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ΣΤΑ 24 ΕΚΑΤ. Η «ΛΥΠΗΤΕΡΗ» 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ
Νέα τιμωρία επέβαλε στην Ελλάδα, το Ευρωπαϊκό

Δικαστήριο, για τη μη συμμόρφωσή της 

Την επιβολή προστίμου ύψους  10 εκατομμυρίων
ευρώ κατ’ αποκοπή και 14,52 εκατομμυρίων ευρώ
σε εξαμηνιαία βάση, μέχρι την πλήρη συμμόρφω-

ση, επέβαλε τελικά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην Ελλάδα
για τις παράνομες χωματερές που εξακολουθούν να λει-
τουργούν στη χώρα.

Οι  χρηματικές  ποινές για τα στερεά απόβλητα 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο,  έλαβε την απόφαση της επι-
βολής χρηματικών κυρώσεων στην Ελλάδα, κρίνοντας ότι,
η χώρα δεν έχει  εφαρμόσει προηγούμενη απόφασή του
από το 2005, με την οποία διαπιστώθηκε ότι υπήρξε παρά-
βαση των υποχρεώσεων με βάση την κοινοτική οδηγία
«περί των στερεών αποβλήτων».

Πιο συγκεκριμένα, αποφάσισε την επιβολή ενός κατ’ απο-
κοπή  ποσού ύψους 10 εκατ. ευρώ αλλά και μέχρι την
πλήρη εκτέλεση της απόφασης του 2005 χρηματικής ποι-
νής της οποίας το ποσό θα εξαρτάται από την πρόοδο
στην -εκ μέρους της Ελλάδας- εκτέλεση της απόφασης
αυτής και το οποίο θα ανέλθει, ελλείψει τέτοιας προόδου,
σε 14 και πλέον  εκατ. ευρώ ανά εξάμηνο καθυστέρησης.

Η οδηγία περί των στερεών αποβλήτων επιβάλλει στα
κράτη- μέλη να εξασφαλίζουν ότι η διάθεση ή η αξιοποίηση
των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίν-
δυνο η υγεία του ανθρώπου και χωρίς να βλάπτεται το
περιβάλλον, τα υποχρεώνει επίσης να απαγορεύουν την
εγκατάλειψη, την απόρριψη και την ανεξέλεγκτη διάθεση
των αποβλήτων. 

Κάθε κάτοχος αποβλήτων οφείλει να τα παραδίδει σε επι-
χείρηση που διασφαλίζει την αξιοποίηση ή τη διάθεσή τους
σύμφωνα με την οδηγία. Κάθε τέτοια επιχείρηση οφείλει να
λαμβάνει άδεια της αρμόδιας Αρχής.

Με μια πρώτη απόφαση το 2005 το Δικαστήριο έκρινε ότι
η Ελλάδα παρέβη την οδηγία, επειδή τον Φεβρουάριο του
έτους 2004, λειτουργούσαν ακόμα στην επικράτειά της
1.125 χώροι ανεξέλεγκτης διαθέσεως αποβλήτων, η δε
παύση της λειτουργίας όλων των παράνομων και ανεξέλε-
γκτων χώρων διάθεσης αποβλήτων δεν προβλεπόταν
παρά για το έτος 2008.

Σύμφωνα με το Ευρωδικαστήριο, η εκτέλεση της απόφα-
σης προϋποθέτει την παύση της λειτουργίας των χώρων
ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, την αποκατάστασή
τους στην πράξη (και όχι μόνον τον προγραμματισμό της
αποκαταστάσεώς τους), καθώς και τη δημιουργία των ανα-
γκαίων εγκαταστάσεων, προς εξασφάλιση της διαρκούς
τήρησης της οδηγίας και της αποφυγής της δημιουργίας
νέων χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων.

Το Δικαστήριο αναφέρει ακόμη ότι κρίνει πρόσφορο να
προσδιορίσει τη χρηματική ποινή σε εξαμηνιαία βάση,
προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή
να εκτιμά την πρόοδο των μέτρων εκτέλεσης. 

Έτσι, για το πρώτο εξάμηνο μετά την έκδοση της σημερι-
νής απόφασης, η χρηματική ποινή θα υπολογιστεί με βάση
αρχικό ποσό ύψους 14.520.000 ευρώ, από το οποίο θα
αφαιρείται ποσό 40.000 ευρώ ανά χώρο ανεξέλεγκτης διά-
θεσης αποβλήτων, ο οποίος είτε έπαυσε να λειτουργεί, είτε
αποκαταστάθηκε και 80.000 ευρώ ανά χώρο, που ταυτό-
χρονα έπαυσε να λειτουργεί και αποκαταστάθηκε. Για κάθε
επόμενο εξάμηνο, η οφειλόμενη χρηματική ποινή θα υπο-
λογίζεται με βάση το καθορισθέν για το προηγούμενο εξά-
μηνο ποσό, εφαρμοζόμενων των ίδιων μειώσεων σε
συνάρτηση με τις πραγματοποιηθείσες κατά τη διάρκεια του
εξαμήνου αυτού παύσεις της λειτουργίας και τις αποκατα-
στάσεις των ως άνω χώρων.

Με εξαιρετικά επεί-
γον έγγραφό του
το υπουργείο

Εσωτερικών καλεί τα νομικά
πρόσωπα των δήμων να
υποβάλλουν τα τριμηνιαία
οικονομικά τους στοιχεία
στη βάση δεδομένων του
υπουργείου Εσωτερικών,
προκειμένου έως τις 5
Δεκεμβρίου να αποσταλούν
στην τρόικα στο πλαίσιο της
υποχρέωσης που έχει η χώρα μας. 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα νομικά πρόσωπα των

δήμων τα οποία δεν έχουν υπο-
βάλλει οικονομικά στοιχεία του
εννιαμήνου Ιανουάριος-
Σεπτέμβριος.

Πάντως όπως περιγράφεται
στο έγγραφο, τα οικονομικά
στοιχεία που κυρίως ενδιαφέ-
ρουν την τρόικα είναι τα διαθέ-
σιμα, τα δάνεια και οι υποχρεώ-
σεις των νομικών προσώπων. 

Επίσης το σύνολο των βρα-
χυπρόθεσμων και μακροπρό-

θεσμων απλήρωτων υποχρεώσεων του φορέα ανεξαρ-
τήτως του διακανονισμού ή όχι των οφειλών.

ΥΠΕΣ: Εξαιρετικά επείγουσα η υποβολή
στοιχείων από τους δήμους 

 ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  
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Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του
κόσμου στην 21η Δράση του
κινήματος «Χωρίς Μεσάζο-

ντες» του Δήμου Ελευσίνας, που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου στο
χώρο απέναντι από το κτίριο της πρώην
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

Η μαζική συμμετοχή των κατοίκων
συνεχίστηκε και πολύ  μετά την προκα-
θορισμένη ώρα λήξης της δράσης,  δεί

χνει ότι τα τελευταία δύο χρόνια οι
δημότες και αυτοί των όμορων δήμων
έχουν αγκαλιάσει το κίνημα «Χωρίς
Μεσάζοντες». 

Ικανοποίηση υπάρχει και από την
πλευρά των παραγωγών, αρκετοί από
τους οποίους ήταν από την ευρύτερη
περιοχή της Δυτικής Αττικής. 

Διατέθηκαν αρκετές ποσότητες από
προϊόντα γης ευρείας κατανάλωσης και 

μακράς διάρκειας όπως όσπρια,
πατάτες, αλεύρι, μέλι, ζυμαρικά, σταφί-
δες, κρασιά και άλλα πολλά αγροτικά και
παραδοσιακά είδη, ενώ ποσότητες
αυτών προσφέρθηκαν από τους παρα-
γωγούς στο κοινωνικό παντοπωλείο του
Δήμου Ελευσίνας. 

ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΑΡΚΕΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Μαζική συμμετοχή των δημοτών στην 21η δράση 
«χωρίς μεσάζοντες» στην Ελευσίνα

Οργισμένοι οι κάτοικοι  
του Ολυμπιακού χωριού 

Από τα αλλεπάλληλα 
κρούσματα δηλητηρίασης ζώων

Οργισμένοι είναι οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή
του Ολυμπιακού Χωριού στις Αχαρνές, από τα αλλε-
πάλληλα κρούσματα δηλητηρίασης ζώων τις τελευ-

ταίες εβδομάδες.
Όπως έχουν καταγγείλει σύλλογοι και φορείς της περιοχής

φόλες βρίσκονται παντού διάσπαρτες σε  δρόμους και χωρά-
φια  και ήδη έχουν δηλητηριαστεί δεκάδες σκυλάκια, ενώ ορι-
σμένοι κατάφεραν να σώσουν στο παραπέντε τα τετράποδά
τους που είχαν την ατυχία να βρουν κάποια φόλα.

Σύμφωνα με καταγγελίες το δηλητήριο τοποθετείται σε κομ-
μάτια από κρέας και λίπος, καθώς έτσι γίνεται πιο εύκολα η
προσέγγιση των ζώων. Εκτιμούν δε ότι πρόκειται για πολύ
ισχυρό δηλητήριο και μέχρι σήμερα έχουν πεθάνει αρκετά
σκυλιά, γάτες, ακόμη και φίδια.

Περιπολίες από τους κατοίκους 

Οι κάτοικοι φοβούνται πλέον να αφήσουν τα ζώα τους ελεύ-
θερα στην περιοχή, αφού ανά πάσα στιγμή κινδυνεύουν, και
ερευνούν εξονυχιστικά κάθε σημείο από το οποίο περνούν για
να μην βρεθούν προ εκπλήξεως.

Την προσοχή όλων εφιστούν οι κάτοικοι του Ολυμπιακού
Χωριού, ενώ αρκετοί είναι οι φιλόζωοι που πραγματοποιούν
περιπολίες ώστε να εντοπίσουν εκείνους που σκορπούν το
θάνατο. Ζητούν δε την προστασία της πολιτείας και φυσικά
καλούν όποιον δει ή υποπτεύεται κάτι, να απευθυνθεί στις
αρχές.
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Ξανά στο προσκήνιο η μεταφορά των
Ρομά στο όρος Κανδήλι , καθώς σε

περίπτωση οριστικής απόρριψης εκ
μέρους του δήμου Χαλανδρίου των 16
οικοπέδων, εντός των ορίων του δήμου,
που προτείνει για μετεγκατάσταση η Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και η Γ. Γ.
Δημόσιας Περιουσίας, τίποτα δεν  μπορεί
να αποκλεισθεί με σιγουριά

Σε επιστολή του προς τον δήμαρχο Χαλανδρίου
Σίμο Ρούσσο, ο Μανώλης Αγγελάκας καλεί τον κ.
Ρούσσο να «αναλάβει τις ευθύνες» του απέναντι
στους Ρομά του Νομισματοκοπείου και να λάβει
άμεσα απόφαση για το αν θα αξιοποιήσει τις προ-
τάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για μετεγκα-
τάστασή τους στα 16 οικόπεδα στο δήμο Χαλαν-
δρίου.

Σχολιάζοντας μάλιστα σχετικά, ο κ. Αγγελάκας σε
ανακοίνωσή του σημειώνει ότι «ήρθε η ώρα να ανα-
λάβει ο δήμος Χαλανδρίου τις ευθύνες του. Δεδο-
μένης της από το Νόμο απορρέουσας υποχρέω-
σης του δήμου να επιλύσει το ζήτημα της προσω-
ρινής μετεγκατάστασης των Ρομά Νομισματοκοπεί-
ου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής αναμένει
την τελική απόφαση του κ. Ρούσσου, ο οποίος
καλείται να αποδείξει και στην πράξη την κοινωνική
του ευαισθησία για την έλλειψη της οποίας εγκαλεί
όλους τους υπόλοιπους που προσπαθούν να
βρουν λύση».

Στις 19 Νοεμβρίου είχε προηγηθεί επιστολή του
δημάρχου Χαλανδρίου προς τον κ. Αγγελάκα στην
οποία σημειώνεται ότι τα 16 οικόπεδα που προτεί-
νονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τη Γ.Γ.
Δημόσιας Περιουσίας «συνιστούν δημοτικά οικόπε

δα με συγκεκριμένο χαρακτηρισμό στο ισχύον
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης, όπως κοι-
νόχρηστοι χώροι, χώροι πρασίνου, χώρος ανέγερ-
σης σχολείου, χώρος ανέγερσης Δημαρχείου, παι-
δικός σταθμός σε στάδιο αποπεράτωσης, μια
εκκλησία, χώρος όπου στεγάζονται δημοτικές υπη-
ρεσίες και χώρος που έχουν αποχαρακτηρισθεί
από την προηγούμενη διοίκηση του δήμου και
πλέον ανήκει σε ιδιώτη».

Στην επιστολή ο δήμαρχος Χαλανδρίου αναφέρε-
ται αναλυτικά στα οικόπεδα που προτείνεται να
χρησιμοποιηθούν για μετεγκατάσταση των Ρομά.
Αυτά συνιστούν: παιδικό σταθμό σε στάδιο ολοκλή-
ρωσης, χώρο ανέγερσης δημοτικού σχολείου και
κτιρίου Ειδικής Εκπαίδευσης, χώρο στάθμευσης
μετά από εισφορές σε γη των οικοπέδων από τους
ιδιοκτήτες συγκεκριμένης πολεοδομικής ενότητας,
κοινόχρηστο χώρο που περιέχει γήπεδο μπάσκετ,
ιδιωτικό χώρο που έχει απαλλοτριωθεί για ανέγερ-
ση δημαρχείου, χώρο όπου στεγάζεται το τμήμα
αυτεπιστασίας του δήμου Χαλανδρίου και φιλοξε-
νούνται συνεργεία και αποθήκες, χώρο μπροστά
από το Ίδρυμα Χατζηκώστα όπου πρόκειται να
κατασκευασθεί σταθμός του μετρό κ.α..

Ξανά στο προσκήνιο η μεταφορά 
των Ρομά στο όρος Κανδήλι 
Επιστολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
προς τον δήμαρχο Χαλανδρίου

- Τι μέλλει γενέσθαι αν απορριφθούν οριστικά τα 16 σημεία 
που προτάθηκαν ; 
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Η Περιφερειακή Αρχή Αττικής δεν συμμετέχει 
στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα 
του ΟΑΕΔ για πεντάμηνη απασχόληση

Ανακοίνωση σχετικά με τις 5μηνες συμβάσεις κοινωφελούς χαρακτήρα εξέδωσε η
Περιφερειακή Αρχή Αττικής τονίζοντας τα εξής: 

‘’Οι ανάγκες σε προσωπικό στην Περιφέρεια Αττικής είναι πιεστικές για θέσεις εργασίας που καλύ-
πτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Η χρησιμοποίηση των 5μηνων συμβάσεων θα μπορούσε να λάβει χώρα μόνο για θέσεις εργασίας,
που από τη φύση τους θα δικαιολογούσαν τον προσωρινό κι έκτακτο χαρακτήρα τους.

Η χρησιμοποίηση των 5μηνων συμβάσεων για την κάλυψη τακτικών αναγκών όχι μόνο δεν αντιμε-
τωπίζει το οξυμένο  πρόβλημα της ανεργίας, αλλά  ανακυκλώνει τις θέσεις  ανεργίας  χωρίς να αντι-
μετωπίζει την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία της Περιφέρειας.

Η παραβίαση της προστασίας των τακτικών θέσεων εργασίας μέσω της προσωρινότητας ή της επι-
σφαλούς εργασίας, από το ίδιο το δημόσιο, σηματοδοτεί τελικά τη διαιώνιση πρακτικών εκτεταμένης
καταστρατήγησης των εργασιακών δικαιωμάτων.

Το γεγονός ότι το ίδιο το Δημόσιο καταστρατηγεί το ύψος του κατώτερου μισθού (από 571 ευρώ σε
495),  στέλνει μήνυμα σε όλους ότι μπορούν και παραβιάζουν ακόμα και την εναπομένουσα σε εφαρ-
μογή εργατική νομοθεσία. 

Όσο και να μοιάζει δευτερεύουσα σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης, η υπεράσπιση της σταθερής
και με δικαιώματα εργασίας, το δημόσιο οφείλει να σηματοδοτεί ότι η αποκατάσταση της έννοιας της
εργασίας και των αξιών που την συνοδεύουν, αποτελεί ζήτημα απόλυτης προτεραιότητας.

Η Περιφερειακή Αρχή Αττικής για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών σε προσωπικό, με από-
φαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (387/14, 26η Συνεδρίαση), έχει ζητήσει την πρόσληψη προσω-
πικού για την κάλυψη των επειγουσών-στοιχειωδών αναγκών της και στην κατεύθυνση αυτή θα πάρει
και νέες πρωτοβουλίες.’’

ΜΕΓΑΛΗ Η
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ
ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ & ΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ -

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

Πολύ μεγάλη συμμετοχή είχαν οι δωρεάν ιατρικές εξετά-
σεις για τους μαθητές που διοργάνωσαν για δεύτερη συνε-
χή χρονιά, ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού και η
Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, σε συνεργασία
με τους Γιατρούς του Κόσμου και την «Εργοερευνητική» το
περασμένο Σαββατοκύριακο.

Περισσότερα από 400 παιδιά εξετάστηκαν από τη Κινητή
Παιδιατρική και Οδοντιατρική Μονάδα «ΛΗΤΩ» που δημι-
ούργησαν οι Γιατροί του Κόσμου, στο πλαίσιο της δράσης
τους με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας σε παιδιά
που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, στους δήμους
της Αττικής. 

Η πρόσβαση στην φροντίδα υγείας είναι υποχρέωση της
Πολιτείας και ανθρώπινο δικαίωμα που κατοχυρώνεται από
το Σύνταγμα. Δυστυχώς, όμως αυτό το δικαίωμα για πολ-
λούς συνανθρώπους μας είναι πολυτέλεια. Η μεγάλη προ-
σέλευση των παιδιών αντανακλά τη δυσκολία που

αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες και ιδιαίτερα οι ανα-
σφάλιστοι, οι άνεργοι και οι άποροι στην πρόσβαση στις
υπηρεσίες υγείας, για αυτό το λόγο, η στήριξή τους, αποτε-
λεί βασική μέριμνα για το Δήμο και τους συνεργαζόμενους
φορείς.

Συγκεκριμένα, το περασμένο Σαββατοκύριακο η Μονάδα
πρόσφερε:

− δωρεάν παιδιατρική περίθαλψη, διαγνωστικό έλεγχο,
οδοντιατρικό έλεγχο και παρακολούθηση

− δωρεάν φαρμακευτική αγωγή με την παροχή βασικών
παιδιατρικών φαρμάκων

− προληπτική φροντίδα και αγωγή υγείας
− εμβολιαστική κάλυψη σε ανασφάλιστα παιδιά
− έλεγχο σπονδυλικής στήλης για σκολίωση, κύφωση

κλπ.
Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Νίκος Σαρά-

ντης, αφού ευχαρίστησε θερμά τους Γιατρούς του Κόσμου
δήλωσε: «Προτεραιότητα του Δήμου Αγίων Αναργύρων –
Καματερού είναι πάντα η στήριξη των συμπολιτών μας που
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της φτώχειας, της ανεργίας,
της έλλειψης κοινωνικής ασφάλισης. 

Ειδικά για τους μαθητές, είναι απαράδεκτο να υπάρχουν
παιδιά χωρίς πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα και στις εξε-
τάσεις υγείας. Σήμερα, με τη συνεργασία της Ένωσης Γονέ-
ων, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα στη σωστή κατεύθυνση».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΜ & ΗΔ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 74 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΜ & ΗΔ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 74 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
Την έγκριση για την έναρξη της διαδικα-

σίας πλήρωσης 74 θέσεων τακτικού
προσωπικού σε ΟΤΑ α' Βαθμού και πιο
συγκεκριμένα σε πολύ μικρούς δήμους
της χώρας, υπέγραψε στις 2 Δεκεμβρίου,
ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριά-
κος Μητσοτάκης.

Προτεραιότητα του ΥΔΜΗΔ, στο πλαί-
σιο των περιορισμένων προσλήψεων
που πραγματοποιούνται, αποτελεί η
κάλυψη θέσεων σε φορείς του Δημοσίου
που πραγματικά έχουν ανάγκη, έτσι
ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα τον
πολίτη και τις επιχειρήσεις.

Οι θέσεις αυτές, Πανεπιστημιακής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ και ΤΕ),

θα καλυφθούν από ήδη επιτυχόντες σε
παλαιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ,
οι οποίοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς
πίνακες διοριστέων, που δημοσιεύτηκαν
μετά την 1η Ιανουαρίου 2009.

Πιο συγκεκριμένα, οι προσλήψεις των
74 υπαλλήλων, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Εσωτερικών, θα πραγματο-
ποιηθούν στους Δήμους των εξής Απο-
κεντρωμένων Διοικήσεων:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου:
Στους δήμους Αγαθονησίου (1 υπάλλη-
λος), Αστυπάλαιας (1), Καρπάθου (1),
Κάσου (2), Λειψών (1), Νισύρου (1),
Σύμης (1), Χάλκης (2), Ανάφης (1), Αντι-
πάρου (2), Κιμώλου (1), Μυκόνου (2),
Φολεγάνδρου (1), Τήλου (1), Αγίου

Ευστρατίου (2),  Ικαρίας (1), Φούρνων –
Κορσέων (1), Οινουσσών (2) και Ψαρών
(2).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής: Στο
δήμο Ύδρας (2).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου -
Δυτικής Μακεδονίας: Στους δήμους
Γεωργίου Καραϊσκάκη (1), Κεντρικών
Τζουμέρκων (1), Βορείων Τζουμέρκων
(1), Ζαγορίου (1), Κόνιτσας (1), Μετσό-
βου (1), Πωγωνίου (1), Νεστορίου (1),
Βοΐου (1) και Πρεσπών (1).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας: Στους δήμους Σκύρου
(1), Αγράφων (2), Λίμνης Πλαστήρα (3),
Αλοννήσου (1), Ζαγοράς –Μουρεσίου
(1), Φαρκαδόνος (2) και Δελφών (1).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης:
Στους δήμους Βιάννου (1), Φαιστού (1),
Οροπεδίου Λασιθίου (2), Αγίου Βασιλεί-
ου (1),  Ανωγείων (1) και  Καντάνου Σελί-
νου (1).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας
– Θράκης: Στους δήμους Κάτω Νευροκο-
πίου (1), Παρανεστίου (1), Νέστου (1)
και Αριστοτέλη (2).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννή-
σου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: Στους
δήμους Θερμού (1), Βόρειας Κυνουρίας
(1), Γορτυνίας (3), Μεγαλόπολης (2),
Ανατολικής Μάνης (2), Μεγανησίου (1),
Δυτικής Μάνης (2) και Πύλου - Νέστορος
(1).
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Πρόεδρος της Επιτροπής 
Απασχόλησης και Κοινωνικής

Οικονομίας της Κ.Ε.Δ.Ε. 
ο Δήμαρχος Ασπροπύργου,

Νίκος Μελετίου

Ως μέλος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου

της Κ.Ε.Δ.Ε. ο κ. Νίκος
Μελετίου ανέλαβε την
Προεδρία της Επιτροπής
Απασχόλησης και Κοινω-
νικής Οικονομίας, μιας
Επιτροπής που ασχολεί-
ται με το μεγαλύτερο

μέρος των κοινωνικών παρεμβάσεων της Αυτοδι-
οίκησης, αλλά και με μια, σχετικά νέα μορφή επι-
χειρηματικότητας, που αν αξιοποιηθεί μπορεί να
δημιουργήσει θέσεις εργασίας, με προοπτική στή-
ριξης των τοπικών κοινωνιών.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο κ. Μελε-
τίου συμμετέχει ήδη στην προσπάθεια για την
παράταση των συμβάσεων δομών που αφορούν
στη στήριξη ηλικιωμένων, και στη διαμόρφωση
πρότυπων κανονισμών λειτουργίας και ενιαίων
προδιαγραφών για τους Παιδικούς και Βρεφονη-
πιακούς Σταθμούς, και αντιμετώπισης του συνό-
λου των ζητημάτων που αφορούν τις συγκεκριμέ-
νες δομές των Ο.Τ.Α.

Ο κ. Μελετίου, εξέφρασε μάλιστα την ικανο-
ποίηση του, για τη λύση που δόθηκε σε ό,τι αφορά
στα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ) και
τις Τοπικές Δράσεις, για ευάλωτες ομάδες
(ΤΟΠΕΚΟ),  για τις οποίες ήδη το αρμόδιο Υπουρ-
γείο έδωσε παράταση σ΄ ό,τι αφορά στη δράση
τους, μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2015. Υπενθυ-
μίζεται ότι, και οι δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης
όπως είναι το Κοινωνικό Φαρμακείο, το Κοινωνικό
Συσσίτιο, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κέντρο
Ημέρας και το Υπνωτήριο, που λειτουργούν από
κοινού οι Δήμοι Ασπροπύργου, Ελευσίνας και
Μάνδρας – Ειδυλλίας πήραν παράταση αρχικά ως
τον Ιούλιο του 2015.

ΣΤΙΣ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ENAΡΞΗ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ

ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ

Ανακοινώθηκε από τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών
Βιοτεχνών και Εμπόρων Αχαρνών το προτεινόμενο
εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών κατα-
στημάτων που ξεκινάει στις 11 Δεκεμβρίου 2014 και
περιλαμβάνει την Κυριακάτικη λειτουργία καταστημά-
των στις 14 και 21 Δεκεμβρίου 2014.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014

ΠΕΜΠΤΗ 11/12/2014 9.00-21.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/12/2014 9.00-21.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12/2014 9.00-18.00
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12/2014 κλειστά
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/12/2014 9.00-21.00
ΤΡΙΤΗ 16/12/2014 9.00-21.00
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/12/2014 9.00-21.00
ΠΕΜΠΤΗ 18/12/2014 9.00-21.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  19/12/2014 9.00-21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ  20/12/2014 9:00-18:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12/2014 10:00-18:00
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/12/2014  09:00-21:00
ΤΡΙΤΗ 23/12/2014 09:00-21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/12/2014 (παραμονή Χριστουγέννων)

09:00-18:00
ΠΕΜΠΤΗ 25/12/2014 κλειστά
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  26/12/2014 κλειστά
ΣΑΒΒΑΤΟ  27/12/2014 9:00-18:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/12/2014  κλειστά
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/12/2014 9:00-18:00
ΤΡΙΤΗ 30/12/2014 9:00-21:00  
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/12/2014 (παραμονή πρωτοχρονιάς)

9:00-18:00
Ιανουάριος 2015
ΠΕΜΠΤΗ 1/1/2015 κλειστά
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  2/1/2015 κλειστά

Τη Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2015, τα καταστήματα
θα παραμείνουν κλειστά, λόγω της απασχόλησης του
προσωπικού κατά την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014.
Από το Σάββατο   3 Ιανουαρίου 2015, επανέρχεται το
κανονικό ωράριο που έχει ανακοινώσει ο ΣΕΒΑ για την
χειμερινή περίοδο 2014-2015.

Σας ευχόμαστε καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και
καλή χρονιά για το 2015 με περίσσια δύναμη και καλές
δουλειές.

Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Β.Α. κρατώντας την σταθερή του
θέση για το θέμα της κυριακάτικης αργίας στο εορτα-
στικό ωράριο δίνει την μία Κυριακή του χρόνου στις
21/12/2014.

Παρόλα αυτά νοιώθουμε δικαιωμένοι για την έως
σήμερα στάση μας αφού στο παρελθόν είχαμε προει-
δοποιήσει επανειλημμένα τους συναδέλφους ότι ανοί-
γει η κερκόπορτα για την πλήρη κατάργηση της κυρια-
κάτικης αργίας, κάτι το οποίο έγινε. 

Άρχισαν τα νέα προγράμματα των σχολών γονέων του Υπουργείου Παιδείας. Η πρώτη ομάδα
έχει ήδη συσταθεί στον παιδικό σταθμό της Μαγούλας κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 5 μ.μ. - 7 μ.μ.
το απόγευμα στο χώρο του σταθμού με τη στήριξη του παιδαγωγικού προσωπικού του σταθμού

και της υπεύθυνής του. 
Οι γονείς παίρνουν μέρος σε συμβουλευτική ομάδα εξειδικευμένων θεμάτων με στόχους κυρίως α) τη

βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογένεια β) την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γονέων στις σχολι-
κές δραστηριότητες και τη συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς και γ) την απόκτηση συγκεκριμένων
ικανοτήτων προκειμένου να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στις απαιτήσεις όλων των βαθμί-
δων εκπαίδευσης. 

Συνεχίζονται λοιπόν οι προσπάθειες για σχολές και στους χώρους των άλλων παιδικών σταθμών, διότι
το εν λόγω έργο εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, πρό-
γραμμα που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό ταμείο και είναι δωρεάν για τους ενδιαφερόμενους .

Σχολές γονέων στους παιδικούς 
σταθμούς της Ελευσίνας 

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014: 
Γνωρίζουμε, Προστατεύουμε το Όρος Αιγάλεω – Ποικίλο

Με αφορμή τις Παγκόσμιες Ημέρες Εδάφους (5/12) και Βουνού 
(11/12) ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. οργανώνει πεζοπορία γνωριμίας με 
το Όρος Αιγάλεω - Ποικίλο.Ξεναγοί: Κώστας Φωτεινάκης, 
Τάσος Λύτρας. Διάρκεια πεζοπορίας 3,5 ώρες – Διαδρομή 
εύκολη για όσους περπατούνΤόπος Συνάντησης:
Είσοδος Άλσους Δαφνίου – Ώρα 9:30  Στοιχειώδης 
εξοπλισμός: Μποτάκια πεζοπορίας, αδιάβροχο, σακίδιο 
με αλλαξιά ρούχα σε περίπτωση βροχής
Επικοινωνία: xpolis@gmail.com - lytras812@gmail.com
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Με επιτυχία έγινε τη Δευτέρα 1η Δεκέμβρη η
Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Ειρήνης
Ελευσίνας στο Πολιτιστικό Κέντρο του

Δήμου Ελευσίνας, ενόψει του επικείμενου 17ου
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διε-
θνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ).

Στην εισήγηση του ο πρόεδρος της απερχόμενης επι-
τροπής Αντώνης Αλεξανδρόπουλος, αναφέρθηκε στη
κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή μας όσο άφορα
τις απειλές που δέχεται η ειρήνη στο Αιγαίο, αλλά και
ευρύτερα όπως στη Συρία, Ιράκ, Ουκρανία αλλά και στη
συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου καθώς και στη συνεχι-
ζόμενη γενοκτονία του παλαιστινιακού λάου.

Στην ένταση των αντιθέσεων ανάμεσα στις ιμπεριαλι-
στικές δυνάμεις και στον ανταγωνισμό των αστικών τάξε-
ων, σε μια περιοχή που διαθέτει ενεργειακό πλούτο κι
αποτελεί «πέρασμα» των πρώτων υλών από την Κεντρι-
κή Ασία, την Κασπία, τη Μέση Ανατολή, τόσο προς τη
Δύση, όσο και προς τις γοργά ανερχόμενες δυνάμεις της
Ασίας (Κίνα, Ινδία κ.ά.), που μπορεί να αποτελέσουν το

ενδεχόμενο μιας γενικευμένης πολεμικής σύγκρου-
σης, με απρόβλεπτες συνέπειες για τους λαούς.

Στις ευθύνες των Ελληνικών κυβερνήσεων που
συντάσσονται ανοιχτά με όλους εκείνους που εδώ
και χρόνια απεργάζονται και στήνουν επεμβάσεις,
βίαιες αλλαγές καθεστώτων, αλλαγές συνόρων,
καθώς και στις άλλες πολιτικές δυνάμεις, που με τον
ένα ή τον άλλο τρόπο τάσσονται υπέρ της ΕΕ και του
ΝΑΤΟ σιγοντάροντας έτσι στις επεμβάσεις και στη
συμμετοχή της χώρας μας. ΗΠΑ, ΕΕ και ΝΑΤΟ έχουν
αποδείξει ότι δεν επιθυμούν την ειρήνη άλλα επιβάλλουν
αρεστά σ αυτές καθεστώτα για να λυμαίνονται τους παρα-
γωγικούς πόρους των χωρών αυτών, βυθίζοντας τους
λαούς στην ανέχεια και τον πόλεμο, κάνοντάς τους πρό-
σφυγες.

Αναφέρθηκε επίσης και στην επίθεση που δέχεται ο
εργαζόμενος λαός της Ελλάδας - όπως και των άλλων
χωρών ιδιαίτερα της ευρωζώνης και του Νότου -  στα
δικαιώματά τους, στο βιοτικό τους επίπεδο, στις συντά-
ξεις, στις παροχές υγείας, στις συνθήκες εργασίας τους.
Ότι στα πλαίσια της καπιταλιστικής κρίσης και με ευθύνη
της συγκυβέρνησης (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ), βασικοί μοχλοί της
οικονομίας της Ελλάδας έχουν παραδοθεί στην Κομισιόν,
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομι-
σματικό Ταμείο που αποφασίζουν μια σκληρή αντιλαϊκή
πολιτική λιτότητας για την διατήρηση της κερδοφορίας του
κεφαλαίου. 

Στις μεγάλες κινητοποιήσεις των εργαζόμενων στην
Ελλάδα και αλλού που αντιπαλεύουν αυτά τα μέτρα. Και
συμπλήρωσε ότι οι αγώνες μας είναι κοινοί, μαζί με τους
αγώνες για αντιμετώπιση των μέτρων λιτότητας πάει και
ο αγώνας για εμπέδωση της ειρήνης, της φιλίας και της
συνεργασίας των λαών ενάντια στους στρατιωτικό-πολιτι-
κούς μηχανισμούς του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ της ΕΕ.

Στη συνέχεια έγινε ένας απολογισμός δουλειάς, ενώ
μπήκε και ένας προγραμματισμός εκδηλώσεων αλληλεγ-
γύης στους λαούς που βρίσκονται στο στόχαστρο του
ιμπεριαλισμού επειδή διεκδικούν το δικαίωμα να αποφα-
σίζουν οι ίδιοι για το μέλλον τους δίχως ξένη ανάμειξη και
που αγωνίζονται να χαράξουν έναν διαφορετικό δρόμο
ανάπτυξης.

Τέλος έγιναν παρατηρήσεις – τοποθετήσεις, το κλείσιμο
από τον πρόεδρο και η εκλογή της νέας επιτροπής,
καθώς και αντιπροσώπων για το συνέδριο.

Στo κλειστό Αγ. Νικολάου 
Άνω Λιοσίων

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 
«Μάτια ανοιχτά στο δρόμο» 

ΗΕ.Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής σε συνεργασία με την
Αττική Οδό και την εταιρία λειτουργίας Αττικές Διαδρομές πραγματοποιεί το

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Μάτια ανοιχτά στο δρόμο», που στοχεύει στην ευαισθη-
τοποίηση των μαθητών του 1ου Γυμνασίου & 1ου Λυκείου Άνω Λιοσίων, σε θέματα οδικής ασφάλειας και επιμέρους θέματα ασφα-
λούς μετακίνησης με δίκυκλο. 

Το σεμινάριο θα λάβει χώρα στo κλειστό Αγ. Νικολάου Άνω Λιοσίων, την Τρίτη 9/12/2014 από τις 12:00 έως τις 13:30.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Υποψήφιος Δήμαρχος
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΜΠΑΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Μάνδρα- Ειδυλλία 1-12-14

Χαιρετίζουμε όσους και όσες ψήφισαν
Λαϊκή Συσπείρωση στο Δήμο Μάνδρας
Ειδυλλίας.

Η εκλογή δημοτικού συμβούλου της
Λαϊκής Συσπείρωσης στο δημοτικό
συμβούλιο του Δήμου Μάνδρας Ειδυλ-
λίας είναι ένα όπλο για το λαό.

Οι εξελίξεις απαιτούν την ανασύνταξη
του εργατικού κινήματος,
την οργανωμένη απάντηση, την κινητο-
ποίηση ενάντια στη νέα επίθεση που
έρχεται. 

Δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε ανυ-
ποχώρητα να παλεύουμε ενάντια σ’
αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Θα είμαστε
δίπλα στο λαό, στις γειτονιές και τους
χώρους δουλειάς, για την προάσπιση
των δικαιωμάτων του, την οργάνωση
των αγώνων του, όπως ήμασταν και
πριν τις εκλογές.

Καλούμε όσους και όσες έριξαν το
γαρύφαλλο του αγώνα ξεπερνώντας
κάθε μορφής εκβιασμούς και διλήμματα
να ολοκληρώσουν το βήμα που έκαναν
ρίχνοντας ξανά στην κάλπη το ψηφο-
δέλτιο της Λαϊκής Συσπείρωσης.

Να μην ψηφίσουν κανένα από τους
εκπροσώπους της αντιλαϊκής πολιτι-
κής. Κανένα διαχειριστή της καπιταλι-
στικής βαρβαρότητας, της Ε.Ε. και των
μονοπωλίων.

Ο αγώνας συνεχίζεται.

Εθελοντές έγιναν και δότες 
μυελού των οστών

Στην 4η Εθελοντική Αιμοδοσία
που διοργάνωσε η Τράπεζα

Αίματος "Δέντρο Ζωής"

Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η 4η
Εθελοντική Αιμοδοσία που διοργάνωσε η Τράπεζα Αίμα-
τος "Δέντρο Ζωής" και συμμετείχαν οι Σύλλογοι Γονέων &
Κηδεμόνων του 10ου, 17ου Δημοτικού και 5ου Γυμνασίου
Αχαρνών.

Η Αιμοδοσία έγινε στο 10ο Δημοτικό Αχαρνών από ώρα
17:00-20:00.   

Στην Αιμοδοσία παρέστη και η Βιολόγος  MSc κα Ιωάν-
να Βαρελά του Συλλόγου "Όραμα Ελπίδας", ως συνέχεια
της συνεργασίας με το "Δέντρο Ζωής".

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί εκ των εθελοντών έγιναν
και δότες μυελού των οστών.  

Τα Δ.Σ., τόσο της Τράπεζας Αίματος όσο και των Συλ-
λόγων Γονέων, ευχαρίστησαν θερμά τους εθελοντές αιμο-
δότες και δότες μυελού των οστών.  
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Τη δική του στέγη μετά από 
τρία χρόνια παρουσίας 
Απέκτησε ο Σύλλογος της Δροσούπολης 
•  Πλήθος κόσμου στα εγκαίνια 

Τα γραφεία του εγκαινίασε την
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014,
ο Εξωραϊστικός, Πολιτιστικός

και  Περιβαλλοντικός σύλλογος Δρο-
σούπολης ο οποίος μετά από τρία
χρόνια παρουσίας απέκτησε επιτέ-
λους τη δική του στέγη στην οδό Γρε-
βενών 16. 

Παρουσία του Αντιδημάρχου Μιχάλη
Οικονομάκη και πολλών δημοτικών
συμβούλων οι οποίοι προσήλθαν
λόγω της σχέσης τους με τον πρόε-
δρο του συλλόγου και Δημοτικό Σύμ-
βουλο Γιώργο Κρητικό, τελέστηκε ο
αγιασμός από τον εφημέριο της Ευαγ-
γελίστριας πατήρ Κωνσταντίνο .

Καινούριο αίμα και νέα μυαλά
στη σύνθεση του Συλλόγου 

Ο πρόεδρος του συλλόγου Γιώργος
Κρητικός αφού μετέφερε το χαιρετι-
σμό και τη στήριξη του Δημάρχου
Χρήστου Παππού στο σύλλογο,
προανήγγειλε τη διεξαγωγή εκλογών
για την εκλογή του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου στο σύλλογο και ανακοί-
νωσε πως δεν θα είναι υποψήφιος
για τη θέση του προέδρου. 

«Θα είμαι πάντα στο πλευρό του
συλλόγου  αλλά πρέπει να έρθουν
και καινούργια παιδιά και να δοκιμα-
στούν νέα μυαλά.  Είμαι πολύ ευτυ-
χής. Ο σύλλογος δημιουργήθηκε εκ
του μηδενός  και τώρα κάνουμε εγκαί-
νια σε αυτό το λιτό χώρο που δημι-
ουργήσαμε και καταφέραμε να πλη-
ρώσουμε κάποια έξοδα» είπε ο Γιώρ-
γος Κρητικός και ανακοίνωσε πως
για τους επόμενους πέντε μήνες έχει
εξασφαλιστεί και το ενοίκιο των γρα-
φείων.  

«Δεν ήθελα να αποχωρήσω από τη
θέση του προέδρου, αφήνοντας
πίσω μου άδεια ταμεία. Τους επόμε-
νους  πέντε μήνες το ενοίκιο του συλ-
λόγου μας θα πληρώνετε από τον
εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνο όπως
και οι δυο επόμενοι λογαριασμοί του
ρεύματος. Αυτό είναι ένα μαξιλάρι
ασφαλείας που αφήνω στους επόμε-
νους. 

Συνεστίαση με στόχο να 
ενισχυθεί το ταμείο 

του Συλλόγου 

Παράλληλα έχει προγραμματιστεί

για τις 20 Δεκεμβρίου και
μια συνεστίαση με στόχο τα
κέρδη να μπουν στο ταμείο
του συλλόγου και να ενι-
σχύσουν τη νέα διοίκηση»
ανακοίνωσε ο Γιώργος
Κρητικός που κάλεσε τους
παριστάμενους να εγγρα-
φούν στο σύλλογο για να
τον στηρίξουν.

Εκ μέρους της Διοίκησης
ο Αντιδήμαρχος Μιχάλης
Οικονομάκης  στο σύντομο χαιρετι-
σμό του δήλωσε γνώστης των προ-
βλημάτων της περιοχής και δεσμεύ-
τηκε πως θα γίνει ότι είναι δυνατόν
για την επίλυσή τους. 

Αποκομιδή σκουπιδιών και τα
Σαββατοκύριακα στη συνοικία 

Ενημέρωσε επίσης, τους κατοίκους
ότι στο δίμηνο που έχει την ευθύνη
της καθαριότητας άλλαξε το πρό-
γραμμα και πλέον στην περιοχή γίνε-
ται αποκομιδή των σκουπιδιών και τα
Σαββατοκύριακα. «Η διοίκηση και
εγώ προσωπικά θέλουμε να λύσουμε
τα προβλήματα της περιοχής , και
κάνουμε ότι μπορούμε, τα τηλέφωνά
μας  είναι πάντα ανοιχτά και έχουμε

πολύ δουλειά
μπροστά μας »
είπε ο κ. Οικονο-
μάκης που ευχή-
θηκε καλή επιτυ-
χία στο σύλλογο .

«Όλοι μαζί μπο-
ρούμε να κάνουμε
πολλά πράγματα»
είπε στο χαιρετι-
σμό του ο Δημοτι-
κός Σύμβουλος
Γιώργος Αβράμης

ο οποίος υπογράμμισε πως θεωρεί
«ότι η δημοτική αρχή θα είναι σύσσω-
μη αυτή την πενταετία για να λύσουμε
όσα περισσότερα προβλήματα μπο-
ρούμε. Δεν υποσχόμαστε τίποτα γιατί
πραγματικά είναι πάρα πολλά αυτά
που ζητάει ο κόσμος . 

Η ευχή όλων είναι να λυθούν τα
περισσότερα» είπε ο Γιώργος Αβρά-
μης .

Συγχαρητήρια στο σύλλογο για τη
δράση του και καλή συνέχεια ευχήθη-
κε ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεοδόσης
Δρόλιας ο οποίος κάλεσε το σύλλογο
να ενεργοποιήσει τον  κόσμο ώστε να
αγκαλιαστεί  αυτή η νέα πρωτοβου-

λία. « Η περιοχή είναι
από τις πιο πυκνοκατοι-
κημένες και για αυτό θα
πρέπει να δοθεί μεγαλύ-
τερη βαρύτητα εδώ.  Θα
πρέπει όμως και εσείς με
τη δράση σας να βοηθή-
σετε να ενεργοποιήσουμε
τον κόσμο  και να του
δώσουμε να καταλάβει ότι
τα προβλήματα  δεν θα

λυθούνε με τους 5 ανθρώπους του
ΔΣ του συλλόγου, ούτε τα προβλήμα-
τα του Δήμου Φυλής που έχουν  ρίζες
δεκαετιών θα λυθούν με τους 33
Δημοτικούς Συμβούλους και τους
τοπικούς συμβούλους.  Πρέπει όλοι
να συμμετέχουμε  ενεργά γιατί αυτή η
στάση ζωής «του απέχω» και του
«όλοι ίδιοι είναι»  δεν λύνει τα προ-
βλήματα αλλά τα μεγιστοποιεί» υπο-
γράμμισε ο κ.Δρόλιας. 

Καλή επιτυχία στο σύλλογο ευχήθη-
κε και ο πρόεδρος του Τοπικού Συμ-
βουλίου Χρήστος Καματερός ο οποί-
ος δήλωσε «βρίσκομαι στο σύλλογο
της γειτονιάς μας και είμαι χαρούμε-
νος για αυτό . 

Πιστεύω ότι μέσα από τις δράσεις
μας θα τα καταφέρουμε να λύσουμε
τα όποια προβλήματα».

Στα εγκαίνια παρέστησαν ο Αντιδή-
μαρχος Μιχάλης Οικονομάκης, ο
Αναπληρωτής Δήμαρχος Γιώργος
Αντωνόπουλος,  ο Πρόεδρος της
Πρωτοβάθμιας Γιάννης Κρεμμύδας, ο
Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών
Ζεφυρίου Γιώργος Κούρκουλος, ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Κοιμητηρί-
ου  Ευριπίδης Παπάς, οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι Γιώργος Σονίδης, Θεοδό-
σης Δρόλιας και Γιώργος Αβράμης, ο
πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου
Άνω Λιοσίων  Χρήστος Καματερός, το
μέλος του Τοπικού Συμβουλίου και
πρόεδρος Πανοράματος Δημήτρης
Κοψαχείλης ,ο  Πρόεδρος του Συλλό-
γου Μακεδόνων-Θρακών Νίκος
Πουρλίτης, ο πρόεδρος του Συλλό-
γου Αγίου Νικολάου Παντελής Δρό-
σος, ο πρόεδρος των ηλικιωμένων
ΚΑΠΗ κ. Μάρκου και αντιπροσωπία
από Τοπική Οργάνωση ΣΥΡΙΖΑ
Φυλής. 

Τα γραφεία του συλλόγου είναι ανοι-
χτά κάθε Δευτέρα –Τετάρτη και Παρα-
σκευή από τις 17.00-19.00

Συνεχίζεται από σελ. 3

ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΕΕΣΣ

Ξεκινά και επίσημαΞεκινά και επίσημα
το «Σπίτι του το «Σπίτι του 
Ξενιτεμένου Ξενιτεμένου 
Ηπειρώτη»Ηπειρώτη»

«Το σπίτι του Ξενιτεμένου Ηπειρώτη», ένα όνειρο
ζωής, γίνεται πραγματικότητα για τα μέλη του Συλ-
λόγου Ηπειρωτών Αχαρνών. Η ανέγερση του πολι-
τιστικού κέντρου, που ξεκινά επίσημα μετά την
έκδοση της οικοδομικής άδειας, τέθηκε στο επίκε-
ντρο της προγραμματισμένης επίσκεψης του Συλ-
λόγου Ηπειρωτών Αχαρνών στο Δημαρχιακό Μέγα-
ρο. 

Επιπλέον, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου Ηπειρωτών είχαν την ευκαιρία να συζητή-
σουν και να μοιραστούν τους προβληματισμούς
τους με τον Δήμαρχο κ Γιάννη Κασσαβό για μια
σειρά από θέματα που αντιμετωπίζει ο Σύλλογος. 

Στο τέλος της συνάντησης, ο κ Κασσαβός δήλωσε:
«Το σπίτι του Ξενιτεμένου Ηπειρώτη, εδώ και
πολλά χρόνια, αποτελεί τον διακαή πόθο της πολυ-
πληθούς κοινότητας του Συλλόγου Ηπειρωτών
Αχαρνών. Ενός συλλόγου με σημαντική προσφορά
και δυναμική παρουσία στα κοινωνικά και πολιτιστι-
κά τεκταινόμενα του Δήμου μας. 

Είμαι πολύ χαρούμενος που επί των ημερών μου,
συνυπέγραψα μαζί με τον επιβλέποντα Πολιτικό
Μηχανικό Αλέξανδρο Βησσαράκη την έκδοση της
Οικοδομικής Άδειας, ένα όνειρο ετών παίρνει πλέον
σάρκα και οστά. Ο Δήμος Αχαρνών στηρίζει το έργο
τοπικών, πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων,
που αποτελούν έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού
και κοινωνικής αλληλεγγύης για τον τόπο μας».

Προστίθεται ότι κατά τη συνάντηση στις 13 Σεπτεμ-
βρίου στο υπουργείο Οικονομικών - στην οποία
πήραν μέρος ο δήμαρχος Χαλανδρίου, εκπρόσωποι
των Τσιγγάνων, ο Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας και ο Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - οι συμμετέχοντες είχαν
συμφωνήσει σε αναστολή της μεταφοράς των Ρομά
στο όρος Κανδήλι λόγω δυσμενών συνθηκών διαβίω-
σης και στη διάθεση οικοπέδων έκτασης έως δυο
στρεμμάτων για μετεγκατάστασή τους ανά οικογένειες.

Τότε, σημειώνεται, αποκλείσθηκε η μετεγκατάσταση
στο Χαλάνδρι διότι τα οικόπεδα του Δημοσίου στην
ευρύτερη περιοχή έχουν εκχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ.
Όμως το ίδιο συμβαίνει, σημειώνει ο δήμαρχος Χαλαν-
δρίου, με την πρώην αμερικανική βάση στο όρος Καν-
δήλι που έχει επίσης εκχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ.
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Με τον Υφυπουργό Οικονομικών, Γ.
Μαυραγάνη, συναντήθηκε  ο Πρόε-
δρος της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλης. Αντι-

κείμενο της συνάντησης ήταν η αντιμετώπιση
του προβλήματος που έχει προκύψει σε πολ-
λούς Δήμους, οι οποίοι έχουν χρεωθεί σημα-
ντικά ποσά από τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
στο σύνολο των Δημοτικών κτιρίων. 

Στη συνάντηση διευκρινίστηκε, ότι ΕΝ.Φ.Ι.Α.
θα υπολογίζεται μόνον στα Δημοτικά κτίρια,
που εκμισθώνονται και αποφέρουν έσοδα,
ενώ αντίθετα σε κανένα Δημοτικό κτίριο που
ιδιοχρησιμοποιείται (π.χ. Δημοτικά Καταστή-
ματα, Σχολεία, Παιδικοί Σταθμοί κ.λπ.) δεν
πρόκειται να υπολογίζεται ο συγκεκριμένος
φόρος. 

Επίσης, διευκρινίστηκε, ότι δίνεται δυνατό-
τητα στους Δήμους στους οποίους έχει λανθα-
σμένα υπολογιστεί η καταβολή του συγκεκρι-
μένου φόρου, να διορθώσουν ως τις 19
Δεκεμβρίου μέσα από την ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα τα στοιχεία των ακινήτων τους, επιση-
μαίνοντας, ότι ιδιοχρησιμοποιούνται, ώστε να
ακυρωθεί η επιβολή του φόρου. 

Επίσης, δυνατότητα διόρθωσης γίνεται και
με την υποβολή εντύπου, αλλά σε συνεννόη-
ση με τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.

Όσον αφορά τις Δημοτικές εκτάσεις, που
είναι βοσκότοποι ή χέρσες - μη καλλιεργήσι-
μες, διευκρινίστηκε, ότι ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. που επι-
βάλλεται είναι πολύ χαμηλός - 0,50 λεπτά το 

στρέμμα -ενώ για τις δασικές εκτάσεις στα
0,10 λεπτά το στρέμμα. 

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο Πρόεδρος
της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε: 

«Συναντήθηκα με τον Υφυπουργό Οικονομι-
κών κ. Μαυραγάνη, για να του θέσω το πρό-
βλημα που έχει προκύψει σε πολλούς Δήμους
της χώρας και αφορά την επιβολή ΕΝ.Φ.Ι.Α.
σε όλα τα Δημοτικά ακίνητα. 

Στη συνάντηση διευκρινίστηκε, ότι δεν πρό-
κειται να επιβάλλεται ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε Δημοτικά 

ακίνητα που χρησιμοποιούνται για τις ανά-
γκες των Δήμων και των υπηρεσιών τους,
ενώ έχει δοθεί παράταση, για να γίνουν διορ-
θώσεις σε όσες περιπτώσεις Δημοτικών ακι-
νήτων έχει υπολογιστεί και επιβληθεί λανθα-
σμένα ο φόρος».

Στη συνάντηση παρευρέθησαν, επίσης, ο
Γ.Γ. της ΚΕΔΕ, Γ. Μουράτογλου, ο συνεργάτης
του Προέδρου της ΚΕΔΕ και αντιδήμαρχος
Οικονομικών του Δήμου Αμαρουσίου, Σ. 
Σταθούλης, καθώς και υπηρεσιακοί παράγο-

ντες του Υπουργείου Οικονομικών.

• ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΦΕΡΕΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΥΦΩΣΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ  

Ολοκληρώ-
θηκε με πολύ
μεγάλη επιτυ-
χία το διήμερο
Δωρεάν προ-
ληπτικού ελέγ-
χου και  ενημέ-
ρωσης για
Κύφωση –
Σκολίωση -
Πελματογρα-
φήματα που
διοργανώθηκε
το Σάββατο 29
και την Κυρια-
κή 30 Νοεμβρίου 2014 στο Α ΚΑΠΗ από τον  Όμιλο Ολυμπιακών Αθλημάτων
Φυλής ΦΕΡΕΝΙΚΗ σε συνεργασία με τον Σύλλογο Σκελετικής Υγείας, 'Πετα-
λούδα' και υπό την Αιγίδα του Δήμου Φυλής.

Το Δ.Σ. του ΟΟΑ Φυλής  'Φερενίκη', ευχαριστεί πρωτίστως τον Δήμαρχο κύριο
Χρήστο Παππού  και τον αναπληρωτή Δήμαρχο κο Γιώργο Αντωνόπουλο για
τη άψογη συνεργασία.  

Θερμές ευχαριστίες 
Για το Δ.Σ Μαρία Πλαβούκου

Χωρίς ΕΝ.Φ.Ι.Α.Χωρίς ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δημοτικά ακίνητα τα δημοτικά ακίνητα 
που χρησιμοποιούν οι δήμοιπου χρησιμοποιούν οι δήμοι

Μόνο στα κτίρια, που εκμισθώνονται και αποφέρουν έσοδα, 
διευκρίνισε  ο υφυπουργός Οικονομικών, Γ. Μαυραγάνης 
στη συνάντηση με τον πρόεδριο της ΚΕΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2014 Το Β' Παράρτημα του Κ.Α.Π.Η.
Ελευσίνας θα πραγματοποιήσει Χριστουγεννιάτικο Παζάρι

στο χώρο του Κ.Α.Π.Η.  (Ιάκχου & Μιαούλη)
ΏΡΑ:   10:30 - 13:00 &  16:30 - 20:00

ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Β' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
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Ρύθμιση οφειλών Περιφερειών 
προς τη ΔΕΗ ύψους 11,9 εκ. ευρώ

Την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών  των  Περιφερειών και των
πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων  ύψους 11,9 εκ. ευρώ προς
τη ΔΕΗ ρυθμίζει η κυβέρνηση.

Ειδικότερα με κοινή υπουργική απόφαση των αναπληρωτών υπουργών
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα και Εσωτερικών Θεόφιλου Λεονταρίδη,
οι παραπάνω φορείς στο πρόγραμμα ληξιπρόθεσμων οφειλών του
υπουργείου Εσωτερικών.

Οι οφειλές, αφορούν στην χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2012 έως
31 Μαρτίου 2014 και προέρχονται από κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος
για ηλεκτροφωτισμό οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, καθώς και
τη λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών, αφαιρούμενων τυχόν προστίμων
και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ή άλλων επιβαρύνσεων κατ΄
έτος και φορέα.

Τα 11,9 εκατ. ευρώ που θα καταβληθούν για την εξόφληση αυτών των
υποχρεώσεων θα παρακρατηθούν από τους προβλεπόμενους αποδιδό-
μενους πόρους των ΟΤΑ για τα έτη 2015 έως και 2020 (ισόποσα ανά
έτος) και η παρακράτηση θα γίνει στο πλαίσιο διαδικασίας κατανομής των
προαναφερόμενων πόρων.

Να σημειωθεί ότι η διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέ-
ων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τη ΔΕΗ, γίνεται πριν την έναρξη των
διαδικασιών αποκρατικοποίησης της εταιρείας και ήταν ένα από τα προα-
παιτούμενα του επικαιροποιημένου Μνημονίου.

Στις 7 Δεκεμβρίου προχωράμε μαζί
μπροστά. Ξανά μαζί, ξανά νικητές!  
Για έναν Δήμο ανθρώπινο, για έναν

Δήμαρχο πρώτο μεταξύ ίσων.
Ευχαριστώ θερμά τους πολίτες του

Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για την στήριξη
και την εμπιστοσύνη τους. Ο συνδυασμός
μας είναι και πάλι πρώτος στον Α’ γύρο, με
μεγάλη διαφορά και με αέρα νικητή ενόψει
του Β’ γύρου. 

Συγχαίρω όλους τους υποψηφίους
Δημάρχους και τους συνεργάτες τους για
τον αγώνα τους.

Σας καλώ όλους τους συμπολίτες, της Μάνδρας, των Βιλίων, των Ερυθρών και της
Οινόης να δώσετε το παρών στην κάπλη την ερχόμενη Κυριακή. 

Γιατί αυτήν την Κυριακή των εκλογών επιλέγουμε τον Δήμαρχο της πενταετίας 2014-
2019. 

Γι αυτό η συμμετοχή όλων των συμπολιτών μας είναι η αναγκαία συνθήκη για διαφυ-
λάξουμε ότι με κόπο πετύχαμε και πρωτίστως την καθημερινή προσπάθεια να γίνεται
ο τόπος μας κάθε μέρα καλύτερος. 

Ο Δήμος μας δεν πρέπει  να γυρίσει πίσω σε εποχές αδιαφάνειας, αυταρχισμού, αλα-
ζονείας και αναποτελεσματικότητας, που σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις καταδικάσα-
με. 

Με την επιλογή σας και τη ψήφο σας ελάτε να επιλέξετε ποιος εκ των δύο συνυπο-
ψηφίων της Κυριακής είναι ικανός και αποτελεσματικός, ποιον εμπιστεύεστε να σας
εκπροσωπεί από την θέση ευθύνης του Δημάρχου την περίοδο 2014-2019. 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ  Γ. ΔΡΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ
Α’ ΓΥΡΟΥ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η  εταιρεία  Π.  Ζαφείρης & ΣΙΑ  Ε.Ε. θα  ήθελε με την παρούσα ανοιχτή επιστολή να
ενημερώσει την πολυπληθή πελατεία της,  ότι  για  δεύτερη φορά έχει ξεκινήσει διαδικασίες
ίδρυσης αμιγούς πρατηρίου ανεφοδιασμού οχημάτων με υγραέριο,  στον ιδιόκτητο χώρο
που βρίσκεται στη Θέση Βάρη Νερό στη Μάνδρα Αττικής.

Πριν 3 χρόνια, η ίδια εταιρεία είχε ξεκινήσει διαδικασίες για την ίδρυση αυτού του πρατη-
ρίου, οι οποίες όμως σταμάτησαν, με πρωτοβουλία της εταιρείας,  μετά από την παρα-
πληροφόρηση που υπήρξε όσον αφορά την λειτουργία του, και προχώρησε στην ίδρυση
πανομοιότυπου πρατηρίου που αποτελεί κόσμημα για την περιοχή στην οποία βρίσκεται,
στην Έξοδο 2 στον παράδρομο της Αττικής Οδού.

Η εταιρεία Π  Ζαφείρης & ΣΙΑ Ε.Ε. ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι βρίσκεται
σε διαδικασία αδειοληψίας  από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες,  ώστε να λειτουργήσει το νέο
αυτό  αμιγές πρατήριο ανεφοδιασμού οχημάτων με υγραέριο πανομοιότυπο του πρώ-
του, στη περιοχή της Μάνδρας στη Θέση Βάρη Νερό,  το οποίο εκτός ότι θα αναβαθμίσει
την περιοχή (αυτό το γνωρίζουν όσοι γνωρίζουν το πρατήριο που ήδη λειτουργεί) θα βοη-
θήσει τους  παρακείμενους επαγγελματίες,  αλλά και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίες
σε μια περιοχή που μαστίζεται από την ανεργία.

Η παρούσα ενημέρωση ανακοινώνεται προς άρση οποιασδήποτε φήμης και διαστρέ-
βλωση  της  αλήθειας όσον αφορά  τη λειτουργία  του πρατηρίου που θα  ήθελε κάποιος
να ισχυρισθεί  δημοσίως.



<<ΙΣΟΠΑΛΟ>> ΧΩΡΙΣ
ΓΚΟΛ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ

ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ 
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ-

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Για την 7η αγωνιστική του τουρνουά παλαιμάχων ο
Πανελευσινιακός και η Νέα Πέραμος αναδείχθηκαν ισό-
παλοι χωρίς τέρματα  στο γήπεδο Γιώργος Ρουμελιώτης,
μετά από ένα μέτριο παιχνίδι.

Και οι δύο ομάδες δημιούργησαν ευκαιρίες ο Πανελευ-
σινιακός με τους: Στεφανίδη 37' 50' Σγουρόπουλο 63'
Κρητικού 67' , και η Νέα Πέραμος με τους: Τσιβλέρη 2'
17' 56'  Σβίγγος 60' .

Διαιτήτευσε ο Παγωνάς με βοηθούς τους: Μάντη και
Κορακίδη(Σ.Δ.Α)

Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο λεπτά πρίν το τέλος της
συνάντησης τραυματίστηκε στο καρπό του χεριού του
στο πεζούλι πίσω απο το τέρμα ο ποδοσφαιριστής των
σταχυοφόρων Κώστας  Αθανασίου όμως με την έγκυρη
επέμβαση του ιατρού του αγώνα Σωτήρη Πιλίλη ο οποί-
ος έδεσε αμέσως το τραύμα έκανε ότι μπορούσε και απέ-
φυγε ο παίκτης τα χειρότερα.

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ(προπονητής
Νίκος Αδάμ): Δήμας, Χαραλαμπίδης, Αδάμ Μ, Τυρλής,
Μπακαλούμης, Σγουρόπουλος, Τσολάκης, Αθανασίου,
Στεφανίδης, Τσατσαρώνης, Κρητικός.

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ(προπονητής Μπά-
μπης Αγγελάκης): Μιχάλαρος(36' Μπόρας), Κώνστας,
Μπαρκονίκος, Σουγιουτλτζής, Χατζής, Μπουλαχάνης,
Σβίγγος, Γραμματικός, Βαλαβάνης, Μπαμπάνης, Τσιβλέ-
ρης.

Αγωνίστηκαν και οι: Πετρόπουλος, Πατσιονίδης, Σούρ-
λας, Γρίβας, Παρασκευάς. 

***Στα άλλα παιχνίδια ο Ασπρόπυργος συνέτριψε 6-1
την Ελλάδα Ποντίων(Τριανταφυλλίδης 2, Μπαμπάς 2,
Πέππας, Κατσέλης).

Ο Αστέρας Μαγούλας έχασε στην Νίκαια απο την Δόξα
Πειραιά 2-5(Χατζηδάκης, Οικονόμου).

***Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής: Αίας Σαλαμί-
νας-Αργοναύτης 3-3, Ν.Ευγενείας-Ηρακλής Νικαίας 1-1,
Δραπετσώνα-Προοδευτική 0-5, ΑΟΑΔ-Ερμής 1-1,
Μοσχάτο-Κερατσίνι 1-0.Ρεπό είχε ο Ιωνικός.

***Η επόμενη 8η αγωνιστική: Ασπρόπυργος-Μοσχάτο,
Κερατσίνι-Ν.Ευγενείας, Ελλάδα Π.-Αίας Σαλαμίνας, Ηρα-
κλής Ν-Δόξα Πειραιά, Αργοναύτης-Πανελευσινιακός,
Ν.Πέραμος-Ιωνικός, Προοδευτική-ΑΟΑΔ, Ερμής Κ-
Περαμαικός. Ρεπό το Χατζηκυριάκειο.
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ
ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στις 3 Ιανουαρίου 
ξεκινά η χειμερινή 
μεταγραφική περίοδος

Η περίοδος των χειμερινών μεταγραφών πλη-
σιάζει και τη Δευτέρα (1/12) η Εκτελεστική Γραμ-
ματεία της ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι η επίσημη έναρξη
του... παζαριού θα γίνει στις 3 Ιανουαρίου.

Από εκεί και πέρα, οι ομάδες θα έχουν ένα μήνα
στη διάθεσή τους για να προχωρήσουν στις κινή-
σεις ενίσχυσής τους, καθώς η αυλαία της μεταγρα-
φικής περιόδου θα πέσει στις 2 Φεβρουαρίου.

«Σας ενημερώνουμε σε συνέχεια της ανακοίνω-
σης που εκδόθηκε την Παρασκευή 28/11/2014
από την Εκτελεστική Γραμματεία της Ελληνικής
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αναφορικά με τη
χρονική διάρκεια της χειμερινής μετεγγραφικής
περιόδου (Ιανουάριος 2015), ότι η έναρξή της ορί-
στηκε για το Σάββατο 3/1/2015 και η ολοκλήρωσή
της για τη Δευτέρα 2/2/2015 και ώρα 20:00», ανα-
φέρεται στη σχετική ενημέρωση από την ΕΠΟ. 

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ
ΦΟΥΤΜΠΟΛ ΛΙΓΚ

Ανακοινώθηκε απο το αρμόδιο όργανο της
ΕΠΑΕ η 7η αγωνιστική της φουτμπόλ λίγκ (Παρα-
σκευή-Κυριακή-Δευτέρα)Αναλυτικά :

Παρασκευή (5/12)
Ηρακλής Ψαχνών - Απόλλων Σμύρνης

Κυριακή (7/12)
Φωστήρας - Ερμιονίδα
ΑΕΚ - Επισκοπή
Αχαρναϊκός – Άλιμος

Δευτέρα (8/12)
Πανηλειακός – Παναχαϊκή
Χανιά - Παναιγιάλειος
Ρεπό: Καλλιθέα



Η ΜΙΚΤΗ ΕΠΣΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛIΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ 

Σήμερα στο Δημοτικό Στάδιο Μεγάρων θα διε-
ξαχθεί η 3η αγωνιστική το πρωτάθλημα Ενωσε-
ων που διοργανώνει η ΕΠΟ για την προεπιλο-
γή της. Αντίπαλες οι ομάδες της ΕΠΣΔΑ και της
ΕΠΣΑΝΑ. Το παιχνίδι των παίδων θα ξεκινήσει
στις 13:00 και των Νέων στις 15:00.

Απο τους δυο προπονητές Σωκράτη
Τυρλή(παίδες) και Αποστόλη Λινάρδο(Νέοι)
καλούνται οι κάτωθι ποδοσφαιριστές να βρίσκο-
νται στο γήπεδο Μεγαρέων Ολυμπιονικών.

ΠΑΙΔΕΣ(11:45):
Τυρλής, Σταύρος (Πανελ/κός), Ηλιόπουλος,

Χαραλαμπίδης, Λογοθέτης Φώτης, Λογοθέτης
Αγγελος, Φίλης,  Ζίου Θ(Πανελ. Ένωση), Γκέρ-
τσος, Σεμερτζάκης(Ακράτητος), Μανάφας,  

Τσαλούχος,  Παππάς Βελισάριος , Πουρσανί-
δης, Χειλετζάρης Γ., Χειλετζάρης Φ(Λέων), Τσί-
τος Κ(Αγ.Ανάργυροι), Τερζάκης - ΠΑΟΚ Μάν-
δρας).

ΝΕΟΙ(13:30):
Σοφιανίδης(Δύναμη), Χόντος(Νέα Πέραμος),

Πετσίτης-Λάλας(ΠΑΟΚ Μάνδρας), Μαυρίδης-
Κέσοβ(Πυρρίχιος), Μπίκας(Σκορπιός Φυλής),
Ιωάννου(Ακράτητος), Κανακάρης, Μανάφας,
Σαμαράς(Λέων), Παππάς(Κριός Ασπροπύρ-
γου), Καλαιτζής(Μεγαρικός), Κακοσίμος(Ειδυλ-
λιακός), Λογοθέτης(Πανελ.Ενωση), Λιόλιος(Αίας
Παραλίας), Βαρελάς(Βύζας Μεγάρων), Χιονί-
δης(Απόλλων Ποντίων Ασπροπύργου).
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ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΡΑΟΥΛΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ

Σε γνώριμα λημέρια ξαναγύρισε ο
προπονητής Βασίλης Καραούλης που
αναλαμβάνει ξανά τον Μανδραικό. 
Ο εν λόγω είχε παραιτηθεί  απο την

ομάδα της Μάνδρας μετά το μάτς με την
Μανωλάδα την 1η αγωνιστική επί προ-
εδρίας Σπύρου Μαραθωνίτη.  
Ο εν λόγω τεχνικός έπιασε αμέσως

δουλειά και θα βρίσκεται στον πάγκο
την Κυριακή στην Ζάκυνθο στο μάτς με
τον Ζακυνθιακό.

ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

Με αφορμή του ρεπό
που έχουν οι δύο ομάδες
στο πρωτάθλημα, για να
δοκιμαστούν πρόσωπα
και σχήματα και να μην
υπάρξει απραξία, ο
Πανελευσινιακός θα
δώσει φιλικό αγώνα την
Παρασκευή στι; 15:00
στο στάδιο Ελευσίνας με
την Καλλιθέα. 

Οι δύο τεχνικοί Κώστας
Παρθενίου και Νίκος
Παντέλης θα δώσουν
χρόνο συμμετοχής σε
όλους τους παίκτες τους.
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Εξαρθρώθηκε σπείρα που 
διέπραττε απάτες με 
στεγαστικά δάνεια 

-Πώς γινόταν η κομπίνα 

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνο-
μίας εξαρθρώθηκε πολυπληθής εγκληματική
οργάνωση, τα μέλη της οποίας συμμετείχαν
σε κακουργηματικού χαρακτήρα απάτες σε
βάρος Τραπεζικού Ιδρύματος, καθώς ενέχο-
νται σε παράνομες δανειοδοτήσεις, μέσω
υπερεκτιμήσεων ακινήτων και σε συνακό-
λουθες παράνομες εκταμιεύσεις των χρημα-
τικών ποσών των δανείων.

Διακριβώθηκε η εμπλοκή συνολικά ογδό-
ντα ενός ατόμων, μεταξύ των οποίων υπάλ-
ληλοι τραπεζικού υποκαταστήματος επαρ-
χιακής πόλης της Πελοποννήσου, πολιτικοί
μηχανικοί, δικηγόροι, μεσάζοντες κ.α., σε
βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία
για τα αδικήματα της ένταξης και συμμετοχής
σε εγκληματική οργάνωση, της διακεκριμέ-
νης απάτης και πλαστογραφίας με χρήση,
κατ' εξακολούθηση και της παράβασης της
νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματι-
κή δραστηριότητα και άλλα συναφή αδικήμα-
τα.

Προηγήθηκε πολύμηνη και ενδελεχής
οικονομική αστυνομική έρευνα, με τη συν-
δρομή των αρμόδιων Υπηρεσιών του Τραπε-
ζικού Ιδρύματος, κατά την οποία διαπιστώθη-
κε ότι η εγκληματική οργάνωση δρούσε του-
λάχιστον την τελευταία πενταετία.

Συγκεκριμένα η διερεύνηση της υπόθεσης
ξεκίνησε ύστερα από σχετική αναφορά του
Τραπεζικού Ιδρύματος, με σκοπό την εξακρί-
βωση πρόκλησης οικονομικής ζημίας σε
βάρος της Τράπεζας και την αναζήτηση
τυχόν ποινικής ευθύνης του Προϊστάμενου
του Τμήματος χορήγησης στεγαστικών
δανείων του συγκεκριμένου Τραπεζικού
Υποκαταστήματος.

Όπως προέκυψε από την εξειδικευμένη
αστυνομική έρευνα, οι εμπλεκόμενοι είχαν
συστήσει εγκληματική οργάνωση με διαρκή
δράση και διακριτούς ρόλους και εφάρμοζαν
συγκεκριμένη μεθοδολογία (modus operan-
di).

Ηγετικό ρόλο διαδραμάτιζε ο προαναφε-
ρόμενος ημεδαπός, Τμηματάρχης του τραπε-
ζικού υποκαταστήματος, έχοντας ως άμε-
σους συνεργούς την βοηθό του, επίσης τρα-
πεζικό στέλεχος, τον νομικό σύμβουλο του
υποκαταστήματος, πέντε συνεργαζόμενους
μηχανικούς, και τρεις μεσάζοντες - διαμεσο-
λαβητές των αγοραπωλησιών, άπαντες ημε-
δαποί.

Γκαζάκια σε κτίριο της ΕΥΔΑΠ επί της Λ. Θηβών

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε, στις 03.45, χθες τα ξημερώματα, στο κτίριο της
ΕΥΔΑΠ, στη Λεωφόρο Θηβών 491, όταν άγνωστοι πέταξαν γκαζάκια.

Οι αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί μηχανισμοί έσκασαν μέσα στο κτίριο, με απο-
τέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. 

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική, η οποία κατάφερε να σβήσει τη
φωτιά, πριν αυτή πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Στο έργο της κατάσβεσης μετείχαν 2 οχήματα με 8 πυροσβέστες.

Διακοπή κυκλοφορίας στην Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπή της κυκλοφορίας θα τεθούν σε ισχύ
από τις 4 το απόγευμα της Τετάρτης έως το αργότερο τις 7:00 το πρωί της
Πέμπτης, στη νέα εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών, μεταξύ των κόμβων Κιά-

του και Ξυλοκά-
στρου.

Η διακοπή της
κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς
αφορά και τα δύο
ρεύματα και οι
οδηγοί θα κατευ-
θύνονται μέσω
παράκαμψης στην
παλαιά εθνική
οδό.

Οι κυκλοφορια-
κές ρυθμίσεις είναι
απαραίτητες για την εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης της γέφυρας της Άνω
Διάβασης Μελισσίου.

ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ   ---    ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ   

Έρευνα:Οι αγορές των 
καταναλωτών τα Χριστούγεννα 

Πρωταγωνιστές των αγορών της φετινής 
εορταστικής περιόδου στην Ελλάδα αναδεικνύονται

τα smartphones.

Αφενός αποτελούν
το πιο επιθυμητό
δώρο για τους Έλλη-
νες τα Χριστούγεννα,
αφετέρου αυξάνονται
οι καταναλωτές, που
θα κάνουν τις αγορές
τους μέσω “έξυ-
πνων” κινητών. Περί-
που έξι στους δέκα

Έλληνες (το 59%) δηλώνουν ότι σκοπεύουν να χρησιμοποι-
ήσουν το smartphone ή το tablet τους για αγορές προϊόντων,
με το 34% να σημειώνει ότι έχουν, ήδη, κάνει αγορές μέσω
των συσκευών αυτών.

Η τάση αυτή είναι εμφανέστερη στις χώρες της ανατολικής
και νότιας Ευρώπης, όπου το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω
κινητού δεν είναι ακόμη τόσο διαδεδομένο. Η διαφορά μετα-
ξύ παρούσας και μελλοντικής χρήσης στην Ελλάδα, την
Πορτογαλία, την Πολωνία, την Ουκρανία και τη Ρωσία υπερ-
βαίνουν το 25%.

Σε χώρες, όπως η Αγγλία, η Ελβετία, η Γερμανία και το
Λουξεμβούργο, η τάση να χρησιμοποιούνται τα smart-
phones για αγορές φαίνεται να περιορίζεται στο μέλλον.
Αυτές οι χώρες είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο νωρίτερα
από τις υπόλοιπες και είναι αρκετά ώριμες, όσον αφορά τις
αγορές μέσω smartphones.

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από τη Χριστουγεν-
νιάτικη Έρευνα της Deloitte για το 2014, στην οποία παρου-
σιάζονται οι αγοραστικές τάσεις των Ευρωπαίων καταναλω-
τών για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων του
2014.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα smartphones αναδεικνύονται
τα πιο επιθυμητά δώρα των εορτών. Οι άνδρες προσελκύο-
νται περισσότερο από τα smartphones, με το 61% των ερω-
τηθέντων να τα επιλέγουν ως το πιο επιθυμητό δώρο,
καθώς και από τους υπολογιστές, φορητούς και επιτραπέζι-
ους, που με ποσοστό 56% έρχονται στη δεύτερη θέση. Οι
φορητοί και οι επιτραπέζιοι υπολογιστές είναι μεν στη δεκά-
δα των πιο επιθυμητών δώρων των γυναικών, αλλά βρίσκο-
νται στη 10η θέση. Τα smartphones και τα tablets απουσιά-
ζουν από τη δεκάδα των πιο επιθυμητών δώρων των γυναι-
κών.

Οι καταναλωτές “omni-channel”
Στην Ελλάδα οι καταναλωτές, που δηλώνουν ότι κάνουν

αγορές από το διαδίκτυο, αυξάνονται, αγγίζοντας - ποσοστι-
αία - το 39% το 2014 εν συγκρίσει με 33% το 2013.

Στην πρώτη θέση των ευρωπαϊκών χωρών, που αγορά-
ζουν περισσότερο online, βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο με
44 %.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι καταναλωτές σήμερα γίνονται
“omni-channel”, επιλέγοντας να κάνουν ενημερωμένες αγο-
ρές, τόσο μέσω των φυσικών καταστημάτων όσο και μέσω
του διαδικτύου, συνδυάζοντας, έτσι, τα οφέλη και των δύο
εναλλακτικών.

Το διαδίκτυο και ο συνδυασμός διαδικτύου/καταστημάτων
χρησιμοποιείται, κυρίως, από τους περισσότερους Ευρω-
παίους για να πάρουν ιδέες και συμβουλές για “digital” προϊ-
όντα, όπως είναι video games, μουσική, ταινίες, υψηλή
τεχνολογία, οικολογικά τεχνολογικά προϊόντα και βιβλία.

Πέραν των “digital” προϊόντων, όπως είναι τα video games,
η υψηλή τεχνολογία, η μουσική και οι ταινίες, τα οποία θα
αγοραστούν, κυρίως, μέσω διαδικτύου (τόσο στην Ελλάδα
όσο και στην Ευρώπη), τα υπόλοιπα δώρα θα αγοραστούν,
κυρίως, μέσω των καταστημάτων, καθώς η εμπειρία επίσκε-
ψης στα στολισμένα καταστήματα δίνει ιδιαίτερη ικανοποίη-
ση στους καταναλωτές τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέν-
νων.

Προϋπολογισμός

Το 2014 οι Ευρωπαίοι καταναλωτές σκοπεύουν να ξοδέ-
ψουν, κατά μέσο όρο, €488 στις αγορές τους κατά την εορ-
ταστική περίοδο των Χριστουγέννων, ποσό το οποίο είναι
κατά μόλις 3% μειωμένο σε σχέση με τις πραγματικές δαπά-
νες, που οι ίδιοι δήλωσαν ότι έκαναν την εορταστική περίο-
δο του 2013.

Στην Ελλάδα, οι καταναλωτές δηλώνουν ότι σχεδιάζουν να
ξοδέψουν €406 μειώνοντας τον προϋπολογισμό τους κατά
12,5% σε σχέση με τις πραγματικές δαπάνες, που οι ίδιοι
δήλωσαν ότι έκαναν την εορταστική περίοδο του 2013.

Τον προϋπολογισμό αυτό θα μοιράσουν σε φαγητό (€163),
δώρα (€162) και σε κοινωνικές δραστηριότητες (€81). Σχετι-
κά με τον καταμερισμό των δώρων των Ελλήνων, ένα 58%
του προϋπολογισμού αναμένεται να διατεθεί σε δώρα εντός
της οικογενείας (24% στα παιδιά τους, 17% για τον/την
σύντροφό τους και 17% για τον εαυτό τους), ενώ 39% του
προϋπολογισμού αναμένεται να διατεθεί σε δώρα προς
άλλους ενήλικες (22%) και άλλα παιδιά (17%). Ένα 3% ανα-
μένεται να διατεθεί σε φιλανθρωπικές δωρεές.

Τα δώρα

Τα βιβλία αποτελούν το πιο πιθανό δώρο, για φίλους και
συγγενείς, για τα Χριστούγεννα του 2014 στην Ευρώπη. Τα
δώρα που οι Έλληνες καταναλωτές δήλωσαν ότι θα προ-
σφέρουν περισσότερο είναι τα ρούχα και τα παπούτσια
(45%), τα βιβλία (49%) και τα αρώματα και τα καλλυντικά
(33%).

Σχετικά με το χρόνο, που θα κάνουν τις αγορές τους οι
καταναλωτές, ελάχιστοι Έλληνες καταναλωτές κάνουν τις
αγορές των Χριστουγεννιάτικων δώρων τους πριν το Δεκέμ-
βριο (5%). Η αγοραστική κίνηση φαίνεται ότι ξεκινά την 1η
Δεκεμβρίου, με το 90% των Ελλήνων καταναλωτών να κάνει
τις Χριστουγεννιάτικες αγορές του μέσα στο μήνα.

Η έρευνα

Πρόκειται για τη 17η κατά σειρά έρευνα, που πραγματο-
ποιεί η εταιρία και φέτος καλύπτει 17 ευρωπαϊκές χώρες -
μεταξύ των οποίων για πέμπτη φορά φέτος και η Ελλάδα -
καθώς και τη Νότια Αφρική.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την πρώτη έως και την
τρίτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, οπότε τέθηκαν ερωτήματα
σε ένα ευρύ αντιπροσωπευτικό δείγμα καταναλωτών
(17.326 άτομα) ηλικίας μεταξύ 18 - 65 ετών, προκειμένου να
καταγραφούν οι προγραμματισμένες δαπάνες σε δώρα,
φαγητό και ποτό για τα γιορτινά γεύματα, αλλά και για τη δια-
σκέδαση.
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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

8.11.14

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

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

- 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

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

τρυπάνι) σε λογική τιμή.
Πληροφορίες  στο 210 5548930 

ή στο 6972203340
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(18.3.13)

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)

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  

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

Νέος 35 ετών
ψάχνει σοβαρή

γνωριμία με
κοπέλα. 

Τηλέφωνο
6946455806

21.11.11

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

- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

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

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

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546674-5546285

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

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

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-

5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213

2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

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

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

210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210

5546993 - 5560800 - 5543065

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑΣτο κατάστημά
μας θα βρείτε:

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

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

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

ΙΒΙΣΚΟΣ

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

ακά.         ακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-

ταρατσών.        ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερμόΕγκατάσταση συστήματος αντλίας θερμό--

τητας.       τητας.       
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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Οι ελληνικές αρχές βέβαια, συνεχίζουν τις ενέργειες
ολοκλήρωσης του προγράμματος αποκατάστασης
των ΧΑΔΑ, με στόχο τον μηδενισμό τους και την

πλήρη εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης. Παράλληλα,
διεκδικούν την χρησιμοποίηση των χρηματικών προστίμων
για την χρηματοδότηση έργων κατασκευής υποδομών υπο-
κατάστασης των χωματερών, δεδομένο που άλλωστε έχει
καταγραφεί ως σύσταση προς την ΕΕ από το Ευρωκοινο-
βούλιο.

Η κατάσταση σήμερα

Η τρέχουσα εικόνα του Προγράμματος παύσης λειτουργίας
και αποκατάστασης ΧΑΔΑ, έχει ως εξής:

• οι ενεργοί ΧΑΔΑ μειώθηκαν στους 39 (από 70 τον Ιούνιο
2014),

• οι ανενεργοί μειώθηκαν στους 206 (από 223 τον Ιούνιο
2014)

Από τους 39 ενεργούς ΧΑΔΑ, οι 21, δηλαδή το 54% του
συνόλου των ενεργών ΧΑΔΑ, βρίσκονται σε νησιά 5 περιφε-
ρειών της χώρας και εξυπηρετούν συνολικά περίπου 60.000
κατοίκους δηλαδή μόλις το 0,56% του πληθυσμού της χώρας
και ποσότητα απορριμμάτων της τάξης των 30.000 τον/έτος.
Συγκεκριμένα, οι ενεργοί ΧΑΔΑ στις Περιφέρειες Ιονίων
Νησιών, Αττικής, του Βορείου Αιγαίου και της Κρήτης βρί-
σκονται σε μικρά νησιά, δηλαδή στα Διαπόντια της Κέρκυ-
ρας, την Ύδρα, τα Κύθηρα, Αντικύθηρα και στη Γαύδο, ενώ
στο Νότιο Αιγαίο υπάρχουν μεγάλα νησιά όπως η Σαντορίνη
αλλά και πολλά μικρότερα νησιά όπως Κάλυμνος, Κάσος,
Σίκινος κλπ. με ενεργό ΧΑΔΑ. Οι υπόλοιποι 18 ενεργοί
ΧΑΔΑ (46%) εντοπίζονται στην Πελοπόννησο, Δράμα και
Νότια Εύβοια.

Η συνολική επίδοση του προγράμματος εξάλειψης των
ΧΑΔΑ μέχρι και το Νοέμβριο 2014 έχει ως ακολούθως:

� Ποσοστό παύσης λειτουργίας ενεργών ΧΑΔΑ σε σχέση
με τον Οκτώβριο 2010: 84,3%. Η συνολική επίδοση του προ-
γράμματος εξάλειψης των διαχρονικά καταγεγραμμένων
ΧΑΔΑ:

� Ποσοστό αποκατεστημένων ΧΑΔΑ σε σχέση με το σύνο-
λο των καταγεγραμμένων: 92%. Συνεπώς, διαχρονικά, η
συνολική πρόοδος των ενεργειών για την αντιμετώπιση του

προβλήματος της ανεξέλεγκτης διάθεσης είναι συστηματική
και αξιόλογη και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται.

Για όλες τις περιοχές υπάρχουν δρομολογημένα ή υλοποι-
ούμενα έργα τελικής ή/και μεταβατικής διαχείρισης. Το σύνο-
λο των 245 ΧΑΔΑ έχει διασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Η τρέχουσα πρόοδος των έργων αποκατάστασης έχει ως
ακολούθως:

• Αριθμός εκτελούμενων αποκαταστάσεων (με σύμβαση
και ανάδοχο): 63 (25,7%)

• Αριθμός αποκαταστάσεων ΧΑΔΑ σε φάση δημοπράτη-
σης: 127 (51,9%)

• Αριθμός ΧΑΔΑ σε φάση ολοκλήρωσης μελετών: 55
(22,4%)

Η εκτίμηση της εξέλιξης της ολοκλήρωσης των έργων απο-
κατάστασης των υπολειπόμενων ΧΑΔΑ έχει ως ακολούθως:

• 25 ΧΑΔΑ αποκαθίστανται εντός του 2014
• 220 ΧΑΔΑ θα αποκατασταθούν εντός του 2015

Αρμοδιότητα της Αυτοδιοίκησης

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η διαχείριση των αστι-
κών αποβλήτων αποτελεί ευθύνη και αρμοδιότητα της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Φορείς Διαχείρισης Στερεών Απο-
βλήτων και σε ορισμένες περιπτώσεις Περιφέρεια), με την
κεντρική διοίκηση να διατηρεί ρόλο επιτελικό, νομοθέτησης,
περιβαλλοντικής αδειοδότησης ανάλογα με την κατηγορία,
ελεγκτικό, χρηματοδοτικό και εν γένει παρακολούθησης της
ορθής εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Κατά
συνέπεια, το Υπουργείο δεν έχει άμεση αρμοδιότητα και
εμπλοκή στις επιλογές των αρμοδίων φορέων της τοπικής
αυτοδιοίκησης.

Σημειώνεται ότι προϋπόθεση για την εξάλειψη της ανεξέλε-
γκτης διάθεσης είναι να λειτουργεί δίκτυο υποδομών ώστε
κάθε Δήμος να έχει πρόσβαση σε νόμιμη εγκατάσταση δια-
χείρισης αποβλήτων. Παράλληλα με την ολοκλήρωση των
αντίστοιχων έργων ΠΕΣΔΑ προωθείται, με βάση τις προτά-
σεις των οικείων ΟΤΑ, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό:

• η μεταφορά των απορριμμάτων σε νόμιμα λειτουργούσες
εγκαταστάσεις διαχείρισης γειτονικών περιοχών,

• η λειτουργία προσωρινών έργων διαχείρισης, όπως π.χ.
μεμονωμένες εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής στερεών

αστικών αποβλήτων, συστήματα κομποστοποίησης προδια-
λεγμένων οργανικών ή διαχωρισμένων στερεών αστικών
αποβλήτων, δεματοποιητές υπολειμμάτων και χώροι προ-
σωρινής αποθήκευσης, και

• η εντατικοποίηση της Διαλογής στην Πηγή και της ανακύ-
κλωσης.

Η επιλογή της προσφορότερης εναλλακτικής λύσης εξαρ-
τάται από το συνολικό κόστος διαχείρισης, τα χαρακτηριστικά
κάθε περιοχής και την κρισιμότητα του εκάστοτε χρονοδια-
γράμματος σε συνάρτηση με το χρονοδιάγραμμα υλοποίη-
σης των υποδομών του ΠΕΣΔΑ προς τελική εξυπηρέτηση
των Δήμων.

Το ΥΠΕΚΑ, αντιλαμβανόμενο την κρισιμότητα της κατάστα-
σης, έχει ήδη προχωρήσει -στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
του- σε συγκεκριμένες ενέργειες, όπως:

α) αποτύπωση της περιβαλλοντικής κατάστασης πολλών
περιοχών, μέσω των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος,

β) εξεύρεση προσωρινού αποδέκτη για τη νόμιμη διάθεση
των απορριμμάτων, με την έγκριση, από κοινού με το
Υπουργείο Εσωτερικών, της προσωρινής μεταφοράς των
απορριμμάτων,

γ) εκκίνηση ή/και επιτάχυνση τοπικών προγραμμάτων της
ανακύκλωσης συσκευασιών,

δ) χρηματοδότηση των έργων διαχείρισης αποβλήτων, των
έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ και της δημόσιας δαπάνης για
πολλά έργα περιφερειακών σχεδιασμών,

ε) νομοθετικές πρωτοβουλίες και θεσμικές ρυθμίσεις, οι
οποίες και θα συνεχισθούν.

Οι υποδομές σήμερα

Λειτουργούν 75 Χώροι Υγειονομικής Ταφής, δίκτυο 54
Σταθμών Μεταφόρτωσης, συστήματα διαλογής στην πηγή
συσκευασιών για περίπου 85% του πληθυσμού, 31
Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, καθώς και 4
Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων.

Υλοποιούνται 19 νέοι ΧΥΤΑ, 17 επεκτάσεις ΧΥΤΑ και 34
ΣΜΑ. Επίσης, προς υπογραφή σύμβασης είναι οι μονάδες
επεξεργασίας αποβλήτων στην Πελοπόννησο, Δυτική
Μακεδονία, Ηλεία, Σέρρες και Ήπειρο, ενώ εξελίσσονται οι
διαγωνισμοί για τις ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης, Αιτωλοακαρ-
νανίας, Θήβας και Φωκίδας (ΟΕΔΑ).

Οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν τις ενέργειες αποκατάστασης των ΧΑΔΑ, 
με στόχο τον μηδενισμό τους και την πλήρη εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης.

Η συνέχεια από σελ. 2


