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ΑΦΑΝΤΕΣ ΟΙ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ
Σε πολλά τμήματα οι ψηφοφόροι 
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Άρπαξαν χρηματοκιβώτιο
εταιρείας αλλά... τους
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των δραστών που τράπηκαν πεζοι σε φυγή 

Τιμή : 0,01€ 

Σελ: 12-13

Προς κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ & ΑΝΕΛ 

Σελ: 2

Σελ: 8

Ιστορικής σημασίας 
για τις Αχαρνές 

η υπογραφή συμφώνου
συνεργασίας με την ΕΛ.ΑΣ.

- Θα αποφέρει στο Δήμο έσοδα από υπερτοπική
 χρήση ακινήτων και θα παγιώσει ένα  κλίμα

 ασφάλειας και προστασίας στις γειτονιές
Σελ: 3 Σελ: 3

Σελ: 2

Σελ: 5

Σελ: 5

Tα αποτελέσματα στο
99,80% της Επικρατείας

Τσίπρας: Προτεραιότητα
μας η προώθηση σαρωτι-

κών μεταρρυθμίσεων

˙??„??? ?? ????????? ??? ???? ???
??????????? ??? ??? ????„??„????
„??? ?„? ??? ??????¨



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

ΡΟΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΠΡΑΙΟΥ 54

Τηλέφωνο:
210 55 46 916

24ΩΡΟ

Ασπρόπυργος
Καπάτου Μαρία Γ.
Αγίου Δημητρίου

9 & Αχαρνών,
2105578420

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.
Παναγίας Γρηγορού-
σης 50 & Μπότσαρη,

2102387965

Αχαρνές
Ρουμπετίτσιου Μαρία

Ι. Αριστοτέλους 
200-202, 

Τηλέφωνο:
2102477292

Ευθυμίου Βάια Δ.
Φιλαδελφείας 157,
Αχαρνές, 13671, 

Τηλέφωνο:
2130146658

Μάνδρα
Ρούτης Κωνσταντί-
νος Χ. Κοροπούλη

Βαγγέλη 15, 
Τηλέφωνο:
2105551954

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
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 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Συννεφιά 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 11 έως 19
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας,

Φόντας, Φόνης, Ξενοφωντία
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Διάρρηξη σε εταιρεία στο Μενίδι έγινε τα ξημερώ-
ματα του Σαββάτου , τους δράστες όμως πρόδωσε
το όχημα που θα χρησιμοποιούσαν ως μέσο δια-
φυγής.

Αναλυτικότερα, γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα οι
δράστες παραβίασαν το παράθυρο εταιρείας στην
οδό Αγίου Φανουρίου στο Μενίδι, προκειμένου να
διαρρήξουν το χώρο όπου ήξεραν ότι βρίσκεται το
χρηματοκιβώτιο.

Αφού κατάφεραν να το ξηλώσουν, στη συνέχεια το
κατέβασαν με σχοινί από το παράθυρο του πρώτου
ορόφου και το φόρτωσαν στο όχημα που είχαν
παρκάρει μπροστά από τα γραφεία της εταιρείας. 

Τη στιγμή που έβαλαν τη μηχανή μπροστά για να
διαφύγουν, το όχημα παρουσίασε βλάβη, με απο-
τέλεσμα να αναγκαστούν να φέρουν δεύτερο όχημα για να
μεταφέρουν το χρηματοκιβώτιο.

Μέχρι, όμως, να φτάσει εκεί, οι δράστες έγιναν αντιλη-
πτοί από τους περίοικους, οι οποίοι ειδοποίησαν την
αστυνομία. 

Ωστόσο, οι διαρρήκτες εγκατέλειψαν τα οχήματα και το
χρηματοκιβώτιο επί τόπου και πρόλαβαν να εξαφανι-
στούν. Οι αρχές πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπι-
σμό τους.

Όσκαρ γκαντεμιάς για διαρρήκτες
επιχείρησης στο Μενίδι

Άρπαξαν χρηματοκιβώτιο εταιρείας αλλά...
τους έμεινε το αυτοκίνητο !

Οι αρχές πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό 
των δραστών που τράπηκαν πεζοι σε φυγή 

Προς κυβέρνηση συνεργασίας με τους ΑΝΕΛ, με
πλειοψηφία 162 εδρών συνολικά, φαίνεται να οδηγείται
η Κουμουνδούρου μετά το αποτέλεσμα των εκλογών
της 25ης Ιανουαρίου. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναδείχθηκε πρώτο κόμμα, ωστόσο η
αυτοδυναμία δεν επετεύχθη , κάτι που οδήγησε άμεσα
τον Αλέξη Τσίπρα σε επαφές με τους κ. Καμμένο και
Θεοδωράκη για ενδεχόμενη κυβερνητική συνεργασία,
με τη συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ να φαντάζει αυτή
την ώρα ως το πιθανότερο σενάριο.  Στο πλαίσιο αυτό,
σήμερα Δευτέρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα συναντη-
θεί με τον πρόεδρο των ΑΝΕΛ, αλλά και τον επικεφα-
λής του Ποταμιού με στόχο τη διαμόρφωση ευρύτερων
συναινέσεων κάτι που δεν αρνείται ο Σταύρος Θεοδω-
ράκης.

Η νέα Βουλή θα είναι επτακομματική, με το Κίνημα
του Γιώργου Παπανδρέου να μένει εκτός εθνικής αντι-
προσωπείας και το ΠΑΣΟΚ να καταλαμβάνει την
τελευταία θέση. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά
που δεν θα υπάρχει ένας Παπανδρέου στη Βουλή
από το 1923. 

Τα πιθανά ονόματα της νέας κυβέρνησης

Σύμφωνα με Το Βήμα, όλα δείχνουν ότι κορυφαίο και
κεντρικό ρόλο θα διαδραματίσει ο Γ. Δραγασάκης,
πιθανότατα από την θέση του αντιπροέδρου της
κυβέρνησης και του γενικού συντονιστή επί των οικο-
νομικών.

Οι περισσότερες πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι
υπουργός Οικονομικών θα είναι ο Γ. Βαρουφάκης, με
αναπληρωτή, αρμόδιο για τα έσοδα τον Ευκλ. Τσακα-
λώτο. Κάποιες πηγές πάντως επιμένουν ότι ο κ.
Βαρουφάκης θα έχει τελικώς άλλο ρόλο.

Σε αυτή τη δομή θα είναι ενταγμένη η ομάδα δια-
πραγμάτευσης που θα δημιουργηθεί και στην οποία
αναμένεται και ακούγεται ότι θα ανατεθούν ρόλοι σε
πρόσωπα όπως η Ράνια Αντωνοπούλου (υποψήφια
στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας) και κατά κάποιους, ο Ν.
Χριστοδουλάκης. Σε περίπτωση που η Λούκα Κατσέλη
αναλάβει επικεφαλής στο ΤΧΣ θα αποτελεί και μέλος
της ομάδας διαπραγμάτευσης.

Προς κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ & ΑΝΕΛ -
Tα αποτελέσματα στο 99,80% της Επικρατείας
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ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΩΝ

ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ 
Σχεδόν 47.000 οχήματα πέρασαν από
τον σταθμό διοδίων της Ελευσίνας
μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου 

Φαινόμενα επιθέσεων με πέτρες σε διερχόμενα
αυτοκίνητα έχουν παρατηρηθεί το τελευταίο

διάστημα σε διάφορα σημεία της Αττικής Οδού

Χωρίς προβλήματα διεξήχθηη η έξοδος
των ετεροδημοτών προς τις εκλογικές
τους περιφέρειες.

Σύμφωνα με στοιχεία της Νέας Οδού, από τα διό-
δια Αφιδνών, από την Παρασκευή μέχρι και τη 1 το
μεσημέρι του Σαββάτου πέρασαν 36.185 οχήματα,
κίνηση αυξημένη κατά 28,74% σε σχέση με το ίδιο
διάστημα της προηγούμενης εβδομάδας, ενώ από
τον σταθμό διοδίων της Ελευσίνας, από την Παρα-
σκευή μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου πέρασαν
47.000 οχήματα.

Από τον σταθμό ΚΤΕΛ του Κηφισού 50.000 ετε-
ροδημότες ταξίδεψαν από την Παρασκευή, κίνηση
κατά 50% αυξημένη, ενώ παράλληλα έχουν αυξη-
θεί και τα έκτακτα δρομολόγια των λεωφορείων.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπευθύνων η κίνηση
σε σχέση με παλιότερες εκλογικές αναμετρήσεις
χαρακτηρίζεται σχετικά μειωμένη.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ είχε  ενισχύσει τους συρμούς της με
επιπλέον βαγόνια και τα κατά  30% φθηνότερα τα
εισιτήρια προκειμένου να διευκολύνει το επιβατικό
κοινό για την άσκηση του εκλογικού του δικαιώμα-
τος.

Ιστορικής σημασίας για τις Αχαρνές 
η υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με την ΕΛ.ΑΣ.
- Θα αποφέρει στο Δήμο έσοδα από υπερτοπική χρήση ακινήτων 
και θα παγιώσει ένα  κλίμα ασφάλειας και προστασίας στις γειτονιές

Ιστορικής σημασίας για την πόλη
και τους δημότες των Αχαρνών
είναι το σύμφωνο συνεργασίας

που υπεγράφη την Παρασκευή
23/01/2015 μεταξύ του Δήμου Αχαρ-
νών και της Ελληνικής Αστυνομίας,
στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης
Κασσαβός συνυπέγραψε με τον
Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ.
Δημήτριο Τσακνάκη, παρουσία του
Γενικού Γραμματέα Δημοσίας Τάξης
και πρώην Αντιεισαγγελέα του Αρείου
Πάγου κ. Αθανάσιου Ανδρεουλάκου,
σύμφωνο συνεργασίας ανάμεσα στο
Δήμο και το Υπουργείο. 

Με το σύμφωνο συνεργασίας επι-
τυγχάνεται η επίλυση δύο χρόνιων
προβλημάτων που ταλανίζουν τις
Αχαρνές. Αφενός, η αποτελεσματική
και διαρκή αστυνόμευση της πόλης
μας, αφετέρου η ανταποδοτικότητα για μια υπερτοπική
χρήση της δημοτικής έκτασης από την Σχολή της Αστυνο-
μίας στην Αμυγδαλέζα. Είναι μάλιστα η πρώτη φορά που ο
Δήμος Αχαρνών υπογράφει σύμφωνο συνεργασίας που θα
του αποφέρει έσοδα
από υπερτοπική
χρήση.

Γ. ΚΑΣΣΑΒΟΣ

Το σύμφωνο συνερ-
γασίας αποτελεί 

ορόσημο σε 
συμβολικό και
ουσιαστικό

επίπεδο για το
Δήμο μας

Μετά την υπογραφή
του συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και
της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης
Κασσαβός δήλωσε: 

"Η υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας με την ΕΛ.ΑΣ.
αποτελεί το επιστέγασμα της αναγνώρισης ενός δίκαιου
αιτήματος και μιας μακροχρόνιας διεκδίκησης από την
πλευρά του Δήμου Αχαρνών. 

Το σύμφωνο συνεργασίας αποτελεί ορόσημο σε συμβολι-
κό και ουσιαστικό επίπεδο για το Δήμο μας, λαμβάνοντας
υπόψη ότι είναι η πρώτη φορά που το Ελληνικό Δημόσιο:

α) αναγνωρίζει επίσημα το καθεστώς ιδιοκτησίας του

Δήμου Αχαρνών επί της έκτασης 2.521,71 στρεμμάτων στη
θέση Αμυγδαλέζα (εκ των οποίων η ΕΛ.ΑΣ. καταλαμβάνει
τα 363,5 στρέμματα) 

β) αναγνωρίζει και προστατεύει το αναφαίρετο δικαίωμα
του Δήμου να λαμβάνει από την ΕΛ.ΑΣ. μίσθωμα ύψους

550.000 ευρώ/ετησίως
για τη χρήση του ακινή-
του.

γ) θέτει τις βάσεις για
τη δημιουργία ενός
πρότυπου Αστυνομι-
κού τμήματος με διαρ-
κή και αποτελεσματική
αστυνόμευση για την
πάταξη της παραβατι-
κότητας και την κατα-
πολέμηση της εγκλη-
ματικότητας στο Δήμο
Αχαρνών. 

δ) δίνει τη δυνατότητα
στο Δήμο Αχαρνών να

προβεί μονομερώς στην καταγγελία της σύμβασης σε περί-
πτωση μεταβολής της χρήσης του μισθίου χωρίς την σύμ-
φωνη γνώμη του.

Σήμερα, όλοι μαζί κάνουμε το πρώτο βήμα για την παγίω-
ση ενός κλίματος ασφάλειας και προστασίας στις γειτονιές
και τις συνοικίες του Δήμου μας. Ευχαριστώ τους συνεργά-
τες μου, καθώς και το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών για τη
στήριξη τους στον αγώνα αυτό. Όλοι μας δικαιούμαστε να
είμαστε υπερήφανοι και δικαιωμένοι για την εξασφάλιση της
καλύτερης, αποτελεσματικής και διαρκούς αστυνόμευσης
της πόλης μας".

Στο Κοινωνικό Παντο-
πωλείο του Δήμου
μας έφθασαν το

πρωί της Παρασκευής 23
Ιανουαρίου, τα τρόφιμα που
αγοράστηκαν με τα χρήματα
που συγκέντρωσαν τα τρία
παραρτήματα του ΚΑΠΗ. 

Οι ομάδες χειροτεχνίας
του ΚΑΠΗ φιλοτέχνησαν
χριστουγεννιάτικες δημιουρ-
γίες, τις οποίες εξέθεσαν
στο διήμερο παζάρι, που έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο
του Δήμου και στο Χριστουγεννιάτικο χωριό στην πλα-

τεία Ηρώων κατά τον
περασμένο Δεκέμβριο. Τα
χρήματα που συγκεντρώ-
θηκαν, με την συμμετοχή
και τη βοήθεια των επισκε-
πτών, μετατράπηκαν σε
είδη διατροφής, τα οποία
παρέδωσαν μέλη του
ΚΑΠΗ στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο.

Ο Δήμος Ελευσίνας θέλει
να ευχαριστήσει, από καρ-

διάς, τα μέλη του ΚΑΠΗ που είχαν την ιδέα και εργά-
στηκαν για αυτό το σκοπό και όσους συμπολίτες συνέ-

βαλαν στο να συγκεντρωθούν τα χρήματα. Η αλληλεγ-
γύη προς τους ανθρώπους που δοκιμάζονται σήμερα
παίρνει σάρκα και οστά και πιστεύουμε πως θα βρει
μιμητές. 

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ στο Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Ελευσίνας από τα ΚΑΠΗ του Δήμου 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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Άλλο ένα
σύγχρονο
σχολικό

συγκρότημα
στην

Κόρινθο

Η Δημοτική Αρχή
Κορίνθου  συνεχίζει
τα έργα σε όλο τον
Καλλικρατικό Δήμο,
επιλύνοντας τα προ-
βλήματα και δημι-
ουργώντας υποδο-
μές και σύγχρονες
κτιριακές εγκατα-
στάσεις για την αξιο-
πρεπή στέγαση των
μαθητών.

Ετσι, αφού έγινε η
αποδοχή της χρημα-
τοδότησης  ύψους
2.620.000 Ευρώ από
το ΕΣΠΑ για την
κατασκευή νέου
Σχολικού συγκροτή-
ματος  στην ανα-
πτυσσόμενη  περιο-
χή του Αγίου Γεωρ-
γίου, που περιλαμ-
βάνει νηπιαγωγείο
και δημοτικό σχο-
λείο, ολοκληρώνο-
νται σταδιακά  οι
εργασίες για την
ολοκλήρωση τους.

Το σχολικό αυτό
συγκρότημα που την
κατασκευή και επο-
πτεία έχει η Διεύθυν-
ση Τεχνικών Υπηρε-
σιών του Δήμου,
έχει εμβαδόν 3692
τ.μ. και θα αναπτυ

χθεί σε δύο  ανε-
ξάρτητα κτίρια, ενός
νηπιαγωγείου εμβα-
δού 381 τ.μ., και
ενός διώροφου
δημοτικού εμβαδού
1500 περίπου τ.μ..

Ο Δήμαρχος τόνι-
σε  ότι τα έργα μελε-
τήθηκαν και κατα-
σκευάσθηκαν  σε
χρόνο ρεκόρ από τη
σημερινή Δημοτική
Αρχή, αφού πρώτα
εξασφαλίστηκαν οι
εγκρίσεις και οι
πιστώσεις από το
ΕΣΠΑ. 

Υπογράμμισε ότι
τα δύο αυτά  σύγ-
χρονα κτίρια έχουν
όλες τις ανέσεις  για
να λειτουργήσουν
ολοήμερο νηπιαγω-
γείο και Δημοτικό
σχολείο..

Υποστήριξε ότι ο
Δήμος  κάνει αυτό
που πρέπει για τη
νέα γενιά δημιουρ-
γώντας από τα
πρώτα της βήματα
τις κατάλληλες συν-
θήκες, με σύγχρονες
εγκαταστάσεις και
υποδομές, που ανα-
βαθμίζουν τόσο τις
συνθήκες  της εκπαί-
δευσης  όσο και την
πανέμορφη περιοχή
του Αγίου Γεωργίου
στην Κόρινθο.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3

Έκπτωση έως και 54% 
προσφέρει το Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ

Μειωμένη τιμή ρεύματος έως και 54% και αδιά-
κοπη ηλεκτροδότηση σε ευπαθείς ομάδες

καταναλωτών παρέχει το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο
της ΔΕΗ, στο οποίο έχουν ήδη ενταχθεί περισσότεροι
από 600.000 πολίτες. Οι δικαιούχοι.

ΔΕΗ: Έκπτωση έως και 54% σε ευπαθείς ομάδες
προσφέρει το Κοινωνικό Τιμολόγιο

Η ΔΕΗ ΔΕΗ +9,11%, εφαρμόζοντας την απόφαση
του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα-
τικής Αλλαγής, παρέχει το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολό-
γιο (ΚΟΤ) σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών με μειω-
μένη τιμή ρεύματος έως και 54% και αδιάκοπη ηλε-
κτροδότηση, στο οποίο έχουν ήδη ενταχθεί περισσό-
τεροι από 600.000 πολίτες.

Οι κατηγορίες καταναλωτών 
που μπορούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό

Οικιακό Τιμολόγιο είναι:

- Οι μακροχρόνια άνεργοι για τουλάχιστον 6 συνεχό-
μενους μήνες και οι καταναλωτές με οικογενειακό εισό-
δημα μικρότερο από 12.000€, προσαυξανόμενο κατά
6.000€, εφόσον κατοικούν μόνιμα σε νησί με πληθυ-
σμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο των 12.000€
προσαυξάνεται κατά 3.000€ ανά τέκνο για τα δύο
πρώτα προστατευόμενα τέκνα. Διευκρινίζεται ότι η
μέση 4μηνιαία κατανάλωση θα πρέπει να κυμαίνεται
από 200 kWh έως 1.500 kWh.

- Οι γονείς με τρία προστατευόμενα τέκνα και οικογε-
νειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500€,
προσαυξημένο κατά 6.000€, εφόσον κατοικούν μόνιμα
σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Στην
περίπτωση αυτή η μέση 4μηνιαία κατανάλωση θα
πρέπει να κυμαίνεται από 200 kWh έως 1.700 kWh.

- Τα άτομα με αναπηρία άνω του 67% ή με προστα-
τευόμενα μέλη με αναπηρία άνω του 67% και οικογε-
νειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500€
και μέση 4μηνιαία κατανάλωση από 200 kWh έως
1.700 kWh.

- Τα άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήρι-
ξης ή έχουν προστατευόμενα μέλη των οποίων η ζωή
εξαρτάται από τη χρήση ιατρικών συσκευών και οικο-
γενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των
30.000€. Στην περίπτωση αυτή η μέση 4μηνιαία κατα-
νάλωση θα πρέπει να κυμαίνεται από 200 kWh έως
2.000 kWh, ενώ πέραν του ορίου αυτού τιμολογείται με
το ισχύον οικιακό τιμολόγιο που αντιστοιχεί στη συνο-
λική 4μηνιαία κατανάλωση.

Στα όρια κατανάλωσης όλων των κατηγοριών δε λαμ-
βάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του νυχτερινού τιμο-
λογίου.

Η ΔΕΗ ΔΕΗ +9,11% καλεί όλους τους ενδιαφερομέ-
νους να υποβάλουν αίτηση άμεσα προκειμένου να
ενταχθούν στο ΚΟΤ, να επωφεληθούν από τις ελα-
φρύνσεις και να διασφαλίσουν την αδιάλειπτη ηλε-
κτροδότηση τους. Αιτήσεις γίνονται στα ΚΕΠ, ηλεκτρο-
νικά στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ www.deddie.gr, και
τηλεφωνικά στο 11770 με αστική χρέωση τις καθημε-
ρινές 7 π.μ.–7 μ.μ.

Τα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή της
αίτησης είναι λογαριασμός ρεύματος της κύριας κατοι-
κίας στο όνομα του ενδιαφερόμενου, προσωπικά στοι-
χεία (αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ και
ΑΦΜ συζύγου για τους έγγαμους). Για τους ανασφάλι-
στους καταναλωτές απαιτείται ο αριθμός πρωτοκόλ-
λου βεβαίωσης αντίστοιχου περιεχομένου από κρατι-
κό νοσοκομείο και ο ασφαλιστικός φορέας που εξέδω-
σε τη βεβαίωση.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ
άλλων προβλέπει: 

1)Τη μεταφορά των Αστυνομικών
Υπηρεσιών της ευρύτερης περιο-
χής των Αχαρνών στο εγκαταλε-
λειμμένο επί χρόνια Γυμνάσιο της
Αυλίζας με δαπάνες της ΕΛ.ΑΣ. Οι
Αστυνομικές υπηρεσίες  θα λει-
τουργήσουν  με ενισχυμένη σύνθε-
ση τόσο από πλευράς έμψυχου
δυναμικού, όσο από πλευράς στό-
λου οχημάτων.

2) Την δημιουργία Δημοτικής
Αστυνομίας εντός  του νέου Αστυ-
νομικού Τμήματος, που κρίνεται
απαραίτητη λόγω των ειδικών ανα-
γκών του Δήμου Αχαρνών πρόθεση
από την Ελληνική Αστυνομία και
των ειδικών συνθηκών της ευρύτε-
ρης περιοχής.  

3) Τη δυνατότητα επισκευής και συντήρησης
των οχημάτων του Δήμου Αχαρνών από τα ειδι-
κευμένα τεχνικά συνεργεία της ΕΛ.ΑΣ. που
εδρεύουν στην Αμυγδαλέζα. 

4) Τη διαρκή ενημέρωση των μαθητών της
πόλης των Αχαρνών, από την Ελληνική Αστυνο-
μία, σχετικά με τους κανόνες οδικής κυκλοφο-
ρίας και κυκλοφοριακής αγωγής, για τις συνέπει-
ες από την χρήση ναρκωτικών και εθιστικών
ουσιών, για τους τρόπους προστασίας από το
ηλεκτρονικό έγκλημα κ.ά. Αντίστοιχη ενημέρωση
από την ΕΛ.ΑΣ. προβλέπεται και για θέματα
αντιμετώπισης  παραβατικών συμπεριφορών
τόσο σε μαθητές όσο και σε ηλικιωμένους.  

5) Την διερεύνηση της δυνατότητας μεταφοράς
ή και δημιουργίας νέου τμήματος Τροχαίας στο
Δήμο Αχαρνών 

6) Την ανάληψη υποχρέωσης από την ΕΛ.ΑΣ.
διευθέτησης της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο
Θρακομακεδόνων.
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‘’ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΑ
«ΕΡΘΕΙ» ΣΤΗΝ ΑΥΛΙΖΑ, ΕΙΤΕ ΤΟ

ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΙΤΕ ΟΧΙ’’
Σύλλογος κατά της 

εγκληματικότητας και των ναρκωτικών

Λίγο πριν τις εκλογές, το ΔΣ του Συλλόγου κατά της
εγκληματικότητας και των ναρκωτικών  ήθελε ενημε-
ρώσει για όλες τις τελευταίες ενέργειες που αφορούν

στη μετεγκατάσταση του ΑΤ Αχαρνών στο Γυμνάσιο της Αυλί-
ζας.

Τις 2 τελευταίες εβδομάδες, οι εξελίξεις υπήρξαν ραγδαίες
καθώς αρχικά το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε το μνημόνιο
συνεργασίας με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο
οποίο αναφέρεται ρητώς η παραχώρηση της χρήσης του εν
λόγω σχολείου στο Υπουργείο.

Επίσης, απεστάλη επιστολή από την Ελληνική Αστυνομία
προς το Υπουργείο Οικονομικών στην οποία αναφέρεται
κατηγορηματικά η σύμφωνη γνώμη για το δίκαιο αίτημα των
πολιτών και του Δήμου και η αναγκαιότητα της μεταφοράς
ενός πολυδύναμου ΑΤ στη Αυλίζα λόγω της εγκληματικότητας
στην περιοχή, καθώς επίσης και το αίτημα για χρηματοδότη-
ση για την διαμόρφωση του κτιρίου ποσού τελικά 600.000
ευρώ.

Με αυτά τα 2 έγγραφα το ΔΣ του Συλλόγου προέβη σε
περαιτέρω συναντήσεις και επικοινωνία με τα αρμόδια
υπουργεία, κυβερνητικούς παράγοντες, το Δήμαρχο, κ. Κασ-
σαβο, και τον κ. Μάκη Βορίδη, βουλευτή της περιοχής και εν
γένει της Κυβέρνησης, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η
μεταφορά της χρήσης στο Υ.ΠΡΟ.ΠΟ.

Τα περαιτέρω βήματα που απαιτούνται σύμφωνα με έγκυ-
ρες υπηρεσιακές πληροφορίες είναι η Πράξη του Δημάρχου 

για την παραχώρηση κατά χρήσης του κτιρίου και η Υπουρ-
γική Απόφαση για την αποδοχή της παραχώρησης.

Το ΔΣ του Συλλόγου με αλλεπάλληλες κινήσεις προσπαθεί
για την επίσπευση και τον συντονισμό όλων των ενεργειών
των αρμόδιων οργάνων προς αυτή την κατεύθυνση. Επι-
πλέον, ενημερώνουμε την τοπική κοινωνία ότι ο σκοπός μας
θα επιτευχθεί ακόμη κι αν υπάρχουν αντίθετες φωνές αντί-
δρασης μέσα στο δημοτικό συμβούλιο, οποιαδήποτε κυβέρ-
νηση και αν προκύψει από τις επικείμενες εκλογές, ακόμη κι
αν μπαίνουν εμπόδια από ελάχιστους (ευτυχώς) άμυαλους,
που ενδιαφέρονται μόνο για την προσωπική τους προβολή
και ανέλιξη ή από διάφορα τοπικά συμφέροντα.

Δεν τα παρατάμε !!!!
Στο γυμνάσιο της Αυλίζας θα εγκατασταθεί το Αστυνομικό

Τμήμα, είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν κάποιοι.... Γιατί, κύρι-
οι, η ασφάλεια, η ψυχική υγεία, η εύρυθμη λειτουργία και η
καθημερινότητα των πολιτών για μας προέχει...... Για μας,
αυτό πια έχει γίνει ΑΥΤΟΣΚΟΠΟΣ !!!

Εμείς συνεχίζουμε για την επίτευξη όλων των στόχων που
έχουμε βάλει για την εξάλειψη της εμπορίας των ναρκωτικών
και της παραβατικότητας από τον Δήμο Αχαρνών.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Γιώργος Κουλόγιαννης Δήμητρα Μουχίκα

Στα Άνω Λιόσια 
ολοκληρώθηκε η προεκλογική

εκστρατεία του ΣΥΡΙΖΑ
στην Περιφέρεια Αττικής

Με μια μεγάλη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε
το βράδυ της Παρασκευής,  στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Δημαρχείου Φυλής, ολοκληρώθηκε η προεκλογική
εκστρατεία των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφέ-
ρεια Αττικής. 

Παρευρέθηκαν και μίλησαν οι υποψήφιοι Βου-
λευτές Νάσος Αθανασίου, Γιώργος Πάντζας,
Αλέκος Καλύβης, Βασίλης Πριμηκήρης, Αλέξης
Μητρόπουλος, Βασίλης Γκοτσόπουλος, Πάνος
Σκουρολιάκος, Ελισάβετ Δελαγραμμάτικα και
Γιώργος Βήχας. 

Στα απρόοπτα της βραδιάς η παρουσία οργα-
νωμένων οπαδών της ΑΕΚ που φώναξαν συν-
θήματα για την ανέγερση γηπέδου στη Νέα
Φιλαδέλφεια.

ΑΦΑΝΤΕΣ οι εφορευτικές 
Σε πολλά τμήματα 
οι ψηφοφόροι πήραν μόνοι 
τους τα ψηφοδέλτια!

Σε πολλά εκλογικά τμήματα της χώρας δεν
εμφανίστηκαν τα μέλη των εφορευτικών επι-

τροπών, σύμφωνα με ανθρώπους της αυτοδιοίκη-
σης. Μάλιστα ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Βαγ-
γέλη Γιαννακούρα,  τόνισε ότι «πρέπει να δούμε το
θέμα αυτό, γιατί ο κόσμος χωρίς αμοιβή δεν πηγαί-
νει».

Χαρακτηριστικά σε ένα εκλογικό τμήμα στην Τρί-
πολη, οι εκλογείς έπαιρναν μόνοι τους τα ψηφοδέλ-
τια πριν μπουν στην κάλπη.

Μάλιστα, κάποιοι έπαιρναν μόνο το ψηφοδέλτιο
που ήθελαν να ψηφίσουν, με αποτέλεσμα να τίθεται
θέμα μυστικότητας της ψηφοφορίας.



Ξεκινούν οι εγγραφές του
τμήματος των ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ

ΧΟΡΩΝ στο ΠΑΚΠΠΑ Ελευσίνας

Από σήμερα  26 Ιανουαρίου 2015 ξεκι-
νούν οι εγγραφές του τμήματος των
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ.
Δηλώσεις συμμετοχής στο Π.Α.Κ.Π.Π.Α

9:00π.μ. -14:00μ.μ και 15:00μ.μ.-
19:00μ.μ.  έως την Παρασκευή 30 Ιανου-
αρίου 2015.
Τηλέφωνο επικοινωνίας :  2105565614
Υπεύθυνοι :  κ. Καλή Μίληση και κ.

Γιάννης Σαραντόπουλος.
Την Δευτέρα στις 2 Φεβρουαρίου και

ώρα 18:00μ.μ.-20:00μ.μ. θα γίνει  η
συνάντηση με την καθηγήτρια χορού  κ.
Βαλαβάνη  Μαρία για το πρόγραμμα των
παιδιών και την Τρίτη 19:00-21:00 για το
πρόγραμμα των ενηλίκων στην αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων του 1ου-3ου
Γυμνασίου Ελευσίνας .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Α.Κ.Π.Π.Α

ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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Δήλωση της Περιφερειάρχη
Αττικής, Ρένας Δούρου, 
μετά από την άσκηση του

εκλογικού της δικαιώματος
“Οι πολίτες με τη ψήφο

τους δημιουργούν 
νέα δεδομένα”

Μετά από την άσκηση του εκλογικού της δικαιώματος, στο 4ο
Γυμνάσιο Αιγάλεω, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου
δήλωσε: 

“Καταρχήν να ευχαριστήσω όλους και όλες που εργάζονται με
υπευθυνότητα και σοβαρότητα για την ομαλή διεξαγωγή της
εκλογικής διαδικασίας.

Η σημερινή εκλογική διαδικασία σηματοδοτεί το τέλος μιας
περιόδου και την αρχή μίας νέας. 

Οι πολίτες με τη ψήφο τους δημιουργούν νέα δεδομένα. Και
όλοι μας οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτά”. 

Τη ν
πρ
ωτ

οχρονιάτι-
κη πίτα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
έκοψε ο Γενικός Γραμματέας Μανώλης Αγγελά-
κας σε λιτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία της ΑΔ Αττικής. 

Η κοπή της πίτας έγινε παρουσία των διευθυ-
ντών των υπηρεσιών και των υπαλλήλων, ενώ ο
κ. Αγγελάκας ευχήθηκε σε όλους καλή και απο-
δοτική χρονιά και μοίρασε δώρα στους πέντε
τυχερούς που βρήκαν τα ισάριθμα φλουριά.

“Εύχομαι το 2015 να φέρει σε όλους μας υγεία
και δύναμη, ώστε να συνεχίσουμε να ασκούμε τα
καθήκοντά μας με αίσθημα ευθύνης και δικαιοσύ-
νης, όπως απαιτείται για τους λειτουργούς της
Δημόσιας Διοίκησης”, τόνισε ο κ. Αγγελάκας, ο
οποίος ευχαρίστησε τους υπαλλήλους για την
μέχρι σήμερα συνεργασία και την αποδοτικότητά
τους.

“Το 2014 ήταν μια ακόμη χρονιά θυσιών, νομί-
ζω όμως πως χάρη στην προσπάθεια όλων μας,
η χώρα μπαίνει σε τροχιά ανάπτυξης”, πρόσθεσε
ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΜΟΙΡΑΣΜΑ
ΤΥΧΕΡΩΝ ΦΛΟΥΡΙΩΝ ΣΤΗΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Κοπή πίτας από το Τοπικό Συμβούλιο Αχαρνών

Την κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας του πραγματοποίησε το Τοπι-
κό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότη-
τας Αχαρνών όπου παρευρέθηκε ο
Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασ-
σαβός. Σε ένα εγκάρδιο κλίμα, η
Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου
κα Γεωργία Καττή ευχήθηκε σε όλους
Καλή Χρονιά, τονίζοντας την ανάγκη
να υπάρξει καλή συνεργασία για το
καλό των δημοτών.

Ο Δήμαρχος αντάλλαξε ευχές με όλα
τα μέλη του τοπικού Συμβουλίου, τονί-
ζοντας: «Η βοήθειά σας στην εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου είναι καθοριστι-
κή. Εσείς βρίσκεστε καθημερινά στην
πρώτη γραμμή, στο πλευρό του
δημότη. Σας ευχαριστώ για την αφο-
σίωση και τη συνεργασία μας για την
εξυπηρέτηση των δημοτών μας».
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Την ανάγκη για περαιτέρω
προώθηση της συνεργασίας
της Κεντρικής Ένωσης

Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης
Δήμων Κύπρου υπογράμμισαν κατά
την  συνάντηση τους, ο Πρόεδρος
της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης και
αντιπροσωπεία της Ένωσης Δήμων
Κύπρου, αποτελούμενη από τον
Πρόεδρο της Ένωσης και Δήμαρχο
Αμμοχώστου Αλέξη Γαλανό και τους
Κώστα Χατζηκακού, επικεφαλής της
Δημοτικής Ομάδας ΔΗΣΥ, Χρύσαν-
θο Ζιαννέττο, επικεφαλής της Δημο-
τικής Ομάδας ΑΚΕΛ και Γιώργο Τσί-
σιο, εκπρόσωπο της Δημοτικής
Ομάδας ΔΗΚΟ. 

Και τα δύο μέρη συμφώνησαν για
τα εξής:

την ανάπτυξη κοινών δράσεων για
ζητήματα που αφορούν την Αυτοδι-
οίκηση των δύο χωρών,

τη σύσταση μόνιμης κοινής επιτρο-
πής για τον συντονισμό και επικαι-
ροποίηση των αδελφοποιήσεων
πόλεων Ελλάδας και Κύπρου,

τη διαμόρφωση και υλοποίηση κοι-
νών δράσεων και προγραμμάτων
Ευρωπαϊκών και άλλων και

την ανταλλαγή πολιτιστικών και
αθλητικών δραστηριοτήτων Ελλάδας
– Κύπρου.

Επίσης, συμφωνήθηκε να υπάρξει
συνεργασία για τη μεταφορά τεχνο-
γνωσίας και ανταλλαγή απόψεων,
σε ότι αφορά στο πρόγραμμα συνέ-
νωσης των 30 Δήμων της  Κύπρου,
που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επίσκεψη αντιπροσωπείας της Ένωσης Δήμων Κύπρου στην ΚΕΔΕ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ 

Φυσικοθεραπευτής-Βελονιστής
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Μέλος Π.Σ. Φυσικοθεραπευτών

Σαλαμίνος  72 & Αιγάλεω -  Ασπρόπυργος     Τηλ. 210. 5578833
bio-solution@hotmail.com    www.bio-solution.gr

Αποκατάσταση ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, 
- Βελονισμός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

- Σπονδυλομέτρηση - θεραπεία PULSTAR - YAG LASER 5.1.15

Στις 17 Ιανουαρίου
στις  19:30  οι γυναίκες
της Μαγούλας έκοψαν
την  πρωτοχρονιάτικη
πίτα και έκαναν την
Γενική τους Συνέλευση.
Στην αίθουσα συνε-
δριάσεων  του Δημοτι-
κού καταστήματος
Μαγούλας γινόταν το
αδιαχώρητο από την
κοσμοσυρροή. Τα μέλη
και οι φίλοι του  Συλλό-
γου είχαν κατακλίσει
όλους τους χώρους
μέσα και έξω από την
αίθουσα . 

Την εκδήλωση 
ευλόγησε ο Πατέρας 
Κυπριανός 

Την εκδήλωση ευλόγησε ο Πατέρας
Κυπριανός  τίμησαν με την  παρου-
σία τους, έλαβαν τον λόγο  και ευχή

θηκαν, πλήθος επισήμων , από
υποψήφιους Βουλευτές, Νομαρχια-
κοί Σύμβουλοι, Αντιδήμαρχοι, Δημοτι-
κοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι Συλλό-
γων και Σωματείων. 

Απολογισμός του έργου κι 
οι δραστηριότητες που έχουν 
προγραμματιστεί 

Αφού μοιράστηκε η πίτα σε όλους

και αντάλλαξαν ευχές άρχι-
σε η Γενική Συνέλευση.
Έγινε απολογισμός του
έργου και προτάθηκε η συμ-
μετοχή των μελών στην
εκλογική διαδικασία για το
νέο Δ.Σ. Ανακοινώθηκαν οι
δραστηριότητες που έχουν
προγραμματιστεί αρχής
γενομένης από την επομέ-
νη, στις 18 Ιανουαρίου
12:00  που έγινε η θεατρική
παράσταση Καραγκιόζη και
παρακολούθησαν μικροί και
μεγάλοι .

Στις 22 Ιανουαρίου ο Σύλ-
λογος παρακολούθησε την
συγκλονιστική θεατρική
παράσταση «Πριν το χάρα-
μα» στο θέατρο Βέμπο, την
οποία θα παρακολουθή-

σουμε πάλι την Κυριακή 29 Μαρτίου
και ώρα 17:30 για όσους δεν το είδαν
και θέλουν να το δουν, αλλά και για
όσους το είδαν και ζήτησαν  να το
ξαναδούν. 

Δυναμικό ξεκίνημα του Συλλόγου Γυναικών Μαγούλας
Το αδιαχώρητο στην πρωτοχρονιάτικη πίτα και τη Γενική Συνέλευση

φωτο αρχείου
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"Πράσινο φως» για συνολικά 3.616 προσλή-
ψεις στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα,
άναψε το Συμβούλιο της Επικρατείας κατά την
προεκλογική περίοδο. 

Η αρμόδια Επιτροπή είπε " ναι" σε ακόμη 1.480
προσλήψεις. Η αρμόδια Επιτροπή του ΣτΕ απο-
φάσισε να εξαιρέσει τις εν λόγω προσλήψεις από
τη σχετική απαγόρευση που προβλέπεται λόγω
εκλογών. 

Έτσι, όπως έχει δικαίωμα
από το νόμο , έκρινε πως
επιτρέπονται οι συγκεκριμέ-
νες προσλήψεις και υπηρε-
σιακές μεταβολές λόγω
έκτακτων και άλλων ανα-
γκών. 

Την ίδια ώρα το ΣτΕ δεν
επέτρεψε τις προσλήψεις

2.041 ατόμων.

Συγκεκριμένα, το ΣτΕ
έκανε δεκτό το αίτημα του

υπουργείου Πολιτισμού και ενέκρινε την ανανέωση
των συμβάσεων 1.042 ατόμων για την αυτεπιστα-
σία, συγχρηματοδοτούμενων αρχαιολογικών έργων
στο πλαίσιο των έργων του ΕΣΠΑ 2015. Το υπουρ-
γείο Πολιτισμού ζήτησε την ανανέωση των επίμα-
χων συμβάσεων προκειμένου να αποτραπεί ο κίν-
δυνος διακοπής των εκτελουμένων έργων. 

Παράλληλα, το ΣτΕ απέρριψε το αίτημα του
υπουργείου Πολιτισμού, για την πρόσληψη 1.150
υπαλλήλων για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων 

στο πλαίσιο των έργων του ΕΣΠΑ 2015 και 1.251
υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων για την λειτουρ-
γία των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων κατά
την θερινή περίοδο με διευρυμένο ωράριο (8π.μ.
έως 8μ.μ.). 

Το ΣτΕ ενέκρινε το αίτημα του υπουργείου Υγείας
για την πρόσληψη με 6μήνες συμβάσεις 189 για-
τρών και νοσηλευτών που θα επανδρώσουν
Κέντρα Κράτησης Μεταναστών σε διάφορα σημεία
της χώρας. 

Οι σύμβουλοι Επικρατείας ενέκριναν επίσης, την
πρόσληψη 12 υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων,
(νηπιαγωγών, βρεφονηπιαγωγών, μαγείρων,
κ.λπ., στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανά-
πτυξης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. Αίτημα για τις προ-
σλήψεις αυτές είχε υποβάλλει στο ΣτΕ ο γενικός
γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

Ακόμη, εγκρίθηκε η πρόσληψη από την εταιρεία
«Ανεξάρτητος Διαχείρισης Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας» (ΑΔΜΗΕ) 236 ατόμων για να πραγμα-
τοποιήσουν 14.160 ημερομίσθια, όπως εγκρίθηκε
και η πρόσληψη στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί
Σταθμοί Δήμου Βύρωνα» ενός ατόμου.

Χωρίς προηγούμενο
το ενδιαφέρον των

διεθνών ΜΜΕ

Κάθε προηγούμενο ξεπέρασε το ενδιαφέρον
για την κάλυψη των ελληνικών εκλογών. 
Σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Προβο-
λής, στο Ζάππειο Μέγαρο είναι διαπιστευμένοι
1.015 δημοσιογράφοι, ανταποκριτές, παρατη-
ρητές από ξένες χώρες και εκπρόσωποι διπλω-
ματικών αντιπροσωπειών προκειμένου να
παρακολουθήσουν τα αποτελέσματα των εκλο-
γών. 
Από αυτούς οι 741 είναι ανταποκριτές ξένων
χωρών εκ των οποίων 590 έχουν έρθει στην
Ελλάδα ειδικά για τις εκλογές. 
Η πολυπληθέστερη ομάδα είναι οι διαπιστευμέ-
νοι από την Ισπανία που ανέρχονται σε 70. 

OOι αριθμοί των εκλογών: ι αριθμοί των εκλογών: 
Το μεγαλύτερο & μικρότερο εκλογικό τμήμα, Το μεγαλύτερο & μικρότερο εκλογικό τμήμα, 
οι νέοι & οι ηλικιωμένοι, οι ετεροδημότεςοι νέοι & οι ηλικιωμένοι, οι ετεροδημότες

ΣΣε 19.449 εκλογικά τμήματα εκ των οποίων 290 ετεροδημοτών και 34 κρατουμένων θαε 19.449 εκλογικά τμήματα εκ των οποίων 290 ετεροδημοτών και 34 κρατουμένων θα
ψηφίσουν οι 9.808.760 εκλογείς (5.060.877 γυναίκες και 4.747.883 άνδρες)ψηφίσουν οι 9.808.760 εκλογείς (5.060.877 γυναίκες και 4.747.883 άνδρες)

-Από αυτούς 273.941είναι νέοι, 49.669 νέες πολιτογραφήσεις και 224.271 νέοι σε ηλικία.-Από αυτούς 273.941είναι νέοι, 49.669 νέες πολιτογραφήσεις και 224.271 νέοι σε ηλικία.
-Οι ηλικιωμένοι (άνω των 71) είναι 2.160.690-Οι ηλικιωμένοι (άνω των 71) είναι 2.160.690
-Οι ετεροδημότες οι οποίοι ψηφίζουν σε 290 εκλογικά τμήματα (67 μεικτά και 227 αμιγή)-Οι ετεροδημότες οι οποίοι ψηφίζουν σε 290 εκλογικά τμήματα (67 μεικτά και 227 αμιγή)

είναι 99.007είναι 99.007
-Η πολυπληθέστερη εκλογική περιφέρεια είναι η Β΄ Αθηνών με 1.428.759-Η πολυπληθέστερη εκλογική περιφέρεια είναι η Β΄ Αθηνών με 1.428.759
-Το μεγαλύτερο εκλογικό τμήμα είναι το 139 της εκλογικής περιφέρειας Δωδεκανήσου του-Το μεγαλύτερο εκλογικό τμήμα είναι το 139 της εκλογικής περιφέρειας Δωδεκανήσου του

Δήμου Μεγίστης (όλος ο δήμος ένα τμήμα) με 1.590 εκλογείς. Ωστόσο καθώς οι περισσότεΔήμου Μεγίστης (όλος ο δήμος ένα τμήμα) με 1.590 εκλογείς. Ωστόσο καθώς οι περισσότε--
ροι από αυτούς είναι Έλληνες του εξωτερικού δεν ψηφίζουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι τοροι από αυτούς είναι Έλληνες του εξωτερικού δεν ψηφίζουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι το
2012 από τους1.653 εγγεγραμμένους ψήφισαν 3482012 από τους1.653 εγγεγραμμένους ψήφισαν 348

-Το μικρότερο εκλογικό τμήμα είναι το 166 της εκλογικής περιφέρειας Πέλλας (συνοικισμός-Το μικρότερο εκλογικό τμήμα είναι το 166 της εκλογικής περιφέρειας Πέλλας (συνοικισμός
Ελευθεροχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας).Ελευθεροχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας).

Εγκρίθηκαν 3.616 προσλήψεις κατά   
την προεκλογική περίοδο από το ΣτΕ
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Δήλωση Σ. Θεοδωράκη
Θα δοθεί σκληρή μάχη για την τρίτη 
θέση

«Η χώρα φαίνεται ότι
αποφασίζει να αλλάξει το
πρώτο κόμμα [...] Είναι η
ευκαιρία αυτή η αλλαγή να
γίνει στη σωστή κατεύθυν-
ση», δήλωσε ο ηγέτης του
Ποταμιού, Σταύρος Θεο-
δωράκης, αφού άσκησε το
εκλογικό του δικαίωμα στα
Χανιά.

Δήλωση Δ. Κουτσουμπά
‘’H επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη 
για τον λαό μας’’

«Να πάμε να
ψηφίσουμε, όλοι με
το χέρι στην καρδιά
και το βλέμμα
στραμμένο στην
επόμενη μέρα η

οποία θα είναι δύσκολη για τον λαό μας και με τη
νέα κυβέρνηση γιατί θα είναι παρόντα όλα τα μνη-
μόνια διαρκείας, η ΕΕ, οι εφαρμοστικοί νόμοι, όλη
η αντιλαϊκή πολιτική που έχει ακολουθηθεί μέχρι
σήμερα και θα υλοποιείται από δω και πέρα»
δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσού-
μπας, μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώ-
ματος στο 4ο Λύκειο Καλλιθέας.

Δήλωση Ε. Βενιζέλου
Ο ελληνικός λαός να κάνει επιλογές 
που θα τον οδηγήσουν σε κάτι 
καλύτερο και όχι σε κάτι χειρότερο

Ο ελληνικός λαός να κάνει επιλογές που θα τον
οδηγήσουν σε κάτι καλύτερο και όχι σε κάτι χειρό-
τερο, γι αυτόν και τα παιδιά του», δήλωσε ο πρόε-
δρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος
ψήφισε στο 2ο Εκλογικό Τμήμα, στο σχολικό
συγκρότημα «Σκεπάρνη» στους Αμπελόκηπους.

Π. Καμμένος: «Από αύριο θα είμαστε εγγυητές για την πορεία της χώρας»

Μήνυμα ελπίδας έστειλε ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Πάνος
Καμμένος από τη Νίσυρο στα Δωδεκάννησα, όπου άσκησε το εκλογικό του
δικαίωμα.

«Είναι μια μέρα Δημοκρατίας, μια μέρα σημαδιακή για την ιστορία της
Ελλάδας. Μια μέρα που ο ελληνικός λαός αποφασίζει την επαναπόκτηση
της εθνικής κυριαρχίας, τη Δημοκρατία και την αποκατάσταση του Συντάγ-
ματος. Δεν υπάρχει πια μια Ελλάδα που θα διοικείται με e-mail», υπογράμ-
μισε. 

Ο κ. Καμμένος τόνισε πως οι ΑΝΕΛ θα τηρήσουν την υπόσχεσή τους να είναι ρυθμιστές. «Από αύριο θα είμαστε
οι εγγυητές για μια πορεία της χώρας, όπου οι όλοι οι Έλληνες θα είμαστε ενωμένοι. Τελείωσαν η τρομοκρατία και
οι θεωρίες των δύο άκρων. Αγκαλιασμένοι οι Έλληνες θα ενώσουμε τις ψυχές μας, τις δυνάμεις μας και θα υπερα-
σπιστούμε το έθνος μας. Όταν απελευθερωθούμε έχουμε τη δυνατότητα να ξανατσακωθούμε», κατέληξε. 

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Γ. Παπανδρέου: Eλπίδα ότι θα είμαστε στην νέα Βουλή

«Η Ελλάδα από αύριο χρειάζεται κυβέρνηση με ξεκάθαρο προοδευτικό πλαίσιο,
ευρύτερες συνεννοήσεις και συνεργασίες», ανέφερε ο πρόεδρος του Κινήματος
Δημοκρατών Σοσιαλιστών, Γιώργος  Παπανδρέου ενω επεσήμανε ότι είναι αισιό-
δοξος για την είσοδό τους στη Βουλή. 

- 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

12.12.14

Μηλιός: «Το πρόγραμμα, στο οποίο 
είχε συμφωνήσει στο Eurogroup 
ο κ. Χαρδούβελης είναι πλέον νεκρό»

Είναι μία ιστορική νίκη του
ελληνικού λαού. Είναι μία
αλλαγή σελίδας, είναι μια

ιστορική στιγμή για όλη την Ευρώ-
πη. Αλλάζουμε σελίδα στη χώρα
μας, ο ελληνικός λαός παίρνει το

μέλλον του στα χέρια του, δήλωσε ο τομεάρχης Οικονο-
μικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Μηλιός στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ.  «Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση της
εθνικής σωτηρίας, είναι η κυβέρνηση που θα προωθή-
σει, θα υπερασπίσει και θα κατοχυρώσει τα συμφέροντα 

της κοινωνικής πλειοψηφίας, αλλά συγχρόνως είναι όχι
απλώς ένα μήνυμα, είναι η αρχή της μεγάλης αλλαγής για
όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει με
τον αποπληθωρισμό, με την ύφεση, με την αυξανόμενη
ανεργία, με την υπερχρέωση. Η Ελλάδα δείχνει τον
δρόμο, η χώρα μας, ο λαός μας είναι στη πρωτοπωρία
μιας πολύ μεγάλης αλλαγής. Είμαστε όλοι συγκινημένοι
και ευτυχισμένοι» πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για το τι θα
κάνει αύριο στο Eurogroup ο υπουργός Οικονομικών,
είπε: «Φαντάζομαι ότι ο κ. Χαρδούβελης θα κλείσει τις
εκκρεμείς υποθέσεις, τεχνικού χαρακτήρα. Διότι αυτό το
πρόγραμμα, στο οποίο είχε συμφωνήσει ο κ. Χαρδούβε-
λης, ως εκπρόσωπος του κ. Σαμαρά, είναι πλέον νεκρό».

ΓΙΕΝΣ ΒΑΙΝΤΜΑΝ
Μήνυμα από Γερμανία: 
«Ελπίζουμε ότι ο κ. Τσίπρας δεν 
θα κάνει πράγματα που δεν θα 
μπορέσει να αντέξει η Ελλάδα»

Η πρώτη επίσημη αντίδραση από τη Γερμανία ήρθε
δια στόματος του επικεφαλής της γερμανικής κεντρικής
τράπεζας. Σύμφωνα με τον Γιένς Βάιντμαν, η βοήθεια
προς την Ελλάδα εξαρτάται μόνο από το αν θα τηρη-
θούν οι συμφωνίες που έχουν αποφασιστεί. «Είναι
σαφές ότι η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να εξαρτάται από
τη στήριξη μέσω ενός προγράμματος βοήθειας - αυτό
μπορεί να υπάρξει μόνο εφόσον τηρούνται οι συμφω-
νίες»

«Είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας να συνεχίσει
τις δομικές μεταρρυθμίσεις», τόνισε ο πρόεδρος της
Bundesbank. Ερωτώμενος για το τι περιμένει από τον
κ. Τσίπρα μετά την εκλογική νίκη του είπε ξεκάθαρα ότι
περιμένει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις στη δημόσια
διοίκηση, το φορολογικό σύστημα και την οικονομία
γενικότερα. «Ελπίζω ότι δεν θα κάνει πράγματα που
δεν θα μπορέσει να αντέξει η Ελλάδα», είπε με νόημα.

Σε ότι αφορά το χρέος τόνισε ότι δεν τίθεται ζήτημα
νέου κουρέματος, ότι έγινε ήδη ένα και πως το ελληνικό
χρέος είναι βιώσιμο.

Τα αποτελέσματα των «exit polls» σχολίασε και η Πρό-
εδρος του κόμματος «Η Αριστερά» (Die Linke) Κάτια
Κίπινγκ, η οποία, μέσω Twitter, έκανε λόγο για «μια
όμορφη μέρα» και για την «αρχή της ευρωπαϊκής άνοι-
ξης», από την Ελλάδα.
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Τρεις ακόμη θάνατοι από γρίπη - 
Στους 15 συνολικά οι νεκροί στην 
Ελλάδα
Μέχρι τώρα έχουν νοσηλευθεί 
στην εντατική 55 άνθρωποι

Τρεις ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Παρα-
σκευή από επιπλοκές της γρίπης, ανεβάζοντας τον
αριθμό των θυμάτων σε 15. 

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα του Κέντρου Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσημάτων, την Παρασκευή 32 ασθενείς
νοσηλεύονταν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Μέχρι τώρα έχουν νοσηλευθεί συνολικά στην εντατική
55 άνθρωποι. 

Νέο πρόγραμμα εμβολιασμών 
παιδιών και ενηλίκων
Υπεγράφη από τον  Μάκη Βορίδη

Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών το οποίο
αναφέρεται τόσο στα παιδιά και στους εφήβους, όσο και
στους ενηλίκους, υπέγραψε ο υπουργός Υγείας, Μάκης
Βορίδης.

Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε από την Εθνική Επι-
τροπή Εμβολιασμών μετά από εμπεριστατωμένη μελέ-
τη των επιδημιολογικών στοιχείων της χώρας μας, τα
πρόσφατα δεδομένα της εμβολιαστικής κάλυψης παι-
διών και εφήβων με τα εμβόλια που περιλαμβάνονται
στο εθνικό χρονοδιάγραμμα αλλά και τις σύγχρονες
συστάσεις των διεθνών οργανισμών. Ιδιαίτερη σημασία
δόθηκε στην προστασία και των ενηλίκων με νέα εμβό-
λια.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου
Υγείας, το χρονοδιάγραμμα εμβολιασμών της χώρας
μας είναι από τα πληρέστερα των ευρωπαϊκών χωρών
και εγγυάται με την εφαρμογή του την προστασία από
τις λοιμώξεις παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.

Επιμένει η «μαύρη εργασία»Επιμένει η «μαύρη εργασία»

Αδήλωτος 1 στους 10 εργαζόμενους 
στην Ελλάδα

Το θλιβερό, επικίνδυνο και επιζήμιο φαινόμενο της
μαύρης εργασίας επιμένει. Στο 9,32% κυμαίνεται το
ποσοστό των αδήλωτων εργαζομένων στις επιχειρήσεις
που ελέγχθηκαν το μήνα Νοέμβριο στο πλαίσιο του επι-
χειρησιακού «Άρτεμις», του υπουργείου Εργασίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τον Νοέμβριο του
2014 ελέγχθηκαν 2.516 επιχειρήσεις και σε σύνολο
8.597 εργαζομένων βρέθηκαν αδήλωτοι οι 801. Τα πρό-
στιμα που επιβλήθηκαν για τις παραπάνω παραβάσεις
ανέρχονται στα 8.325.806 ευρώ.

Σε δήλωσή του ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρού-
τσης εκτιμά, ότι «η μείωση των ποσοστών της αδήλωτης
εργασίας οφείλεται στην εφαρμογή του επιχειρησιακού
σχεδίου "Άρτεμις"» το οποίο προβλέπει τη συνεργασία
των ελεγκτικών μηχανισμών του υπουργείου με την
Οικονομική Αστυνομία, «και την επιβολή υψηλών προ-
στίμων για την αδήλωτη εργασία».

Συνολικά, το ύψος των επιβληθέντων προστίμων από
τις 15 Σεπτεμβρίου 2013 -οπότε και ξεκίνησε η εφαρμο-
γή του επιχειρησιακού σχεδίου και η θεσμοθέτηση του
υψηλού προστίμου των 10.500 ευρώ- έως και τις 30
Νοεμβρίου 2014, ανέρχεται στα 68.242.546 ευρώ.

ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ  --   ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ

Τι προβλέπει το σχέδιο δράσης για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Στόχος η μείωση της γραφειοκρατίας
και η ενίσχυση της διαφάνειας

Σειρά δράσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα του
πολίτη, μειώνουν τη γραφειοκρατία και τα διοικητικά βάρη και
ενισχύουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, περιλαμβάνει το σχέ-
διο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που ενέκρινε το
Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης (ΚΣΜ), σύμφωνα με
το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκονται:
Η δημιουργία πλήθους νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών με

αποδέκτες τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και το Κράτος, οι οποί-
ες θα συμβάλουν καθοριστικά στην ταχεία ψηφιακή αναβάθμι-
ση της ελληνικής κοινωνίας και την τόνωση της ανάπτυξης

Η εγκαθίδρυση, με όχημα την τεχνολογία, συνθηκών διαφά-
νειας και λογοδοσίας στη Δημόσια Διοίκηση.

Η υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων μέσω νέων δομών
συντονισμού και υλοποίησης οριζόντιων και κάθετων έργων
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
για το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης,
οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης για την
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση:

Βελτιώνουν την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση των πολιτών
και των επιχειρήσεων, μέσω μοναδικού σημείου πρόσβασης
σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, με παράλληλη ψηφιακή αναβάθμι-
ση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Μειώνουν τη γραφειοκρατία μέσω της απλούστευσης και
ψηφιοποίησης των διαδικασιών, τα διοικητικά βάρη, καταργούν
την υποβολή δικαιολογητικών μέσω της διαλειτουργικότητας και
ηλεκτρονικής συνεργασίας των πληροφορικών συστημάτων
του Δημοσίου.

Ενισχύουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία με όχημα την ανα-
βάθμιση του «Προγράμματος Διαύγεια» και των ελεγκτικών
μηχανισμών.

Βελτιώνουν την αξιοποίηση και διαχείριση: α) των χρηματοοι-
κονομικών και δημοσιονομικών πόρων, β) του ανθρώπινου

δυναμικού, γ) των πληροφορικών υποδομών του Δημόσιου
Τομέα σε ό,τι αφορά στα δίκτυα και στη δημιουργία σύγχρονου
κυβερνητικού κέντρου δεδομένων και δ) των διαδικασιών ηλε-
κτρονικών προμηθειών.

Δημιουργούν νέες ευκαιρίες χρήσης και αξιοποίησης των
δημόσιων δεδομένων, ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και
την καινοτομία παράγοντας νέες υπηρεσίες σημαντικής προ-
στιθέμενης αξίας και νέες θέσεις εργασίας.

Βελτιώνουν την ψηφιακή μόρφωση και την κοινωνική ένταξη
και τη διευκόλυνση γρήγορης πρόσβασης στο διαδίκτυο χωρίς
εξαιρέσεις.

Το Σχέδιο Δράσης - που στηρίζεται στην Εθνική Στρατηγική
για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014 - 2020, η οποία έχει
εγκριθεί και αυτή από το ΚΣΜ, τον Φεβρουάριο του 2014 -
εκπονήθηκε, υπό την εποπτεία του υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε στενή
συνεργασία με υπουργεία και φορείς από όλη τη Δημόσια Διοί-
κηση και υπεβλήθη σε δημόσια διαβούλευση.

Όπως επισημαίνεται, το κείμενο παρουσιάζει δράσεις Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, που αντιπροσωπεύουν επενδύσεις
ύψους, τουλάχιστον, 350.000.000 ευρώ, για την περίοδο 2014
- 2020, αποτελεί έναν οδηγό δράσεων και έργων ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης με βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και
μακροπρόθεσμο ορίζοντα και συγκροτεί ένα δεσμευτικό κείμενο
για όλους τους δημόσιους φορείς.

Προστίθεται δε ότι με βασικό στόχο τον ριζικό εκσυγχρονισμό
του Δημόσιου Τομέα, οι δράσεις αποσκοπούν στην άμεση,
παραγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε όλο το φάσμα της οικονομικής και κοι-
νωνικής πραγματικότητας της χώρας.

Η υλοποίηση του σχεδίου δράσης θα βασιστεί στο συντονι-
στικό όργανο της Επιτροπής Πληροφορικής, Επικοινωνιών και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που πρόσφατα θεσμοθετήθηκε
με τον νέο νόμο του ΕΣΠΑ, αλλά και τις αναδιοργανωμένες
δομές των υπουργείων και υποστηρικτικών δομών του, με
ξεκάθαρους ρόλους και διαδικασίες.

Σημειώνεται δε ότι η χρηματοδότηση της υλοποίησης του Σχε-
δίου Δράσης θα είναι κυρίως από το Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 - 2020», ύψους
486.913.888 ευρώ, το οποίο συνδέεται άρρηκτα με την Εθνική
Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση και την Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση και από το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Ελλειψη χώρων και υποδομών για 
ασυνόδευτους ανήλικους μετανάστες
Γιατί εγκαταλείπουν τους χώρους προσωρινής
φιλοξενίας τα παιδιά

Εγκλωβισμένα παραμένουν δεκάδες ασυνόδευτοι, ανήλικοι
μετανάστες - κυρίως από το Αφγανιστάν και τη Συρία - περιμένο-
ντας το «πράσινο φως» από το ΕΚΚΑ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης για τις ευάλωτες ομάδες) για να εισέλθουν σε μια
από τις δομές φιλοξενίας που λειτουργούν στη χώρα μας. Μια
διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει ημέρες, εβδομάδες αλλά και
μήνες. Έως τότε κρατούνται σε εγκαταστάσεις της ΕΛ.ΑΣ. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες η ζήτηση για μια θέση στις δομές μπορεί
να είναι έως και 2,5 φορές μεγαλύτερη από την προσφορά.

Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι με μια ματιά

Την Πέμπτη παρουσιάστηκε η ενδιάμεση αξιολόγηση του Προ-
γράμματος «Ενίσχυση της λειτουργίας των Κινητών Μονάδων
Πρώτης Υποδοχής» που αφορά τις διαδικασίες πρώτης υποδο-
χής σε περιοχές με υψηλές μεταναστευτικές ροές στο πλαίσιο
ημερίδας που διοργάνωσε η ΥΠΥ (Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής)
του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για το
πρόβλημα της υποδοχής των παράτυπων αλλοδαπών τρίτων
χωρών στην Ελλάδα, με έμφαση στο ευαίσθητο πρόβλημα των
ασυνόδευτων ανηλίκων (παιδιά ηλικίας έως 17 ετών).

Μάλιστα, όπως ειπώθηκε, αγχώδεις και συναισθηματικές διατα-
ραχές, κρίσεις πανικού, αυτοκαταστροφικές ενίοτε συμπεριφορές,
αλλά και κεφαλαλγίες, δερματολογικά και άλλα προβλήματα
παρουσιάζουν τα παιδιά που φθάνουν ασυνόδευτα στη χώρα.

Στην εκδήλωση απέστειλε μήνυμα ο υπουργός Δημόσιας Τάξης
Βασίλης Κικίλιας τονίζοντας την προσπάθεια που καταβάλλεται
στην κατεύθυνση ενός ουσιαστικού και εποικοδομητικού διαλό-
γου. Αναφέρθηκε επίσης στην σημασία του έργου για τον τομέα
της πρώτης υποδοχής, αλλά και στις εξειδικευμένες πολιτικές που
εφαρμόζονται για την πιο ευάλωτη ομάδα αυτών των ανθρώπων
που φθάνουν στη χώρα μας, τα ασυνόδευτα παιδιά.  

Γιατί εγκαταλείπουν τα παιδιά τις δομές

Τι σημαίνει ότι κάποια από τα παιδιά να είναι τυχερά και να
βρουν μια θέση στις δομές; Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Διευθυ-
ντής της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής κ. Παναγιώτης Νίκας
«αυτό αποτελεί μια καλή αλλά και μια κακή είδηση. Καλή γιατί βρέ-
θηκε θέση και κακή γιατί κάποιος άλλος ανήλικος εξαφανίστηκε».

Ως προς το δεύτερο ο κ. Νίκας εξήγησε ότι υπάρχουν μια σειρά
από λόγοι που αυτό μπορεί να συμβεί. Ένας από αυτούς είναι ότι
μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα τα κυκλώματα εντοπίζουν τα
παιδιά στις δομές και τα εξαναγκάζουν να τις εγκαταλείψουν πεί-
θοντάς τα ότι δεν αξίζει τον κόπο να μένουν στην Ελλάδα για να
πάνε σχολείο.

Ένας άλλος είναι ότι οι σύγχρονοι δουλέμποροι εκβιάζουν τους
γονείς των παιδιών στις πατρίδες τους λέγοντας τους να πείσουν
τους ανήλικους να φύγουν και να πάνε σε άλλες χώρες της Ευρώ-
πης για να εργαστούν και να ξεπληρώσουν τη μεταφορά.

Μάλιστα η πίεση γίνεται ασφυκτική προς τους γονείς εάν έχουν
δανειστεί χρήματα για τη διακίνηση από τοκογλύφους ή τους σκο-
τώνουν ζώα που τους είναι χρήσιμα.

Επίσης σε κάποιες δομές κυρίως έφηβοι τις εγκαταλείπουν
καθώς νιώθουν παραμελημένοι θεωρώντας ότι το προσωπικό
δεν τους δείχνει την δέουσα προσοχή.

Χώρες προέλευσης μεταναστών

Όπως ειπώθηκε στην ημερίδα σύμφωνα με τα στατιστικά στοι-
χεία της δράσης της ΥΠΥ από τον Οκτώβριο 2013 έως τον Νοέμ-
βριο 2014 υπάχθηκαν στις διαδικασίες Πρώτης Υποδοχής στις
Κινητές Μονάδες 6.795 άνθρωποι, εκ των οποίων 5.715 άνδρες
και 1.080 γυναίκες.

Το 51% ήταν από το Αφγανιστάν, 25% από τη Συρία και ακο-
λουθούν οι προερχόμενοι από τη Σομαλία (9%), από την Ερυ-
θραία (6%), τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη (3%) και 8% λοι-
πές εθνικότητες.

Από αυτούς ο μεγαλύτερος αριθμός (2932) ήταν ηλικίας 18-25
ετών, οι 1474 ηλικίας 0-17 ετών, οι 1310 ηλικίας 26-33 ετών και
μικρότερος αριθμός από τις άλλες ηλικιακές ομάδες.

Από τους 6.795 οι 1.341 αναγνωρίσθηκαν, ότι ανήκουν σε ευά-
λωτες ομάδες. Συγκεκριμένα, οι 646 ήταν ασυνόδευτοι ανήλικοι,
301 θύματα βασανιστηρίων, 260 μονογονεϊκές οικογένειες, 58
ανάπηροι, 54 γυναίκες σε κύηση ή λοχεία.

Μεταξύ των ασυνόδευτων ανηλίκων, 623 ήταν αγόρια 12-17
ετών, 11 κορίτσια 12-17 ετών και 12 αγόρια και κορίτσια κάτω των
12 ετών. Σύνολο: 646 παιδιά.

Μεταξύ των ευάλωτων ομάδων, μόνο 626 παραπέμφθηκαν στο
ΕΚΚΑ. Επιπλέον, και στο σύνολο των εισερχομένων, 599 παρα-
πέμφθηκαν σε υπηρεσίες υγείας, 62 στην Υπηρεσία Ασύλου και
4.818 παραδόθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ.

Επιπλέον στην ημερίδα συζητήθηκε το θέμα της κράτησης 190
ανηλίκων στην Αμυγδαλέζα υπό απαράδεκτες συνθήκες, ένα
ζήτημα στο οποίο είχε αναφερθεί πρόσφατα «Το Βήμα».
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ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ
Εταιρεία μελετών και κατασκευών
Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις για την 
εξοικονόμηση ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε

ενεργειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποι-

ίας- ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας

θερμότητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερ-

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

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

Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση μπορεί να
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

(5.1.15)

Στο 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 διαφόρων τύπων και προελεύ-
σεων.
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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριαρι 80 τμ 
στα Άνω Λιόσια περιοχή Δροσούπολη

με 3 κρεβατοκάμαρες, 1 σαλόνι - κουζίνα και μπάνιο.
Πληροφορίες στο 210 2474182 και 6977543331
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΝΕΩΝ ΕΠΣΔΑ

Καλούνται απο τους προπονητές των μικτών ομά-
δων Νέων και Παίδων της ΕΠΣΔΑ όπως  Δευτέρα 26
Γενάρη να βρίσκονται στο γήπεδο παραλίας Ασπρο-
πύργου για προπόνηση ενόψει των αγώνων με την
αντίστοιχη της ΕΠΣ Πειραιά για την προεπιλογή.

ΠΑΙΔΕΣ(15:00)
Τυρλής, Σταύρου(Πανελευσινιακός)
Ηλιόπουλος, Χαραλαμπίδης, Φίλης, Καίσαρης

(Πανελευσινιακή Ενωση)
Γκέρτσος,Γκουσέτης,  Σεμερτζάκης Αντώνιος(Ακρά-

τητος)
Μανάφας, Τσαλούχος, Πουρσανίδης, Χειλετζάρης Γ.,

Χειλετζάρης Φ - Ταχτσίδης, Παππάς
Βελισσάριος(Λέων)

Κωσταράς, Τσίτος Κωνσταντίνος(Αγίοι Ανάργυροι) 
Τερζάκης(ΠΑΟ Κουντούρων) 
Τσακουρίδης(Πανελευσινιακός) 
Σκλιάς(Μανδραικός) 
Δριμούσης(Αργώ Μεγάρων) 
Δανιηλίδης(Πυρρίχιος) 

ΝΕΟΙ(16.15)
Λιόλιος(Αίας Παραλίας)
Λάλλας-Πετσίτης(ΠΑΟΚ Μάνδρας)
Σοφιανίδης,Κοκαβέσης(Ακράτητος)
Μαυρίδης, Κεσόβ, Φαμελιάδης, Μυφταράνκο(Πυρ-

ρίχιος)
Μπίκας(Σκορπιός)
Πέππας(Κριός)
Μινοσιάν-Σαμαράς-Μανάφας-Κανακάρης-Σαββί-

δης(Λέων)
Βαρελάς(Βύζας Μεγάρων)
Χιονίδης(Απόλλων Ποντίων Ασπροπύργου)
Κακοσίμος(Ειδυλλιακός)
Χόντος-Αναστασίου-Μιχαήλης(Ν.Πέραμος)

O ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ 4-2 ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ο Αχαρναικός έκανε ολική ανατροπή και επικράτησε στο Μενίδι της Επισκοπής Ρεθύμνου
με 4-2.  Η Επισκοπή πήρε προβάδισμα στο σκορ μόλις στο 8ο λεπτό με σούτ  του Δουμά-
νη. Οι Μενιδιάτες έφεραν το μάτς στα ίσια στο 26' με κεφαλιά του Καλογερόπουλου. Στην
συνέχεια η ομάδα της Κρήτης είχε δοκάρι με τον Νικόλτση στο 55'.

Στο 59' ο Αχαρναικός κέρδισε πέναλτι ύστερα απο ανατροπή του Γέσιτς απο τον Μανου-
σάκη με τον Σέρβο να πετυχαίνει το 2-1. Για να ακολουθήσουν άλλα δύο τέρματα με τους
Ταμπάκη 75' και Γέσιτς 83'.

Οι Κρητικοί μείωσαν στο 87' με κεφαλιά του Δρακάκη.
Διαιτητής: Βρακάς (Εύβοιας).Βοηθοί: Μπαμπάς (Αθηνών), Κλαφάκης (Χανίων)
Κίτρινες: Μποτωνάκης (16'), Ιορδανίδης(52'), Μανουσάκης (58'),Δελημπάσης (71'),Λιονά-

κης(71').
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ (Γιώργος Βαζάκας): Παγούδης Εμέκα, Μωυσιάδης, Ζώνας, Ταμπάκης (84'

Αθανασίου), Γέσιτς, Καλογερόπουλος (79' Σκαθαρούδης), Νιάρος (52' Τσιάμης), Παπατό-
λιος, Ιωαννίδης, Ιορδανίδης.

ΕΠΙΣΚΟΠΗ (Τάκης Διακάκης): Κελαϊδης, Λιονάκης, Δελήμπασης (77' Δρακάκης), Δουμά-
νης (71' Βιτώρος), Νικόλτσης, Μποτωνάκης, Πιθαρούλης, Λάμπρου (71' Βιγιαφάνε), Βουρ-
βαχάκης, Ράντοβιτς, Μανουσάκης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ Γ.ΒΑΖΑΚΑ:

***Μετά το τέλος του αγώνα με την επισκοπή
ο προπονητής  Γιώργος Βαζάκας τόνισε:

«Η ομάδα μου έδειξε πως έχει ξεφύγει και
βρίσκεται ψηλά. Παρότι προερχόμασταν από
μια ήττα στη Πάτρα με την Παναχαϊκή και
δεχθήκαμε γρήγορο γκολ από τον αντίπαλο
δεν χάσαμε την ψυχραιμία μας. 

Αντιδράσαμε σαν ομάδα και στις δύο καταστάσεις και αυτό δείχνει πολλά. Μετά το γκολ της
Επισκοπής είχαμε ηρεμία ψάξαμε τις φάσεις και δημιουργήσαμε αρκετές τελικές προπάθει-
ες.

Βάλαμε την μπάλα κάτω, είχαμε υπομονή και τελικά φτάσαμε στην ισοφάριση και πετύχα-
με ακόμη τρία γκολ, ενώ θα μπορούσαν να είναι ακόμη περισσότερα αφού είχαμε τελικές
προσπάθειες. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν σοβαρότητα στην ομάδα και είναι ακόμη πιο σημα-
ντικό για εμένα επειδή όλοι θεωρούν πως οι ομάδες που βρίσκονται χαμηλά στην βαθμολο-
γία είναι εύκολη υπόθεση.

Η Επισκοπή είναι καλή ομάδα και σίγουρα δεν είναι αυτή η θέση της σύμφωνα με την αξία
της. Ο Αχαρναϊκός έχει δυναμική και είναι για πολύ ψηλά. Σήμερα ήταν ενωμένος αφού είχε
την στήριξη των φιλάθλων του σε όλο το μας. Αν είμαστε ενωμένοι διοίκηση - κόσμος - ομάδα
θα πάμε πάρα πολύ ψηλά».

ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΙΤΑ Ο ΚΡΙΟΣ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο Κριός Ασπροπύργου έκοψε την βασιλόπι-
τα στην καφετέρια ''cone cafe''. Παραβρέθηκε
σύσσωμο το Δ.Σ του συλλόγου οι ποδοσφαιρι-
στές της α' ομάδος, ο πρόεδρος της ΕΠΣΔΑ
Μιχάλης Τζανόπουλος, ο πρόεδρος του Απόλ-
λωνα Ποντίων Κυριάκος Σιδηρόπουλος. Την
πίτα έκοψε ο πρόεδρος του Κριού Θοδωρής
Βάντζος.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΣΔΑ

Η διοίκηση της Ενωσης Ποδοσφαιρικών
Σωματείων Δυτικής Αττικής σε έκτακτη γενική
συνέλευση αποφάσισε εκλογές για ανάδειξη
νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την
προσεχή Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στις 10 το
πρωί στο πνευματικό κέντρο του Δήμου
Ασπροπύργου (δίπλα στην εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου).

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ θα πραγμα-
τοποιηθεί την ίδια ημέρα και μία ώρα αργότερα
στον ίδιο χώρο.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΟΥ
ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ 4-3
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ

Για το πρωτάθλημα Νέων που διορ-
γανώνει η ΕΠΣΔΑ η ομάδα του Ακρά-
τητου του Ζαχαρία Ιωάννου επικράτη-
σε στο γήπεδο παραλίας του Αίαντα
με 4-3 ύστερα από ένα συναρπαστικό
παιχνίδι.

Τα τέρματα σημείωσαν οι: Κοκαβέ-
σης 3 και Παλαβός.

Διαιτήτευσε ο Μηλιώνης Ε.
Η ομάδα του Ακράτητου αωνίστηκε

με την εξής σύνθεση:
1 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ
2 ΧΑΡΤΟΜΑΤΖΙΔΗΣ
3 ΠΑΣΣΙΟΣ
4 ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
5 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Σ.

6 ΠΑΛΑΒΟΣ
7 ΓΚΟΥΣΕΤΗΣ
8 ΙΩΑΝΝΟΥ
9 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ
10 ΞΥΠΤΕΡΑΣ
11 ΚΟΚΑΒΕΣΗΣ
12 ΓΚΕΡΤΣΟΣ
13 ΔΡΑΚΟΣ
14 ΤΣΙΟΠΕΛΑΣ
15 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

16 ΜΠΟΥΣΔΟΥΚΟΣ
***Οι φωτό είναι της Μάρ-

θας Σκανδαλάρη...

ΤΑ  AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(13η
αγωνιστική)

Στους αγώνες του πρωτα-
θλήματος υποδομών(Νέων)
στην Δυτική Αττική σημειώ-
θηκαν τα εξής αποτελέσμα-
τα:

ΒΥΖΑΣ -
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
4-2 

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. -
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 3-4

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 5-1

ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 2-4
***Για το πρωτάθλημα παίδων 13η

αγωνιστική η Πανελευσινιακή Ενωση
επικράτησε 2-0 του Βύζαντα Μεγά-
ρων.
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ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-1- 2015 ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ [ ΕΝΑΝΤΙ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ] ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ. 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 18.30.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ 17.30.

***ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΗΡΘΕ Η
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΤΙΔΑ ΤΩΝ ΜΠΟΥΦΑΝ ΚΑΙ
ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΤΟ
ΜΠΟΥΦΑΝ ΤΟΥ.

ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ ΤΟ Δ.Σ.

ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ

Συνεχίζεται σήμερα το τουρνουά
παλαιμάχων Πειραιά-Δυτικής Αττι-

κής. Αναλυτικά:
Γήπεδο Ασπροπύργου 18:30
Ασπρόπυργος-Χατζυριάκειο
Ρουμελιώτης 18:30 Αστέρας

Μαγούλας-Ν.Πέραμος 
Μοσχάτου 19:00 Μοσχάτο-Πανε-

λευσινιακός
Τα άλλα παιχνίδια: Κερατσίνι-

Περαμαικός, Αργοναύτης-Προοδευ-
τική, Ν.Ευγενείας-ΑΟΑΔ, Αίας

Σαλαμίνας-Ιωνικός, Δόξα Πειραιά-
Αργοναύτης.

Η ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ Γ.Σ ΜΕΓΑΡΩΝ

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Μεγάρων που
διατηρεί τμήματα μπάσκετ, στίβου, αεροβι-
κής και μπάντμιντον έκοψε την βασιλόπιτα
στην αίθουσα δεξιώσεων Διόνυσος Παλάς.
Την βασιλόπιτα ευλόγησε ο π. Ιωάννης

προϊστάμενος του ι.ν. Αγ. Ιωάννου Θεολό-
γου.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο δήμαρχος Μεγα-

ρέων Γρηγόρης Σταμούλης ο οποίος μεταξύ
άλλων ευχήθηκε καλή χρονιά και καλές επι-
τυχίες στον σύλλογο. Εξέφρασε επίσης
πολλούς επαίνους στον Γυμναστικό για τις
δράσεις του και ιδιαίτερα την Ειρήνη Δημο-
πούλου.
Επίσης ανακοίνωσε την πρόθεση της

Δημοτικής Αρχής να αυξήσει τους διαθέσι-
μους αθλητικούς χώρους.
Μετά την κοπή της βασιλόπιτας ο διαιτο-

λόγος   Νικόλαος Θυμιανίδης ανέπτυξε το
θέμα «Άγχος και αύξηση βάρους – συναι-
σθηματικό φαγητό»
Παρευρέθηκαν μέλη και φίλοι του Γυμνα-

στικού καθώς επίσης ο πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαρέων Γ. Μιχά-
λαρος, οι αντιδήμαρχοι Σ. Φωτίου, Β. Μαυ-
ροειδή, Ιερ. Πολυχρόνης, ο πρόεδρος του
ΣΔΚ Μεγάρων Ηλ. Μουσταΐρας και το μέλος
αυτού Αναστασία Τσίγκρη.

Γ΄ ΑΝΔΡΩΝ: ΝΙΚΗ ΓΙΑ 
ΓΑΣΕ ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΟΚΕ

Για την 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος της
ΓΈΣΚΑΝΑ ο ΓΑΣ Ελευσίνας επικράτησε της ΑΕ
Ρέντη 71-46 ενώ ο ΟΚΕ γνώρισε την ήττα εκτός
έδρας απο το Ελληνικό 56-47. Αναλυτικά:

ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ – ΑΕ ΡΕΝΤΗ 71-46(32-25)
Διαιτητές: Κοτσώνης ,Δελδήμος
ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ (Μαυρογιάννης): Παπαϊωάννου 8

Στεφάνου 4, Παρμαξίδης , Καρράς 16 , Παραλής ,
Λαγός , Αντωνίου 11(1), Κοσκινάς 16(4), Λάσκος
10(1), Νερούτσος 2 Μαρούγκας 6

ΑΕ ΡΕΝΤΗ (Γεωργακίου Β., Μπέλλος) : Μιχαλό-
πουλος Σολδάτος Α. 2 , Σολδάτος Ι 9, Νεδέλκος ,
Οικονόμου 6(2) , γεωργούλης , Πασπαλάς 13,
Δημητρόπουλος , Κανιάς , Πετράκης , Γεωργακίου
Κ. 10(2) , Ρουσουνέλος 5(1)

ΑΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ –ΟΚ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 56-47(29-24 )

Διαιτητές: Τσουραπάς , Καταγάς
ΑΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (Νικολαίδης Ιτζελέρ): καρσούλ-

κος 10 Μαγγωνάκης 8 Κουτσαύτης 5(1) Ευστρατί-
ου , Παπαμαρινόπουλος 26 Παππάς , θεολογότης
3, Ζαραϊδώνης 4, Τσαμπανάκης

ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Διολέτης ): Τηγάνης 6 , Αντω-
ναράς 5 , Πατάλας 6 Χρήστου , Παπαχριστοδού-
λου 12(1), Πέππας 1 Ντάφας 1 , Δασκαλάκης ,
Αρβανόιτης 10(1), Κουρίλας 2 Λιώρης 5(1)

ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ο Πανελευσινιακός δεν κατάφερε να μείνει ανταγωνιστικός
και παραμένει στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης, στην
Basket League ΣΚΡΑΤΣ.Τα δεκάλεπτα: 27-18, 40-30, 57-36,
79-61.

Άρης (Πρίφτης): Πάσαλιτς 6 (2), Δήμας, Ριντ 16, Πουλιανί-
της, Χαρίσης 6, Καραθανάσης 6, Βεζένκοφ 18 (1), Νέιμικ 6,
Μούρτος 9 (1), Σίμτσακ 4, Αντεγκμπόγιε 8 (1).

Πανελευσινιακός (Κουστένης): Κοξ, Μίτροβιτς 3 (1), Τσακα-
λέρης 5 (1), Βασιλόπουλος 8, Λούμπι 2, Αθανασούλας 11 (1),
Μάρκοβιτς 8 (1), Δορκοφίκης 3 (1), Ιωάννου 3 (1), Τζόνσον
16 (2), Καλλές 2, Αβραμίδης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΤΕΝΗ 
-ΕΥΘΥΜΗ ΤΣΑΚΑΛΕΡΗ

Ο Δημήτρης Κουστένης παραδέχθηκε ότι η ομάδα του δεν άντεξε στην πίεση του Άρη, έχοντας μεγάλα διαστήμα-
τα αδράνειας.

Ο προπονητής της Ελευσίνας είπε: "Γνωρίζαμε ότι θα δεχθούμε μεγάλη πίεση από τον Άρη. Είχαμε δύο δεκάλε-
πτα αδράνειας. Δώσαμε στον Άρη το δικαίωμα να πάρει διαφορά. Στο ημίχρονο είπαμε πως πρέπει να ανταπεξέλ-
θουμε, στο τρίτο δεκάλεπτο όμως ο αντίπαλος πήρε μία διαφορά ασφαλείας. Από τη στιγμή που σημείωνε τα εύκο-
λα καλάθια, ήταν δύσκολο να μπούμε ξανά στο ματς. Μία νίκη εδώ, θα ήταν υπέρβαση.

Τσακαλέρης: "Δενμπήκαμε στο παιχνίδι"

Ο Ευθύμης Τσακαλέρης υπογράμμισε: "Ο Άρης κέρδισε δίκαια, επέβαλλε τον ρυθμό του και προσωπικά δεν μπή-
καμε στο παιχνίδι. Ολη την εβδομάδα προετοιμαστήκαμε σκληρά. Θέλαμε να περιορίσουμε τον Πάσαλιτς και τον
Σάσα. Με τον έναν από τους δύο τα καταφέραμε. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στον Άρη και καλή χρονιά".
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο διαμέρι-
σμα στην οδό Παλαιολόγου, 40
τ.μ. με τζάκι και καλοριφέρ.
Διαθέτει 2 κρεβατοκάμαρες
σαλόνι - κουζίνα και είναι επι-
πλωμένο. Τηλ. 6984188137

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

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

· ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ CNC
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επι-
κοινωνίας 2105552260.

 ·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ

ΖΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ CNCCAM.
Τηλ Επικοινωνίας
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. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας:
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)

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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΔΙΠΑΤΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΜΕ ΑΥΛΗ ΕΩΣ 140 ΤΜ 
ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6984639567

Πωλείται φούρνος - πιτσαρία
σε άριστη κατάσταση στον
Ασπρόπυργο.
Πληροφορίες στο
6938003457 (15.12.14)

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

Παράκτια συγκοινωνία, τραμ και 
δημοτική τηλεόραση στην ατζέντα 
Μπουτάρη και άλλων 10 δημάρχων

Κοινό μέτωπο για την
παράκτια συγκοινω-
νία, το τραμ και τη

δημοτική τηλεόραση σχηματί-
ζουν 11 δήμαρχοι του πολεο-
δομικού συγκροτήματος της
Θεσσαλονίκης. 

Με πρωτοβουλία του δημάρχου
Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη,
τα παραπάνω θέματα συζητήθη-
καν,  σε γεύμα εργασίας, με τον κ. Μπουτάρη να τονίζει: «Υπάρχει μια σαφής διά-
θεση ομοφωνίας για θέματα που αφορούν τα προβλήματα της πόλης, την οποία
όχι μόνο θα την καλλιεργήσουμε, αλλά θα τη συσφίξουμε έτσι ώστε να μην ζητά-
ει ο κάθε δήμος χωριστά, αλλά να πάμε ενωμένοι και να διεκδικήσουμε καλύτε-
ρα και περισσότερα πράγματα».

Για την παράκτια συγκοινωνία προτάθηκε να μπει μια επιπλέον στάση στον
Δήμο Δέλτα και μία ακόμη στον τερματικό σταθμό του ΟΑΣΘ, για το τραμ 

συμφωνήθηκε πως είναι ένα μέσο το οποίο θα λειτουργεί συμπληρωματικά και
όχι ανταγωνιστικά με το μετρό, ενώ για τη δημοτική τηλεόραση TV 100 συζήτη-
σαν πως θα μετατραπεί σε διαδημοτική, αφού πρώτα δουν τα οικονομικά στοι-
χεία.

«Εκπροσωπούμε τις κοινωνίες μας και συνεργαζόμαστε από κοινού για ζητή-
ματα της πόλης» τόνισε ο δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης Λάζαρος Κυρί-
ζογλου, ενώ ο δήμαρχος Νεάπολης - Συκεών Σίμος Δανιηλίδης ανέφερε πως «η
Τοπική Αυτοδιοίκηση αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι έχει θέσεις και έχει
ομοφωνίες σε σημαντικά ζητήματα».

Την ανάγκη για «ουσιαστικό διάλογο για θέματα της πόλης» υπογράμμισε ο
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη, ενώ ο δήμαρχος Καλαμαριάς
Θεοδόσης Μπακογλίδης μίλησε για σχηματισμό «αυτοδιοικητικού μετώπου για
τα δύσκολα ζητήματα».

Στο γεύμα εργασίας συμμετείχαν, αναλυτικά, οι δήμαρχοι Θεσσαλονίκης Γιάν-
νης Μπουτάρης, Αμπελοκήπων - Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, Νεάπολης -
Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, Πυλαίας - Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, Θέρμης
Θόδωρος Παπαδόπουλος, Καλαμαριάς Θεοδόσης Μπακογλίδης, Θερμαϊκού
Γιάννης Μαυρομάτης, Ωραιοκάστρου Αστέριος Γαβότσης, Δέλτα Μίμης Φωτό-
πουλος, Κορδελιού - Ευόσμου Πέτρος Σούλας και Παύλου Μελά Δημήτρης
Δεμουρτζίδης. 

Το «παρών» έδωσε και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης
Παναγιώτης Αβραμόπουλος.
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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
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 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

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ

MSc. MSc. Πανεπιστημίου ΑθηνώνΠανεπιστημίου Αθηνών

•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

•ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

•ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ –
ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ –

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

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

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

22.5.14
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Νέα πρωτοβουλία της εφημερίδας "Θριάσιο" 
με διανομή πατάτας απευθείας από 

τους παραγωγούς. Παραγωγός από το Φενεό
Κορινθίας  θα διανέμει πατάτες στην τιμή 

των 0,30 λεπτών. Η διανομή θα γίνει 
το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στην παραλία 

Ασπροπύργου (δίπλα στα ΛΟΚ)
Δώστε τις παραγγελίες σας 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση drasi@thriassio.gr 
και στο τηλέφωνο 210/5571855. 

Για παράβαση της νομοθε-
σίας «Περί Προστασίας

Αρχαιοτήτων και Εν Γένει Της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς»,
κατοχή και καλλιέργεια ναρκωτι-
κών, παράβαση της νομοθεσίας
περί τελωνειακού κώδικα και
λαθρεμπορίας, καθώς και παρά-
νομη οπλοκατοχή, κατηγορείται
43χρονος, που συνελήφθη στις
Πλαταιές Βοιωτίας, από αστυνο-
μικούς του Τμήματος Ασφαλείας
Θηβών.

Μετά από αξιοποίηση πληρο-
φοριών, οι αστυνομικοί προχώ-
ρησαν σε αιφνιδιαστική έρευνα
στο σπίτι του, όπου βρήκαν πλή-
θος αρχαίων αντικειμένων, δια-
φόρων χρονολογικών περιόδων
(Ρωμαϊκής, Βυζαντινής κλπ).

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν:

-Πώρινο αρχιτεκτονικό μέλος ή
τμήμα επιτύμβιας στήλης, Κλασι-
κών-Ρωμαϊκών χρόνων.

-Ακέραιη μαρμάρινη λεκάνη
περιρραντηρίου, Ρωμαϊκών χρό-
νων.

-Λύχνος με κεντρικό στέλεχος,
Βυζαντινής περιόδου.

-Τμήμα χείλους και σώματος
εφυαλωμένου πινακίου, εποχής
Τουρκοκρατίας.

-Τμήμα δακτυλιόσχημης βάσης
εφυαλωμένου πινακίου, Βυζαντι-
νής περιόδου.

-Τμήμα λαιμού και λαβών αμφο-
ρέα, Ρωμαϊκής περιόδου.

-Σχεδόν ακέραιη άβαφη οινο-
χόη, Ρωμαϊκής περιόδου.

-Ακέραιο χάλκινο αρυβαλλοει-
δές ληκύθιο, Ρωμαϊκής περιό-
δου.

-Απότμημα μαρμάρινου έξερ-
γου κάτω άκρου γυμνού ποδιού,
Ρωμαϊκών χρόνων.

-Σχεδόν ακέραιο ατρακτόσχημο
μυροδοχείο, ελλιπές κατά το χεί-
λος, Ρωμαϊκών χρόνων.

-Ακέραιο ατρακτόσχημο μυρο-
δοχείο Ρωμαϊκών χρόνων.

-Τμήμα βάσης ατρακτόσχημου
μυροδοχείου, Ρωμαϊκών χρό-
νων.

-Δύο ακέραια δισκοειδή μολύ-
βδινα υφαντικά βάρη.

-Τμήμα χάλκινης λαβής (ωτίο)
με εγχάρακτη διακόσμηση, πιθα-
νόν Κλασικών χρόνων.

-Δύο ακέραια λίθινα (πώρινα)
διακοσμητικά κρατηρόσχημα
αγγεία, Ρωμαϊκών χρόνων.

Τα αρχαιολογικά αυτά ευρήματα
παραδόθηκαν σε αρμόδιους
υπαλλήλους της Εφορείας Αρχαι-
οτήτων Βοιωτίας, για περαιτέρω
αξιολόγηση και εκτίμηση.

Επιπλέον, στο σπίτι του 43χρο-
νου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-Νάιλον σακούλα με αποξηρα-
μένο δενδρύλλιο χασίς και χασίς
συνολικού βάρους 115 γραμμα-
ρίων.

-Εξι νάιλον συσκευασίες με
αδασμολόγητο καπνό, συνολι-
κού βάρους 600 γραμμαρίων,
χωρίς την ενδεικτική ταινία
φόρου κατανάλωσης. Θα στα-
λούν στο Τελωνείο Οινόης Βοιω-
τίας, προκειμένου να προσδιορι-
στούν οι διαφυγόντες δασμοί και
φόροι για το ελληνικό Δημόσιο.

-Κυνηγετικό όπλο, το οποίο
κατείχε παράνομα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε  στον
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών.

Αρχαιολογικά ευρήματα σε σπίτι 
43χρονου στις Πλαταιές
Οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών ο κατηγορούμενος 

"Αετονύχης" εξαπάτησε 
δεκάδες ανθρώπους 

πουλώντας ανύπαρκτα 
ανταλλακτικά μέσω γνωστής

ιστοσελίδας αγγελιών 

«Αετονύχης» εξαπατούσε πολίτες σε όλη την χώρα
τάζοντας τους φθηνά ανταλλακτικά αυτοκινήτων μέσω
γνωστής ιστοσελίδας, τους έπαιρνε τα λεφτά και τους
έστελνε ...αέρα κοπανιστό...

Σε βάρος 29χρονου Έλληνας σχηματίστηκε δικογρα-
φία, καθώς αποσπούσε χρηματικά ποσά, ως προκατα-
βολή, από πολίτες, που είχαν αναρτήσει αγγελίες στην
συγκεκριμένη ιστοσελίδα για την αγορά κάποιου οχήμα-
τος ή ανταλλακτικών, ενώ η δράση του εντοπίζεται σε
διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η
Κέρκυρα, η Αττική, η Σαλαμίνα και η Αρκαδία.

Ο 29χρονος δρούσε με συγκεκριμένη μεθοδολογία,
καθώς εντόπιζε τους υποψήφιους αγοραστές που είχαν
αναρτήσει σχετικές αγγελίες στην ιστοσελίδα ψάχνοντας
για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ή ανταλλακτικά και στη
συνέχεια, εμφανιζόμενος ως πωλητής, επικοινωνούσε
τηλεφωνικά μαζί τους, τους έπειθε για την φερεγγυότητα
του και αποσπούσε χρηματικά ποσά, ως προκαταβολή
για την πραγματοποίηση της συναλλαγής.

Η συνήθης πρακτική του περιελάμβανε την απόσπαση
χρηματικών ποσών, που κυμαίνονταν από 60 έως 550
ευρώ, μέσω ταχυδρομικών επιταγών και ιδιωτικών εται-
ρειών μεταφοράς χρημάτων ή ακόμη μέσω τραπεζικών
λογαριασμών. 

Η δράση του μέχρι στιγμής, εντοπίζεται σε διάφορες
περιοχές της χώρας, ενώ χρονικά προσδιορίζεται από
τις 10 Απριλίου 2014 έως και τις 20 Ιανουαρίου 2015.
Αναλυτικότερα, από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης
Ασφαλείας Κέρκυρας διαπιστώθηκε ότι ο 29χρονος εξα-
πάτησε έναν 25χρονο στη Νέα Μάκρη, από τον οποίο
απέσπασε 1.500 ευρώ, έναν 31χρονο στη Σαλαμίνα,
από τον οποίο απέσπασε 250 ευρώ, έναν 31χρονο στην
Κέρκυρα, από τον οποίο απέσπασε 350 ευρώ και έναν
51χρονο στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, από τον οποίο απέ-
σπασε 500 ευρώ.

Από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης προέ-
κυψε, ότι ο 29χρονος είχε απασχολήσει τις Αστυνομικές
Αρχές κατά την τελευταία διετία, για ανάλογες υποθέσεις,
σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως η Λάρισα, η
Αττική, η Κόρινθος, η Αχαΐα, το Αιτωλικό, η Έδεσσα, η
Κρήτη και η Εύβοια. 

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του 29χρο-
νου υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
Κέρκυρας, ενώ η έρευνα που διεξάγει η Ασφάλεια του
νησιού, συνεχίζεται για την τυχόν εμπλοκή του και σε
άλλες παρόμοιες υποθέσεις.


