σκορ 2-2.
Σε ένα  καλό 1ο ημίχρονο ο
Ειδυλλιακός κατάφερε να προη-
γηθεί  2-0  χάρις σε γκολ των
Τιπτιρή στο 12ο και Δήμα στο
22ο. Οι γηπεδούχοι είχαν μερι-
κές ακόμα ευκαιρίες να διευρύ-
νουν το σκορ,  αλλά ο κορυφαί-
ος της αναμέτρησης Κούγιας
δεν το επέτρεψε.  Το σκηνικό
διαφοροποιήθηκε στο 2ο μισό
με τους φιλοξενούμενους, πιο
φρέσκους και με αλλαγές, να
παίρνουν τα ηνία του παιχνιδιού
και να δημιουργούν επικίνδυνες
καταστάσεις στην  εστία του
Μεγάλου. 

Σε μία από αυτές, ο Σκέντζος
κατάφερε στο 70ο  λεπό να αιφ-
νιδιάσει τον γκολκίπερ των
Βιλίων. με όμορφο σουτ στην
κίνηση από το ύψος της μικρής
περιοχής.  Τελικά η Μ. Αιγια-
λέιας έφερε το παιχνίδι στα ίσια
5 λεπτά πριν το τελικό σφύριγ-

μα με απ’ άπιαστο σουτ εκτός
περιοχής του Θεοφυλακτόπου-
λου.

Διακρίθηκαν για τις δύο ομά-
δες οι: Ταμπακάκης, Λεγκίτσας,
Δήμας  και οι: Κούγιας, Λιακό-
πουλος, Σκέντζος.  

Α.Σ Ειδυλλιακός: Μεγάλος
Θαν., Λεγκίτσας, Ταμπακάκης,
Ξανθόπουλος, Δουδέσης,
Βάππας, Τζούρος, Παυλίτο,
Μπόφος, Δήμος, Τιπτιρής ,
έπαιξε  και ο Τζαβάρας.

Μικτή  Αιγιαλείας: Κούγιας,
Βλάχος, Γιαλελής, Δημητρίου,
Θεοφυλακτόπουλος, Λιακόπου

λος, Λουκάκος, Παπαδόπου-
λος, Σακκάς, Σκέντζος, Σκόν-
δρας έπαιξαν  και οι: Χουλιά-
ρας, Κοντογεώργης, Δούκας,
Δημόπουλος, Παπαχριστόπου-
λος.

* Διαιτήτευσε ο Δημητρακό-
πουλος – Ιατρός ο Κ.Ρούσης.
Ακολούθησε γεύμα σε τοπική
ταβέρνα.  

**Σε φιλικό με το Ηράκλειο
εκτός έδρας την περασμένη
εβδομάδα, ο Ειδυλλιακός επι-
κράτησε με 2-1 χάρη σε γκόλ
των Τιπτηρή και Λεγκίτσα.

Βετεράνοι Ειδυλλιακού – Μικτή Βετεράνων Αιγιαλείας   2-2

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 2-2 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΟΠΙΔΑ ΘΗΒΑΣ

Υστερα από ένα μέτριο παιχνίδι, σε ακατάλληλο αγωνιστικό χώρο  στο Γιώργος Ρουμελιώτης οι Παλαί-
μαχοι του Αστέρα Μαγούλας και Πελοπίδας Θήβας αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2.  Προηγήθηκαν οι φιλο-
ξενούμενοι στο 5' με τον Τσώλη, για να ισοφαρίσουν οι γηπεδούχοι με πέναλτι του Μωραίτη(χέρι Δελλή)
στο 30'. Στο Β' ημίχρονο και με πολλές αλλαγές ο Αστέρας, πήρε προβάδισμα με τον Μαυροειδή που
πέρασε ολη την άμυνα του Πελοπίδα  και έκανε το 2-1. Στην συνέχεια στο 70'σε σύγχιση στην άμυνα
του Αστέρα,ο Μπάκας έφερε το μάτς στα ίσια κάνοντας το τελικό 2-2.Αριστη η διαιτησία του Ηλία Τσελί-
κη.

Οι συνθέσεις των ομάδων: ΠΑΛ. ΑΣΤΕΡΑ: Μυλωνάς, Δούκας, Ρόκκας Γ, Δόβρης, Οικονόμου, Στραι-
τούρης, Γκίκας, Καλλιώρας, Πέππας Κ, Μαυροειδής, Μωραίτης. Αγωνίστηκαν και οι: Χατζησίμος, Γιώρ-
γας, Ντάρδας, Θεοδοσόπουλος, Μπαφατάκης, Χατζηδάκης.

ΠΑΛ. ΠΕΛΟΠΙΔΑ: Ζωγράφος, Δελλής, Πανταζής, Κοποντίνης, Ευσταθίου, Μάνθος, Τσώλης, Μπά-
κας, Φαφούλας, Ανδρούτσος, Νάσκος, Κουτσοβασίλης.

***Οι Παλαίμαχοι του Αστέρα ευχαριστούν τον Πελοπίδα Θήβας για την τιμή που μας έκανε να αγω-
νιστεί μαζί μας, καθώς και την κ.Κοσμίδου Λουίζα γιατρό του αγώνα.

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ 2Η ΦΟΡΑ
ΤΟ ΜΑΤΣ ΕΡΜΗΣ

ΚΥΒΕΡΙΟΥ-
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

Το παιχνίδι του Ερμή Κυβερίου με τον Πανε-
λευσινιακό που ήταν προγραμματισμένο να
γίνει αύριο στο ΔΑΚ Λέρνας αναβάλεται για 2η
φορά λόγω ανακοίνωσης του ΓΓΑ κ. Γιάννη
Ανδριανού για αναβολή λόγω του θανάτου του
φίλαθλου του Εθνικού Κ.Κατσούλη. Το μάτς
είχε αναβληθεί την 2η αγωνιστική λόγω έργων
στο γήπεδο Αργους. 

Σύμφωνα με πληροφορίες η συγκεκριμένη
αναμέτρηση θα γίνει την άλλη Τετάρτη η με
ημερομηνία που θα ορίσει η ΕΠΟ.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ 
Η FOOTBALL LEAGUE 

Σήμερα  ορίστηκε στην Football League το κρίσιμο Δ.Σ. για το μέλλον
της κατηγορίας. Τότε η πενταμελής επιτροπή που έχει συσταθεί ώστε
να ενημερώσει όλους τους φορείς (ΕΠΟ, Σούπερ Λιγκ, πολιτεία) για τα
προβλήματα της κατηγορίας, θα μεταφέρει στην ολομέλεια τη πορεία

των συζητήσεών της. Τότε αναμένεται να αποφασιστεί πότε θα ξεκινή-
σει το πρωτάθλημα. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Συνεδριάζει την Τετάρτη 01 Οκτωμβρίου 2014 και ώρα 13:00, το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ, με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1.- Ενημέ-

ρωση από την Επιτροπή για τις συναντήσεις 2.- Διάφορα θέματα».

ΕΣΚΑΝΑ:  Επιλογή αθλητών 2001 
Ελευσίνα, Ν. Πέραμο, Μέγαρα και Μάνδρα

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Με αυτή μας την επιστολή και στα πλαίσια της συνεργασίας μας,

θα σας παρακαλούσαμε ύστερα από επιλογή του προπονητή σας,
να μας στείλετε τρεις (03) αθλητές γεννημένους το έτος 2001,

την Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 08:15,στο ΚΛΕΙΣΤΟ
ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ(ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ) για επιλο-
γή του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Ε.Ο.Κ.

ΠΡΟΣ : Τα Σωματεία της Ένωσης:
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο.Κ.,Ο.Κ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,Γ.Α.Σ.”ΕΛΕΥΣΙΣ”,
ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ-ΜΕΓΑΡΩΝ,ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ, Γ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ,AO ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ

Οι Παλαίμαχοι Νέας Περάμου γνώρι-
σαν την πρώτη τους ήττα στο γήπεδό
τους απο τους ομολόγους του Χαιδαρί-
ου με 1-3. 

Ο αγώνας ήταν στα πλαίσια της προ-
ετοιμασίας των δύο ομάδων ενόψει του
πρωταθλήματος Αθήνας-Πειραιά.

Τα τέρματα της ομάδος του Χαιδαρίου
σημείωσαν οι: Δρόσος, Χατζηκωνστα-
ντίνου 2. Για λογαριασμό των Παλαιμά-
χων της Νέας Περάμου σκόραρε ο Τσι-
βλέρης. Διαιτήτευσε ο Βαγγέλης Δημό-
πουλος.

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ:
Μπόρας, Χατζής, Πετρόπουλος,
Βάγιας, Μπαρκονίκος, Καψής Γρίβας,
Βαλαβάνης, Τσιβλέρης, Γραμματικός,
Παρασκευάς. 

Αγωνίστηκαν
και οι: Κρυάδας,
Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς ,
Σουγιουτλτζής,
Τσαούσης.

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ
Χ Α Ι Δ Α Ρ Ι ΟΥ:
Χ α τζη δ ά κ η ς ,
Γιαννακόπου-
λος, Μητσάκης,
Χίου, Λαγός,
Δημούδης, Δρό-
σος, Πορφύρης,
Χατζηκωνστα-
ντίνου, Μπερνι-
δάκης, Αποστο-
λόπουλος. Αγω-
νίστηκαν και οι:
Χαραλαμπίδης, Σταθόπουλος, Δαμαλί-
δης, Λυμπέρης, Ζαχαρόπουλος.

***Τον αγώνα παρακολούθησε ο
πρόεδρος της ομάδος του ΑΟ Χαιδαρί

ου και βετεράνος ποδοσφαιριστής
του Ολυμπιακού Πέτρος Καραβίτης.

ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΥΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΙΔΑΡΙ

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

Ιωάννης Φιλίππου                        
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αντώνης Δασκαλάκης                                                                            
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Εκπέμπουν SOS για τον καταρροϊκό πυρετό
Την άμεση παρέμβαση του πρωθυπουργού ζητούν οι κτηνοτρόφοι

Τον φόβο ότι εάν δεν ληφθούν άμεσα κατασταλτικά μέτρα, μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει χαθεί το 20%-30% του ζωικού
κεφαλαίου των προβάτων, λόγω του καταρροϊκού πυρετού, εκφράζει σε επιστολή της προς τον πρωθυπουργό και τους
αρχηγούς των κομμάτων, η Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ), καλώντας τους για «άμεση παρέμβαση».

«Το πρόβλημα έχει γιγαντωθεί και πρέπει να γίνει αμέσως αντιληπτό ότι απειλείται σοβαρά το βαρύ πυροβολικό της
ελληνικής κτηνοτροφίας», δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της ΠΕΚ Δημήτρης Καμπούρης.

«Κινδυνεύει η ελληνική κτηνοτροφία, κινδυνεύει η οικονομία της χώρας μας, κάνουμε έκκληση για τη σωτηρία των προ-
βάτων που έχουν μείνει», τόνισε.

Η ΠΕΚ, στην επιστολή της, επισημαίνει ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος αναμονής, δεδομένου ότι έχουν χαθεί ήδη χιλιά-
δες πρόβατα και ζητά άμεσα να γίνει ψεκασμός για τα κουνούπια- είτε ως αεροψεκασμός, με κεντρική ευθύνη, είτε να ξεκι-
νήσει ο ψεκασμός των ποιμνιοστασίων και των χωρών βοσκής, με ευθύνη των Περιφερειών.

Ταυτόχρονα, η ΠΕΚ επαναφέρει το θέμα του εμβολιασμού των ζώων, ζητώντας «να επιχειρηθεί ο εμβολιασμός εδώ και
τώρα, χωρίς άλλη καθυστέρηση και αναμονή άλλων αποτελεσμάτων».

Επίσης, ζητά να υπάρξει άμεση αναπλήρωση ή αποζημίωση των θανόντων ζώων και της παραγωγής που έχει ήδη
χαθεί, όπως και αυτής που πρόκειται να απολεσθεί την επόμενη χρονιά.

«Οι κτηνοτρόφοι της χώρας περιμένουν την άμεση παρέμβαση όλων των θεσμικών παραγόντων για την άμεση πλέον
αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού που μαστίζει το ζωικό κεφάλαιο στη χώρα μας», υπογραμμίζει -μεταξύ άλλων- η
ΠΕΚ.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της ρύθμισης των βοσκοτόπων, σημειώνεται ότι ο ορισμός του κανονισμού της ΕΕ σχετικά με το
θέμα «δημιούργησε και θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα με τις πληρωμές των επιδοτήσεων του 2013-
2014 και πιθανόν να δημιουργήσει και επιπρόσθετα με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ (2015-2020)».

Στο μεταξύ, ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το θέμα του καταρροϊκού
πυρετού κατέθεσε ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της ΝΔ Θεόδωρος Καράογλου, ζητώντας -μεταξύ άλλων- να μάθει σε τι
ενέργειες θα προβεί το υπουργείο για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων στα αιγοπρόβατα στην ευρύτερη περιοχή του
Νομού Θεσσαλονίκης, αλλά και για να προληφθούν νέα κρούσματα, καθώς και τι μέτρα προβλέπεται να ληφθούν για εκεί-
νους τους κτηνοτρόφους που τα κοπάδια τους έχουν ήδη εκδηλώσει κρούσματα της ασθένειας, τόσο για την προστασία
των υπόλοιπων αιγοπροβάτων, όσο και για την προστασία των καταναλωτών.

Ως 1,06 ευρώ ανά λίτρο η τιμή 
του πετρελαίου θέρμανσης

Κάτω από 80 λεπτά για όσους έχουν επίδομα

Στα επίπεδα του 1,05-1,06 ευρώ το λίτρο αναμένεται
να διαμορφωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην
έναρξη της φετινής περιόδου, στις 15 Οκτωβρίου, σύμ-
φωνα με τα τελευταία δεδομένα των διεθνών τιμών και με
την εφαρμογή της μείωσης 30% στον Ειδικό Φόρο Κατανά-
λωσης που αποφάσισε η κυβέρνηση. Για όσους δικαιούνται
επίδομα, η τιμή αναμένεται να πέσει κάτω από τα 0,80
λεπτά το λίτρο.

Σύμφωνα, ωστόσο, με τον Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας
Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ), η μείωση του φόρου δεν θα
δώσει ουσιαστικό κίνητρο για την αγορά πετρελαίου από
τους καταναλωτές ενώ ταυτόχρονα υπάρχει κίνδυνος να
δημιουργηθεί και πάλι κίνητρο για λαθρεμπόριο λόγω της
διαφοράς τιμής μεταξύ των δύο τύπων πετρελαίου (κίνησης
και θέρμανσης).

Η πρόταση του ΣΕΕΠΕ, όπως επεσήμανε ο πρόεδρος
Γ. Ψυχογυιός, είναι να επανέλθει σε ισχύ η εξίσωση του Ειδι-
κού Φόρου Κατανάλωσης στα ντίζελ κίνησης και θέρμανσης
και να δοθεί επίδομα θέρμανσης σε όλους τους καταναλω-
τές (μόνο για την πρώτη κατοικία, όχι για εξοχικά ή επαγ-
γελματικές χρήσεις), χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και χωρίς
τους περιορισμούς στις ποσότητες που ισχύουν τώρα.

Η πρόταση του ΣΕΕΠΕ είχε μελετηθεί παλαιότερα από
το ΙΟΒΕ και οδηγεί σε μικρή αύξηση των εσόδων του Δημο-
σίου καθώς το κόστος του επιδόματος αντισταθμίζεται από
την αύξηση της κατανάλωσης.

Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η άρση της εξίσωσης
μπορεί να οδηγήσει σε «αναβίωση» του λαθρεμπορίου με

το πετρέλαιο θέρμανσης,
σύμφωνα με τον ΣΕΕΠΕ,
είναι ότι δεν έχει ολοκλη-
ρωθεί ακόμη η εγκατάστα-
ση των συστημάτων ελέγ-
χου εισροών - εκροών στα
πρατήρια (αλλά και σε
άλλες εγκαταστάσεις διακί-
νησης καυσίμων). 

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία η εγκατάσταση των
συστημάτων έχει ολοκληρωθεί στο 99% των πρατηρίων
Αθήνας και Θεσσαλονίκης (1.302 από 1.309), στο 98% στις
Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου,
Μαγνησίας και Ιωαννίνων (629 από 639) και μόνο στο 55%
(1.845 από 3.332) στην υπόλοιπη χώρα, όπου η προθε-
σμία έληξε τον Αύγουστο. Επίσης, εκτιμάται ότι μόνο 100
από τους 350 μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης (για
τους οποίους η προθεσμία λήγει στις 14 Οκτωβρίου) έχουν
ολοκληρώσει την εγκατάσταση.

Οι εκπρόσωποι των εταιριών εμπορίας ανέφεραν ακόμη
ότι οι πωλήσεις καυσίμων δείχνουν ενθαρρυντικά σημεία,
καθώς στα καύσιμα κίνησης (βενζίνες και πετρέλαιο κίνη-
σης) η κατανάλωση έχει σταθεροποιηθεί και δεν αποκλείε-
ται στο τέλος του χρόνου να κλείσει με θετικό πρόσημο.

Η άνοδος αποδίδεται κατά ένα μέρος στον τουρισμό
αλλά κυρίως στην επανεκκίνηση των μεγάλων έργων που
δημιούργησαν ανάγκες για κίνηση φορτηγών, μηχανημάτων
οδοποιίας κλπ. Ο ΣΕΕΠΕ ζητά τέλος να καταργηθεί το
σύστημα της προκαταβολής του Ειδικού Φόρου από τις
εταιρίες κατά των εκτελωνισμό των καυσίμων και να ισχύσει
περίοδος πίστωσης τουλάχιστον 10 ημερών σε πρώτη
φάση ώστε να αντιμετωπισθεί ως ένα βαθμό το πρόβλημα
ρευστότητας στην αγορά.

Ηλικιωμένος πέθανε ενώ περίμενε 
στην ουρά να πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ

Το περιστατικό συνέβηκε σε υποκατάστημα 
της Εθνικής στη Θεσσαλονίκη

Ένας ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του στη Θεσσαλο-
νίκη, όταν κατά την αναμονή του σε υποκατάστημα
τράπεζας -για να πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ- αισθάνθηκε
δυσφορία και αφού μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της
πόλης, εξέπνευσε.

Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 70 ετών, περίμενε σε

υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην οδό
Γρ. Λαμπράκη, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. 

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, αισθάνθηκε
δυσφορία και λιποθύμησε. 

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο τον
παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Παπανι-
κολάου. 

Εκεί, όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να
τον επαναφέρουν, ο ηλικιωμένος δεν άντεξε και κατέ-
ληξε.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η εισαγγελία
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΑΔΑ Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες  βάναυσης
κακοποίησης σκύλου σε περιοχή της Άρτας 

Πρόκειται για τρεις ανήλικους , που περίελουσαν
με εύφλεκτο υγρό και έβαλαν φωτιά σε σκύλο 

Μετά από έρευνες που πραγματοποίησαν η Διεύθυν-
ση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και οι Διευθύνσεις
Αστυνομίας Άρτας και Ιωαννίνων ταυτοποιήθηκαν οι
δράστες, οι οποίοι πρόσφατα περιέλουσαν με εύφλεκτο
υγρό και έβαλαν φωτιά σε σκύλο, σε περιοχή της Άρτας. 

Σημειώνεται ότι η αποτρόπαια αυτή πράξη είχε βιντε-
οσκοπηθεί και το επίμαχο υλικό είχε αναρτηθεί στο δια-
δίκτυο, λόγος για τον οποίο η Διεύθυνση Δίωξης Ηλε-
κτρονικού Εγκλήματος δέχθηκε σωρεία καταγγελιών.  

Για την ταυτοποίηση των δραστών προηγήθηκαν προ-
καταρκτικές ενέργειες από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλε-
κτρονικού Εγκλήματος, η οποία ενημέρωσε σχετικά την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και διατάχθηκε η διε-
νέργεια Προκαταρκτικής εξέτασης.  

Στο πλαίσιο της άρσης του απορρήτου των επικοινω-
νιών και σε συνεργασία με τις εταιρείες του διαδικτύου,
εντοπίστηκαν τα ηλεκτρονικά ίχνη του επίμαχου βίντεο
σε καταυλισμό Ρομά στην Άρτα. 

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστη-
καν οι τρεις ανήλικοι Ρομά, ηλικίας 11, 14 και 16 ετών,
οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες της αποτρό-
παιας πράξης. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται για
τον εντοπισμό  και τέταρτου δράστη, ο οποίος συμμε-
τείχε στη βιντεοσκόπηση και ανάρτηση του επίμαχου
υλικού  στο διαδίκτυο. 

Σε βάρος των παραπάνω δραστών σχηματίστηκε ποι-
νική δικογραφία, ενώ οι τρεις ανήλικοι έχουν προσαχθεί
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.

Παραιτήσεις τριών Γενικών Γραμματέων 
της Κυβέρνησης!

Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, Γραφείου Συντονι-
σμού, Δημήτρης Μπαρτζόπουλος και οι Γενικοί Γραμματείς
Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, Ανδρέας Κατσανιώτης και
Μέσων Ενημέρωσης, Γιάννης Παπαγιωτόπουλος, παραιτήθη-
καν, αιφνιδίως.

Και οι τρεις, νωρίτερα του αναμενομένου, υπέβαλαν τις
παραιτήσεις τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στις ερχόμε-
νες Βουλευτικές Εκλογές, "πυροδοτώντας" τις φήμες περί
πρόωρων Εκλογών, με αφορμή την Προεδρική Εκλογή.

Εδώ και καιρό, είχαν δηλώσει την πρόθεσή τους να είναι
υποψήφιοι Βουλευτές με τη Ν.Δ. στις Εκλογικές Περιφέρειες B'
Θεσσαλονίκης, Αχαΐας και Αρκαδίας, αντίστοιχα.

Οι τρεις Γενικοί Γραμματείς παραιτήθηκαν για να μην έχουν
πρόβλημα εκλογιμότητας στις επόμενες Βουλευτικές Εκλογές,
καθώς ο νόμος ορίζει, ότι πρέπει να υποβάλουν την παραίτη-
σή τους 18 μήνες νωρίτερα, από τη διεξαγωγή αυτών.



Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014 ΘΡΙΑΣΙΟ - 13      

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η διεύθυνση της σχολής σας ενημερώνει ότι λόγω των συνε-

χόμενων και καθημερινών νέων εγγραφών , στόχος είναι  να
οργανωθούν όσο καλύτερα γίνεται τα νέα τμήματα της σχολής.

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.

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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(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

16.11
.12
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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
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Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν
πρόκειται να λάβουν
σύνταξη, όσοι από εδώ

και στο εξής, υποβάλλουν τα χαρ-
τιά τους για συνταξιοδότηση, και
διαπιστωθεί από τον έλεγχο που
θα γίνει, ότι μονιμοποιήθηκαν στο
δημόσιο, με πλαστά δικαιολογητι-
κά, απηύθυνε η υφυπουργός
Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εύη
Χριστοφιλοπούλου.

Μιλώντας σε επιτροπή της
Βουλής, είπε ότι «κάποια στιγμή
πρέπει να ξεκαθαρίσει η ήρα από
το στάρι» και κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ
να σταματήσει να επιδίδεται συνε-
χώς σε μια ψευδή προπαγάνδα
γύρω από το θέμα των πλαστών
πιστοποιητικών.

Μιλώντας επί του νομοσχεδί-
ου για τη δυνατότητα ελεύθερης
διάθεσης δημοσίων εγγράφων
και πληροφοριών προς τρίτους
και απαντώντας στις βολές που
δέχτηκε από την πλευρά του
ΣΥΡΙΖΑ για τον αναδρομικό έλεγ-
χο των συμβάσεων των δημο-
σίων υπαλλήλων, η κ. Χριστοφι-
λοπούλου εξήγησε ότι η κυβέρνη-
ση με τις επίμαχες διατάξεις που
επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι 

«αν κάποιος πλαστογράφησε
ή παρανόμησε με δική του υπαι-
τιότητα δεν έχει θέση στο δημό-
σιο». Αντιθέτως ο ΣΥΡΙΖΑ υπο-
στηρίζει ότι πρέπει να προστα-
τευτούν αυτοί που παρανόμησαν,
είπε. «Πάμε πλέον στο τέλος των
αριθμητικών στόχων και τελειώνει
αυτή η δύσκολη και επίπονη
περίοδος για τη χώρα γιατί πλέον
θα απολύονται μόνο όσοι έχουν
πλαστογραφήσει και παρανομή-
σει» ξεκαθάρισε ο κ. Χριστοφιλο-
πούλου και κάλεσε τα κόμματα να
στηρίξουν το νομοσχέδιο «γιατί
στηρίζετε την νομιμότητα και τη
δικαιοσύνη» κατέληξε.

Η υφυπουργός αναφέρθηκε
και στο ζήτημα των συνταξιοδοτή-
σεων τυχόν παρανομούντων
δημοσίων υπαλλήλων και εκτίμη-
σε ότι αυτοί που προσελήφθησαν
με πλαστά πιστοποιητικά στο
δημόσιο δεν πρέπει να πάρουν
σύνταξη. "Δηλαδή αν κάποιος
προσλήφθηκε στο Δημόσιο με
πλαστά πιστοποιητικά και ετοιμά-
ζεται να παραιτηθεί για να συντα-
ξιοδοτηθεί πιστεύετε οτι πρέπει
να πάρει σύνταξη ;» αναρωτήθη-
κε και απάντησε «Εμείς λέμε όχι» 

ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 
«Κάποια στιγμή πρέπει να 

ξεκαθαρίσει η ήρα από το στάρι»

Το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
ανακοίνωσε την πραγματοποίηση προ-
γράμματος πρακτικής άσκησης και από-

κτησης επαγγελματικής εμπειρίας, για 7.000 απο-
φοίτους ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ. και Ι.Ε.Κ., μέσω της Ειδι-
κής Γραμματείας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών
Πόρων με τη σύμπραξη των κοινωνικών εταίρων. 

Το Έργο «Ειδικά Προγράμματα Πρα-
κτικής Άσκησης / Επαγγελματικής
Εμπειρίας», προϋπολογισμού
38.358.720 €, αφορά στην εκπόνηση
δράσεων, οι οποίες θα συμβάλουν
στην απόκτηση επαγγελματικής εμπει-
ρίας αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευ-
σης ηλικίας έως 29 ετών, στις οκτώ
Περιφέρειες Σύγκλισης: Πελοπόννησο,
Δυτική Ελλάδα, Ιόνιοι Νήσοι, Ήπειρος,

Θεσσαλία, Αν. Μακεδονία - Θράκη, Κρήτη και
Βόρειο Αιγαίο. 

Οι κύριες δράσεις του Έργου είναι ο σχεδιασμός
κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου και
ψηφιακού), η κατάρτιση των ωφελούμενων σε
πρόγραμμα 80 ωρών, η εξάμηνη πρακτική άσκη-
ση σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και η εξατομι-
κευμένη συμβουλευτική υποστήριξη.

Καινοτόμο στοιχείο είναι η για πρώτη φορά συμ-
μετοχή και των πέντε Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ,
ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ,ΣΕΒ) μέσω συμφωνητικού
σύμπραξης, σε δράσεις που υλοποιούνται στα
πλαίσια του Ε.Κ.Τ.

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι
από 1/10/2014 έως 31/12/2015.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν υποτροφία πρακτι-
κής άσκησης, ύψους 480 € καθαρά, ανά μήνα, η
οποία είναι από τις υψηλότερες που έχουν δοθεί
στα πλαίσια υλοποίησης αντίστοιχων Προγραμμά-
των και σε συνδυασμό με την καταβολή εκπαιδευ-
τικού επιδόματος, ύψους 400 €, οδηγεί το μεγαλύ-
τερο μέρος του προϋπολογισμού (60%) προς
όφελος των συμμετεχόντων. 

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης 
για 7.000 αποφοίτους ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και Ι.Ε.Κ.

«Λευκή Νύχτα» ζητά ο εμπορικός σύλλογος της Αθήνας

Αίτημα για να μείνουν ανοικτά στις 24 Οκτωβρίου τα καταστήματα της Αθήνας πιο
αργά, σε μια «λευκή νύχτα», κατέθεσε ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης προς την
περιφερειάρχη Ρένα Δούρου. 
Στην Αθήνα, όπως γνωστοποιείται από τη δημοσιοποίηση του σχετικού αιτήματος,

θα πραγματοποιείται εκείνες τις ημέρες παγκόσμιο συνέδριο με τη συμμετοχή 3.000
blogger από όλο τον κόσμο και οι έμποροι ευελπιστούν να γραφτούν θετικές ειδή-
σεις για την αγορά, που θα προσελκύσουν τα βλέμματα της παγκόσμια κοινότητας.

Ληξιπρόθεσμα χρέη: 
«Κούρεμα» 

προσαυξήσεων έως 90% 

«Kούρεμα» έως και 90% στις προσαυξήσεις
λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, μείωση του επι-
τοκίου στο 4,5% από 8,76% που είναι σήμερα
και εξόφληση των οφειλών σε έως 100 μηνιαίες
δόσεις προβλέπει το τελικό σχέδιο των υπουρ-
γείων Oικονομικών και Eργασίας για τη ρύθμιση
των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο
και τα Tαμεία, που αγγίζουν συνολικά τα 90 δισ.
ευρώ.

Tο σχέδιο που θα τεθεί στο τραπέζι των δια-
πραγματεύσεων με την τρόικα προβλέπει:

[1] Aποπληρωμή των οφειλών έως και 100
δόσεις για όσους έχουν οφειλές μέχρι 15.000
ευρώ.

[2] Aποπληρωμή των χρεών έως και 72 δόσεις
για οφειλές άνω των 15.001 ευρώ.

[3] Mείωση επιτοκίου από 8,76% ετησίως σε
4,5% ετησίως.

[4] Mείωση των προσαυξήσεων ως εξής:
Ληξιπρόθεσμα χρέη: «Κούρεμα» προσαυξήσε-

ων έως 90% - Εξόφληση έως 100 δόσεις - Μεί-
ωση επιτοκίου στο 4,5% από 8,75 

90% μείωση εφόσον τα χρέη καταβληθούν σε
12 δόσεις

85% μείωση εφόσον τα χρέη καταβληθούν σε
24 δόσεις

80% στις εφόσον τα χρέη καταβληθούν σε 36
δόσεις

75% εφόσον τα χρέη καταβληθούν σε 48
δόσεις

70% εφόσον τα χρέη καταβληθούν σε 60
δόσεις

65% ή 50% εφόσον τα χρέη καταβληθούν σε
72 δόσεις.

Kαμία έκπτωση στις προσαυξήσεις δεν προ-
βλέπεται μόνο στην περίπτωση εξόφλησης σε
100 δόσεις των οφειλών μέχρι 15.000 ευρώ που
θα ρυθμίζουν τα Tαμεία και μάλιστα χωρίς να
ζητούν εξασφαλίσεις.

[5] Oι μηνιαίες δόσεις καθορίζονται ως ποσο-
στό της συνολικής κεφαλαιοποιημένης οφειλής
όπως αυτή θα διαμορφωθεί είτε έως τα τέλη
Iουλίου είτε έως τα τέλη Aυγούστου (ανάλογα με
το χρόνο ψήφισης της νέας διάταξης).

[6] Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όσοι
έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις που «τρέχουν» και
πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους.

[7] Στην περίπτωση καθυστέρησης μιας δόσης,
αυτή πρέπει να καταβληθεί με επιβάρυνση 15%
εντός της προθεσμίας καταβολής της επόμενης
δόσης.

[8] Yπαγωγή στη ρύθμιση με απλή αίτηση για
τους μικρούς οφειλέτες με χρέη έως 15.000
ευρώ.

Στη ρύθμιση των 100 δόσεων θα έχουν τη
δυνατότητα να υπαχθούν περίπου δύο εκατομ-
μύρια οφειλέτες του Δημοσίου που χρωστούν
έως 15.000 ευρώ στην εφορία, αφού σύμφωνα
με τα στοιχεία του υπουργείου Oικονομικών:

1.763.506 φορολογούμενοι χρωστούν στο
Δημόσιο έως έως 3.000 ευρώ.

126.613 φορολογούμενου οφείλουν από 3.000
έως 5.000 ευρώ

114.640 οφείλουν από 5.000 έως 10.000 ευρώ
Συνολικά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές (παλαιές

και νέες) φθάνουν τα 69,2 δισ. ευρώ.


