
Ανταλλακτικό παζάρι 
βιβλίου των Κοινωνικών 

Δομών δήμου Ιλίου

Η Μάνδρα 
γιόρτασε με κάθε
μεγαλοπρέπεια 

τους Αγίους 
Ταξιάρχες

Πέντε πλήρως εξοπλισμένα “4×4” 
παραδόθηκαν σε δασαρχεία της Αττικής

Στόχος η ενίσχυση των
περιπολιών -κατά της 

λαθροϋλοτομίας- από τις 
υπηρεσίες δασοφυλάκων

στα Μέγαρα και το Αιγάλεω

Η επέκταση Ασυρμάτου
Ευρυζωνικού  Δικτύου 

στη Μαγούλα κι η πληρωμή
προνοιακών επιδομάτων 

Θα συζητηθούν σήμερα 
στην Οικονομική 

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

κ.2239

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΞΑΦΝΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΣΤΟΝ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟ

Βαρύ το κλίμα στην
ομάδα του

Πανελευσινιακού 
Μετά την ήττα στην Ελευσίνα από

τον Παναργειακό.

ΟΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Το αντικείμενο της συνάντησης 

του Γ. Κασσαβού με την Υφυπουργό
Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

Η Ε. Χριστοφιλοπούλου δεσμεύτηκε να συνδράμει
 ενεργά, αναγνωρίζοντας τόσο τη σοβαρότητα

 του προβλήματος, όσο και τις σοβαρές ελλείψεις 
σε αντιπλημμυρικά έργα

Ρευστό ύψους 1,4
εκατ. ευρώ στα

ταμεία των δήμων
του Θριασίου Πεδίου 

Για δαπάνες των βρεφονηπιακών σταθμών και
των εργαζομένων στο Βοήθεια στο Σπίτι

ΕΠ’ ΑΥΤΟΦΩΡΩ 
ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ 5 
ΧΑΛΚΟΚΥΝΗΓΟΙ 
ΣΤΙΣ ΕΡΥΘΡΕΣ

Είχαν ‘’γδύσει’’ σχεδόν
όλες τις δημοτικές
εγκαταστάσεις της 

περιοχής, προκαλώντας
ανυπολόγιστες φθορές 

Εντός εξαμήνου
από την έγκριση

Η πρόσληψη 
προσωπικού

Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου 

Χρόνου (ΙΔΟΧ)

Ιδιαίτερα άσχημη θα είναι η κατάσταση μέχρι το 2025, 
σύμφωνα με την Έκθεση Γήρανσης της Κομισιόν 

ΚΑΚΑ ΜΑΝΤΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑΚΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΑΝΝΟΟΙΙΞΞΕΕ  ΤΤΙΙΣΣ
ΠΠΟΟΡΡΤΤΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΥΠΑΘΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ 

ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ

ΣΤΡΟΦΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΑ 
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

Ο Δήμος Ελευσίνας, ήδη, τα τελευταία χρόνια
βλέπει σημαντική μείωση των απορριμμάτων 

του και του κόστους διαχείρισής τουςΣελ: 8
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Οφειλές υυππόόχχρρεεωωνν,,
σε βάθος 2200εεττίίααςς,,
μπορούν νναα
αξιώσουν
οι δήμοι

Σελ: 9



Οφειλές υπόχρεων,
που αφορούν στην
απόδοση φόρων,

τελών, δικαιωμάτων και εισφο-
ρών, θα μπορούν να αξιώσουν
οι δήμοι σε βάθος 20ετίας από
τη λήξη του οικονομικού έτους
οπότε δημιουργήθηκε η υπο-
χρέωση καταβολής τους, σύμ-
φωνα με νέα νομοθετική διάτα-
ξη που εντάχθηκε στο νόμο
«Έλεγχος των οικονομικών των
πολιτικών κομμάτων και των
αιρετών αντιπροσώπων Βου-
λής και Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και άλλες διατάξεις».

Η χρέωση θα γίνεται χωρίς
προσαυξήσεις, ενώ τα χρέη θα
διαγράφονται σε βάθος χρόνου είκοσι ετών.

Συγκεκριμένα η διάταξη (άρθρο 32) προβλέπει ότι :
Χρηματικές αξιώσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοί-
κησης που αφορούν σε απόδοση φόρων, τελών, δικαιω-
μάτων και εισφορών και προκύπτουν εξαιτίας μη υποβο-
λής από τους υπόχρεους των αναγκαίων στοιχείων για
τη βεβαίωσή τους ή υποβολής ανακριβών ή ελλιπών

στοιχείων ή λανθασμένα βεβαιωμένων οφειλών, βεβαιώ-
νονται σε βάρος των υπόχρεων εντός εικοσαετίας από τη
λήξη του οικονομικού έτους που δημιουργήθηκε η σχετι-
κή υποχρέωση προς καταβολή τους, χωρίς την επιβολή
προσαυξήσεων.

Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μιλούν για μια
ευνοϊκή ρύθμιση σε μια περίοδο που οι δήμοι αντιμετω-
πίζουν πολλά οικονομικά προβλήματα. 

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

Παππά Ιωάννα Κ.
Νέζη Νικολάου 44, 

Τηλέφωνο: 
2105547707

Ασπρόπυργος
Καπάτου Μαρία Γ.
Αγίου Δημητρίου 9 

& Αχαρνών, 
Τηλέφωνο: 
2105578420

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Κεχαγιά Γεωργία Κ.

Λεωφόρος Φυλής 75,
Τηλέφωνο:
2102411911

Αχαρνές
Δεληστάθης Βασ.

Μποσκίζας 12, 
Τηλέφωνο: 
2102444418

Ώρες Εφημερίας
08:00-08:00
(Επόμενης)

ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Δεκελείας 51, 
Τηλέφωνο: 

210 2448377

Μάνδρα
Βασιλείου Ισιδώρα Π.

Στρατ Ρόκκα 67, 
Τηλέφωνο: 
2105555236

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30.

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Με λίγη συννεφιά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 15 έως 22
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μηνάς, Βικέντιος, Βικέντης, Βικεντία
Βίκτορας, Βίκτωρ, Βικτωρία, 
Βικτορία, Δράκων, Δρακούλης 

2 - ΘΡΙΑΣΙΟ Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014

Συ ν ά ν τ η σ η
στο Δημαρ-
χιακό Μέγα-

ρο Αχαρνών, είχε ο
Δήμαρχος κ Γιάννης
Κασσαβός με την
Υφυπουργό Διοικη-
τικής Μεταρρύθμι-
σης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης
κα Εύη Χριστοφιλο-
πούλου. Η συνάντη-
ση πραγματοποιή-
θηκε στο πλαίσιο
των διμερών επα-
φών του Δημάρχου
με εκπροσώπους
της κεντρικής πολι-
τικής εξουσίας, με
αφορμή την κήρυξη
του Δήμου σε κατά-
σταση έκτακτης ανά-
γκης, μετά τα πρό-
σφατα ακραία καιρι-
κά φαινόμενα. 

ΟΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 
ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  
Το αντικείμενο της συνάντησης του Γ. Κασσαβού 
με την Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

Η Ε. Χριστοφιλοπούλου δεσμεύτηκε να συνδράμει ενεργά , αναγνωρίζοντας τόσο τη
σοβαρότητα του προβλήματος, όσο και τις σοβαρές ελλείψεις σε αντιπλημμυρικά έργα

EYNOΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ‘’ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ’’

Οφειλές υπόχρεων, σε βάθος
20ετίας, μπορούν να 
αξιώσουν οι δήμοι

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4



Ηενθάρρυνση των πολιτών
στην αυτοδιαχείριση των
οργανικών απορριμμάτων θα

πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για
τους δήμους της Αττικής αλλά και ολό-
κληρης της χώρας. 

Με τον διαχωρισμό και την αξιοποί-
ηση των οργανικών απορριμμάτων
στην πηγή εμπεδώνεται στα νοικοκυ-
ριά η περιβαλλοντική συνείδηση και η
σημασία της ανακύκλωσης, ενώ μειώ-
νεται σημαντικά και ο όγκος των απο-
βλήτων προς τα ΧΥΤΑ. 

Φωτεινό παράδειγμα ο δήμος Ελευσίνας,
που έχει εδώ και χρόνια υιοθετήση εναλλα-
κικούς τρόπους διαχείρισης απορριμμάτων,
γλιτώνοντας την πόλη από τόνους σκουπι-
διών και ταυτόχρονα εξοικονομώντας χρή-
ματα. 

Για παράδειγμα, πέρυσι διατέθηκαν νέοι

κάδοι κομποστοποίησης σε Ελευσίνα-
Μαγούλα. 

Στον δήμο υπολογίζεται ότι υπάρχουν
πάνω από 600 κάδοι οικιακής κομποστο-
ποίησης.  Αποτέλεσμα αυτού, να παράγο-
νται περί τους 100 τόνους κομπόστ ετη-
σίως.

Δυστυχώς όμως στους περισσότερους
δήμους, παρά την οικονομική κρίση που
βιώνει η χώρα, η σπάταλη στη διατροφή
συνεχίζεται με το ποσοστό των οργανικών
απορριμμάτων εντός των κάδων, να είναι
πάρα πολύ υψηλό, και η ενημέρωση του
κόσμου για τα οφέλη τέτοιων προγραμμά-
των να είναι ελλιπής.   

Στο μεταξύ, στον δήμο Αθηναίων διευρύ-
νεται συνεχώς η αξιοποίηση υπολειμμάτων
τροφών στην Αθήνα, με την τοποθέτηση
των ειδικών καφέ κάδων κομποστοποίησης
σε εμπορικές περιοχές του κέντρου της
πρωτεύουσας. Στο Γκάζι, εστιατόρια και
καφετέριες μπορούν να  πετούν τα υπο-

λείμματα από την παρασκευή του φαγητού
αλλά καιαποφάγια, σε ξεχωριστούς κάδους
που τοποθέτησε ο δήμος Αθηναίων.

«Σαρανταπέντε  επιχειρήσεις υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος έχουν ήδη δηλώσει συμ-
μετοχή στο πρόγραμμα, που στόχο έχει την
παραγωγή κόμποστ (είδος εδαφοβελτιωτι-
κού) από υπολείμματα τροφών» δήλωσε ο
αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλω-
σης Ανδρέας Βαρελάς και σημείωσε:
«Εκτός από τις επιχειρήσεις συμμετέχουν
και κάτοικοι της περιοχής, συλλέγοντας τα
υπολείμματα τροφών σε κομποστοποιήσι-

μη σακούλα από καλαμπόκι, η οποία απο-
συντίθεται πλήρως κατά τη διάρκεια της
κομποστοποίησης».

Η αξιοποίηση των υπολειμμάτων τροφών
ξεκίνησε τον Οκτώβριο στην οδό  Κυπριά-
δου στα Άνω Πατήσια με ενθαρρυντικά
αποτελέσματα κατά  την πιλοτική εφαρμο-
γή. Η πρώτη ανάλυση έδειξε καθαρότητα
υλικού 92%, γεγονός που οφείλεται αφενός
στην καλή συνεργασία Δήμου-δημοτών και
τη μελετημένη εκστρατεία ενημέρωσης,
αφετέρου  στην εκτεταμένη χρήση κομπο-
στοποιήσιμων σακουλών. 

ΣΤΡΟΦΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

Ο Δήμος Ελευσίνας, ήδη, τα τελευταία χρόνια βλέπει σημαντική
μείωση των απορριμμάτων του και του κόστους διαχείρισής τους
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Επ’ αυτοφώρω κατελήφθησαν  πέντε ημεδαποί
ROMA στις Ερυθρές Αττικής, κατηγορούμενοι
για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής και πλη-

θώρα φθορών  σε δημοτικές εγκαταστάσεις της πόλης. 
Οι δράστες εντοπίστηκαν την Κυριακή το μεσημέρι

από περιπολούντες αστυνομικούς του Τμήματος
Ασφαλείας Θηβών,να έχουν προβεί στην αποξήλωση,
με την χρήση βαριοπούλας, μεταλλικών αντικειμένων
(πόρτες και παράθυρα), προκαλώντας παράλληλα
εκτεταμένες φθορές στις εγκαταστάσεις του Δήμου και
στη συνέχεια να τα έχουν φορτώσει σε Ι.Χ.Φ. αυτοκί-
νητο, άνευ πινακίδων κυκλοφορίας, ιδιοκτησίας ενός
26χρονου.

Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν  μεταλλικά
αντικείμενα, βάρους (600) κιλών και αξίας (5.000) 

ευρώ, τα οποία αποδόθηκαν σε εκπρόσωπο του
Δήμου. Επιπλέον κατασχέθηκαν το Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο,
ως μέσο μεταφοράς προϊόντων κλοπής, καθώς και
διαρρηκτικά εργαλεία (βαριοπούλα, πένσα και κατσα-
βίδι).

Γίνεται μνεία ότι από τους συλληφθέντες ένας
24χρονος και  δύο 16χρονοι έχουν απασχολήσει κατ’
επανάληψη τις διωκτικές Αρχές, για διάπραξη παρό-
μοιων αδικημάτων.

Τις έρευνες και το προανακριτικό έργο διενεργεί το
Τμήμα Ασφαλείας Θηβών, ενώ εξετάζεται η τυχόν
εμπλοκή των δραστών στην τέλεση και άλλων συνα-
φών αξιόποινων πράξεων. Οι συλληφθέντες, με την σε
βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθούν
στον κ. Εισαγγελία Πρωτοδικών Θηβών.

ΕΠ’ ΑΥΤΟΦΩΡΩ ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ 5 
ΧΑΛΚΟΚΥΝΗΓΟΙ ΣΤΙΣ ΕΡΥΘΡΕΣ 
Είχαν ‘’γδύσει’’ σχεδόν όλες τις δημοτικές εγκαταστάσεις 
της περιοχής, προκαλώντας ανυπολόγιστες φθορές 

Ρευστό ύψους 1,4
εκατ. ευρώ στα

ταμεία των δήμων
του Θριασίου Πεδίου 

Για δαπάνες των
βρεφονηπιακών σταθμών
και των εργαζομένων στο

Βοήθεια στο Σπίτι
Η ενδέκατη

δόση της
τακτικής επι-
χο ρ ή γ η σ η ς
των δήμων
για την κάλυ-
ψη των λει-
τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν
τους δαπα-
νών, ύψους
103. 172.000 ευρώ, κατανέμεται στους δήμους της
χώρας.

Το ποσό προορίζεται για την κάλυψη δαπανών
μισθοδοσίας προσωπικού, των παιδικών και βρεφονη-
πιακών σταθμών, των χώρων άθλησης, των εργαζομέ-
νων στο Βοήθεια στο Σπίτι κ.α.

Η ενδέκατη δόση της τακτικής επιχορήγησης των
δήμων για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπα-
νών, ύψους 103. 172.000 ευρώ, κατανέμεται στους
δήμους της χώρας.

Το ποσό προορίζεται για την κάλυψη δαπανών
μισθοδοσίας προσωπικού, των παιδικών και βρεφονη-
πιακών σταθμών, των χώρων άθλησης, των εργαζομέ-
νων στο Βοήθεια στο Σπίτι κ.α.

Αναλυτικά ο πίνακας κατανομής του ποσού ανά δήμο
στο Θριάσιο Πεδίο είναι 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- 253.461,78
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - 288.943,18
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ - 164.462,48
ΜΕΓΑΡΕΩΝ - 312.925,34
ΦΥΛΗΣ - 364.657,85

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Οι Ο.Τ.Α. και το ελληνικό κράτος οφείλουν να εναρμονιστούν στο άμεσο μέλλον με

τις Οδηγίες της Ε.Ε.
Έως το 2004 η Ελλάδα έπρεπε να είχε μειώσει τα οργανικά απορρίμματα κατά

25%!
Έως το 2014 θα πρέπει να έχει μειωθεί το προηγούμενο ποσοστό σε 75%!!!
Οι Δήμοι θα υποχρεωθούν να πληρώνουν στους Χ.Υ.Τ.Α. ένα ποσό ανάλογο με την

ποσότητα των απορριμμάτων που θα παράγουν.
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Αντικείμενο της συνάντησης ήταν οι εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο της πόλης, οι
υλικές καταστροφές που υπέστησαν καταστήματα και κατοικίες, και τα τεράστια προ-
βλήματα που προκλήθηκαν στις υλικοτεχνικές υποδομές των Αχαρνών. Ο Δήμαρχος,
παρουσία του Αντιδημάρχου Διοίκησης κ Αναστάσιου Χίου και του Γενικού Γραμματέα
κ Θανάση Κατσιγιάννη, συζήτησε διεξοδικά με την Υφυπουργό το ζήτημα της αντιπλημ-
μυρικής θωράκισης, ενώ έκανε ειδική αναφορά στις ήδη υπάρχουσες μελέτες, αλλά και
τις δυσκολίες εξεύρεσης πόρων χρηματοδότησης για την υλοποίησή τους. 

Η δημοτική αρχή ζήτησε από την υφυπουργό τη βοήθειά της για τη λειτουργία
ΚΕΠ στο Ολυμπιακό Χωριό και στον Κόκκινο Μύλο που υπολειτουργεί. 

Ενώ παράλληλα, ζήτησε τη βοήθειά της για τη λειτουργία ΚΕΠ στο Ολυμπιακό Χωριό
και στον Κόκκινο Μύλο που υπολειτουργεί. 

Από την πλευρά της, η κα Χριστοφιλοπούλου δεσμεύτηκε να συνδράμει ενεργά το
έργο του Δήμου, αναγνωρίζοντας τόσο τη σοβαρότητα του προβλήματος, όσο και τις
σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές. «Ο Δήμος Αχαρνών, ο πολυπληθέστερος και γεω-
γραφικά μεγαλύτερος Δήμος της Ανατολικής Αττικής οφείλει να βρίσκεται στην πρώτη
γραμμή όλων των πιλοτικών προγραμμάτων που αναπτύσσονται στην ελληνική επι-
κράτεια», τόνισε η Υφυπουργός κα Χριστοφιλοπούλου. 

Ο Δήμαρχος κ Κασσαβός ευχαριστώντας την Υφυπουργό για την ανταπόκρισή της
υπογράμμισε πως «Οι δημότες των Αχαρνών ταλαιπωρούνται κάθε χειμώνα από την
έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων. Πρόκειται για μία κατάσταση απαράδεκτη που δεν
αξίζει σε καμία πολιτισμένη πόλη. Η σοβαρότητα του προβλήματος επιτάσσει τη συνερ-
γασία με όλους τους επίσημους φορείς και τα αρμόδια υπουργεία για την επίλυσή του.
Εμείς, ως Δημοτική Αρχή δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, αξιο-
ποιώντας κάθε δυνατότητα. Αυτό άλλωστε είναι και το ηθικό μας χρέος απέναντι στους
δημότες και την πόλη μας». 

Οι «ανάρμοστες
συμπεριφορές»

αιρετών της 
Αυτοδιοίκησης

Το ΔΣ της ΕΝΩΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ με

αφορμή πρόσφατα ατυχή
συμβάντα σε κάποιους

Δήμους, όπου κατάφορα
θίγεται από αυτοδιοικητι-

κούς η υπόληψη και η
προσωπικότητα συναδέλ-

φων τους απευθύνει
έκκληση σε όλους τους

αιρετούς της Αυτοδιοίκη-
σης και κυρίως τους

Δημάρχους και τους επικε-
φαλής των παρατάξεων,
όπως επιδείξουν το ήθος
που αρμόζει στο τιμητικό
αξίωμα που εξελέγησαν!
Γι’ αυτό το λόγο εξέδωσε
«κώδικα δεοντολογίας»
που θα πρέπει να διέπει
τις σχέσεις των αιρετών
της αυτοδιοίκησης και

παρακαλεί θερμά για την
τήρησή του.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΤΑΧΘΗΚΕ 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΥΛΗΣ 
ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ  ΨΗΦΙΣΜΑ  ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΥΛΗΣ

Α. ΨΗΦΙΣΜΑ 

Μετά από πρόταση της Ριζοσπαστικής Κίνησης υιοθετήθηκε
ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Φυλής στις 29/10/14 το
ψήφισμα αυτό. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φυλής ΟΜΟΦΩΝΑ εκφράζει την αντίθεσή του σε
οριζόντια μέτρα απολύσεων χωρίς τη συμμετοχή και των φορέων της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης και χωρίς προηγουμένως να έχουν καθοριστεί, οι πραγ-
ματικές ανάγκες του κάθε δήμου ξεχωριστά σε προσωπικό. 

Από την άλλα πλευρά συμφωνούμε απόλυτα με τη διαδικασία ελέγχου των πλαστών δικαιολογητικών που βρίσκεται σε εξέλιξη
και διαχωρίζουμε αυτή από τη διαδικασία επανελέγχου των συμβάσεων. 

Δηλώνουμε τη συμπαράσταση του Δημοτικού Συμβουλίου στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στους ΟΤΑ με τις οποίες δια-
μαρτύρονται για δήθεν επανελέγχους των συμβάσεων που προτείνει το ΥΔΜΗΔ βάσει του ν. 4250/2014 και την άρνησή του να
μη συμπράξει στη μεθόδευση αυτή με το να μη στείλει καμία διαπιστωτική πράξη για αξιολόγηση υπηρεσιών και εργαζομένων
του Δήμου Φυλής. 

Συμπαραστεκόμαστε στους πέντε δημάρχους Χαλανδρίου, Ζωγράφου, Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Λάρισας και Πάτρας, εις
βάρος των οποίων δόθηκε παραγγελία για προκαταρτική εξέταση γιατί αρνήθηκαν να συμπράξουν στο δήθεν «επανέλεγχο» των
συμβάσεων και την εφαρμογή του «Νόμου των απολύσεων» (ν. 4250/2014). 

Οι δήμαρχοι αυτοί όχι μόνο δεν παρανομούν, όχι μόνο δεν παραβαίνουν τα καθήκοντά τους, αλλά αντίθετα υπερασπίζονται τη
νομιμότητα, τυπική και ουσιαστική, εκπληρώνοντας στο ακέραιο την αποστολή που τους ανατέθηκε από τους πολίτες, που πρό-
σφατα τους εξέλεξαν. Καθήκον των δημοτικών αρχών, όπως ρητά προβλέπεται στο νόμο, είναι η προάσπιση των τοπικών συμ-
φερόντων και η μέριμνα για την αποτελεσματική λειτουργία του δήμου, η υπεράσπιση της συνταγματικά κατοχυρωμένης διοικη-
τικής αυτοτέλειας των Δήμων τους και όχι να μετατρέπονται σε υποτελείς στις εντολές του Υπουργού, σε συνενόχους στην κατάρ-
ρευση των δημοτικών δομών και την υποβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών. 

Γερμανικές αποζημιώσεις 
επί τάπητος...

Στο δημαρχείο Ερυθρών από τον Όμιλο 
διαλόγου  «το Ζάθεον»

Μια ξεχωριστή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο
Ερυθρών από τον Όμιλο διαλόγου και προβληματισμού, «το Ζάθε-
ον» σχετικά με τις οφειλές της Γερμανίας στην Ελλάδα, μέσω της
ιστορικής μνήμης αλλά και της δικαιοσύνης που θα έπρεπε να είχε
επιβληθεί σχετικά με τις κατοχικές αποζημιώσεις αφού η μοναδική
χώρα στην οποία δεν έχουν καταβληθεί τα χρήματα των αποζη-
μιώσεων για τις θηριωδίες των Γερμανών το 1940 είναι η Ελλάδα. 

Το δημαρχείο Ερυθρών ήταν κατάμεστο από κόσμο που ήθελε να
παρακολουθήσει από κοντά την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτη-
ση καθώς επίσης και τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τον
Όμιλο. 

Όλοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά οπτικο-
ακουστικό υλικό σχετικά με τις γερμανικές οφειλές καθώς και το
πώς έχει σήμερα το ζήτημα αυτό σε σχέση με την χώρα μας.

Γεγονός που οδήγησε η εκδήλωση να μετατραπεί σε μία φωνή
διαμαρτυρίας προς κάθε αρμόδιο που ζητούσε αποκατάσταση της
δικαιοσύνης καθώς όπως έχει διαπιστωθεί ένα πέπλο λήθης έχει
καλύψει το όλο θέμα. Παράλληλα εντόπισαν τις ευθύνες για αυτό,
στην άρνηση των πολιτικών να τεθούν ενωπίον των ευθυνών τους.

To παρόν έδωσαν ο Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Γεώργιος
Δρίκος και στελέχητης δημοτικής αρχής που μένουν στην περιοχή.  
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Στην υλοποίη-
ση του προ-
γ ρ ά μ μ α τ ο ς

«Κέντρα Στήριξης
Ρομά και Ευπαθών
Ομάδων»  στο πλαί-
σιο της δράσης
«Παρεμβάσεις για την
Κοινωνικοοικονομική
ένταξη των ευπαθών
ομάδων», που συγ-
χρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταμείο, στο πλαί-
σιο του ΕΣΠΑ, προ-
χώρησε η Κοινωφε-
λής Επιχείρηση
Δήμου Φυλής
(ΚΕΔΗΦ).

Η λειτουργία του
Κέντρου ξεκίνησε από
την 1/11/2014 στο
Ζεφύρι και παρέχει
στους ωφελούμενους
υπηρεσίες στήριξης
και κοινωνικής έντα-
ξης, όπως:

α) παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχο-
λογικής υποστήριξης, πληροφόρησης και καθοδή-
γησης προς τους γονείς και τα παιδιά για τη σωστή
διαπαιδαγώγησή τους

β) παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, ενδυνάμω-
ση και ενεργοποίηση γυναικών ΡΟΜΑ

γ) εξατομικευμένη ενημέρωση για θέματα δημό-
σιας υγείας

δ) παροχή βοήθει-
ας για τη διευκόλυν-
ση στην πρόσβαση
των ωφελουμένων
για τη ρύθμιση προ-
νομιακών αιτημάτων,
δικαστικών, αστικο-
δημοτικών και νομι-
κών εκκρεμοτήτων
των ωφελουμένων.

ε) υποστήριξη για
την εύρεση εργασίας
και προώθηση σε
προγράμματα κατάρ-
τισης καθώς και υπο-
στήριξη των ήδη
απασχολουμένων

στ) παροχή πρω-
τοβάθμιας ιατρικής
περίθαλψης 

ζ) ευαισθητοποίη-
ση του κοινωνικού
συνόλου για την
άρση των στερεοτύ-
πων και προκαταλή-
ψεων

η) ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυ-
σμού

θ) διεξαγωγή επιδημιολογικών ερευνών

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν έμπειροι επιστημο-
νικοί συνεργάτες και εργαζόμενοι της Κοινωφελούς
Επιχείρησης ενώ αποτελεί μια ακόμα προσπάθεια
για την υποστήριξη και ανακούφιση ευπαθών ομά-
δων και μειονοτήτων.

ΑΑΝΝΟΟΙΙΞΞΕΕ  ΤΤΙΙΣΣ  ΠΠΟΟΡΡΤΤΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ 

Πέντε νέα οχήματα “4×4”
(1400cc) έχουν πλέον
στη διάθεσή τους ισάριθ-

μα δασαρχεία της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής. Την παρά-
δοση των οχημάτων , τα οποία
είναι πλήρως εξοπλισμένα για την
αποτελεσματικότερη άσκηση του
έργου των δασοφυλάκων, έκανε ο
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής Μανώλης Αγγελάκας, στο
δασαρχείο Πεντέλης.

Η αγορά των οχημάτων τύπου
Jeep, για τις οργανικές μονάδες
της Γενικής Διεύθυνσης Δασών &
Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
βάρυνε εξ” ολοκλήρου τον προϋ-
πολογισμό της ΑΔ Αττικής και
πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημό-
σιου πρόχειρου διαγωνισμού, με

κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά.  

Τα 4×4 παραδόθηκαν στα
δασαρχεία Καπανδριτίου,
Μεγάρων,Αιγάλεω, Κυθήρων
κι Αίγινας. 

Κατά την παράδοση των
οχημάτων ο κ. Αγγελάκας τόνι-
σε: “ Η ΑΔ Αττικής καταβάλλει
κάθε προσπάθεια ώστε, παρά
την αυστηρή εισοδηματική
πολιτική, οι δασικές υπηρεσίες
να είναι καταλλήλως εξοπλι-
σμένες για την άσκηση του
έργου τους. Θα ήθελα επίσης
να σας ζητήσω να αυξήσετε
τις περιπολίες, για την κατα-
πολέμηση της λαθροϋλοτο-
μίας στα δάση της περιφέρειας
της Αττικής”.

Πέντε πλήρως εξοπλισμένα “4×4” 
παραδόθηκαν σε δασαρχεία της Αττικής
Στόχος η ενίσχυση των περιπολιών- κατά της λαθροϋλοτομίας- από τις 
υπηρεσίες δασοφυλάκων στα Μέγαρα και το Αιγάλεω

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Συνεδρίαση της Δημοτικής 
Επιτροπής Διαβούλευσης

Διατύπωση προτάσεων 
για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου

Ελευσίνας έτους 2015.

Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014 στις 6:00 το
απόγευμα συγκαλείται σε συνεδρίαση η Δημοτική
Επιτροπή Διαβούλευσης, προκειμένου να συζη-
τήσει και να αποφασίσει για τα παρακάτω θέμα-
τα: 

1. Διατύπωση προτάσεων για το Τεχνικό Πρό-
γραμμα του Δήμου Ελευσίνας έτους 2015.

2. Διατύπωση προτάσεων για τον προϋπολογι-
σμό του Δήμου Ελευσίνας έτους 2015. 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Προσχέδιο Τεχνικού προγράμματος
Προσχέδιο προϋπολογισμού
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Βρήκαν αρχαιολογική 
πλάκα με επιγραφή 
στα Μέγαρα 

Ένα αρχαιολογικό εύρημα αποκαλύφθηκε
κατά τη διάρκεια εργασιών που πραγματοποι-
ούνται για το δίκτυο  ύδρευσης, στον περιφε-
ρειακό δρόμο του δήμου Μεγαρέων . 

Όπως έγινε γνωστό το  εύρημα θα  εξεταστεί
από αρμόδιο κλιμάκιο της αρχαιολογικής υπη-
ρεσίας, ώστε να χρονολογηθεί, καθώς και να
αξιολογηθεί η επιγραφή την οποία φέρει.

ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΝΔΡΑΣ 

Ενημερωτική Εκδήλωση  με 
θέμα: «Μύθοι & Αλήθειες για τα 
Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια»
Ενημερωτική Εκδήλωση για τους Δημότες με θέμα:

«Μύθοι & Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια»
είχε προγραμματισθεί για  τη Δευτέρα, στην Αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Μάνδρας –
Ειδυλλίας, Στρατηγού Νικολάου Ρόκα 45, Μάνδρα.

Η Εκδήλωση συτή υλοποιείται στο πλαίσιο της
Εκστρατείας Ενημέρωσης για την Ορθή Χρήση των
Αντιβιοτικών & των Εμβολίων που διοργανώνουν:

το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προα-
γωγής Υγείας, η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων, η Ελλη-
νική Εταιρεία Χημειοθεραπείας

και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

Αίτηση συμμετοχής 
εκπαιδευόμενου Κ.Δ.Β.Μ

του Δήμου Αχαρνών 

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού &
Νέας Γενιάς κ. Ευστάθιος Γ. Τοπαλίδης  και το Τμήμα Διά
Βίου Μάθησης, ενημερώνει όλους τους/τις Ενδιαφερομέ-
νους/ες ότι ο Δήμος Αχαρνών και το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Διά
Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου
Μάθησης), συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία
του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Αχαρνών στο οποίο θα υλοποι-
ηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης
Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

«Oι αιτήσεις  συνεχίζονται  καθημερινά  από τις
10:00πμ έως 14:00μμ  και θα λήξουν στις 21/11/2014»

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
Πληροφορίες/Επικοινωνία: Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Αχαρνών,

Φιλαδελφείας 87 & Aθ.Μπόσδα.
«Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης», 2ος όροφος           

Τηλ. Επικοινωνίας : 2132072431, 2132072470.
email:  kdvm142@gmail.com,  
dkalomoiris@acharnes.gr,          
etegou@acharnes.gr
Δημήτριος Καλομοίρης / Υπεύθυνος Κ.Δ.Β.Μ  Δήμου

Αχαρνών
Ιωάννης Γιαταγάννης / Υπεύθυνος Εκπαίδευσης

Κ.Δ.Β.Μ Δήμου Αχαρνών
Κυριάκος Γεωργιτσόπουλος / Υπεύθυνος Οργάνωσης

Κ.Δ.Β.Μ Δήμου Αχαρνών
Ελένη Τέγου / Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

Δήμου Αχαρνών.

Εκλογοαπολογιστική 
Γενική Συνέλευση

Το απερχόμενο Δ.Σ. είχε την επιθυμία να γίνουν οι
εκλογές την ημέρα που δίνονται στους γονείς οι βαθμοί
του τριμήνου (μετά από της 15/12) για να υπάρχει
μεγάλη συμμετοχή αλλά λόγω των πολύ σοβαρών
θεμάτων που έχουν προκύψει τις τελευταίες ημέρες
επιταχύνουμε τις διαδικασίες των εκλογών για να προ-
κύψει το νέο Δ.Σ., και γι’ αυτό το λόγο σας καλούμε την
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18:00 στην εκλο-
γοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέ-
ων & Κηδεμόνων 4ου Γυμνασίου Αχαρνών η οποία θα

πραγματοποιηθεί στο χώρο του σχολείου μας με τα
παρακάτω θέματα.

• ενημέρωση και απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. 
• εκλογή εφορευτικής και ελεγκτικής επιτροπής
• προκήρυξη εκλογών

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σε ζεστό κλίμα 
πραγματοποιήθηκαν

οι εργασίες της ΕΕ της
FIR στο Χαϊδάρι

Μέσα σε μια συγκινητική ατμόσφαιρα, πραγμα-
τοποιήθηκε  στο Χαϊδάρι η συνεδρίαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής της FIR (Ομοσπον-

δία Αντιστασιακών / Αντιφασιστών της Ευρώπης), καθώς
η δημοτική αρχή ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Πανελ-
λήνιας Ενωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ).

Τους εκπροσώπους της FIR καλωσόρισε ο δήμαρχος
Χαϊδαρίου, Μ. Σελέκος, ο οποίος επεσήμανε το συμβο-
λισμό της επιλογής της μαρτυρικής πόλης του Χαϊδαρίου
ως τόπου συνεδρίασης της FIR, καθώς εδώ την περίοδο
της κατοχής οι ναζί κατακτητές διοργάνωσαν το μεγαλύ-
τερο στρατόπεδο συγκέντρωσης των Βαλκανίων, το
στρατόπεδο Χαϊδαρίου.

Επίσκεψη στο μνημείο δίπλα 
στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου

Στο ενδιάμεσο των εργασιών της ΕΕ της FIR, με τη
συμμετοχή και αρκετών αντιστασιακών και φίλων της 

Αντίστασης από τη συνοικία, πραγματοποιήθηκε επί-
σκεψη στο Στρατόπεδο του Χαϊδαρίου, στο «Μπλοκ 15»,
απ' όπου οι χιτλερικοί έπαιρναν τους θανατοποινίτες
κρατούμενους αγωνιστές για τους τόπους των εκτελέσε-
ων. 

Οπως ενημέρωσε ο δήμαρχος Χαϊδαρίου τους εκπρο-
σώπους της FIR, από το στρατόπεδο πέρασαν πάνω
από 50.000 κρατούμενοι, πολλοί από τους οποίους,
εκτός από τους τόπους εκτελέσεων, στάλθηκαν σε άλλα
κολαστήρια στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Γερμανία
και την Πολωνία. Κορυφαία στιγμή, σημείωσε, ήταν η 1η
Μάη 1944, όταν οι κατακτητές πήραν, μαζεμένα, 200
κομμουνιστές κρατούμενους και τους εκτέλεσαν στο
Θυσιαστήριο -σκοπευτήριο- της Καισαριανής.

Τέλος, ο Μ. Σελέκος, πρόβαλε το μήνυμα εκείνου του
αγώνα, που είναι «να συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια
στο φασισμό, τον ιμπεριαλισμό, ενάντια στον καπιταλι-
σμό που γεννάει το φασισμό, για έναν άλλο νέο κόσμο
με ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη».

Η ΕΕ της FIR κατέθεσε στεφάνι στο «Μπλοκ 15», ενώ
επίσκεψη έγινε και στο μνημείο που έχει στηθεί δίπλα
στο στρατόπεδο.

Τις ευχαριστίες εκ μέρους της Διοίκησης της FIR προς
το δήμο Χαϊδαρίου για τη φιλοξενία της ΕΕ εξέφρασε ο
Ου. Σνάιντερ, ΓΓ της FIR, ενώ εκ μέρους της Κεντρικής
Διοίκησης της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ η Ελένη Καραπλή πρόσφε-
ρε σειρά βιβλίων ιστορικού περιεχομένου για τη βιβλιο-
θήκη του Δήμου, «ώστε να μαθαίνουν οι νεότεροι την
αληθινή ιστορία της Εθνικής μας Αντίστασης».

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΣΤΟΝ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Ξεκίνησαν οι επισκέψεις των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού στον
Δημοτικό Λαχανόκηπο. Η αρχή έγινε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου που επισκέφτηκαν τον Δημοτικό Λαχανόκηπο οι τάξεις
Α’ και Γ  ́του 3 Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων και τις επόμενες μέρες ακολούθησαν οι υπόλοιπες τάξεις του ίδιου

Σχολείου.
Στα παιδιά έγινε ξενάγηση στο χώρο του Λαχανόκηπου και του σπορείου, των εργαλείων κτλ. Στη συνέχεια έγινε επίδειξη

στους μαθητές πως γίνεται η διαδικασία φυτέματος σπόρων σε κυπελάκι και το κάθε παιδί έφτιαξε από ένα το οποίο θα μπο-
ρεί να μεταφυτέψει αργότερα στο σχολικό Λαχανόκηπο. 

Τους μικρούς μαθητές υποδέχεται στο χώρο του Δημοτικού Λαχανόκηπου ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Γιάννης Ελαιοτρι-
βάρης. Ο σκοπός αυτών των επισκέψεων είναι η ενημέρωση των μαθητών για τις βιολογικές καλλιέργειες, η περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση, η ανάδειξη της σημασίας των καλλιεργειών για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αστικών
πόλεων. Το πρόγραμμα συνεχίζεται με επισκέψεις και άλλων σχολείων.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
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Σήμερα   Τρίτη και
ώρα 19:30  θα συνε-
δριάσει στο Δημοτικό

Κατάστημα Ελευσίνας, η
αρμόδια Οικονομική Επιτρο-
πή, ώστε να λάβει αποφά-
σεις για τα   παρακάτω θέμα-
τα της ημερήσιας διάταξης:   

Εξέταση  ενστάσης της
εταιρείας  ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ
(ΠΑΡ. ΠΑΝ.
ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣ) ,      κατά
του υπ’αρ. 23/25-10-2014
πρακτικού της Επιτροπής
Διενέργειας Προμηθειών
Διαγωνισμών, για τον Ανοικτό
Διαγωνισμό για την «
Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

Εξέταση  ένστασης της  εται-
ρείας  ΔΗΜ-ΠΑΡ.Ε.Π.Ε., κατά
του υπ’αρ. 23/25-10-2014
πρακτικού της Επιτροπής
Διενέργειας Προμηθειών Δια-
γωνισμών, για τον Ανοικτό
Διαγωνισμό για την  :  «
Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

Εξέταση  ένστασης την εται-
ρείας « ΤΑΚΗΣ Δ.
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ», κατά Του  υπ’αρ.
10/22-10-2014 πρακτικού της
Επιτροπής Διεξαγωγής Δημο-
πρασιών για την παροχή
Υπηρεσιών, για  τον Διαγωνι-
σμό: «Συντήρηση, επισκευή
και Φανοποιεία των οχημά-
των και μηχανημάτων έργου
του Δήμου  »

Εξέταση  της ένστασης της
ε τ α ι ρ ε ί α ς
«ΕΥΡΩΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΕ», κατά Των  υπ’αρ. 7/20-
10-2014 και 10/22-10-2014
πρακτικών της Επιτροπής
Διεξαγωγής Δημοπρασιών
για την παροχή Υπηρεσιών,
για  τον Διαγωνισμό: «Συντή-
ρηση, επισκευή και Φανοποι-
εία των οχημάτων και μηχανη-
μάτων έργου του Δήμου  »

Κήρυξη ως Άγονου του Ανοι-
κτού Διαγωνισμού για την
«Συντήρηση και Ευπρεπισμό
κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε.
Ελευσίνας», και επαναπρο-
κήρυξη αυτού. 

Κήρυξη ως Άγονου του Ανοι-
κτού Διαγωνισμού για την
«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού
Υλικού» , και επαναπροκήρυ-
ξη αυτού. 

Κήρυξη ως Άγονου του Πρό-
χειρου Διαγωνισμού για την
«Προμήθεια Υδραυλικών υλι-
κών και εξαρτημάτων αυτόμα-
του ποτίσματος » , και επανα-
προκήρυξη αυτού

Έγκριση δαπάνης και διάθε-
ση Πίστωσης ποσού 2.847,16
€, για την χρηματοδότηση της
Κ.Ε.Δ.Ε. για τον μήνα Ιούνιο  

Έγκριση δαπάνης και διάθε-
ση Πίστωσης ποσού 7.933,50

€, για επέκταση, επισκευή και
ετήσια συντήρηση Ασυρμάτου
Ευρυζωνικού  Δικτύου Ελεύ-
θερης Πρόσβασης στη Δημο-
τική Ενότητα Μαγούλας 

Έγκριση δαπάνης και διάθε-
ση Πίστωσης, για  την πλη-
ρωμή προνοιακών επιδομά-
των 

Έγκριση δαπάνης και διάθε-
ση Πίστωσης ποσού 1.100,85
€, για την αμοιβή του Δικηγό-
ρου Παυλόπουλου Ιωάννη 

Έγκριση δαπάνης και διάθε-
ση Πίστωσης ποσού 1.713,01
€, για την προμήθεια Φαρμα-
κευτικού Υλικού για τα φορτη-
γά του Δήμου  

Έγκριση δαπάνης και διάθε-
ση Πίστωσης ποσού 623,87
€, για την προμήθεια Οικοδο-
μικών  Υλικών (Σ)

Έγκριση δαπάνης και διάθε-
ση Πίστωσης ποσού 2.718,30
€, για τον Καθαρισμό Υαλοπι-
νάκων  Δημοτικών Κτιρίων 

Ανατροπή Δέσμευσης
πίστωσης  ποσού ύψους
2.070,14 €, με τίτλο « Δαπάνη
για την προμήθεια πυροσβε-
στήρων (Σ)»

Διορισμός Πληρεξουσίου
Δικηγόρου για άσκηση ένδι-
κων Μέσων και ανάθεση χει-
ρισμού υποθέσεως που
αφορά τις αποθήκες της εται-
ρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 

Διορισμός Πληρεξουσίου
Δικηγόρου για την εκπροσώ-
πηση του Δήμου ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών κατά
της με αριθμ κλήσης
17599/2014 προσφυγής της
εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ
Α.Ε.   

Διορισμός Πληρεξουσίου
Δικηγόρου για την εκπροσώ-
πηση του Δήμου ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών κατά
της με αριθμ κλήσης
17608/2014 προσφυγής της
εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ
Α.Ε.   

Διορισμός Πληρεξουσίου
Δικηγόρου για την εκπροσώ-
πηση του Δήμου ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών κατά
της με αριθμ κατάθεσης
42247/2014 αγωγής της κας
Μαρίας Αδάμ .

Η επέκταση Ασυρμάτου Ευρυζωνικού  
Δικτύου στη Μαγούλα κι η πληρωμή 
προνοιακών επιδομάτων 

Θα συζητηθούν σήμερα στην Οικονομική 
Επιτροπή Δήμου Ελευσίνας 

Στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών & 

Δανείων 
 για τα χρέη των

Δήμων 
πήγε η ΚΕΔΕ

Αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, Γ. Πατούλη, τον Γενικό Γραμματέα, Γ.
Μουράτογλου και τον Γενικό Διευθυντή, Π. Βασιλείου, συναντήθηκε, προ ημερών, με τον Πρόεδρο
του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, Α. Κρητικό και τον Αντιπρόεδρο, Χ. Μήτρεντζε. 

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η αναζήτηση λύσεων στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι
Δήμοι της χώρας, που αφορά την εξυπηρέτηση και αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων. 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τέθηκαν από τον κ. Πατούλη, μια σειρά από ζητήματα άμεσης προτεραιό-
τητας, όπως:

Η αναχρηματοδότηση των δανείων που έχουν συνάψει οι Ο.Τ.Α. από τις Ιδιωτικές Τράπεζες.
Η μείωση του επιτοκίου δανεισμού των Ο.Τ.Α. από το Τ.Π.&Δ.
Η δημιουργία Ειδικού Επενδυτικού Προγράμματος από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Η σύσταση νέου λογαριασμού στο Τ.Π.& Δ., με την επωνυμία «Ειδικός Λογαριασμός Χρηματοδότησης

Μελετών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για εκτέλεση έργων». 
Η Διοίκηση του Τ.Π.&Δ. αντιμετώπισε θετικά τις απόψεις της ΚΕΔΕ, η υλοποίηση των οποίων, όμως, προ-

ϋποθέτει μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες, που πρέπει να αναληφθούν από το Υπουργείο Οικονο-
μικών και Εσωτερικών. 

Στο ίδιο πλαίσιο αντιμετωπίζει θετικά και το ζήτημα της επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής των δανει-
ακών υποχρεώσεων των Δήμων. Για το λόγο αυτό συμφωνήθηκε να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των δύο
πλευρών, προκειμένου να υπάρξει μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη πρόταση, που θα δίνει λύση στο
πρόβλημα. 

Τέλος, συμφωνήθηκε να συνδιοργανωθεί από κοινού, από την ΚΕΔΕ και το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, ειδικό Συνέδριο, στις αρχές Δεκεμβρίου, με θέμα «Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για τους Ο.Τ.Α. της
Ελλάδος», με τη συμμετοχή των Δημάρχων όλης της χώρας, του Υπ. Εσωτερικών και της Ευρωπαϊκής Τρά-
πεζας Επενδύσεων. 

Μετά τη συνάντηση με τη Διοίκηση του Τ.Π.&Δ., ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλης δήλωσε: 

«Είχαμε μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση με τη Διοίκηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, η
οποία εντάσσεται σε μια συνολική προσπάθεια, που ως νέα Διοίκηση της ΚΕΔΕ έχουμε αναλάβει, προκειμέ-
νου να βρεθεί μια βιώσιμη και διαρκής λύση στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι της χώρας,
το οποίο έχει να κάνει τόσο με την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων, όσο και με την εξεύρε-
ση πόρων χρηματοδότησης αναγκαίων για τις τοπικές κοινωνίες έργων. 

Το Τ.Π.&Δ. μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα αυτά
και είναι θετικό που η Διοίκησή του κατανοεί το σημαντικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει. 

Ασφαλώς για την επίλυση τόσο σύνθετων προβλημάτων απαιτούνται και νομοθετικές πρωτοβουλίες από
πλευράς Πολιτείας, η οποία οφείλει να αναγνωρίσει έμπρακτα την σημαντική συμβολή τα προηγούμενα χρό-
νια της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, στην επίτευξη του μεγάλου εθνικού στόχου που ήταν η δημοσιονομική
προσαρμογή και η επίτευξη πλεονασμάτων. 

Θα διεκδικήσουμε λύσεις που θα διασφαλίσουν μακροπρόθεσμα την οικονομική και λειτουργική βιωσιμότη-
τα όλων των Δήμων της χώρας». 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Ολοκληρώθηκαν τα έργα 
ευπρεπισμού της ανατολικής 
εισόδου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες των συνερ-
γείων του Δήμου Ελευσίνας, για τον
καθαρισμό και ευπρεπισμό της ανατολι-

κής εισόδου της πόλης στο Αεροδρόμιο.

Ανταλλακτικό παζάρι βιβλίου των Κοινωνικών 
Δομών δήμου Ιλίου

Οι Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο
Ιλίου διοργανώνουν διήμερο ανταλλακτικό παζάρι βιβλίου στις 14 & 15
Νοεμβρίου, στο κτήριο των Κοινωνικών Δομών, Ικάρου 28 & Κάλχου 64
στο Ίλιον:

-Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, 10.00 – 16.00
-Σάββατο 15 Νοεμβρίου, 10.00 – 15.00
Στο παζάρι βιβλίου που διοργανώνεται με σκοπό την ενίσχυση του Κοι-

νωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Συσσιτίου θα διατεθούν βιβλία
κάθε είδους: Λογοτεχνικά, παιδικά βιβλία και παραμύθια, σχολικά βοηθή-
ματα κτλ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποκτήσουν το βιβλίο που
επιθυμούν, προσφέροντας ως ‘αντίτιμο’ είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα,
είδη ατομικής υγιεινής κτλ.). Σας περιμένουμε όλους να έρθετε να γνωρι-
στούμε, να αποκτήσετε τα βιβλία της αρεσκείας σας και να στηρίξετε
παράλληλα το έργο των Κοινωνικών Δομών.
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Διημερίδα με τίτλο «Η κοινω-
νική πρόνοια σε κρίση, Προκλή-
σεις και προοπτικές για την Κοι-
νωνική εργασία» διοργάνωσε
στις 7 και 8 Νοεμβρίου στο
Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ Αθήνας,
το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

του ΤΕΙ
Αθήνας σε
συνεργασία
με την
Ευρωπαϊκή
Ομοσπ ον-
δία Σχολών

Κοινωνικής Εργασίας και το
Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουρ-
γών Ελλάδας.

Στην εκδήλωση χαιρετισμό
απηύθυνε η Περιφερειάρχης
Ρένας Δούρου. Μερικά βασικά
σημεία της ομιλίας της ήταν  :

Η Ελλάδα ζει τα τελευταία
χρόνια των μνημονιακών πολιτι-
κών την πλήρη κατάρρευση των
δημόσιων παροχών υγείας και
πρόνοιας.

Στόχος μας είναι η ανάδειξη
του άξονα της Κοινωνικής Πολι-
τικής ως κρίσιμου εργαλείου για
την αντιμετώπιση της ανθρωπι-
στικής κρίσης που βιώνει σήμε-
ρα η Περιφέρεια Αττικής.

Αναμορφώσαμε τον Προϋπο-
λογισμό και προβλέψαμε τον
εξαπλασιασμό των δαπανών

για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, από
περίπου 2 εκατομμύρια πήγαμε
στα 13 εκατομμύρια.

Επικεντρωθήκαμε σε δράσεις
που έχουν να κάνουν με την
κάλυψη επειγουσών αναγκών
στέγασης και επανένταξης
αστέγων, προαγωγής της ψυχο-
κοινωνικής υγείας, στήριξης
κακοποιημένων γυναικών, σίτι-
σης απόρων, επανασύνδεσης
ηλεκτρικού ρεύματος και νερού,
παροχής υπηρεσιών υγείας σε

ανασφάλιστους πολίτες. Και
αυτά δεν είναι παρά τα πρώτα
βήματα. 

Σήμερα λοιπόν στην Περιφέ-
ρεια Αττικής έχει έλθει ο καιρός
για να «κάνουμε το σωστό».
Έχει έλθει ο καιρός της δράσης.
Και στο επίκεντρο της δράσης
αυτής, που τώρα ξεκινάμε, και
σας ζητάμε να είσαστε όλοι
συμπαραστάτες, βρίσκεται ακρι-
βώς η κοινωνική πρόνοια και οι
λειτουργοί της. Βρίσκονται οι
άνθρωποι και οι ανάγκες τους.

Χαιρετισμός της Περιφερειάρχη Ρένας Δούρου στην Διημερίδα 
«Η κοινωνική πρόνοια σε κρίση, Προκλήσεις και προοπτικές» 

Δραματική θα είναι εικόνα της Ελλάδας τα
επόμενα χρόνια σε ό,τι αφορά την ηλικια-
κή σύνθεση του πληθυσμού, το μέγεθος

της απασχόλησης, το ΑΕΠ (δυνητικό και πραγμα-
τικό) και την παραγωγικότητα της εργασίας. 

Αυτό αποκαλύπτει η Έκθεση Γήρανσης που εξέ-
δωσε η Κομισιόν για τις 28 χώρες – μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ιδιαίτερα άσχημη θα είναι η κατάσταση μέχρι το
2025 – 2030. 

Ο ρυθμός γονιμότητας θα βρίσκεται λίγο πάνω
από το μηδέν, οι ηλικιωμένοι θα αυξάνονται σε
σχέση με τους νέους, η ροή των μεταναστών θα
συνθλιβεί, το ΑΕΠ θα μειώνεται, η απασχόληση
και η παραγωγικότητα εργασίας θα κατρακυλούν. 

Πιο αναλυτικά το Αgeing Report (Έκθεση γήραν-
σης) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει για
την Ελλάδα τα ακόλουθα για την περίοδο 2013 –
60: 

•Ο ρυθμός γονιμότητας θα αυξηθεί κατά 0,2%. 

•Το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση θα αυξη-
θεί κατά 6,9% για τους άντρες και κατά 5,7% για τις
γυναίκες. 

•Το προσδόκιμο ζωής στα 65 θα αυξηθεί κατά
4,7% για τους άντρες και κατά 4,6% για τις γυναί-
κες. 

•Η καθαρή ροή μετανάστευσης προς τη χώρα θα
αυξηθεί κατά 20.600. 

Αξίζει, όμως να σημειωθεί πως καθ΄ όλη την
περίοδο 2013 – 2035 η εν λόγω ροή θα μειώνεται. 

Συγκεκριμένα, το 2013 μειώθηκε κατά 15.900, το
2015 (σ.σ. σε σχέση με το 2013) θα μειωθεί κατά
21.300, το 2020 (σε σχέση με το 2013) κατά
22.300, το 2025 κατά 17.100, το 2030 κατά 10.000
και το 2035 θα μειωθεί κατά 3,2%.

Με άλλα λόγια, η καθαρή ροή μετανά-
στευσης θα αρχίσει να αντιστρέφεται από
τα πολύ αρνητικά πρόσημα θα μετά το...
2025. 

•Ο πληθυσμό της χώρας θα μειωθεί κατά
2,5% το 2060 σε σχέση με το 2013. Η μεί-
ωση αυτή θα αρχίσει να φαίνεται από το
2020, οπότε ο πληθυσμός θα πέσει στα
10,7 εκατομμύρια από τα 11 εκατομμύρια
που βρισκόταν το 2013. 

Πιο αναλυτικά, τα άτομα ηλικίας έως 14
ετών θα πέσουν από το 14,6% του πλη-
θυσμού στο 12,9% (μείωση -1,8%). 

Τα άτομα ηλικίας 25 – 54 θα πέσουν από
το 42,6% στο 33,3% του πληθυσμού (μεί-
ωση 9,3%). 

Τα άτομα που βρίσκονται σε ηλικία στην οποία
μπορούν να εργαστούν (15 – 64 ετών) θα πέσουν
από το 65,1% στο 54,2% του πληθυσμού (μείωση
10,9%). 

•Το δυνητικό ΑΕΠ θα αυξηθεί μόλις κατά 0,7% το
2060 σε σχέση με το 2013. Το 2015 το δυνητικό
ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 2,8%. Η απασχόληση θα μει-
ωθεί επίσης το 2015 κατά 2,2%. Η συνεισφορά της
απασχόλησης στο ΑΕΠ θα μειωθεί το 2015 κατά
1,7%. 

•Η παραγωγικότητα εργασίας ανά εργατοώρα θα
μειωθεί κατά 1,1% το 2015 και κατά 0,9% το 2020.
Η παραγωγικότητα εργασίας θα ανακάμψει προς
το 2025. 

•Το ΑΕΠ σε τιμές του 2013 θα πέσει στα 171,6
δισ. ευρώ το 2015 από τα 182,1 δισ. ευρώ το
2013. Το 2015 το ΑΕΠ θα πέσει στα 163,5 δισ.
ευρώ. Το ΑΕΠ σε τιμές του 2013 ανακάμπτει το

2020, φτάνοντας στα 167,9 δισ. ευρώ. Το 2060 θα
φτάσει στα 258,8 δισ. ευρώ., 

•Το εργατικό δυναμικό (ηλικία 15-64 ετών) θα μει-
ωθεί από τα 7,190 εκατομμύρια το 2013 στα 7,085
εκατομμύρια το 2015. Η πτώση θα είναι συνεχής
μέχρι το... 2060, φτάνοντας τα 4,639 εκατομμύρια
(απώλεια 2,551 εκατομμυρίων ατόμων ικανών να
εργαστούν). 

Το εργατικό δυναμικό θα μειωθεί από τα 4,871
εκατομμύρια το 2013 στα 3,500 εκατομμύρια το
2060 (απώλεια 1,371 εκατομμύρια). 

•Το μερίδιο του ηλικιωμένου πληθυσμού (55-64
ετών) θα αυξηθεί από το 18,5% του πληθυσμού το
2013 στο 19,1% το 2015, φτάνοντας στο 20,2% το
2060 (αύξηση 1,7% την περίοδο 2013 – 60). 

•Ο δείκτης εξάρτησης των ηλικιωμένων θα αυξη-
θεί από το 31% του πληθυσμού το 2013 στο 61%
το 2060 (αύξηση 30%). 

Ιδιαίτερα άσχημη θα είναι η κατάσταση μέχρι το 2025, σύμφωνα με την Έκθεση Γήρανσης της Κομισιόν 

ΚΑΚΑ ΜΑΝΤΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ



Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014 ΘΡΙΑΣΙΟ - 9

Η Μάνδρα γιόρτασε με
κάθε μεγαλοπρέπεια τους

Αγίους Ταξιάρχες 
Με την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη και κατά-

νυξη εορτάστηκαν και φέτος οι Παμμέγιστοι
Ταξιάρχες στην πόλη της Μάνδρας.  Ο πανηγυ-
ρίζοντας Ιερός ναός των Αγίων Ταξιαρχών
Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών επουρανίων
Δυνάμεων Ασωμάτων, κατακλύστηκε από νωρίς
με πιστούς που πήγαν για να ανάψουν το κερά-
κι της πίστεως και της ευλάβειας και να προσευ-
χηθούν στο όνομα τους. 

Στην συνέχεια, όπως κάθε χρόνο τελέστηκε ο
Μέγας Εσπερινός και η Πανηγυρική Θεία Λει-
τουργία. Κατά την διάρκεια της Λειτουργίας, ο
ιερέας, μίλησε στο κήρυγμα του, για τους Αρχαγ-
γέλους και την βοήθεια τους στην ζωή των
πιστών. 

Επακολούθησε πάνδημη λιτανεία της αγίας
Εικόνας, γύρω από το ξωκλήσι και τους δρόμους
της πόλης της Μάνδρας, ενώ το  παρόν έδωσαν
ο Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Γεώργιος
Δρίκος, οι Αντιδήμαρχοι και όλα τα στελέχη της
Δημοτικής Αρχής καθώς και εκπρόσωποι της
Αεροπορίας και ευλαβείς χριστιανοί.

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, μοιρά-
στηκαν γλυκά και πραγματοποιήθηκε αρτοκλα-
σία, όπου οι πιστοί αντάλλαξαν ευχές και χρόνια
πολλά. 

Εντός εξαμήνου από την έγκριση η πρόσληψη 
προσωπικού ορισμένου χρόνου

Υποχρεωτικά μέσα σε
έξι μήνες από την
έκδοση εγκριτικών

αποφάσεων της Επιτροπής
ΠΥΣ (Πράξη Υπουργικού Συμ-
βουλίου) θα πρέπει να συντε-
λείται η πρόσληψη προσωπι-
κού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμέ-
νου Χρόνου (ΙΔΟΧ) και η σύνα-
ψη συμβάσεων μίσθωσης
έργου, σύμφωνα με εγκύκλιο
του υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης.

Όπως σημειώνεται στην
εγκύκλιο, μετά την παρέλευση
της προθεσμίας αυτής οι συμ-
βάσεις δεν επιτρέπεται να
συναφθούν και απαιτείται εκ
νέου υποβολή αιτήματος για
έκδοση εγκριτικής απόφασης.

Με την εν λόγω ρύθμιση,
όπως αναφέρεται, διασφαλίζεται ο έλεγχος διαδικασιών ολοκλήρωσης πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου και της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου καθώς και η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού προ-
σλήψεων τα επόμενα έτη.

Επίσης, επισημαίνεται προς τους φορείς ότι για εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι την 31η Οκτωβρίου
2014, δεν ισχύει η αποκλειστική προθεσμία των έξι μηνών και οι υπηρεσίες μπορούν να προβούν στην ολοκλήρωση
διορισμού του προσωπικού, με στόχο την αποφυγή προβλημάτων που ενδέχεται να δημιουργηθούν σχετικά με την
ολοκλήρωση διαδικασίας πρόσληψης του εν λόγω προσωπικού.

Υπενθυμίζεται δε, ότι, οι εκάστοτε θεσπιζόμενες διατάξεις ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του σχετικού
νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται ρητά ότι έχουν αναδρομική ισχύ, κάτι που δεν συντρέχει
στη συγκεκριμένη περίπτωση και ως εκ τούτου ο εν λόγω περιορισμός αφορά μόνο στις εγκριτικές αποφάσεις της
Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, που θα εκδοθούν μετά τις 31/10/2014.

Η ομάδα εθελοντών 'Προσφέρω'' 
αναζητά να της παραχωρηθεί 
αφιλοκερδώς 1 κοντέινερ

Όποιος φίλος/φίλη, ή εταιρεία έχει
ΚΟΝΤΕ'Ι'ΝΕΡ που δεν το χρειάζεται, να το
παραχωρήσει (ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ ) στην
ομάδα εθελοντων πολιτών «Προσφέ-
ρω»για τις ανάγκες του σκοπού τους.

Οι προσφορές σε διάφορα είδη όπως
ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ,
ΡΟΥΧΙΣΜΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ, που
προσφέρουν οι φίλοι που στηρίζουν την
ομάδα, είναι πολλές και συνέχεια αυξάνο-
νται.

Το χρειάζονται για συμπληρωματικό
χώρο δίπλα από την αποθήκη τους.

Όποιος ενδιαφέρεται να βοηθήσει, ας
επικοινωνήσει στα τηλ. 6937191968 -
6971724357 Παρασκευάς.



Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΟ

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ

Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Ελευσίνας έλαβε μέρος
στον αυθεντικό Μαραθώνιο 2014. Συγχαρητήρια σε
όλες τις αθλήτριες και τους αθλητές. Ένα μεγάλο αθλη-
τικό κίνημα αναπτύσσεται στην πόλη της Ελευσίνας
και είναι πολύ σημαντικό. Μας κάνετε υπερήφανους!!!

Πολλά συγχαρητήρια επίσης στην ομάδα Εθελοντών
Πολιτισμού-Αθλητισμού Εθελούσιοι που για ακόμη μία
φορά έδωσαν το παρών σε ένα σπουδαίο αθλητικό
γεγονός!!! Και του χρόνου παιδιά!!!
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

Δηλώσεις του προπονητή μετά το παιχνίδι με τον Πανηλειακό 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΖΑΚΑΣ: ‘’ΔΕΙΞΑΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ’’

Ο προπονητής του Αχαρναι-
κού Γιώργος Βαζάκας μετά το
παιχνίδι με τον Πανηλειακό τόνι-
σε:

«Δεν το κρύβω, με φόβιζε η
αντίδραση της ομάδας μετά από
αυτή την εβδομάδα. 

Οι ποδοσφαιριστές είχαν
δώσει το 120 τοις εκατό στο
ματς με την ΑΕΚ και φάνηκε στο
γήπεδο πως δεν είχαμε την
φρεσκάδα που υπήρχε με την
ΑΕΚ και ακόμη πιο πριν με τον
Φωστήρα» είπε αρχικά ο Γιώρ-
γος Βαζάκας και πρόσθεσε μετά
τη νίκη (3-1) της ομάδας του: 

«Είχε σημασία πως απέναντι
μας είχαμε και νέα παιδιά που
δεν είχαν την αίσθηση του
φόβου, αφού δεν είχαν να
χάσουν τίποτε. 

Εμείς κάναμε λάθος στην διαχείριση του αγώνα, αφού θα μπορούσαμε να είχαμε σημειώσει το δεύ-
τερο γκολ από το πρώτο ημίχρονο και να έχουμε βγάλει το άγχος. Αυτό που κρατάω είναι πως 

μετά την ισοφάριση δείξαμε χαρακτήρα, βάλαμε την μπάλα κάτω και καταφέραμε να φτάσουμε στη
νίκη με μια στημένη φάση και ένα πέναλτι που ήρθε μετά».

Ήταν δύο χρόνια
πριν όταν αντιμε-
τώπισε για πρώτη
φορά ο Πανελευ-
σινιακός την ΑΕΚ
και μάλιστα εκτός
έδρας στη Φυλή.
Είχαμε δηλώσει
ότι ήταν ο μεγαλύ-
τερος σε αξία

αγώνας της ομάδας μέχρι τότε. Με χιουμοριστικό τρόπο είπαμε τότε... «η
Βασίλισσα προσκύνησε την Εργατιά»!!!.

Έκτοτε κύλησε χρόνος και τα ιστορικά παιχνίδια της ομάδας συνεχίστηκαν
εντός στην Ελευσίνα με την ΑΕΚ και με μία μεγάλη ιστορική νίκη! Τα ιστορικά
παιχνίδια πλέον λιγοστεύουν αφού η ομάδα πλέον αγωνίζεται στην ελίτ κατη-
γορία του αθλήματος. Φέτος ξεκινήσαμε στραβά αλλά μία ομάδα όπως ο
Πανελευσινιακός έχει την απόλυτη χημεία να προχωρήσει μπροστά και ριζο-
σπαστικά.

Επιτέλους το πρωτάθλημα ξεκίνησε και για εμάς! Μία μεγάλη και πανάξια
νίκη επί της ΑΕΚ, η οποία πλέον επέστρεψε στην ελίτ της Basket League
ΣΚΡΑΤΣ και κάνει τα δικά της βήματα. 

Η νίκη ψυχολογίας σε ένα κομβικό σημείο δημιουργεί τις ελπίδες για τη συνέ-
χεια.

Μπροστάρης στη νίκη και 6ος παίκτης ο υπέροχος λαός της Ελευσίνας, ο
οποίος γέμισε ασφυκτικά το γήπεδο, υποδέχθηκε με τη γνωστή φιλοξενία του
την ομάδα και τους φιλάθλους της ΑΕΚ κι όλοι μαζί απολαύσαμε ένα όμορφο
παιχνίδι. Άλλωστε η Ελευσίνα είναι η πόλη της Εργατιάς αλλά και της προ-
σφυγιάς αφού μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας έχει δεσμούς αγάπης και με
την ΑΕΚ. Αυτοί ήταν οι τυχεροί του αγώνα αφού ότι κι αν συνέβαινε θα ήταν
Νικητές!!!

Η Διοίκηση του Πανελευσινιακού θέλει επίσης να ευχαριστήσει και την Ελλη-
νική Αστυνομία, η οποία με την άριστη συνεργασία της έχει καταφέρει να δια-
σφαλίσει σε όλους στους αγώνες στην Ελευσίνα την ομαλή διεξαγωγή και τις
συνθήκες ώστε όλοι μαζί να απολαμβάνουμε τις συγκινήσεις του αθλήματος.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Αστυνομικό Διευθυντή κ. Ηλία Κοσσυβάκη, στον
επικεφαλή Δυνάμεων Ασφαλείας κ. Λυκούργο Μπιτσακάκη και στον επικεφα-
λή της Τροχαίας κ. Εμμανουήλ Κατσουλάκη.

Όλοι μαζί, ο υπέροχος λαός του Πανελευσινιακού, η Διοίκηση, οι προπονη-
τές και οι παίκτες συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε με στόχο το συναίσθημα κι όχι
συναίσθημα τον στόχο. Αυτά τα συναισθήματα, τα μοναδικά, τα υπέροχα, δεν
τα αλλάζουμε αλλά τα ανταλλάζουμε για τη χαρά και την επιτυχία του αθλήμα-
τος!

ΒΛΕΠΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΕ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΕΚ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ
ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Ο νέος προπονητής του Βύζαντα Βασίλης Στασινόπουλος γύμνασε
τους παίκτες του με προπόνηση που έγινε στο γήπεδο και προετοι-
μάζει την ομάδα του ενόψει του αγώνα της κυριακής με τον Αιολικό
στα Μέγαρα, και ήδη έκανε τη πρώτη του γνωριμία με τους παίκτες
και το υπόλοιπο επιτελείο. Οι κιτρινόμαυροι μετά το ρεπό της Κυρια-
κής επέστρεψαν στις προπονήσεις.  

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις ενδυνάμωσης και ασκήσεις
τακτικής.

Στο μάτς που ακολουθεί την κυριακή ο Βύζας θέλει να επιστρέψει
στο δρόμο των επιτυχιών και να κάνει μια νέα αρχή στο πρωτάθλημα
και να ξεφύγει απο την ουρά της βαθμολογίας.

Η έλευση του Βασίλη Στασινόπουλου έχει δώσει άλλη ψυχολογία
στην ομάδα και στους παίκτες που πιστεύουν ότι με δουλειά μέσα στο
γήπεδο και πειθαρχία θα μπορέσουν να ξεφύγουν απο τον λήθαργο.

ΞΑΦΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΣΤΟΝ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟ

Το κλίμα είναι βαρύ στο στρατόπεδο του
Μανδραικού μετά την ήττα απο τον Παναρκα-
δικό. Μέχρι στιγμής η ομάδα της Μάνδρας δια-
νύει την χειρότερη χρονιά στην ιστορία της. 

Ο Μανδραικός δεν έχει ακόμα νίκη στο πρω-
τάθλημα.  Ήδη μετά το μάτς με την ομάδα της
Αρκαδίας παραιτήθηκαν τέσσερα μέλη απο το
Δ.Σ. Πρόκειται για τους: Λιάσκο Βαγγέλη,
Παπανικολάου Δημήτρη, Ρουμελιώτη Αρη, και
Χριστοβασίλη Δημήτρη. Οι εν λόγω παραιτήθη-
καν για δικούς τους λόγους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ...

Η διοίκηση του Παναργειακού με ανακοίνω-
ση της ευχαριστεί την αντίστοιχη του Πανε-
λευσινιακού για τη φιλοξενία στο παιχνίδι της
Κυριακής μεταξύ των δύο ομάδων.

Ανακοίνωση

Με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την διοίκηση της
ομάδας της Ελευσίνας, για την άψογη φιλοξε-
νία που έτυχαν τα μέλη της Διοίκησης, το
τεχνικό επιτελείο, η ποδοσφαιρική ομάδα και
οι προσκεκλημένοι του Παναργειακού
ΑΠΟ,στο γήπεδό στον χθεσινό μεταξύ μας
αγώνα. Η ευγενής άμυλα και η άψογη επαγ-
γελματική συμπεριφορά όλων των μελών της
ομάδας δεν μπορεί παρά να μας δημιουργεί
την ανάγκη να ευχαριστήσουμε απο καρδιάς
την διοίκηση και τον κόσμο της Ελευσίνας.

Με εκτίμηση 
Δ.Σ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟ

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: 
Ο Βασίλης Στασινόπουλος ανέλαβε τα 
νέα του καθήκοντα

Βαρύ το
κλ ίμα
σ τ η ν

ομάδα του
Πανελευσινια-
κού μετά την
ήττα στην
Ελευσίνα απο
τον Παναργει-
ακό. Η ομάδα
της Ελευσίνας
έχασε την
ευκαιρία να
βρεθεί μόνη
πρώτη στην
βαθμολογία.

Η αναμέτρη-
ση  με την ομάδα του Αργους έχει τελειώσει και
άπαντες οι παίκτες του Πανελευσινιακού κατευθύ-
νονται προς τα αποδυτήρια τα οποία θυμίζουν
ησυχαστήριο παρά αποδυτήρια ποδοσφαιρικής
ομάδας. Η απογοήτευση και η κατήφεια είναι
ζωγραφισμένη στα πρόσωπα όλων των σταχυο-
φόρων  και κανείς δεν μπορεί να βρει να πιαστεί
από ένα θετικό στοιχείο.

Οι παίκτες του Κώστα Παρθενίου  αποχώρησαν
από το γήπεδο της Ελευσίνας  με σκυμμένα τα
κεφάλια.  

Όχι για την ήττα αλλά για τον τρόπο με τον οποίο
ήρθε αυτή και φυσικά την εικόνα που παρουσία-
σαν οι κυανόλευκοι και τα λάθη που έκαναν στο β'
ημίχρονο όπου προήλθαν και τα τρία γκόλ και να
απογοητεύσουν τους φιλάθλους τους. 

Στο ίδιο
έργο θεατές.
Κάπως έτσι
έγινε και
πέρσι όταν
χάθηκαν τα
δυο ντέρμπι
με τον Αλιμο
και τον Ιωνι-
κό μέσα
στην Ελευ-
σίνα που
τους στέρη-
σαν την
άνοδο. Αμα
δεν κερδί-
ζεις τα ντέρ-

μπι στην έδρα σου είσαν καταδικασμένος.
***Αναταραχή και ενδεχομένως εξελίξεις φέρνει

στον Πανελευσινιακό η βαριά εντός έδρας ήττα
από τον Παναργειακό.

Ενδεικτικό είναι ότι μετά το τέλος του κυριακάτικου
ματς ο πρόεδρος των «σταχυοφόρων» Χρήστος
Γιαλιάς φανερά εκνευρισμένος εξ αιτίας της κακής
εμφάνισης της ομάδας απειλούσε με παραίτηση!

Παράλληλα, κατά δήλωση του Γιαλιά, έγινε έκτα-
κτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ο
ίδιος ανακοίνωσε ότι παραιτείται του συλλόγου
προκειμένου να «παραδώσει τα βιβλία»…

Γενικότερα, πάντως, στην ομάδα της Ελευσίνας
υπήρχε απογοήτευση, αφού και ο κόσμος έφευγε
μαζικά από το γήπεδο μόλις δέχτηκε το δεύτερο
γκόλ.

ΚΑΤΗΦΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ ΚΑΤΗΦΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΛΙΑ
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ΣΕΤΕ: Νέα εκτίμηση για 23 εκατ. 
τουριστικές αφίξεις το 2014

Σε νέα αναθεώρηση της εκτίμησής του για τις αφίξεις
επισκεπτών από το εξωτερικό το 2014 προχώρησε ο
Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
(ΣΕΤΕ), με βάση τα στοιχεία του Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, εκτιμάται  ότι ο αριθμός των αφίξεων εξω-
τερικού θα φθάσει τα 20,5 εκατ. αφίξεις, έναντι προη-
γούμενης εκτίμησης για 19,5 εκατ. αφίξεις, χωρίς να
συνυπολογίζονται οι αφίξεις κρουαζιέρας.

Σε περίπτωση, μάλιστα, που θα επιβεβαιωθούν τα
προσωρινά στοιχεία της ΤτΕ για επιπλέον 1,2 εκατ. οδι-
κές και ακτοπλοϊκές αφίξεις κατά το διάστημα Ιουλίου -
Αυγούστου 2014, οι συνολικές αφίξεις - πλην κρουαζιέ-
ρας - εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 21 εκατ. από 17,9
εκατ. το 2013 και 15,5 εκατ. το 2012, όπως τονίζει ο
ΣΕΤΕ.

Όσον αφορά στις αφίξεις κρουαζιέρας, παρά τις αρχι-
κές προβλέψεις που τις έδειχναν στάσιμες σε σχέση με
το 2013, κατέγραψαν αύξηση κατά 100.000 το πρώτο
εξάμηνο και σε σύνολο έτους αναμένεται να κινηθούν
περί τα 2,5 εκατ., έναντι των 2,2 εκατ. του 2013. 

«Συνολικά, επομένως, για το 2014, η νέα εκτίμηση
των συνολικών αφίξεων επισκεπτών - με όλα τα μέσα -
κινείται προς το επίπεδο των 23 εκατ., παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 15% σε σχέση με το 2013», αναφέρει ο
ΣΕΤΕ στην ανακοίνωσή του.

Σημειώνει, εξάλλου, πως σε επίπεδο αεροπορικών
αφίξεων από το εξωτερικό, συνεχίστηκε και ενισχύθηκε
περαιτέρω τον Οκτώβριο η ανοδική πορεία σε ποσοστό
+23,5%, με αποτέλεσμα σε επίπεδο δεκάμηνου (Ιανου-
αρίου - Οκτωβρίου 2014) η αύξηση πλέον να ανέρχεται
στο 15%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013,
στο σύνολο των βασικών αεροδρομίων της χώρας.

« Παρά την επιδείνωση του οικονομικού κλίματος σε
Ευρώπη και Ρωσία και το ιδιαίτερα ασταθές περιβάλλον
στην ευρύτερη περιοχή, στο τέλος του 2014,  η Ελλάδα
αναμένεται να ανέλθει στη δεκαπεντάδα της παγκόσμιας
κατάταξης των μεγαλύτερων τουριστικά χωρών. Κινού-
μαστε σημαντικά γρηγορότερα από τα αναμενόμενα
προς την επίτευξη των στόχων του στρατηγικού σχεδίου
και του Τουριστικού Οδικού Χάρτη 2021», δήλωσε ο
πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Ανδρέας Α. Ανδρεάδης.

Κατανομή 1,6 εκ. ευρώ για 
τα Κέντρα Πρόσληψης

Ποσό ύψους 1.625.000 ευρώ αποδίδεται από τους ΚΑΠ
στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε. προκειμένου να διατεθεί για τη λειτουρ-
γία των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και της Προ-
αγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας σε συνεργασία με τον
ΟΚΑΝΑ. 
Το ποσό αποδίδεται στο πλαίσιο της Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών, της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της ΕΕΤΑΑ.Α.Ε.
και αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών των
κέντρων πρόληψης, σε ότι αφορά στη συμμετοχή της
Αυτοδιοίκησης στη χρηματοδότησή τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτης :Κουκουβάνη Ε.
Τηλ: 213 2072330
Fax: 210 2415339

Αχαρνές 17/7/2014
Αριθ. Πρωτ. 60279

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ανακοινώνεται ότι η
ΜΟΛΝΤΑΒΑΝ ΚΡΙΣΤΙΝΑ του

ΠΕΤΡΟΥ και της ΚΥΡΙΑΚΗΣ ,
που γεννήθηκε στο
ΓΚΟΥΛΡΠΙΣ ΑΜΠΧΑΖΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ είναι κάτοικος
ΑΧΑΡΝΩΝ, έχει υποβάλει
αίτηση για αλλαγή επωνύ-
μου από ‘’ΜΟΛΝΤΑΒΑΝ’’σε
‘’ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ’’.
Καλείται όποιος αντιτίθεται
τυχόν στην πιο πάνω αλλαγή,
όπως μέσα σε δεκαπέντε (15)
ημέρες από τη δημοσίευση
της παρούσης, υποβάλει στο
Δήμο Αχαρνών Τμήμα Δημοτι-
κής Κατάστασης, Φιλαδελφεί-
ας 87, Αχαρνές τις αντιρρήσεις
του για την πιο πάνω αλλαγή.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΝΤΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Αναδρομική μείωση των ασφαλιστικών 
εισφορών του ΟΑΕΕ ζητεί η ΕΣΕΕ
Επιστολή προς τον υπουργό Εργασίας 

Αναδρομική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών του ΟΑΕΕ ζητεί
η ΕΣΕΕ με επιστολή της προς τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννη Βρούτση.

Οι μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες θεωρούμε την αδυναμία
καταβολής εισφορών των συναδέλφων μας στον ΟΑΕΕ, όχι μόνο
θέμα της δύσκολης καθημερινότητας κάθε εμπόρου και ελεύθερου
επαγγελματία ξεχωριστά, αλλά μείζον θέμα ασφαλιστικού πολιτι-
σμού και δικαιοσύνης, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Εθνική
Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου.

«Μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι σ’ ένα σύνολο 774.000
ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ μόνο οι 170.000 δεν έχουν οφειλές και
οι υπόλοιποι 604.000 διαχωρίζονται σε 379.000 ενεργούς οφειλέ-
τες και σε περίπου 225.000 ανενεργούς. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι
οι συνταξιούχοι του Ταμείου είναι 343.000 οι ασφαλιστική σχέση 2:1
(2 εργαζόμενοι προς 1 συνταξιούχο) είναι πλασματική», δήλωσε ο
πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Βασίλης Κορκίδης.

Όπως είπε, η ΕΣΕΕ κατέθεσε προς τον υπουργό Εργασίας μία
ρηξικέλευθη πρόταση, η οποία απαιτεί και μία γενναία πολιτική
απόφαση, που θα προβλέπει αναδρομική μείωση των ασφαλιστι-
κών εισφορών στον ΟΑΕΕ, με αντίστοιχη ανταπόδοση στον υπο-
λογισμό των νέων συνταξιοδοτικών παροχών, αλλά χωρίς εκπτώ-
σεις στην ποιότητα των παρεχόμενων ιατροφαρμακευτικών υπη-
ρεσιών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τους παλαιούς συνταξιούχους
και ενεργοποιώντας τους ανασφάλιστους οφειλέτες του Ταμείου.

«Περιμένουμε, λοιπόν, από τον υπουργό Εργασίας να πάρει μια
δύσκολη απόφαση, όχι για μία ακόμα ρύθμιση, αλλά για μία ορι-
στική λύση που θα αποτελέσει σταθμό στο ασφαλιστικό μας
σύστημα, αφού θα δίνει στην ουσία “δεύτερη ευκαιρία” για επι-
στροφή στη βιώσιμη και συνεπή επιχειρηματικότητα και επαναφο-
ρά στο δικαίωμα ασφαλιστικής κάλυψης», σημείωσε ο κ. Κορκίδης.

Αναλυτικά, η επιστολή αναφέρει τα εξής:
«Οι μικρές και μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις και γενικότερα ο

επιχειρηματικός κόσμος της χώρας μας θεωρεί το θέμα του ΟΑΕΕ
και ειδικότερα την αδυναμία καταβολής εισφορών και την ποινικο-
ποίηση των οφειλετών, όχι απλώς ένα μείζον θέμα της δύσκολης
καθημερινότητας κάθε εμπόρου και ελεύθερου επαγγελματία
ξεχωριστά, αλλά μείζον θέμα ασφαλιστικού πολιτισμού και δικαιο-
σύνης, βασισμένου στην απαράβατη αρχή της αλληλεγγύης των
γενεών.

Η ΕΣΕΕ ως κοινωνικός εταίρος και χωρίς συνδικαλιστικές παρω-
πίδες, κατανοεί πλήρως την σημερινή δύσκολη οικονομική κατά-
σταση των ταμείων και ειδικά του ΟΑΕΕ, που σε μεγάλο βαθμό
οφείλεται στην αδυναμία καταβολής από δεκάδες χιλιάδες ασφαλι-
σμένους, λόγω των πολύ υψηλών εισφορών, καθώς επίσης στη
δυσκολία εξεύρεσης πόρων για την κρατική επιχορήγηση τους
που φτάνει το 50% του κόστους συντάξεων, στη διαρκή επιδείνω-
ση της ασφαλιστικής σχέσης ασφαλισμένων – συνταξιούχων και
βεβαίως μια σειρά άλλων σοβαρών προβλημάτων που ιδιαίτερα
αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ.

Στην κατεύθυνση αυτή, ως φορέας που με υπευθυνότητα εκπρο-
σωπεί και εκφράζει χιλιάδες ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, συνεχώς
προσπαθούμε να ρυθμιστεί το θέμα με την αναγκαία βεβαίως
συναίνεση και παρέμβαση σας, ως αρμόδιου Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προτείνοντας νέες, εφικτές και ρεαλι-
στικές λύσεις ανακούφισης των ασφαλισμένων, αλλά με ταυτόχρο-
νη στήριξη και διάσωση του ασφαλιστικού μας "σπιτιού". Είναι
δεδομένο ότι έχουν ήδη υπάρξει από ενδιαφερόμενους, τόσο
άτομα όσο και φορείς, πολλές προσφυγές στην Δικαιοσύνη, όμως
για την ΕΣΕΕ σημαντικότερο είναι, να υπάρξει, με πρωτοβουλία
σας, μια ρεαλιστική πολιτική απόφαση στο θέμα, η οποία θα δώσει
άμεσα μια ενιαία και οριστική απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα του
ΟΑΕΕ.

Το μήνυμά μας είναι, ότι ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της κοινω-
νικής ασφάλισης δεν θεμελιώνει απλώς υποχρεώσεις, συχνά
ασφυκτικές και δυσβάστακτες, αλλά και δικαιώματα. Δεν είναι δυνα-
τόν μονίμως να ερμηνεύουμε διασταλτικά τις υποχρεώσεις και
συσταλτικά τα δικαιώματα. Κάποτε θα πρέπει να αρχίσουμε να
ερμηνεύουμε τους νόμους με το πνεύμα «υπέρ του πολίτη». Στο
θέμα μάλιστα της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ως
συναρμόδιος Υπουργός υιοθετήσατε αυτήν την ερμηνεία προς
όφελος όλων των πολιτών που επιχειρούν στην ελληνική αγορά.

Εξαντλώντας από τη πλευρά μας, με οικονομετρικά στοιχεία του
Ινστιτούτου μας (ΙΝΕΜΥ), κάθε μέσο που διαθέτουμε προς την
κατεύθυνση εξεύρεσης κοινής λύσης, σας ζητάμε να πάρετε μια
δύσκολη μεν, αλλά γενναία πολιτικά απόφαση για οριζόντια μείω-
ση των ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ, με αντίστοιχη αντα-
πόδοση συνταξιοδοτικών παροχών αλλά χωρίς καμία έκπτωση
στην ποιότητα των παρεχόμενων ιατροφαρμακευτικών υπηρε-
σιών. Παράλληλα, η επιλογή κλάσης ανάλογα με τις δυνατότητες
του κάθε ασφαλισμένου θα ενεργοποιήσει μεγάλο αριθμό οφειλε-
τών, λύνοντας περαιτέρω προβλήματα τόσο για τις επιχειρήσεις
όσο και για το Ταμείο.

ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ   ---    ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ

Με 100% η Motor Oil στη Cyclon Ελλάς
Ολοκληρώθηκε στις 6.11.2014  η καταχώριση της Motor Oil στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ως νέου κατόχου των

1.543.489 μετοχών της Cyclon Ελλάς, ΣΑΙΚΛ στις οποίες αφορούσε το δικαίωμα εξαγοράς.
Ως εκ τούτου η Motor Oil κατέχει σήμερα άμεσα συνολικά 26.664.840 μετοχές της Cyclon Ελλάς, οι οποίες αντι-

προσωπεύουν ποσοστό 100% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων
ψήφου της εταιρείας.

Ημερίδες σε όλη τη χώρα για χρηματοδότηση επιχειρήσεων από την Εθνική ΤράπεζαΗμερίδες σε όλη τη χώρα για χρηματοδότηση επιχειρήσεων από την Εθνική Τράπεζα

Έμφαση στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δίνει η Εθνική Τράπεζα. Στο πλαίσιο αυτό έχει ξεκι-
νήσει νέα σειρά συναντήσεων σε όλη τη χώρα με θέμα «Αναπτυξιακές λύσεις ΕΤΕ» και έχουν πραγματοποιηθεί
ημερίδες σε Ιωάννινα, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη, Πολύγυρο, Καβάλα και Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Εθνικής, στελέχη της Τράπεζας, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής Πιστοδο-
τήσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Σ. Φλώρος και ο διευθυντής Επενδυτικών Προϊόντων και Καταθέσεων Ι. Μαυ-
ρικόπουλος, μεταφέρουν τη συσσωρευμένη εμπειρία της Εθνικής στον επιχειρηματικό κόσμο, συμβουλεύοντας για
το επιχειρείν στο νέο σύνθετο οικονομικό περιβάλλον. Παράλληλα παρουσιάζουν και αναλύουν στους συμμετέχο-
ντες τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία και τους διαθέσιμους τρόπους χρηματοδότησης. 

Μειώθηκαν κατά 1,7% οι τιμές καταναλωτή τον Οκτώβριο

Μείωση της τάξεως του 1,7% κατέγραψε ο Γενι-
κός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) σε ετήσια
βάση τον Οκτώβριο του 2014, έναντι μείωσης
2,0%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του
έτους 2013 προς το 2012, σύμφωνα με την
ΕΛΣΤΑΤ.

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2014, ο Γενι-
κός Δείκτης μειώθηκε τον Οκτώβριο κατά 0,9%,
έναντι μείωσης 0,1%, που σημειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου
2013 – Οκτωβρίου 2014 σε σύγκριση προς τον
ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2012 –
Οκτωβρίου 2013 παρουσίασε μείωση 1,4%, έναντι
μείωσης 0,4% που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο
προηγούμενο δωδεκάμηνο.
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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

Η KSM Human Resources ΕΛΛΑΣ.  
για λογαριασμό μεγάλης εταιρείας πελάτη της στον

χώρο των πετρελαιοειδών,  
ζητεί Υπαλλήλους Πρατηρίου Καυσίμων 

για τη λειτουργία του ιδιολειτουργούμενου 
πρατηρίου καυσίμων στην Μαγούλα 

και στην Ν Πέραμο.
Απαραίτητα κάτοικος Μεγάρων, Ελευσίνας, 

Ασπροπύργου, Νέας Περάμου,Μάνδρας,Μαγούλας.

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών 
στο στο mail: cv@ksmhr.gr mail: cv@ksmhr.gr 

ή μέσω ή μέσω fax fax στον αριθμό 2118008866.στον αριθμό 2118008866.
22.5.14

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Πωλείται ξυλουργικό μηχάνημα 
(πλάτη, σβούρα, ξεχοντριστήρας, δίσκος,

τρυπάνι) σε λογική τιμή.
Πληροφορίες  στο 210 5548930 

ή στο 6972203340

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

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



14 - ΘΡΙΑΣΙΟ Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014

(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 Ασπρόπυγο

διαμέρισμα 60 τμ με ηλιακό,,
αυτόνομη θέρμανση, θέση
p a r k i n g .
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τελειόφοιτος Μαθηματικού

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

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

6944132114 (30.1.14)

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

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται κοπέλα που να γνω-

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

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

Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει τη

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

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

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

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

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

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος 
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ

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

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

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6986734365

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

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

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

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

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

- Θεραπεία τενοντίτιδων 
με αυτόλογους βιολογικούς 

παράγοντες PRP

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

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

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

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

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

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

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

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

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546674-5546285

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

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

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-

5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213

2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

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

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

210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210

5546993 - 5560800 - 5543065

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑΣτο κατάστημά
μας θα βρείτε:

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

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

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

ΙΒΙΣΚΟΣ

ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ
Εταιρεία μελετών και κατασκευών
Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις για την 
εξοικονόμηση ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε ενερΑλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε ενερ--

γειακά.         γειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-

ταρατσών.        ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερΕγκατάσταση συστήματος αντλίας θερ--

μότητας.       μότητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερμίας.                  Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερμίας.                  
Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Led.                                Led.                                
Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. 
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρεάν. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρεάν. 
Τώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμοΤώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμο

(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις
κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου. κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου. 

Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση μπορεί ναΣε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση μπορεί να
φτάση και να ξεπεράση το 70%.φτάση και να ξεπεράση το 70%.

Για περισσότερες πληροφορίες σας περιμένουμε στο γραφείο μας,
Φυλής 8Α Ασπρόπυργος. Τηλέφωνο  210-5573042  κ. Μαλιά Άννα.  

8.10.14
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Από το 2016 και μετά, και όχι από το 2015 όπως
αρχικά υπολογιζόταν, θα κάνουν όπως όλα δεί-
χνουν την εμφάνισή τους οι πρώτοι έξυπνοι μετρη-

τές ρεύματος σε κατοικίες και καταστήματα, όπωε ανέφε-
ραν τα ΝΕΑ.

Σε αυτή την εκτίμηση καταλήγουν στελέχη της αγοράς
έπειτα από τις συνεχείς παρατάσεις που δίνονται στο σχε-
τικό διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ για το πιλοτικό πρόγραμμα
εγκατάστασης συνολικά 200.000 μετρητών πανελλαδικά.

Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στα μέσα Ιουλίου και είχε
αρχική καταληκτική προθεσμία τις 22 Σεπτεμβρίου. Επει-
τα από ενστάσεις και προσφυγές ενδιαφερομένων επεν-
δυτών μετατέθηκε για τις 3 Νοεμβρίου, εν συνεχεία για το
τέλος του 2014, και προ ημερών κατόπιν νεότερων αιτη-
μάτων από εταιρείες για τις 30 Ιανουαρίου 2015.

Αιτία για τις συνεχείς παρατάσεις, όπως λένε στελέχη της
αγοράς, είναι ότι κανείς από τους ενδιαφερόμενους κατα-
σκευαστές δεν φαίνεται να πληροί το σύνολο των προδια-
γραφών για την τοποθέτηση έξυπνων μετρητών έτσι όπως
ορίζονται στο διαγωνισμό.

Σαν συνέπεια οι εταιρείες υποβάλλουν παρατηρήσεις, ο
ΔΕΔΔΗΕ εκδίδει συμπληρώματα της προκήρυξης, αυτές
υποβάλλουν εκ νέου σχόλια, εκείνος εκδίδει νέα συμπλη-
ρώματα, κ.ο.κ. 

Το πιλοτικό πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνει την
εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων μετρητών σε
κατοικίες και καταστήματα (170.000 υποχρεωτικά και
30.000 προαιρετικά). 

Θυμίζουμε ότι το έργο συνολικού προϋπολογισμού 86,5
εκατ. ευρώ θα αποτελέσει τον «πιλότο» πάνω στον οποίο
θα στηριχθεί η μελέτη για την πλήρη αντικατάσταση των 7
εκατ. μετρητών χαμηλής τάσης της ΔΕΗ, ύψους άνω του 1
δισ. ευρώ.

Δεδομένου όμως ότι η κοινοτική νομοθεσία υποχρεώνει
τα κράτη-μέλη να έχουν αντικαταστήσει το 80% των συμ-
βατικών μετρητών με έξυπνους ψηφιακούς μέχρι το 2018,
όλα δείχνουν ότι η Ελλάδα μάλλον δεν θα επιτύχει τα χρο-
νοδιαγράμματα.

Η εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών ανοίγει τον
δρόμο για την εφαρμογή πολυζωνικών τιμολογίων ηλεκτρι-
κού ρεύματος με διαφορετικές χρεώσεις, ανάλογα με το
πώς διαμορφώνεται η ζήτηση κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Για τον καταναλωτή, οι “έξυπνοι” μετρητές θα αλλά-
ξουν ριζικά τη μέχρι σήμερα σχέση του με την κατανά-
λωση ηλεκτρικού ρεύματος. 

Με μηνύματα στο κινητό τηλέφωνο θα ειδοποιείται για την
κατανάλωση ρεύματος ή για προγραμματισμένες διακο-
πές, βλάβες καθώς και τυχόν παραβιάσεις μετρητή, ενώ
μέσω του διαδικτύου θα έχει πρόσβαση σε ιστορικά στοι-
χεία της κατανάλωσής του για διάστημα 24 μηνών.

Τέλος 2015 - Ποιοι ενδιαφέρονται

Στελέχη της αγοράς εξηγούν ότι με βάση τα πιθανά χρο-
νοδιαγράμματα, ακόμη και αν προσφορές στο διαγωνισμό
του ΔΕΔΔΗΕ υποβληθούν στις 30 Ιανουαρίου, (δικαιολο-
γητικά, τεχνικές και οικονομικές), το ποιοί προκρίνονται
στην επόμενη φάση, υπολογίζεται ότι θα ανακοινωθεί το
Μάρτιο. 

Αμέσως μετά, οι εταιρείες θα εγκαταστήσουν δείγματα
των μετρητών τους στα εργαστήρια του ΔΕΔΔΗΕ προκει-
μένου αυτός να κάνει δοκιμές για να πιστοποιήσει τη συμ-
βατότητά τους. 

Υπολογίζεται ότι αυτό δεν θα έχει γίνει πριν το Μάιο. Τότε
λοιπόν, όσοι από τους επενδυτές περάσουν με επιτυχία
τις τεχνικές δοκιμές, θα κληθούν να ανοίξουν τις οικονομι-
κές τους προσφορές. 

Δεδομένου των ενστάσεων που υπάρχουν πάντα σε
τέτοιες περιπτώσεις, υπολογίζεται ότι η διαδικασία θα έχει
ολοκληρωθεί τον Ιούνιο, οπότε και η φθηνότερη εταιρεία θα
ανακηρυχθεί ανάδοχος του έργου. Αλλοι δύο-τρεις μήνες
θα περάσουν μέχρι και την τελική υπογραφή της σύμβα-
σης (έγκριση από Ελεγκτικό Συνέδριο, κ.ά), φθάσαμε επο-
μένως στο φθινόπωρο- χειμώνα του 2015.

Σημειωτέον ότι η προκήρυξη ορίζει πως ο ανάδοχος
υποχρεούται να εγκαταστήσει μέσα σε 9 μήνες τους πρώ-
τους 10.000 μετρητές, που σημαίνει ότι πρέπει και να
κατασκευάσει ένα data center με τον απαραίτητο εξοπλι-
σμό, το οποίο θα υποδέχεται τα μετρητικά δεδομένα, κ.ο.κ.

Μεταξύ των εν δυνάμει συμμετεχόντων στο διαγωνισμό
του ΔΕΔΔΗΕ είναι οι ΜΕΤΚΑ, ΓΕΚ, Intrakat, OTE, Enelco,
ενώ μεταξύ των εταιρειών που προμηθεύουν μετρητές
συγκαταλέγονται ονόματα όπως των Landis +Gyr, Itron,
Elgama, κ.ά.

Για το 2016 μετατίθεται η εγκατάσταση των 
έξυπνων μετρητών ρεύματος σε κατοικίες


