
Σοβάρα
προβλήματα

λύνει η 
διευθέτηση 

του χειμάρρου
Αγ. Ιωάννου στο
Θριάσιο Πεδίο 

Προκηρύχθηκε 
το έργο συνολικού 
προϋπολογισμού
12.800.000 ευρώ

30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ
ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ

Το γλέντησαν με τη ψυχή τους 
οι Κρήτες Ελευσίνας 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS
Τη βελτίωση της σχολικής 

εκπαίδευσης εντός των ορίων 
του στηρίζει ο Δήμος 
Μάνδρας - Ειδυλλίας

Ένταση και ψήφισμα στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο 
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Τιμή : 0,01€ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

κ.2239

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2014:
ΗΤΤHΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΕΚ 

ΚΑΙ ΚΟΛΟΣΣΟ Ο
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 

ΟΙ ΠΑΙΔΕΣ ΤΟΥ
ΒΥΖΑΝΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ 

3-1 ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΥΨΟΥΣ 50 ΕΚΑΤ.

Από το ΥΠ.Α.Α.Τ. γιαΑπό το ΥΠ.Α.Α.Τ. για
μικρά Δημόσια Έργαμικρά Δημόσια Έργα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ 
Σημαντικός ο ρόλος
των Συμβουλών των

Δημοτικών 
Ενοτήτων Άνω Λιοσίων
– Ζεφυρίου και Χασιάς

ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΠΗ 
Στους παιδικούς σταθμούς
Ελευσίνας με αφορμή την

παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων 

Σελ: 5

Μείζον θέμα 
η κάλυψη των
εκπαιδευτικών

κενών στα σχολεία
των Αχαρνών

Επίσημη ενημέρωση για τον χρόνο κάλυψης των θέσεων 
ζητεί με επιστολή του ο Δήμαρχος Γ. Κασσαβός

Καταρρέει η ‘’ομηρία’’ 
των εργαζομένων στον 
δήμο Ασπροπύργου 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ
ΑΓΑΠΗΣ ΜΕΤΡΑ Η ‘’ΦΙΛΙΚΗ ΦΩΛΙΑ’’ 

Σε ζεστό κλίμα ο καθιερωμένος 
αγιασμός και η τελετή εγκαινίων 

του ανακαινισμένου κτηρίου 

Σελ:  3

Σελ: 9

Σελ: 6

Σελ: 3

Σελ:  7

ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΣΚΡΑΠ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Στη σύλληψη ενός 53χρονου, 

που ήταν προσωρινά υπεύθυνος, 
προχώρησε η Οικονομική Αστυνομία

ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης 

ΑΛΛΑΖΕΙ
ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ 
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Με επιστολή της προς τους δημάρχους η
περιφερειάρχης Αττικής ,Ρένα Δούρου,

 προαναγγέλλει ακύρωση διαγωνισμών και
ριζική αναθεώρηση του περιφερειακού 

σχεδιασμού μέσα από δημόσια διαβούλευση.

Σελ: 4

Σελ: 5

Σελ: 3-9

Σελ: 10-11

Σελ: 2-8

Σελ:  2
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Αθλητικά:

Ανέστης Τσακίρογλου

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4
19300 Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα

 IBAN: GR72 0110 2000 0000   2004 4032 660

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου

 Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. 
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη 

τις απόψεις της εφημερίδας

Ελευσίνα

ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

63 Τηλέφωνο:
210 55 46 250

Ασπρόπυργος
Μάσσος Κων/νος
Μακρυγιάννη 2, 

Εφημερία:  08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105580002

Φυλή - Άνω Λιόσια 

Κεχαγιά Γεωργία Κ.
Λεωφόρος Φυλής 75,

Τηλέφωνο:
2102411911

Αχαρνές
Λαζάρου Σοφία

Φιλαδελφείας 64,
Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2102467050

Παπανικολάου
Γεώργιος Δ.

Θρακομακεδόνων
117, 

Τηλέφωνο:
2102430204

Μάνδρα
Μαρτζέλης Χρήστος 

Στρατηγού 
Ρόκκα  56, 
Τηλέφωνο:
2105555550

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις 
και βροχές 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 15 έως 25
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ερωτηΐς, Ερωτηΐδα,

Θωμάς, Θωμαή

Επιστολή προς
όλους τους Δημάρ-
χους της Περιφέρει-
ας σχετικά με το φλέ-
γον ζήτημα της δια-
χείρησης απορριμ-
μάτων,απέστειλε η
Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ά ρ χ η ς

Αττικής Ρένας Δούρου προς όλους τους Δημάρχους
της Περιφέρειας, βάζοντας προτεραιότητες που
αλλάζουν άρδην το σημερινό σκηνικό. 

Ειδικότερα, στην επιστολή της η κ Δούρου αναφέ-
ρει  : Συνάδελφοι,

‘’Σήμερα η Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού
βρίσκεται μπροστά σε σειρά κρίσιμων προβλημάτων.
Ένα από αυτά είναι το σύστημα διαχείρισης απορριμμά-
των. Ένα σύστημα που πνέει πλέον τα λοίσθια, έχει
καταστεί μήτρα παραγωγής σκανδάλων, απειλεί την
υγεία των πολιτών και καταστρέφει το περιβάλλον. 

Ο κόμπος έχει πλέον φθάσει στο κτένι.

Επιβάλλεται άμεση και συντονισμένη δράση, μαζί με
το λαό της Αττικής, μακριά από μικροκομματικά συμφέ-
ροντα, προσωπικές στρατηγικές και υστερόβουλες
πολιτικές επιδιώξεις.Δράση με διαφάνεια, με ανοικτές,
συμμετοχικές διαδικασίες, με συνεργασία Περιφέρειας
και Δήμων, με ενέργειες σε επίπεδο δήμου, γειτονιάς,
χώρων εργασίας και κατοικίας, με ανάπτυξη τοπικών
διαχειριστικών σχεδίων που θα εντάσσονται στον περι-
φερειακό σχεδιασμό. Προκειμένου να μπουν οι βάσεις
για μια διαφορετική φιλοσοφία στην διαχείριση των
απορριμμάτων, οικονομικά και οικολογικά δίκαιη και
βιώσιμη. Μια φιλοσοφία που θα εναρμονίζεται με τον ν.
4042/2012, στον οποίο ενσωματώθηκε η Κοινοτική
Οδηγία 2008/98, σχετικά με τη μείωση του όγκου των
απορριμμάτων, το ποσοστό ανακύκλωσης (π.χ. 50%
ως το 2020), κ.α..  Ήλθε η ώρα της νομιμότητας σε ό,τι
αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων!

Ήλθε, με άλλα λόγια η ώρα, της συνδυασμένης δράσης
Περιφέρειας Αττικής και Δήμων στη βάση της σταθερής
μας θέσης πως στην κλίμακα της ιεράρχησης της διαχείρι-
σης, δηλαδή της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης,
της ανακύκλωσης, της άλλου είδους ανάκτησης, της διά-
θεσης, την απόλυτη προτεραιότητα έχουν τα πρώτα στά-
δια. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν οφείλουμε να προχωρήσου-
με οργανωμένα και συστηματικά, σε μια όλο και μεγαλύτε-
ρη διαχείριση των ΑΣΑ σε αποκεντρωμένες εγκαταστά-
σεις. Για το σκοπό αυτό χρειαζόμαστε ένα σύστημα σε
επίπεδο μεγάλων δήμων ή ομάδων δήμων ή και
μεμονωμένων δήμων, ενταγμένων οργανικά και λειτουρ-
γικά στο ευρύτερο περιφερειακό σχέδιο. Η νέα περιφερει-
ακή Αρχή Αττικής, που ήδη προεκλογικά είχε αναδείξει
ως θέμα αιχμής τη διαχείριση των απορριμμάτων, προω-
θεί λοιπόν τρεις προτεραιότητες, οι οποίες συγκλίνουν σε
μία πρόταση: 

Προτεραιότητα πρώτη: το νέο, αποκεντρωμένο σύστη-
μα, που θα εφαρμοστεί σταδιακά, με σταθερά βήματα
και συγκεκριμένους στόχους και σαφή χρονικό ορίζο-
ντα, θα βάζει τέλος στα σύμμεικτα και δεν μπορεί να στη-
ρίζεται στη μία και μοναδική εγκατάσταση της Φυλής.
Εγκατάσταση που σήμερα λειτουργεί ως ο υποδοχέας του
συνόλου των σύμμεικτων και επιμολυσμένων απορριμμά-
των της Αττικής αλλά και περιοχών εκτός αυτής… Χρειά-
ζεται η σταδιακή μεταφορά δραστηριοτήτων της ΟΕΔΑ
Φυλής ή και των εγκαταστάσεών της καθώς και το οριστι-
κό κλείσιμό της, στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου, αυστη-
ρού χρονοδιαγράμματος.

Προτεραιότητα δεύτερη: είναι απαραίτητη η ακύρω-
ση των διαγωνιστικών διαδικασιών που προωθού-
νταν από την προηγούμενη διοίκηση για τις 4 μονά-
δες επεξεργασίας σύμμεικτων με ΣΔΙΤ, με φαραωνικά
έργα, εγγυημένες μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων.
Πρόκειται για επιζήμιους σχεδιασμούς που θα επιβαρύ-
νουν οικονομικά τους πολίτες (μέσω της αύξησης των
δημοτικών τελών) και θα υποβαθμίσουν ακόμη περισσό-
τερο, περιβαλλοντικά και κοινωνικά, την περιοχή του
Θριασίου. 

ΑΛΛΑΖΕΙ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ 
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Με επιστολή της προς τους δημάρχους η περιφερειάρχης Αττικής 
Ρένα Δούρου προαναγγέλλει ακύρωση διαγωνισμών και ριζική αναθεώρηση 

του περιφερειακού σχεδιασμού μέσα από δημόσια διαβούλευση.

ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΚΡΑΠ ΣΤΟΝ ΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Στη σύλληψη ενός 53χρονου , που ήταν προσωρινά υπεύθυνος,
προχώρησε η Οικονομική Αστυνομία  ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης  

Διαπιστώθηκε επίσης η παράβαση της μη έκδοσης παραστατικών 

Φορολογική απάτη σε επι-
χείρηση εμπορίας μετάλ-
λων και μεταλλευμάτων

στον Ασπρόπυργο, ανακάλυψε  η
Οικονομική Αστυνομία.  

Ειδικότερα, κλιμάκιο αστυνομικών
του Τμήματος Φορολογικής Αστυνό-
μευσης, πραγματοποίησε εκτενή
φορολογικό στην έδρα της επιχείρη-
σης στον Ασπρόπυργο, σε συνέχεια
φορολογικού ελέγχου που είχε λάβει
χώρα το προηγούμενο χρονικό διά-
στημα κατά την εφαρμογή του επιχει-
ρησιακού σχεδίου «Ήφαιστος» για
την καταπολέμηση της κλοπής
μεταλλικών αντικειμένων και παρά-
νομης διακίνησής τους.

Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε ποινική παράβα-
ση της φορολογικής νομοθεσίας καθώς δεν είχαν εκδοθεί

δυο (2) παραστατικά στοιχεία
συνολικής αξίας 1.200 ευρώ, για
την αγορά παλαιών οχημάτων –
σκράπ. 

Παράλληλα, προέκυψε ότι η επι-
χείρηση λειτουργούσε χωρίς άδεια
της αρμόδιας αρχής. Στο πλαίσιο
των ελέγχων συνελήφθη ένας
53χρονος, ο οποίος ήταν προσω-
ρινά υπεύθυνος στην επιχείρηση
ενώ στη δικογραφία που σχηματί-
στηκε περιλαμβάνεται και ο ιδιο-
κτήτης της επιχείρησης, 22χρονος
ημεδαπός, ο οποίος κατά τη διάρ-
κεια του ελέγχου απουσίαζε και
δεν συνελήφθη.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε
βάρος του οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθη-
νών. 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8
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Ένα έργο εξαιρετικής  σημασίας για την περιοχή
του Θριασίου Πεδίου προκηρύχθηκε με την
απόφαση 338/2014 του Περιφερειακού Συμ-

βουλίου Αττικής. Ένα έργο, που έχει ήδη ενταχθεί στο
πρόγραμμα ΕΣΠΑ από την προηγούμενη διοίκηση της
Περιφέρειας Αττικής και κατόπιν συντονισμένων ενεργει-
ών της τ. Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Σταυ-
ρούλας Δήμου και των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέ-
ρειας Αττικής.

Συγκεκριμένα το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
αποφάσισε την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
για   λόγους   δημόσιας ωφέλειας   και   ειδικότερα   για
την κατασκευή του έργου: «∆ιευθέτηση χειμάρρου Αγ.
Ιωάννη Θριασίου Πεδίου ∆. Αττικής από Χ.Θ. 0+000 έως

Χ.Θ. 1+400 και τμήμα του Χ. Σαρανταποτάµου», συνο-
λικής  έκτασης  109.717,89  τ.µ. στους ∆ήµους Ελευσί-
νας και Ασπροπύργου, όπως εικονίζεται στα εγκεκριμέ-
να     Κτηµατολογικά ∆ιαγράµµατα και στους αντίστοι-
χους Κτηµατολογικούς Πίνακες,  συνολικού   προϋπο-
λογισµού   12.800.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α).

Η κ. Δήμου στην τοποθέτησή της στο Περιφερειακό
Συμβούλιο, αφού εξήρε τη σπουδαιότητα του έργου,
ευχαρίστησε τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής και της Περιφέρειας Αττικής
για τη συμβολή τους και τόνισε πως το Περιφερειακό
συμβούλιο πρέπει εμπράκτως να σταθεί στα περιβαλ-
λοντικά προβλήματα της περιοχής και να μη μένει μόνο
στη συμπάθεια προς αυτή. 

Όποιος δεν παρακολούθησε το έκτακτο
Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύργου, την
περασμένη Πέμπτη, έχασε! Ευτυχώς
που υπάρχει το βίντεο της συνεδρίασης
και μπορεί ο καθένας να θαυμάσει την
εξέλιξή της.

Αποδείχθηκε ο πραγματικός εμπαιγμός
και η κατάρρευση της ‘’ομηρίας’’ των
εργαζομένων στον δήμο. Καθοριστικές
ήταν γι’ αυτό οι τελευταίες εξελίξεις γύρω
από τον επανέλεγχο των συμβάσεων ΙΔΑΧ με το νόμο Παυ-
λόπουλου. 

Στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. ειπώθηκαν πολύ σοβαρά
πράγματα, κυρίως διά στόματος του δημάρχου Νικόλαου
Μελετίου, ο οποίος στην έναρξη της τοποθέτησής του επέρ-
ριψε τις ευθύνες για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλ-
θει οι υπάλληλοι του δήμου, στον πρώην δήμαρχο Γεώργιο
Λιάκο, ενώ στοχοποίησε και τον επικεφαλής της μείζονος
αντιπολίτευσης, Γιάννη Ηλία. Οι ευθύνες, τόνισε ο δήμαρχος
στην ομιλία του, έχουν ονοματεπώνυμο. ’Ηρθε η ώρα για τη
‘’γυμνή’’ αλήθεια. Οι ευθύνες της Πολιτείας για τους συμβασι-
ούχους είναι μεγάλες, καθώς γέννησε και θέρισε το φαινόμε-
νο των συμβάσεων. Ηθελε ομήρους τους εργαζόμενους και
μέσω των ανανεώσεων των συμβάσεων, έδινε ελπίδες μονι-
μότητας, παραμονές των εκλογικών αναμετρήσεων’’. 

Ν. Μελετίου για πρώην δήμαρχο Γ. Λιάκο
‘’Κράτησε τα οικονομικά της τότε δημοτικής αρχής και

τις προσλήψεις για τον εαυτό του’’.

Οι ευθύνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ήταν παρόμοιες με αυτές της Πολιτείας,
υπογράμμισε ο κ. Μελετίου, επιρρίπτο-
ντας στη συνέχεια τις ευθύνες στον
πρώην δήμαρχο , Γ. Λιάκο, διότι όπως
είπε ‘’κράτησε τα οικονομικά της τότε
δημοτικής αρχής και τις προσλήψεις για
τον εαυτό του’’. 

Αυτή ήταν η πρωτη αιτία που μας οδή-
γησε σε αυτήν την κατάσταση, ενώ η

δεύτερη αιτία ήταν ότι προηγούμενοι δημοτικοί σύμβουλοι,
που συμμετείχαν στα δημοτικά συμβούλια από το 1998 -2006
(συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης) δεν άσκησαν το ρόλο
τους όπως έπρεπε, επιτρέποντας σε έναν άνθρωπο, να δια-

χειρισθεί την υπόθεση των συμβασι-
ούχων.

Η τρίτη αιτία ήταν οι ίδιοι οι εργαζό-
μενοι, οι οποίοι δεν έλεγχαν τις συμ-
βάσεις , αν ήταν σύννομες ή όχι και η
τέτρατη αιτία για το πρόβλημα ήταν ο
Σύλλογος Εργαζομένων, ο οποίος
ήξερε και σώπαινε, συνέχισε ο
δήμαρχος Ασπροπύργου. 

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής του
ο κ. Μελετίου ανέφερε ότι αυτοί που ρίχνουν τώρα ευθύνες
στον Δήμο, είναι εκείνοι που έφτιαχναν τις ‘’μαιμού” συντά-
ξεις. Σε ό,τι αφορά τους δήμους που αρνήθηκαν να δώσουν
στοιχεία ο δήμαρχος σημείωσε ότι μετά την εισαγγελική
παραγγελία, αποστέλλουν πλέον τους φακέλους, ενώ ο ίδιος
έκανε λόγο για σικέ αντάρτικο. 

Ν. Μελετίου: ‘’ Σε κανέναν εργαζόμενο δεν μπορεί 
να καταλογισθεί δόλος’’

‘’Ο λόγος για τον οποίο ο δήμος διευκόλυνε τον έλεγχο είναι
επειδή δεν έχει να φοβηθεί τίποτα’’ ανέφερε χαρακτηριστικά ο
δήμαρχος Ασπροπύργου και πρόσθεσε ’’ Σε κανέναν εργαζό-
μενο δεν μπορεί να καταλογισθεί δόλος, καθώς αυτό αφορά
όσους ΄΄μαγείρεψαν το φαγητό΄΄’’. 

Καταλήγοντας είπε ότι η Πολιτεία γνώριζε και σιώπαινε για
το θέμα. 

Στην παρέμβασή του ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Μπακάλης
ρώτησε τον ίδιο τον δήμαρχο εάν ήξερε κάτι σχετικά με το
θέμα , λέγοντας πως στην εισήγησή του ο δήμαρχος έριξε τις
ευθύνες σε άλλους εκτός από τον ίδιο. 

Πρόεδρος των εργαζομένων κα Χόνδρου
‘’Στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση ήρθε να μας δια-

σπάσει και να μας ανακατέψει, δεν το κατάφερε όμως’’

Κατόπιν, το λόγο πήρε η πρόεδρος των εργαζομένων κα
Χόνδρου, η οποία επιτέθηκε στην κυβέρνηση , που  - όπως
υποστήριξε-  ‘’θέλει να απολύσει 6500 εργαζόμενους, ενώ
ακόμη και οι πέτρες ήξεραν για τον τρόπο ομηρίας στους
δήμους’’. Αμφισβήτησε δε ότι μπορεί εργαζόμενος να βάλει
πλαστή σύμβαση στον φάκελό του. 

Καταρρέει η ‘’ομηρία’’ 
των εργαζομένων 
στον δήμο Ασπροπύργου 
Ένταση και ψήφισμα στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο 

Μείζον θέμα 
η κάλυψη

των εκπαιδευτικών
κενών στα σχολεία

των Αχαρνών

Επίσημη ενημέρωση για τον 
χρόνο κάλυψης των θέσεων 

ζητεί με επιστολή  του ο Δήμαρχος
Γ. Κασσαβός

ΟΔήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσα-
βός με επιστολή του προς τον Περιφε-
ρειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής

και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, εκφρά-
ζει την έντονη ανησυχία του για την έλλειψη διδα-
κτικού προσωπικού και τα εκπαιδευτικά κενά που
παρατηρούνται ήδη από την έναρξη της σχολικής
χρονιάς σε αρκετά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρ-
νών. Για το σκοπό αυτό, ζητά να ενημερωθεί επι-
σήμως τόσο για τον χρόνο κάλυψης αυτών των
κενών, όσο και για τον ακριβή αριθμό των θέσεων
που θα καλυφθούν.

‘’Θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες ώστε να δοθεί άμεσα λύση’’

Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος κ Γιάννης Κασ-
σαβός «Από την αρχή της θητείας μας, θέσαμε
ως πρώτη προτεραιότητά μας την ομαλή και
εύρυθμη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων
του Δήμου Αχαρνών. Συμμεριζόμενος απόλυτα
την αγωνία και την ανησυχία των γονέων για τα
κενά που υπάρχουν στα σχολεία μας, θέλω να
τους διαβεβαιώσω ότι θα προβούμε σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες ώστε να δοθεί άμεσα λύση
σ’ αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα. Η κάλυψη των
εκπαιδευτικών κενών στα σχολεία του Δήμου μας,
αποτελεί μείζον θέμα».

Σοβάρα προβλήματα λύνει η διευθέτηση 
του χειμάρρου Αγ. Ιωάννου στο Θριάσιο Πεδίο 
Προκηρύχθηκε το έργο συνολικού προϋπολογισμού 12.800.000 ευρώ

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 9
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Συγχαρητήρια σε Χρήστο Παππού
από Σπύρο Στριφτό 

Τα συγχαρητήριά του στο Χρήστο Παππού, για την επανε-
κλογή του στο αξίωμα του Δημάρχου μετά τον Καποδιστριακό

Δήμο Άνω Λιοσίων και στον Καλλικρατικό Δήμο Φυλής,
έδωσε ο πρώην Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Στριφτός, ο
οποίος τον επισκέφθηκε στο γραφείο του, στο Δημαρχιακό
Μέγαρο Άνω Λιοσίων, το πρωί της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου. 

Ο Σπύρος Στριφτός έδωσε στον Χρήστο Παππού με τον
οποίο τους συνδέει φιλία ετών, εγκάρδιες ευχές, για «Ουσια-
στικό έργο», παρά τις αντίξοες συνθήκες που, όπως επεσή-
μανε, επικρατούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που έχει πληγεί

βάναυσα, από την οικονομική κρίση. 

Διέψευσε τα  σενάρια περί εξί-
σωσης του εισαγωγικού μισθού στο
Δημόσιο με τον κατώτατο του ιδιωτι-
κού τομέα, που έχει καθοριστεί στα
586 ευρώ, ο υπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτά-
κης μιλώντας  στην Επιτροπή Δημό-
σιας Διοίκησης της Βουλής.

Ωστόσο ο υπουργός επανέλαβε
ότι το Δημόσιο πρέπει να κάνει
πραγματική χρήση της διετούς δοκι-
μαστικής περιόδου που προβλέπει
ο Υπαλληλικός Κώδικας, αξιολογώ-
ντας τον υποψήφιο υπάλληλο.

«Σε ό,τι αφορά το μισθό που πρέπει να παίρνει αυτός ο
υπάλληλος, αυτό θα το συζητήσουμε, όμως μπορώ να σας δια-
βεβαιώσω ότι δεν θα είναι 586 ευρώ» δήλωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης ενώ σημείωσε ότι δεν μπορεί να γίνεται σύγκριση
μισθών σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα καθώς στον πρώτο έχου-
με 14 μισθούς και στον δεύτερο 12 ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη
και το ότι ο εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο αφορά στον υπάλ-
ληλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και υπάρχει μια προσαύξηση
ανάλογα με τα εκπαιδευτικά προσόντα.

Ο υπουργός επέμεινε στο ζήτημα της αξιολόγησης που θα
δείξει εάν αξίζει ο υποψήφιος να παραμείνει δημόσιος υπάλλη-
λος και συμπλήρωσε: προφανώς μεγάλη πλειοψηφία των
υπαλλήλων θα μετεξελίσσεται σε μόνιμους, αλλά η αξιολόγηση
θα μπορεί να εντοπίσει και εκείνους τους υπαλλήλους που δεν

στάθηκαν στο ύψος των περιστά-
σεων.

Η υφυπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης, Εύη Χριστοφιλο-
πούλου, ανακοίνωσε σειρά νομοτε-
χνικών αλλαγών  όπως ότι απαλεί-
φεται η πρόβλεψη που υπήρχε ότι
θα βγαίνουν  σε καθεστώς διαθεσι-
μότητας αριθμός δημοσίων υπαλ-
λήλων ανάλογος με αυτόν που
παραιτούνται ή συνταξιοδοτούνται
και που είχαν τεθεί προηγουμένως
σε διαθεσιμότητα.

Ακόμη αναδιατυπώνεται,
άρθρο προκειμένου ο επανέλεγχος των πιστοποιητικών των
παραιτούμενων υπαλλήλων, να περιορίζεται ρητά στα πλαστά
πιστοποιητικά που ενδεχομένως είχαν καταθέσει για να προ-
σληφθούν, και όχι στα «μη έγκυρα» (μια διατύπωση που κατά
την αντιπολίτευση, αμφισβητούσε τον πυρήνα των διατάξεων
του Προεδρικού Διατάγματος Παυλόπουλου για τις μονιμοποιή-
σεις των συμβασιούχων). 

Προκειμένου δε, να διασκεδαστούν οι ανησυχίες που είχαν
διατυπωθεί εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ περί «αναδρομικού ελέγχου
συντάξεων σε βάθος 20ετίας», η νέα διατύπωση περιορίζει τον
επανέλεγχο των πιστοποιητικών των ήδη παραιτηθέντων
υπαλλήλων, σε όσους η υπαλληλική τους σχέση έληξε από την
9η Ιουλίου του 2013 μέχρι τη δημοσίευση του προτεινόμενου
νόμου.

Ο Κ. Μητσοτάκης διαψεύδει περί 586 
ευρώ μισθό στο Δημόσιο

Φέτος  η Ένωση
Κρητών Ελευσί-
νας γιόρτασε με

τον καλύτερο τρόπο τα 30
χρόνια από τότε, που
έστησε το πρώτο ρακοκά-
ζανο στην Αττική, διοργα-
νώνοντας για ακόμη μια
χρονιά ένα υπέροχο τριή-
μερο εκδηλώσεων στις
Παλαιές Αποθήκες Ελαι-
ουργικής .

Oι Κρήτες της Ελευσίνας
αλλά και πλήθος δημοτών

είχαν την ευκαιρία να
απολαύσουν παραδοσια-
κές συνταγές, που ετοιμά-
σθηκαν με μεράκι από
φίλους και μέλη του Συλλό-
γου, χορευτικά υπό τη
συνοδεία της παλνέυτρας
λύρας και εκθέσεις που σε
ταξίδευαν στο χρόνο. 

Συχαρητήρια στους διορ-
γανωτές που με απόλυτο
σεβασμό και όρεξη ετοιμά-
ζουν κάθε χρόνο την υπέ-
ροχη αυτή γιορτή, συμβάλ-
λοντας στην προώθηση
του πολιτισμού και στην
μετάδοση της Κρητικής
κουλτούρας από γενιά σε
γενιά ! 

30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ
Το γλέντησαν με τη ψυχή τους οι Κρήτες Ελευσίνας 

Εκτροχιασμός 
συρμού στον 

Προαστιακό Ζεφυρίου 

Στην επεί-
γουσα εκκέ-
νωση ενός
συρμού του
προαστιακού
προέβησαν το
Σάββατο το
απόγευμα οι
αρχές.

Σύμφωνα με
πληροφορίες
του zougla.gr,
το πρώτο
βαγόνι του
σ υ ρ μ ο ύ
εκτροχιάστηκε
και «δίπλω-
σε» με αποτέλεσμα ο οδηγός να σταματήσει τον
συρμό.

Ο συρμός σταμάτησε μεταξύ των σταθμών
«Άνω Λιόσια» και «Ζεφυρίου». Λόγω της περί-
φραξης γύρω από τις γραμμές, το προσωπικό
του προαστιακού καθώς και άνδρες της αστυνο-
μίας οδηγούν τους επιβαίνοντες στον σταθμό των
Αχαρνών προκειμένου αυτοί να εξέλθουν από τις
πλατφόρμες.

Οι αρμόδιοι  σταμάτησαν εγκαίρως  την ηλε-
κτροδότηση ενώ  διεκόπη κι η διέλευση συρμών
από τους δύο σταθμούς. Παράλληλα στο σημείο
μετέβησαν  οχήματα της Πυροσβεστικής και
ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους, καθώς δεν ανα-
φέρθηκαν τραυματισμοί

Φωτό: Γιάννης Καλυμνάκης
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Ηπαγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων
γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η
Οκτωβρίου, όπως αποφασίστη-

κε το 1990 από τον Ο.Η.Ε., για να αποτί-
σει φόρο τιμής στους ηλικιωμένους αλλά
και να επισημάνει τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η τρίτη ηλικία.

Στη σύγχρονη εποχή, οι ηλικιωμένοι
παίζουν σημαντικό ρόλο όχι μόνο με τη
μετάδοση των εμπειριών και γνώσεων,
αλλά και με τη στήριξη που δίνουν στα
παιδιά τους, βοηθώντας οικονομικά και
αναλαμβάνοντας τη φροντίδα των εγγο-
νών τους. 

Για να δείξουν την
αγάπη τους και το σεβα-
σμό τους στους παππού-
δες και στις γιαγιάδες, οι
παιδικοί σταθμοί φιλοξέ-
νησαν ομάδες ηλικιωμέ-
νων στους χώρους τους,

με στόχο να αναπτυχθούν κοινές δρα-
στηριότητες δίνοντας έμφαση στην
επαφή και στην εμπειρία, μέσα από την
πράξη παιδιών και ηλικιωμένων.

Αναπτύχθηκε έτσι μια συνεργασία
ανάμεσα στα Κ.Α.Π.Η. και τους παιδικούς
σταθμούς του Δήμου μας, για να συμβάλ-
λουμε όπως μπορούμε στη βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής των ηλικιωμένων
και των παιδιών μέσα από δράσεις
ενθάρρυνσης της ανεξαρτησίας τους και
της αυτονομίας τους.

Μέλη των ομάδων του ΚΑΠΗ επισκέ-
φθηκαν τους παιδικούς σταθμούς, διηγή-
θηκαν παραμύθια στα παιδιά, έπαιξαν
κουκλοθέατρο, έφτιαξαν διάφορες κατα-
σκευές.    

Για τις όμορφες στιγμές που έζησαν τα
παιδιά μας, ευχαριστούμε όλες τις δυνα-
μικές γιαγιάδες, τη συντονίστρια και την
κοινωνική λειτουργό των Κ.Α.Π.Η. του
Δήμου Ελευσίνας, που με χαρά ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσμα των μικρών.

ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΠΗ 
Στους παιδικούς σταθμούς Ελευσίνας 
με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων 

ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ 
η πυρκαγιά στη θέση

«Πάτημα» Άνω Λιοσίων

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε, το
πρωί της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου, στη θέση
«Πάτημα» Άνω Λιοσίων, πλησίον του γηπέ-
δου του Ερμή, όπου κάηκε ένα στρέμμα
θαμνώδους,  βλάστησης. 

Η φωτιά, που ξέσπασε από άγνωστη αιτία,
τέθηκε υπό έλεγχο πριν προλάβει να εξαπλω-
θεί σε παρακείμενη οικία, χάρη στην άμεση
επέμβαση της Πυροσβεστικής αλλά και του
Δήμου Φυλής που συνέδραμε. το έργο της
κατάσβεσης.  

Την πρώτη του τακτική συνε-
δρίαση πραγματοποίησε το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοι-

νότητας Άνω Λιοσίων, το απόγευμα
της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου. 

Με την ευκαιρία, ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου Χρήστος Καματερός ευχή-
θηκε σε όλα τα μέλη να έχουν καλή
θητεία και στη συνέχεια αναφέρθηκε
στις αρμοδιότητες και στον κανονισμό
λειτουργίας της Δημοτικής Ενότητας. 

Τα μέλη του Συμβουλίου  της Δημο-
τικής Κοινότητας Άνω Λιοσίων είναι τα
εξής: Πρόεδρος: Χρήστος Καματερός.
Από την παράταξη «Νέα Εποχή» του
Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού
Τοπικοί Σύμβουλοι είναι οι: Ευαγγελία
Καψή, Δημήτρης Κοψαχείλης, Ευάγγε-

λος Μοσχόπουλος, Ιωάννης Σκρέκας,
Νικόλαος Χαρίσης και Μαρία Χριστοπού-
λου. Από τη «Δύναμη Συμμετοχής» του
πρώην Δημάρχου Φυλής Δημήτρη Μπου-
ραΐμη, είναι οι Αλέξανδρος Ιακωβίδης και
Κωνσταντίνος Μπίμπιζας. Από την «Ενό-
τητα Πολιτών» του Σάββα Σάββα, ο Ανα-
στάσιος Ατζάμπος και τέλος από τη «Λαϊκή
Συσπείρωση Φυλής» του Δημήτρη Τσιου-
μπρή, η Βασιλική Τσιλιγγίρη. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί, πως τα
Γραφεία του Συμβουλίου της Δημοτικής
Ενότητας Άνω Λιοσίων λειτουργούν στον

2ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου. 
Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παπ-

πούς έχει δηλώσει πως τα Συμβούλια και
των τριών Δημοτικών Ενοτήτων Άνω Λιο-
σίων – Ζεφυρίου και Χασιάς θα παίξουν
ουσιαστικό ρόλο στη Διοίκηση του Δήμου
Φυλής. Κατά τις Δημαιρεσίες μάλιστα,
κάθισε στην πρώτη σειρά της αίθουσας
του Δημοτικού Συμβουλίου, έχοντας στο
πλευρό του, τους τρεις Προέδρους των
Δημοτικών Ενοτήτων, Χρήστο Καματερό
(Άνω Λιοσίων), Ηλία Κοκκίνη (Ζεφυρίου)
και Ελένη Λιάκου (Χασιάς) 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ : 
Σημαντικός ο ρόλος των Συμβουλών των Δημοτικών 
Ενοτήτων Άνω Λιοσίων – Ζεφυρίου και Χασιάς
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Με τις καλύτερες εντυπώσεις έκλει-
σε ο κύκλος μαθημάτων Ελληνικής
Ιστορίας, από την  αναγνωρισμένη
Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθη-
νών κ. Μαρία Ευθυμίου. 

Το πολυπληθές ακροατήριο, που
γέμισε την αίθουσα του Πνευματικού
Κέντρου των Θρακομακεδόνων,
παρακολούθησε καθηλωμένο τα
ιστορικά γεγονότα, πολλές φορές
εμπλουτισμένα με πληθώρα άγνω-
στων σε πολλούς στοιχείων, που η
καθόλα χαρισματική Καθηγήτρια
μετέφερε.

Είμαστε όλοι ευγνώμονες για την
ανιδιοτελή προσφορά της και την
μεγαλοσύνη της.

Στην μικρή τελετή λήξης παρέστη-
σαν ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης του
Δήμου Αχαρνών και Αντιδήμαρχος

Θρακομακεδόνων
κ. Αναστάσιος
Χίος, ο οποίος
προσέφερε ανα-
μνηστικό πίνακα εκ
μέρους του Δήμου
Αχαρνών, ο Πρόε-
δρος της Α΄θμιας
Επιτροπής Παιδεί-
ας κ. Κ. Καρυδά-
κης και πλήθος
κόσμου.

Ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ μ ε
θερμά τις κυρίες

Ελένη Παπαδάκη, Βιργινία Λαζαρί-
δου, Μαρία Κιντή και Εύα Δημώντα
για την υποστήριξή τους στην πραγ-

ματοποίηση των μαθημάτων. Ιδιαιτέ-
ρως ευχαριστούμε την συντοπίτισσά
μας Καθηγήτρια Γαλλικών κ. Ολυ-
μπία Πικιόκου για την παραχώρηση,
των απομαγνητοφωνημένων μαθη-
μάτων της Παγκόσμιας Ιστορίας του
προηγούμενου κύκλου, στην Λαο-
γραφική Εταιρεία του
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ», τα οποία εκδώσα-
με και διαθέτουμε. Τέλος ευχαριστού-
με θερμά όλους τους συμπολίτες μας
του Δήμου Αχαρνών- Θρακομακεδό-
νων και άλλων Δήμων της Αττικής,
για την τιμητική παρουσία τους και
την εμπιστοσύνη τους στις εκδηλώ-
σεις του «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» .

 Το ΔΣ του Συλλόγου

Πολυπληθές το ακροατήριο στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου των Θρακομακεδόνων
Για τις διαλέξεις Ελληνικής Ιστορίας από την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μαρία Ευθυμίου

ΟΔήμος Μάνδρας Ειδυλλίας, έχοντας άριστη
γνώση των θετικών επιπτώσεων της εφαρ-
μογής προγράμματων Ευρωπαϊκής προο-

πτικής στην εκπαιδευτική κοινότητα στέκεται αρωγός
στην συμμετοχή των σχολείων που είναι εντός των
διοικητικών του ορίων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Comenius.

Στα πλαίσια της δράσης αυτής, έγινε παρουσίαση
σε Eιδική εκδήλωση στο δημαρχείο Μάνδρας-Ειδυλ-
λίας, των αποστολών των σχολείων  από τη Πολωνία,
την Ισπανία, την Ρουμανία, τη Φιλανδία, τη Τουρκία
και τη Λιθουανία, που έχουν έρθει για την συμμετοχή
σε κοινή εκπαιδευτική διαδικασία με τους μαθητές του
Δήμου.

Κατά την παραμονή τους στην περιοχή, πραγματο-
ποίησαν επίσκεψη στην δημοτική βιβλιοθήκη και
δόθηκε γεύμα στο ΚΑΠΗ από γονείς & εκπαιδευτι-
κούς.

Το Πρόγραμμα Comenius
ενθάρρυνει τη διακρατική συνεργασίας 

μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

Το Πρόγραμμα Comenius, αποσκοπεί στην βελτίω-
ση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και στην
ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της, μέσω της
ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σχολικής και προσχολικής
εκπαίδευσης με την επιχορήγηση σχολικών συμπρά-
ξεων και δράσεων διακρατικής κινητικότητας μαθητών
και εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Μέσω των προγραμμάτων comenius οι νέοι απο-
κτούν συνείδηση της ποικιλομορφίας των ευρωπαϊ-

κών πολιτισμών, καθώς και γνώσεις και δεξιότητες
απαραίτητες για την προσωπική τους ανάπτυξη, τη
μελλοντική εργασιακή τους απασχόληση και τη δρα-

στηριοποίησή τους ως ενεργών πολιτών.
Το Πρόγραμμα Comenius της Ευρωπαϊκής Ένωσης

είναι πολύ βασικό για μαθητές και εκπαιδευτικούς,
τοπικές αρχές, εκπροσώπους γονέων, συλλόγους,
μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ινστιτούτα κατάρτισης
εκπαιδευτικών και πανεπιστήμια και γενικά οποιονδή-
ποτε εμπλέκεται στη σχολική εκπαίδευση, καθώς
βοηθά στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη,
στην προώθηση της εργασίας για κοινούς στόχους και
στην κατανόηση των ποικίλων πολιτισμών και αξιών.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει επίσης ευρύτερης κλί-
μακας Ευρωπαϊκές συνεργασίες οργανισμών που
εργάζονται από κοινού, για να διαδώσουν την ορθή
πρακτική και την καινοτομία στη σχολική εκπαίδευση.

Δικαίωμα συμμετοχής στο comenius έχουν:
Μαθητές σχολείων έως και το επίπεδο της ανώτερης

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σχολεία,όπως ορίζονται από τα Κράτη Μέλη,προ-
σχολικής έως και το επίπεδο της ανώτερης δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικοί και άλλες κατηγορίες προσωπικού
σχολικής εκπαίδευσης.

Ενώσεις, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, Μη Κυβερ-
νητικές Οργανώσεις καθώς και εκπρόσωποι οι οποί-
οι εμπλέκονται στη σχολική εκπαίδευση.

Άτομα και φορείς αρμόδιοι για την οργάνωση και την
παροχή της εκπαίδευσης σε τοπικό, περιφερειακό και
εθνικό επίπεδο. Ερευνητικά κέντρα και φορείς.

Ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Φορεις που παρέχουν καθοδήγηση,συμβουλευτικές

υπηρεσίες και πληροφορίες.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS

Τη βελτίωση της σχολικής εκπαίδευσης εντός των ορίων 
του στηρίζει ο Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας
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ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Συνεδριάζει αύριο  7 Οκτωβρίου  2014 και ώρα 8:00 μ.μ.
η Οικονομική Επιτροπή  Δήμου Ελευσίνας, προκειμέ-
νου ως αρμόδια Επιτροπή να λάβει αποφάσεις για τα

παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:
Λήψη απόφασης για την απαλλαγή υπολόγου.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.711,19 €

για την χρηματοδότηση της ΚΕΔΕ για την υλοποίηση του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος μηνός  Ιουλίου 2014. 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 51.643,37 €
για την χρηματοδότηση της ΚΕΔΕ για την υλοποίηση του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος μηνός Αυγούστου 2014.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 €
για την ανάθεση σε δικηγόρο της διαδικασίας αναγνώρισης στο
Κτηματολόγιο των ιδιοκτησιών του Δήμου.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.549,80 €
για προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 799,50 €
για λοιπά μισθώματα μηχανημάτων έργων.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.998,67 €
για προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 286,59 €
για έξοδα ενημέρωσης και προβολής των δραστηριοτήτων του
Δήμου. 

Διορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση
του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την
συζήτηση της υπ.αριθμ. 1155/14-5-2014 έφεσης της εταιρείας
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 

Διορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση
του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την
συζήτηση της υπ.αριθμ. 1157/14-5-2014 έφεσης της εταιρείας
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 

Διορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση
του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την
συζήτηση της υπ.αριθμ. 1158/14-5-2014 έφεσης της εταιρείας
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 

Διορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση
του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την
συζήτηση της υπ.αριθμ. 1153/14-5-2014 έφεσης της εταιρείας
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 

Διορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση
του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την
συζήτηση της υπ.αριθμ. 1154/14-5-2014 έφεσης της εταιρείας
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.

Διορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση
του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την
συζήτηση της υπ.αριθμ. 1156/14-5-2014 έφεσης της εταιρείας
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. κ.ά.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

στις 6μ.μ. στην πύλη του Ψυχιαστις 6μ.μ. στην πύλη του Ψυχια--
τρικού Νοσοκομείου (ΔΑΦΝΙ)τρικού Νοσοκομείου (ΔΑΦΝΙ)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ – ΔΙΑΔΗΛΩΣΗΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ – ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ στις 7 μ.μ.ΠΕΜΠΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ στις 7 μ.μ.

στο Παλατάκι Χαϊδαρίουστο Παλατάκι Χαϊδαρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Το κλείσιμο των ψυχιατρικών νοσοκομείων θα οδηγή-
σει στην παραπέρα συρρίκνωση, υποβάθμιση, εμπο-
ρευματοποίηση των κρατικών δομών ψυχικής υγείας.
Είναι κρίκος στην αλυσίδα των αντιλαϊκών αλλαγών που
υλοποιούνται στο πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμι-
σης  τόσο στην Ελλάδα όσο και στις άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.Εφαρμόζουν την πολιτική της
Ε.Ε. για τη ψυχική υγεία που θυσιάζει ασθενείς και εργα-
ζόμενους για τα κέρδη των επιχειρηματιών

Από το 1999 χρονολογείται η συμφωνία μεταξύ των
κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και της Ε.Ε. για το κλείσι

μο των δημόσιων ψυχιατρείων. Πολύ πριν ξεσπάσει η
κρίση, πολύ πριν υπογραφεί το Μνημόνιο, όταν η ελλη-
νική οικονομία ήταν στη φάση στη καπιταλιστικής ανά-
πτυξης.

Στόχος τους, από τότε, είναι: 

 να μειωθούν η κρατική χρηματοδότηση για την
Ψυχική Υγεία. 

 να μεταφέρουν την ευθύνη για τη θεραπεία και
την αποκατάσταση των ατόμων με ψυχικές διαταραχές
στους ασθενείς και τις οικογένειες τους   

 να εξασφαλίσουν νέα «πελατεία» στους επιχει-
ρηματίες, ώστε να επεκτείνουν τη δράση τους σε αυτόν
τον ευαίσθητο τομέα, με εξασφαλισμένη τη κερδοφορία
τους 

Το κλείσιμο των ψυχιατρείων, οι αντιδραστικές αλλαγές
που προωθούνται δεν αφορούν  μόνο τα άτομα με ψυχι-
κές διαταραχές και τις οικογένειες τους. Αφορούν όλες
τις λαϊκές οικογένειες που βλέπουν την ψυχική τους
υγεία να φθείρεται καθημερινά από την πολιτική που
θυσιάζει τα δικαιώματα τους για να εξασφαλιστούν τα
κέρδη των μονοπωλίων.Καλούμε τα σωματεία στην
υγεία – πρόνοια και όλους τους υγειονομικούς να συμ-
μετέχουν στις αγωνιστικές πρωτοβουλίες  ενάντια στο
κλείσιμο των ψυχιατρείων, ενάντια στην πολιτική της
Ε.Ε. που θυσιάζει τα δικαιώματα των ασθενών και των
εργαζομένων στο βωμό του κέρδους.

Χρηματοδότηση ύψους 50
εκατ. ευρώ για την κατασκευή
μικρών δημόσιων έργων

στους Δήμους της Χώρας, εξασφαλίζει
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, με νέα πρόσκληση
υποβολής προτάσεων, για την ένταξη
των έργων αυτών στα Μέτρα 321 και
322 του Άξονα 3 του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. 

Την πρόσκληση ανακοίνωσε ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Γιώργος Καρασμάνης, στο
πλαίσιο της Εθνικής στρατηγικής για
τα δημόσια έργα και με στόχο την
προώθηση κατασκευής αναγκαίων
υποδομών για τον αγροτικό κόσμο
της Χώρας, που θα συμβάλουν στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής στην
ύπαιθρο και την ελκυστικότητα των
αγροτικών περιοχών. 

Με επιστολή του Ειδικού Γραμματέα
Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών,
Δημήτρη Ιατρίδη, προσκαλούνται οι
Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθ-
μού των περιοχών εφαρμογής του
Άξονα 3, για την υποβολή των προτά-
σεών τους με τα έργα που θα χρημα-
τοδοτηθούν.

Η προθεσμία λήγει την 1/12/2014
και ώρα 15:00. 

Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν
από το κάθε Μέτρο είναι: 

ΜΕΤΡΟ 321
·  Κατασκευή μικρών φραγμάτων,

λιμνοδεξαμενών, εμπλουτισμός υπό-
γειων υδροφορέων, ομβροδεξαμενές
κ.α.

·  Βελτίωση - εκσυγχρονισμός
αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων, 

δεξαμενών και κάθε επέμβαση που
μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση
ύδατος.

·  Μικρά έργα αγροτικής οδοποιίας
για την πρόσβαση των αγροτών στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

·  Προστασία γεωργικών εκμεταλ-
λεύσεων από φαινόμενα υπερχείλι-
σης ποταμών και χειμάρρων.

·  Χώροι άσκησης πολιτιστικών,
αθλητικών, εκπαιδευτικών,περιβαλ-
λοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και
δραστηριοτήτων κοινωνικής προστα-
σίας και αλληλεγγύης, όπως Κέντρα
Φροντίδας Παιδιών Προσχολικής Ηλι-
κίας, Δημοτικές Βιβλιοθήκες και Ωδεία.

ΜΕΤΡΟ 322
·   Βελτίωση και ανάπλαση κοινό

χρηστων χώρων, με έργα διαμόρ-
φωσης υπαίθριων Δημοτικών χώρων,
πλακοστρώσεις - πεζοδρομήσεις,
υπογειοποίηση καλωδίων, δενδροφυ-
τεύσεις, εγκατάσταση πρασίνου, παι-
δικές χαρές κ.α. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρ-
χεται σε 50 εκατ. ευρώ εκ των οποίων
διατίθενται:

- 30 εκατ. € (πλέον Φ.Π.Α) για το
Μέτρο 321.

- 20 εκατ.€  (πλέον Φ.Π.Α.) για το
μέτρο 322.

Το 90,38% του συνολικού προϋπο-
λογισμού καλύπτεται από το Ευρω-
παϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το 9,62%
από Εθνικούς πόρους.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΨΟΥΣ 50 ΕΚΑΤ.
Από το ΥΠ.Α.Α.Τ. στους Δήμους Από το ΥΠ.Α.Α.Τ. στους Δήμους 
για μικρά Δημόσια Έργαγια μικρά Δημόσια Έργα

Εκλογή της Σταυρούλας 
Δήμου 
Στη Μητροπολιτική Επιτροπή 
ΤομέαΠεριβάλλοντος 
και Ποιότητας Ζωής

Στη Μητροπολιτική Επιτρο-
πή Περιβάλλοντος και Ποιό-
τητας Ζωής της Περιφέρειας
Αττικής εκλέχθηκε ομόφωνα
από το Περιφερειακό Συμ-
βούλιο Αττικής η Περιφερεια-
κή Σύμβουλος και πρώην
Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής
Αττικής κ. Σταυρούλα Δήμου. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η κ.
Δήμου είναι η μόνη Περιφερειακή Σύμβουλος από
την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής που
εκπροσωπεί τη Δυτική Αττική στην εν λόγω επιτρο-
πή, η οποία και χειρίζεται θέματα μείζονος σημασίας
που αφορούν στην προστασία του Περιβάλλοντος
και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής ολόκληρης
της Αττικής. 
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ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ‘’ΤΙΤΑΝ ΑΕ’’ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ»

«Οι σημαντικότερες εφευρέσεις 
των αρχαίων Ελλήνων» 

Οι αρχαίοι ‘Έλληνες παρακολουθούσαν περιπετειώδεις μύθους  στον κινηματογράφο, είχαν υπηρέ-
τριες – ρομπότ που σέρβιραν κρασί και έβαζαν στην πόρτα τους συναγερμό. Αυτές και άλλες από τις
«σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων», μέρος της κινητής έκθεσης του Μουσείου

Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κ. Κοτσανά, θα φιλοξενήσει το Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλόπου-
λος» από 9 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014. 

Η έκθεση, τα εγκαίνια της οποίας θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου, στις 19.00, διοργανώ-
νεται με τη συνεργασία του Δήμου Ελευσίνας και την υποστήριξη της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, στο πλαίσιο της

ετήσιας έκθεσης-θεσμού που υλοποιεί στην Ελευσίνα προς τιμή του αείμνηστου Λεωνίδα Κανελλόπουλου, επί σειρά ετών Προέδρου της Εταιρίας.
Σκοπός της έκθεσης είναι να αναδείξει τη σχετικά άγνωστη πτυχή της τεχνολογίας των αρχαίων Ελλήνων και να δώσει στους επισκέπτες τη δυνατότητα, μέσω λειτουργικών

ομοιωμάτων όπως ο μηχανισμός των Αντικυθήρων, το σταθερό αυτόματο θέατρο του Ήρωνος, και το υδραυλικό ωρολόγιο του Αρχιμήδη, και σύγχρονων οπτικοακουστικών
μέσων, να ανακαλύψουν τις ομοιότητες της σύγχρονης τεχνολογίας με αυτή της αρχαίας Ελλάδας. 

Τα εκθέματα συνοδεύονται από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό ώστε να γίνεται κατανοητή η λειτουργία των μηχανισμών, ενώ κάποια από αυτά είναι διαδραστικά. Η έκθε-
ση είναι ταξινομημένη σε ενότητες και ακολουθεί όλες τις σύγχρονες πρακτικές της Παιδαγωγικής και Μουσειακής Αγωγής.  

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 9 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 και θα υπάρχει η δυνατότητα ξενάγησης για τα σχολεία, κατόπιν συνεννοήσεως με τον Δήμο Ελευ-
σίνας (τηλέφωνο επικοινωνίας 210 55 65 615).

- Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 10:00 - 14:00 και 18:00 - 22:00 εκτός Δευτέρας, 25ης Δεκεμβρίου, απόγευμα 24ης και 32ης Δεκεμβρίου.- Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 10:00 - 14:00 και 18:00 - 22:00 εκτός Δευτέρας, 25ης Δεκεμβρίου, απόγευμα 24ης και 32ης Δεκεμβρίου.
- Πολιτιστικό Κέντρο «Λ. Κανελλόπουλος» Δραγούμη 37, Παραλία Ελευσίνας.- Πολιτιστικό Κέντρο «Λ. Κανελλόπουλος» Δραγούμη 37, Παραλία Ελευσίνας.

Προτεραιότητα τρίτη: επιβάλλεται άμεσα η ριζική αναθεώρη-
ση του ΠΕΣΔΑ μέσα από δημόσια, ευρεία διαβούλευση με
το σύνολο των δήμων της Αττικής, τους κοινωνικούς φορείς,
την επιστημονική κοινότητα, την ΠΟΕ-ΟΤΑ, περιβαλλοντικές
οργανώσεις. Η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ αναδεικνύεται έτσι σε
μία κρίσιμης σημασίας διαδικασία καθώς θα αποτυπώσει τα
νέα χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου διαχείρισης. Ένα μοντέ-
λο όπου καθοριστικός θα είναι ο ρόλος των τοπικών σχεδια-
σμών, σε επίπεδο δήμων. 

Συνάδελφοι,Οι τρεις προαναφερθείσες προτεραιότητες συγκλί-
νουν, μέσα από τη συνέργεια τριών πόλων – της Περιφέρειας,
του ΕΔΣΝΑ, των δήμων – στην κατεύθυνση μίας πρότασης
για ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων. Έτσι η
Περιφερειακή Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη πολιτικούς, περιβαλ-
λοντικούς και οικονομικούς όρους, απευθύνεται σήμερα στους
δήμους για να κάνουν το πρώτο βήμα: 

α) για την εκπόνηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης απορριμμά-
των και β) για την ανάπτυξη των τοπικών δράσεων στην
κατεύθυνση της πρόληψης, διαλογής στην πηγή και επανά-
χρησης. Η συνδρομή των δήμων καθίσταται απαραίτητη μέσα
από :Την κατάρτιση τοπικών σχεδίων διαχείρισης ως το τέλος
του 2014, με στόχους και δράσεις για το 2015,

Την έναρξη καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης για την
παραγωγή και διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο
δήμου προκειμένου να δημιουργηθεί μια διασυνδεδεμένη βάση
δεδομένων για όλους τους ΟΤΑ, τον ΕΔΣΝΑ και την Περιφέ-
ρεια.
Στην κατεύθυνση θα αξιοποιηθεί η εμπειρία δήμων που  έχουν
αναπτύξει σχετικές δράσεις, που μελετούν σχέδια δημοτικής ή
διαδημοτικής διαχείρισης ή έχουν στο πρόγραμμά τους στοι-

χεία του νέου μοντέλου.Από την πλευρά της, η νέα Περιφερει-
ακή Αρχή δεσμεύεται να αναπροσανατολίσει τα σχετικά κονδύ-
λια, με σκοπό να στηριχτούν οι τοπικές δράσεις των ΟΤΑ. 

Συνάδελφοι, 

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση και μια νέα
αρχή.Η μεγάλη πρόκληση αφορά στην υλοποίηση ενός νέου
μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων, με έμφαση στη
συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή των ΟΤΑ, που θα εξυ-
πηρετεί τον πολίτη και το περιβάλλον.

Η νέα αρχή σχετίζεται με τη συγκεκριμενοποίηση πλέον των
βασικών μας αρχών – της αποκέντρωσης, της μικρής κλίμα-
κας, της κοινωνικής συμμετοχής -, αλλά και των εργαλείων μας
– του διαχωρισμού, της ανακύκλωσης, της κομποστοποίησης. 

Μαζί, Περιφέρεια, δήμοι, πολίτες, μπορούμε να κερδίσουμε το
στοίχημα του νέου μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων.
Για την Αττική, τους πολίτες και το περιβάλλον.

Με εκτίμηση, Ρένα Δούρου,

Περιφερειάρχης Αττικής’’

Με βάση τα παραπάνω , το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει
να χαθεί πολύτιμος χρόνος και να εφαρμοσθεί  στην πράξη η
στήριξη των τοπικών δράσεων προς όφελος του περιβάλλο-
ντος με σχετικά κονδύλια , διότι αν υπάρχει έστω και ο παραμι-
κρός κίνδυνος να ξεκινήσουν από την αρχή διαδικασίες για ένα
τόσο κρίσιμο σημασίας ζήτημα, όπως τα σκουπίδια , χωρίς
μελετημένες κινήσεις, τότε η οριστική λύση θα είναι πολύ
μακριά. 

Δήμος Ιλίου:
Διανομή Σχολικών Ειδών 
στα παιδιά των οικονομικά 
αδυνάτων οικογενειών

Ολοκληρώνεται
η διανομή των
Σχολικών Ειδών
που ξεκίνησε
από τη Δευτέρα
29.09.2014, τα
οποία εξασφάλι-
σε ο Δήμος Ιλίου
από ιδίους

πόρους και από τη θερμή ανταπόκριση των
πολιτών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες
των παιδιών των οικονομικά αδύναμων οικογε-
νειών του Δήμου, για τη νέα σχολική χρονιά.

Διακόσια είκοσι (220) παιδιά που οι οικογένειές
τους είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπω-
λείου ξεκινούν κάθε πρωί με χαμόγελο για το
σχολείο, χάρις στην προσφορά του Δήμου και
των συμπολιτών μας που στάθηκαν συμπαρα-
στάτες σε όλη αυτή την προσπάθεια.

Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος ευχαριστεί
θερμά όσους συνέβαλαν σε αυτό το σκοπό ανα-
δεικνύοντας το πρόσωπο αλληλεγγύης που το
Ίλιον διαθέτει.
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Μέσα σε ζεστό κλίμα με πολλές ευχές και
χαμόγελα τελέσθηκαν εχθές  Κυριακή, ο
καθιερωμένος Αγιασμός για τη νέα χρονιά και

τα εγκαίνια του ριζικά ανακαινισμένου κτηρίου του
«ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ». Στη σύντομη ομι-
λία του ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  και η
ψυχή της Φωλιάς, Χαράλαμπος Πυρουνάκης αφού
ευχαρίστησε όλους όσοι παρέστησαν στην εκδήλωση
κατόπιν τόνισε ότι τα παιδιά μέσα στα υλικά αγαθά είναι
δυστυχισμένα… ενώ μέσα στην φωλιά είναι όλα ευχαρι-
στημένα και με το χαμόγελο στα χείλη, καθώς και στο
δυσάρεστο γεγονός ότι η Φιλική Φωλιά καλείται να πλη-
ρώσει ένα υπέρογκο ποσό για τον ΕΝΦΙΑ , τη στιγμή που η επιβίωση του Κέντρου στηρίζεται κυρίως σὲ ἀνιδιο-
τελεῖς συνδρομὲς του κόσμου,  των μελῶν του και των φίλων .  

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ
ΜΕΤΡΑ Η ‘’ΦΙΛΙΚΗ ΦΩΛΙΑ’’ 

Σε ζεστό κλίμα ο καθιερωμένος αγιασμός και η τελετή
εγκαινίων του ανακαινισμένου κτηρίου 

ΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ 
ΤΗΣ ‘’ΦΙΛΙΚΗΣ ΦΩΛΙΑΣ’’

Tὸ Κέντρο Ἀγάπης Ἐλευσίνας ἱδρύθηκε
τὸ 1964 ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο Πρωτοπρε-
σβύτερο Ἐλευσίνας καὶ Καθηγητὴ Θεο-
λογίας π. Γεώργιο Πηρουνάκη γιὰ ὅλα τὰ
παιδιὰ τῆς πόλης, ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὰ
παιδιὰ ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἀσθενεῖς
οἰκονομικᾶ καὶ κοινωνικὰ οἰκογένειες,
λειτουργῶντας ὡς Ἀνοικτὸ Κέντρο προ-
στασίας τοῦ παιδιοῦ καὶ τῆς οἰκογένειας.

Μέσα ἀπὸ τὴν ἁρμονικὴ λειτουργία τῶν
τομέων τῆς Φιλικῆς Φωλιᾶς, τῆς Δανει-
στικῆς Βιβλιοθήκης, τῆς Πινακοθήκης,
τῆς Ἱματιοθήκης, τοῦ Ἐντευκτηρίου καὶ
τῶν Ἀθλοπαιδιῶν, στοὺς ὁποίους δρα-
στηριοποιεῖται τὸ Κέντρο Ἀγάπης
Ἐλευσίνας, προσφέρεται ψυχοκοινω-
νικῆ, ἠθική, πνευματικὴ καὶ ὑλικὴ ὑπο-
στήριξη στὰ παιδιὰ καὶ τὶς οἰκογένειές
τους.

Στὴ Φιλικὴ Φωλιά, ποὺ εἶναι ἡ βασικὴ
δραστηριότητα τοῦ Κέντρου Ἀγάπης, τὰ
παιδιὰ βρίσκουν φιλικὴ συμπαράσταση
στὰ προβλήματά τους καὶ παράλληλα,
μέσα ἀπὸ ὀργανωμένες παιδαγωγικὲς
δραστηριότητες (χειροτεχνία, θέατρο,
ζωγραφική, μουσική), καλλιεργοῦν τὰ
ταλέντα καὶ τὶς δεξιότητές τους. Ἐπίσης
μέσα  ἀπὸ μία σειρὰ ὀργανωμένων προ-
γραμμάτων τοῦ Κέντρου Ἀγάπης ὡριμά-
ζουν ὡς προσωπικότητες καὶ διαμορφώ-
νουν θετικὴ εἰκόνα τοῦ ἑαυτοῦ τους, προ-
κειμένου νὰ ἐνταχθοῦν ὁμαλὰ στὴν κοι-
νωνία.

Πενήντα χρόνια μετά το Κέντρο Αγάπης
συνεχίζει να στηρίζει τα παιδιά της Ελευ-
σίνας και των γύρω περιοχών εμπλουτί-
ζοντας συνεχώς τις δραστηριότητές του
προς όφελος πάντα των παιδιών.

Τὸ  ἔργο αὐτό, ποὺ εἶναι ἀποτέλεσμα
κοινωνικῆς προσφορᾶς, δὲν ἐπιχορη-
γεῖται ἀπὸ κανένα κρατικὸ φορέα. Στηρί-
ζεται μόνο σὲ ἀνιδιοτελεῖς συνδρομὲς
μελῶν καὶ φίλων, ποὺ κατανοοῦν τὸ
σκοπὸ τοῦ Κέντρου καὶ τὴν πολύτιμη
ἀρωγὴ ποὺ αὐτὸ παρέχει, ἀποδεικνύο-
ντας ἔμπρακτα ὅτι ὁ ἐθελοντισμὸς εἶναι
στάση ζωῆς πρὸς τὸ συνάνθρωπο.

Στη συνέχεια η κα Χόνδρου επέρριψε ευθύνες στην
προηγούμενη και νυν δημοτική αρχή  για το θέμα, ενώ
στοχοποίησε τον νυν δήμαρχο λέγοντας χαρακτηριστικά
‘’Στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση ήρθε να μας δια-
σπάσει και να μας ανακατέψει, δεν το κατάφερε όμως’’
τόνισε η ίδια. 

Γ. Ηλίας ‘’ Όλα αυτα τα χρόνια της συμμετοχής
μου στη δημοτική αρχή δεν παρίστανα

τη γλάστρα’’

Ακολούθως, ο κ. Γιάννης Ηλίας, ανέφε-
ρε ότι μετά την εισήγηση του δημάρχου κι
αυτά που ειπώθηκαν δεν χρειάζεται
κανένας έλεγχος …. Ύστερα, ο κ. Ηλίας
είπε πως όλα αυτα τα χρόνια της συμμε-
τοχής του στη δημοτική αρχή δεν παρί-
στανε τη γλάστρα.

Τόνισε δε ότι είναι τιμή του που πριν
από 20 χρόνια βοήθησε να προσλη-

φθούν εργαζόμενοι, και χαρακτηριστικά δήλωσε: ’’ Είναι
τιμή μου να μου επιμερισθούν όποιες ευθύνες υπάρ-
ξουν για το θέμα’’. 

Στην παρέμβασή του ο δημοτικός σύμ-
βουλος, Β. Παπανικολάου δήλωσε ότι
είναι ξεκάθαρο πως μιλάμε για απολύ-
σεις, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά,
ενώ επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση
περί δεξαμενής απολύσεων. Σχετικά με
την αξιολόγηση, τόνισε πως πρόκειται
για έναν ‘’φερετζέ’’ και αναρωτήθηκε

γιατί δεν υπάρχουν προτάσεις από τη μέχρι τώρα εξέ-
λιξη της συζήτησης. 

Α. Τσοκάνης: ‘’Η δημοτική αρχή δίνει εξετάσεις
στην κυβέρνηση για να αποκτήσει θέση στην

Κεντρική ΈνωσηΔήμων και Κοινοτήτων ενώ το
ίδιο κάνει και ο κ. Ηλίας με έμμεσο τρόπο’’ 

Ο κ. Α. Τσοκάνης, λαμβάνοντας το λόγο, ανέφερε ότι οι
εργαζόμενοι θα πρέπε να γνωρίζουν τα πάντα, γι΄αυτό
και ζητησε τη διενέργεια δημοτικού συμβουλίου, το
οποίο ‘’στην αρχή δεν είχατε δεχθεί’’ συνέχισε απευθυ-
νόμενος στον κ. Μελετίου.

‘’Υπάρχουν δύο δρόμοι’’ πρόσθεσε ο κ. Τσοκάνης ‘’ ο
ένας είναι να πάμε αργα-αργά μήπως και έχουμε την 

εύνοιά τους, την οποία ακολουθεί κι όχι τυχαία η δημο-
τική αρχή . 

Η δημοτική αρχή δίνει εξετάσεις στην κυβέρνηση για
να αποκτήσει θέση στην Κεντρική ΈνωσηΔήμων και
Κοινοτήτων ενώ το ίδιο κάνει και ο κ. Ηλίας με έμμεσο
τρόπο. Είναι  ξεκάθαρο το κομματικό περιβάλλον και
των δύο. Ήταν εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας. Κι
ο δεύτερος δρόμος είναι του αγώνα για σταθερή και
μόνιμη δουλειά για τους εργαζόμενους’’, κατέληξε ο κ.
Τσοκάνης. 

Στο τέλος της επεισοδιακής συνεδρίασης, κατατέθη-
καν τρία ψηφίσματα, ένα από την πλειοψηφία, στο
οποίο ενσωματώθηκαν και προτάσεις του Γ. Ηλία, και
ψηφίσθηκε από τους δύο μεγάλους συνδυασμούς, ένα
δεύτερο από την παράταξη του κ. Μπακάλη, που πριν
ψηφισθεί αποχώρησε από τη συνεδρίαση κι ένα τρίτο
από πλευράς του Β. Παπανικολάου, το οποίο καταψη-
φίσθηκε. 

Όλη η συνεδρίαση από το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο της
περασμένης Πέμπτη, μπορείτε να την παρακολουθήσετε στην
διεύθυνση :  www.thriassio.gr/web-tv. 

E. Λιάκος 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3

Φωτό: Γιάννης Καλυμνάκης



10 - ΘΡΙΑΣΙΟ Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014

Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΦΙΛΙΚΟ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ
Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ-

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

Την προσεχή Δευτέρα 6/10 και ώρα 19:30 στα
πλαίσια της προετοιμασίας τους οι Παλαίμαχοι
Νέας Περάμου θα δώσουν φιλικό αγώνα στην
έδρα τους με τους ομολόγους του Πανελευσινια-
κού.

ΣΤΙΣ 10/10 Ο ΟΚΕ ΜΕ ΤΑ
ΣΟΥΡΜΕΝΑ

Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου θα διε-
ξαχθεί ο αγώνας της ομάδας μας με την
ΑΕ Σούρμενων – Ελληνικού για τη 2η

αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Ο αγώνας θα γίνει στη «Γούβα» και θα

αρχίσει στις 9:00 το βράδυ.

ΦΙΛΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΟΙ  ΜΙΚΤΕΣ
ΠΑΙΔΩΝ-ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΣΔΑ

Από τον προπονητή της Μικτής Νέων Λινάρδο
Αποστόλη καλούνται οι κάτωθι ποδοσφαιριστές
όπως την Δευτέρα 6-10-2014 και ώρα 16:15 να
βρίσκονται στο γήπεδο Παραλίας Ασπροπύργου
για φιλικό αγώνα.

ΝΕΟΙ
Λιόλιος Κ(Αίας Παραλίας).

Λάλλας(ΠΑΟΚ 
Χόντος, Μιχαήλης,Αναστασίου(Ν. Πέραμος)
Κακοσίμος(Ειδυλλιακός) 
Μικρός Αν.(Αγίοι Ανάργυροι)
Ιωάννου, Παλαβός Ι.Κοκαβέσης(Ακράτητος) 
Μινοσιάν, Σαμαράς, Κανακάρης, Ζανέσης, Σαββί-
δης, Μανάφας(Λέων)
Σοφιανίδης,Κομιώτης(Δύναμη Ασπροπύργου)
Μαυρίδης, Κεσόβ, (Πυρρίχιος)
Χιονίδης(Απόλλων Ποντίων) 
Λογοθέτης(Παν/κή Ένωση) 
Λάμψας(Μεγαρικός)

Καλαιτζής, Βαρελάς(Βύζας)

ΠΑΙΔΕΣ

Από τον προπονητή της Μικτής Παίδων Τυρλή
Σωκράτη καλούνται οι κάτωθι ποδοσφαιριστές
όπως την Δευτέρα 6-10-2014 και ώρα 15:00 να
βρίσκονται στο γήπεδο Παραλίας Ασπροπυργου
για φιλικό αγώνα . 

Γκούμας, Σταύρου, Τσακουρίδης, Τυρλής Χ.(
Πανελ/κός)
Σκλιάς(Μανδραικός)
Ηλιόπουλος, Χαραλαμπίδης, Λογοθέτης Φ, Λογο-
θέτης Α, Καίσαρης (Πανελ/κή Ένωση)
Σοφιανίδης Β, Τυρεκίδης Γ,  Πιπερίδης, Φίλης
Β(Πυρρίχιος) 
Γκέρτσος,  Μπαδήμας(Ακράτητος) 
Χειλετζάρης Γιάννης, Χειλετζάρης Φάνης, Πουρ-
τσανίδης,  Μανάφας, Τσαλούχος, Παππάς(Λέων) 
Ταμής, Δρομούσης, Δριμούσης(Αργώ Μεγάρων)
Τσίτος(Αγίοι Ανάργυροι).

ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2014:  ΗΤΤHΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΕΚ 
ΚΑΙ ΚΟΛΟΣΣΟ Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 
Ολοκληρώθηκε το Τουρνουά των Αισχυλείων. Την ήττα γνώρισε και στο δεύτερο μάτς

ο Πανελευσινιακός μετά την ΑΕΚ έχασε και απο τον Κολοσσό με σκόρ 70-77.
Για την ομάδα του Πανελευσινιακού οι Μάρεϊ και Ρόμπινσον είχαν απο 19 πόντους

ενώ για τον Κολοσσό πρώτος σκόρερ ήταν ο Χάγκινς με 23.
Η ΚΑΕ Πανελευσινιακός και ο Δήμος Ελευσίνας ευχαριστούν θερμά τον Κολοσσό

Ρόδου και την ΑΕΚ για την συμμετοχή τους στο τουρνουά.
Τα δεκάλεπτα: 21-16, 32-42, 51-59, 70-77
Πανελευσινιακός: Ρόμπινσον 19(2), Τσακαλέρης 4, Βασιλόπουλος 4(1), Μάρεϊ 19,

Αθανασούλας 2, Μάρκοβιτς 7(1), Καλλές 3, Αβραμίδης 2, Ιωάννου 10(2).
Κολοσσός Ρόδου: Τολιόπουλος 4, Λαρεντζάκης 1, Τζέιμς 15, Σμίθ 2, Στεφανίδης 8(2),

Τζαμάρ 2, Τσάμης 6, Χάγκινς 23, Μπούλιαν 12(2), Λίντεν 4(1), Σιολόγκας. 

***O Πανελευσινιακός γνώρισε την ήττα στο πρώτο παιχνίδι απο την ΑΕΚ με σκόρ
68-79.

Πρώτοι σκόρερ για την ομάδα του Γιώργου Σκαραφίγκα οι Βασιλόπουλος και 

Μάρεϊ με 15 πόντους
ενώ για την ΑΕΚ ο Σάκο-
τα με 14.

Στη δεύτερη μέρα του
Τουρνουά αύριο η ομάδα
της Ελευσίνας θα αντιμε-
τωπίσει τον Κολοσσό
Ρόδου στις 20:30.

Τα δεκάλεπτα: 22-26,
17-18, 16-21, 13-14.

Πανελευσινιακός: Βασι-
λόπουλος 15(5), Αβραμί-
δης 7(1), Μάρεϊ 15,
Ρόμπινσον 9(1), Αθανα-
σούλας 3(1), Ιωάννου 6,
Καλλές 3, Μάρκοβιτς

10(1), Αντωνάκης.
ΑΕΚ :Παπαντωνίου 4, Κάιλς 10(1), Σάκοτα 14(4), Κασελάκης 10(2), Πολυτάρχου

6(1), Ράϊτ 8(2), Γκούντριτζ 8, Γουίλιαμσον 7, Καμπερίδης 4, Παπαδιονυσίου 2, Τσιά-
κος 2, Σαρικόπουλος 4.

ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ 
ΣΤΟΝ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣΤΟΝ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟ

Εν αναμονή της νέας διοίκησης όλοι στην
ομάδα του Μανδραικού ζούν και αναπνέ-
ουν το μάτς με τον Αιολικό στην Μάνδρα.

Μπορεί το ξεκίνημα του με ήττα στο πρω-
τάθλημα και αποκλεισμό στο Κύπελλο Γ΄
Εθνικής να είναι κατώτερο των προσδο-
κιών, όμως ο προπονητής  Δημήτρης
Καλιακούδης δεν χάνει την εμπιστοσύνη
στην ομάδα του.

«Εχω δυο εβδομάδες στην ομάδα. Στο
ματς με τον Αιολικό θα τα δώσουμε όλα  να
πάρουμε ένα αποτέλεσμα που θα μας
δώσει ώθηση για τη συνέχεια. Η ομάδα έχει
πολλές δυνατότητες.  Δουλεύουμε για να
παρουσιαστούμε έτοιμοι στο επόμενο
ματς» 

***Οι προπονήσεις γίνονται στα Βίλλια
αφού στο γήπεδο Μάνδρας πραγματοποιούνται εργασίες στον χλοοτάπητα και μέχρι την έναρξη του πρωταθλή-
ματος θα είναι πανέτοιμο. Προβλήματα δεν υπάρχουν στον σύλλογο και με τις μεταγραφές που έγιναν τελευταία
να έχουμε μια καλή πορεία. Ζητάμε την συμπαράσταση του κόσμου να έρθει κοντά μας.
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Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 77-59 
ΤΟΝ ΑΡΗ ΘΗΒΑΣ
Υστερα απο καλή εμφάνιση σε φιλικό προετοιμασίας η ομάδα μπάσκετ του

Μανδραικού Α.Ο.Κ επικράτησε στο κλειστό Μάνδρας του Αρη Θήβας με 77-
59.

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟΚ: Προπονητής:  Μαρίνος Βασίλης. Βοηθός προπονητή:
Ηρακλής Τσιρίδης.

Αττικός Ανδρέας, Μάκος Νικόλαος, Μεντενής Δάνης, Καλεμτζάκης Στέλιος,
Ηλιάδης Ηλίας, Μακρής Γεώργιος, Μπόγρης Νεκτάριος, Μπαλάφας Βαγγέλης,
Καμπερίδης Γεώργιος, Λιούλης Φανούριος, Κοντούλης Παναγιώτης, Γιάννου
Γεώργιος, Παναγιώτης Σακελλάρης.

ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ: Προπονητής: Γερμανός Σωτήρης. Βοηθός Προπονητού:
Λογοθέτης Κώστας Ζυγογιάννης Λουκάς, Ενεζλής Αντώνιος, Παπαμιχαήλ Γεώργιος, Ματσαγγούρας Ελευθέριος, Παπαμιχαήλ Μάκης, Βλάχος
Ευάγγελος, Κανινής Ιωάννης, Παγώνης Ιωάννης, Ιωάννου Παναγιώτης, Σκυριανός Νικόλαος, Λιαμπότης Αλέξανδρος, Σαμαρτζής Νικόλαος,
Φωτητζόγλου Δημήτριος, Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος, Κουτσοβασίλης Ιωάννης, Παπάνογλου Σεραφείμ, Δρίζος Θεόδωρος, Μπρατσιώτης
Θεόδωρος, Καπάνταης Ευάγγελος, Κλούρας Παναγιώτης.

ΠΗΡΕ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ
Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟΚ πρόσθεσε στο δυναμικό του τον 25χρονο σέντερ, ύψους 2.09  Παναγιώτη Σακελλάρη ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια

αγωνίστηκε στην Γ’ Εθνική για λογαριασμό του Ποσειδώνα Λουτρακίου. Ο εν λόγω έχει αγωνιστεί και στον  Απόλλωνα Αρχαίας Κορίνθου.

Dreamsport: 
ΑΓΩΝΕΣ 
ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 

Σε φιλικούς αγώνες ακαδημιών που διε-
ξήχθηκαν στις εγκαταστάσεις της Χαρού-
λας Γκίνη  Dreamsport  στα Μέγαρα σημει-
ώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

2000-2001 
Αργώ Μεγάρων -Νέα Πέραμος 3-8

2001-2002 
Αργώ -Αγίοι θεοδώροι 6-1

2005-2006
Αργώ -Αγίοι Θεοδώροι   4-2  

2006-2007
Αργώ-Νέα Πέραμος 3-0

ΤΣΟΥΜΑΓΚΑΣ-ΡΟΥΣΕΦ ΜΕ ΕΡΜΗ ΚΥΒΕΡΙΟΥ
Την ερχόμενη Τετάρτη θα γίνει το εξ αναβολής ματς της 2ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Πανελευσινιακό και

τον Ερμή Κιβερίου.
Στην Ελευσίνα ασχολούνται με την συγκεκριμένη αναμέτρηση και θα έχουν ενισχύσεις στο ρόστερ. Υπολογί-

ζονται τόσο ο Τσουμάγκας όσο και ο Ρούσεφ.

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ
ΣΚΟΠΟ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΙΚΤΗΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-
ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ ΑΙΓ

Σήμερα  στις εγκαταστάσεις και τα  Γήπεδα
(5Χ5 - 7Χ7 - 9Χ9)    CITY SOCCER -
ΤΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ Χ ΕΕ ( Λ.Κηφισσού 25) δίπλα
απο την kawasaki  θα γίνει φιλανθρωπικός
αγώνας Μικτής Γυναικών Παλαιμάχων με τους
Επιλέκτους Αιγάλεω. Ο αγώνας θα ξεκινήσει
στις 18:00. 

Η διοργάνωση γίνεται  υπό την επίβλεψη του
διοργανωτή Μαρίνου Παπαντωνόπουλου. 

Χορηγός  έχει η πίτσα FAN με την υπεύθυνή
της Μαρία Ηλιοπούλου. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
***Ο σύνδεσμος παλαιμάχων γυναικών ποδο-

σφαίρου ευχαριστεί τον επιχειρηματία κ.Μαρίνο
Παπαντωνόπουλο για την βοήθειά του και την
στήριξή του στην δημιουργία της γυναικείας
ομάδος. Επίσης τους χορηγούς κ.Διονύση Αμά-
ραντο (σχολές κομμωτικής), και τον κ.Δημήτριο
Νταβάκο καφέ ''Αριστον'' στο Περιστέρι.

***Η πρόεδρος κ. Ελλάδα Χριστοδούλου, ο
αντιπρόεδρος Παντελής Κοσμαδάκης, ο προπο-
νητής Θεολόγος Τσίγκας, και οι παίκτριες της
ομάδος ευχαριστούν όλους που είναι δίπλα στην
ομάδα των γυναικών.

ΟΙ ΠΑΙΔΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ
ΜΕΓΑΡΩΝ 

3-1 ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ

Σε φιλικό αγώνα που έδωσαν οι παίδες
του Βύζαντα Μεγάρων(2000-01) στο παλιό
γήπεδο επικράτησαν της ομάδος των
Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας με 3-2. Τα
τέρματα του βύζαντα σημείωσαν οι: Δρί-
τσας, Μαυρονάσος, Μάσι.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ    (προπονητής Χάρης
Κουστέρης): Κουφής, Χριστόπουλος, Τσιγκρής, Μήτσος, Παπακωνσταντίνου, Βασίλαινας, Μαυρονά-
σος, Δρίτσας. Φρυγανάς, Πανταζής, Μάσι.
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Αλλάζει η... λειτουργία του ταχυδρομείου στη 
χώρα μας, που μετατρέπεται ακόμα και σε... 
φαρμακείο ή μαγαζί της γειτονιάς!

Στο πλαίσιο των νέων υπηρεσιών που αναπτύσσουν τα ΕΛΤΑ ,
θα αναλαμβάνουν την εκτέλεση συνταγών και την παράδοσή τους
στον χώρο επιλογής του πελάτη. Η νέα υπηρεσία με την επωνυ-
μία ''παράδοση φαρμάκων κατ' οίκον'', ξεκινά την πιλοτική της λει-
τουργία τη Δευτέρα από τον Κορωπί όπου αναμένεται να έχει
μεγάλη απήχηση στους ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους.

Ρεπορταζ της Ημερησίας αναφέρει ότι ο  ταχυδρόμος που θα
φτάνει για να παραδώσει τα γράμματα μετά από τηλεφωνική επι-
κοινωνία που θα γίνεται σε νέο τηλεφωνικό κέντρο των ΕΛΤΑ θα
παραλαμβάνει τη συνταγή φαρμάκων, θα την εκτελεί στο κοντινό-
τερο φαρμακείο και θα την παραδίδει στο σημείο που θα του υπο-
δεικνύεται. Το κόστος για την παράδοση των φαρμάκων στο σπίτι
θα είναι μόλις 3 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, έχει ήδη ξεκινήσει η εφαρμογή για την αγορά,
συσκευασία και αποστολή προϊόντων «εμπορόδεμα» με αντικατα-
βολή από μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα μετά από
αίτημα του πελάτη. Για την παραγγελία και τη διαδικασία αποστο-
λής θα ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος μέσω του συστήματος
trach and trace των ΕΛΤΑ από το κινητό, δίνοντας «ανάσα» στις
επιχειρήσεις που θα πληρώνονται το κόστος των προϊόντων της
παραγγελίας άμεσα. Ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται για την
πορεία της παραγγελίας του και είτε θα μπορεί να την παραλαμ-
βάνει από το κοντινότερο στην κατοικία του ταχυδρομικό κατάστη-
μα είτε με επιβάρυνση μόλις ένα ευρώ στο σπίτι του. Στην επιτυχή
ολοκλήρωση αυτής της υπηρεσίας σημαντικό ρόλο έχει παίξει, 

σύμφωνα με τον κ. Μελαχροινό, η σημαντική συμφωνία που
υλοποιείται από τις 9 Δεκεμβρίου με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και μειώνει
θεαματικά τις δαπάνες των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία καθημερινά απο-
στέλλουν τέσσερα κοντέινερ, εξοικονομώντας πάνω από 2,3 χιλιά-
δες ευρώ για καθένα από αυτά. Ειδικότερα το κόστος των ΕΛΤΑ για
τη δρομολόγηση ενός φορτηγού από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη
ανέρχεται σε περίπου 3.000 ευρώ, όταν το τελικό κόστος για την
αποστολή ενός κοντέινερ με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν ξεπερνά τα 630
ευρώ. Έτσι καθημερινά τα Ελληνικά Ταχυδρομεία εξοικονομούν
τουλάχιστον 9.000 ευρώ από την αποστολή των τεσσάρων κοντέι-
νερ. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο κλάδος της διακίνησης δεμάτων,
προς τον οποίο στοχεύουν οι κινήσεις της διοίκησης των ΕΛΤΑ,
είναι ο μοναδικός που τα τελευταία χρόνια καταγράφει σημαντική
αύξηση στη χώρα μας ως συνέπεια της πολύ μεγάλης αύξησης
των πωλήσεων από απόσταση.

Κάρτες
Σύντομα τα καταστήματα των ΕΛΤΑ θα έχουν την δυνατότητα να

εκδίδουν προπληρωμένες κάρτες με τις οποίες οι πελάτες θα μπο-
ρούν να αγοράζουν από το διαδίκτυο.

Ο πελάτης των ΕΛΤΑ θα μπορεί να καταθέσει ένα συγκεκριμένο
ποσό και θα λαμβάνει έναν κωδικό. Με τον κωδικό αυτό θα μπορεί
να προχωρά σε αγορές μέσα από το διαδίκτυο μέχρι να «αδειάσει»
το αρχικό ποσό.

Παράλληλα προωθείται και η διακίνηση προϊόντων ειδικού
χαρακτήρα όπως προϊόντα ΠΟΠ, προϊόντα ομάδων παραγωγών,
εμπόρων.

Συνελήφθη ηλικιωμένος για ασέλγεια 
σε ανήλικα κορίτσια στη Πάτρα
Τις αποπλάνησε αφού πρώτα τους υποσχέθηκε 
αμοιβή 10 με 15 ευρώ

Επί τουλάχιστον ένα μήνα, ηλικιωμένοι άνδρες ασελγούσαν
σε βάρος ανήλικων κοριτσιών από την Ρουμανία, μέσα σε
καφετέρια της Πάτρας, όπως προέκυψε από τις έρευνες της
Αστυνομίας, μετά την σύλληψη ενός 79χρονου την στιγμή που
ασελγούσε σε βάρος δύο ανήλικων, ηλικίας 13 και 15 ετών.

Μαζί με τον 79χρονο, συνελήφθη μία 52χρονη, η οποία είναι
προσωρινά υπεύθυνη του καταστήματος, ενώ αναζητούνται ο
33χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος και ένας 62χρονος, που
το διευθύνει. 

Σύμφωνα με την Αστυνομία, και οι τρεις διευκόλυναν την τέλε-
ση ασελγών πράξεων από ηλικιωμένους, μέσα στο κατάστημα.

Επίσης, οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 33χρονη μητέρα της

15χρονης καθώς και τις δύο αδελφές της 13χρονης, ηλικίας 26
και 22 ετών, οι οποίες κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου και
παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, ύστερα από πληροφορίες και στοιχεία που είχαν
συγκεντρώσει οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, σχετικά
με την υπόθεση πραγματοποίησαν επιχείρηση στην καφετέρια.

Ερευνώντας τους χώρους εντόπισαν τον 79χρονο την στιγμή
που ασελγούσε σε βάρος των ανήλικων κοριτσιών και τον
συνέλαβαν.

Επίσης, προσήγαγαν στην Ασφάλεια, ακόμη δέκα θαμώνες
του καταστήματος, εκ των οποίων συνελήφθησαν ένας 62χρο-
νος, για καταδικαστικές αποφάσεις και ένας 46χρονος υπήκο-
ος Αλβανίας για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο 79χρονος εκμε-
ταλλευόμενος την δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία βρί-
σκονταν οι ανήλικες, τις αποπλάνησε και ασέλγησε σε βάρος
τους, αφού πρώτα τους υποσχέθηκε αμοιβή 10 με 15 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελει-
οδικών Πατρών.

«Κούρεμα» 50% σε «κόκκινα» δάνεια 
– Μικρομεσαίοι και ελεύθεροι επαγγελματίες 
στη νέα ρύθμιση

“Aνάσα” στις μικρές επιχειρήσεις, στους αυτοαπασχολούμε-
νους και τους ελεύθερους επαγγελματίες που βαρύνονται με
τραπεζικά δάνεια σε καθυστέρηση και ληξιπρόθεσμες οφειλές
προς την εφορία και τα ασφαλιστικά Ταμεία φιλοδοξεί να δώσει
το υπουργείο Ανάπτυξης με το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των
«κόκκινων» δανείων.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», μικρές επιχειρήσεις, αυτοα-
πασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες με τζίρο έως
900.000 ευρώ, που έχουν καθυστερημένες οφειλές προς τις
τράπεζες τουλάχιστον για έξι μήνες και μέχρι του ποσού των
500.000 ευρώ, μπορούν έως τις 30 Ιουνίου να υποβάλουν αίτη-
ση υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς για ρύθμιση των οφειλών
τους προς τις τράπεζες, με διαγραφή τόκων αλλά και κεφαλαί-
ου.

Η συμφωνία με τις τράπεζες συμπαρασύρει σε διαγραφή των
προστίμων και των προσαυξήσεων που έχει ο οφειλέτης προς
την εφορία και τα ασφαλιστικά Ταμεία και επιτρέπει την εξόφλη-
ση της βασικής οφειλής σε όσο διάστημα προβλέπει ο διακανο-
νισμός με την τράπεζα, δηλαδή σε χρονικό διάστημα έως και
120 μήνες.

Αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης
για τη ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων μικρών επιχειρήσεων
και ελεύθερων επαγγελματιών, που έχει πάρει το πράσινο φως
από την τρόικα και οριστικοποιείται αυτές τις ημέρες στις λεπτο-
μέρειές του, προκειμένου να κατατεθεί στη Βουλή έως τα τέλη
Οκτωβρίου.

Όπως προβλέπει το νομοσχέδιο:

- Επιλέξιμες οφειλές είναι χρέη από επιχειρηματικά δάνεια,
εφόσον βρίσκονται σε καθυστέρηση για έξι μήνες και μέχρι τις 30
Ιουνίου του 2015 και εφόσον δεν υπερβαίνουν τις 500.000
ευρώ.

- Επιλέξιμοι πελάτες είναι μικρές επιχειρήσεις, αυτοαπασχο-
λούμενοι και επαγγελματίες με τζίρο έως 900.000 ευρώ και ανώ-
τατο αριθμό εργαζομένων έως 9 άτομα.

Προϋποθέσεις:
- η δραστηριότητά τους να έχει υποστεί μείωση τζίρου κατά

20% τουλάχιστον από 1η Ιανουαρίου έως και 31 Δεκεμβρίου,
- να μην έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον νόμο 3869,

δηλαδή στον νόμο Κατσέλη ή έστω να έχουν εγκύρως παραιτη-
θεί από αυτή.

Η διαδικασία υπαγωγής προβλέπει τη συμφωνία των δύο
μερών, πιστωτών και οφειλετών, για τη ρύθμιση των επιχειρη-
ματικών χρεών, με την προϋπόθεση ότι το σχέδιο εξυγίανσης
φέρει την έγκριση του 60% των πιστωτών, στο οποίο περιλαμ-
βάνεται το 40% των τυχόν εμπράγματων εξασφαλίσεων. Πρό-
κειται για ρύθμιση που δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών της
επιχείρησης, οι απαιτήσεις των οποίων ρυθμίζονται, ακόμη και
αν δεν είναι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία. Οι επιχειρηματίες
που έχουν καταλήξει σε σχετική συμφωνία με τους πιστωτές
μπορούν να κάνουν αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου
μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2015.

Η αίτηση θα πρέπει να συζητηθεί εντός διμήνου από την υπο-
βολή της και το Δικαστήριο θα πρέπει εντός μηνός από τη συζή-
τηση, να αποδεχθεί την αίτηση και να εκδώσει την απόφαση. Το
Δικαστήριο δύναται να απορρίψει την αίτηση σε περίπτωση που
δεν του έχουν παρασχεθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, ενώ
κατά της απορριπτικής απόφασης επιτρέπεται η υποβολή έφε-
σης εντός τριάντα ημερών.

Νεαροί εκτόξευαν πέτρες σε 
αυτοκίνητα στην Πατρών–Πύργου 
– Τραυματίστηκαν οδηγοί

Ομάδα νεαρών φέρεται να εκτοξεύσε πέτρες εχθές
το μεσημέρι σε διερχόμενα αυτοκίνητα στη νέα Εθνική
Οδό, στο ύψος του Μιντιλογλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες κάποια αυτοκίνητα υπέ-
στησαν ζημιές, ενώ υπάρχουν και επιβάτες αυτοκινή-
των οι οποίοι τραυματίστηκαν.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις προκει-
μένου να διενεργήσουν έρευνα

Κι άλλη κατεδάφιση οικισμού Ρομά
– Η απόφαση του Δ. Καλαμάτας για να
ξεκινήσει η αποκομιδή απορριμμάτων 

Μετά το Χαλάνδρι, το «πράσινο φως» έδωσε το
δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας στην κατεδάφιση των
αυθαίρετων παραπηγμάτων, που έχουν εγκαταστήσει
Ρομά στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, πίσω από το
Πολυκλαδικό λύκειο της πόλης.

Η απόφαση αυτή του δημοτικού συμβουλίου είναι
απόρροια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε την
προηγούμενη Παρασκευή στην Εισαγγελία Καλαμάτας,
προκειμένου να επισπευστούν οι διαδικασίες και να
καταστεί δυνατή η μεταστέγαση των Ρομά του παράνο-
μου καταυλισμού Αγίας Τριάδας πριν την έλευση της
χειμερινής περιόδου, στον νόμιμο οικισμό στην περιο-
χή Μπιρμπίτα πλησίον της Καλαμάτας, που έχει κατα-
σκευαστεί για την φιλοξενία Ρομά.

Σύμφωνα με το δήμαρχο Καλαμάτας Παναγιώτη
Νίκα, ο παράνομος καταυλισμός στην Αγία Τριάδα έχει
δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα, όχι μόνο κοι-
νωνικής ειρήνης με τους κατοίκους της ευρύτερης
περιοχής, αλλά και με την υγεία των κατοίκων.

Ο κ. Νίκας με δηλώσεις του έχει επισημάνει ότι ο
Δήμος δεν κάνει αποκομιδή των απορριμμάτων εδώ
και μέρες, διότι οι εργαζόμενοι αποδεδειγμένα κινδυ-
νεύουν από τα καλώδια της ρευματοκλοπής, που διέρ-
χονται κάτω από τα σκουπίδια. 

Επιπλέον, από την Πολεοδομία έχουν χαρακτηριστεί
αυθαίρετα όλα τα παραπήγματα επί των δημοτικών
δρόμων και επί των ιδιοκτησιών και ζήτησε από το γενι-
κό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου την κατεδάφισή
τους.

Στο δημοτικό συμβούλιο παρατηρήθηκε σύγκλιση
απόψεων για την κατεδάφιση όλων των αυθαιρέτων
του οικισμού αθιγγάνων στην Αγία Τριάδα και για την
εφαρμογή της απόφασης κατεδάφισης του γενικού
γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, ενώ διαφορές υπάρχουν ως προς τον τρόπο
υλοποίησης αυτής της απόφασης και, κυρίως, για τις
αναγκαίες εναλλακτικές λύσεις στέγασης των Ρομά που
διαμένουν στον παράνομο καταυλισμό.

Εν τέλει το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειο-
ψηφία την κατεδάφιση των αυθαιρέτων κατασκευών
στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, για λόγους νοµιµότη-
τας, υγείας και κοινωνικής ειρήνης, σύμφωνα με την
απόφαση του γενικού γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος & Ιονίου,
ενώ εξουσιοδότησε τον δήμαρχο σε συνεργασία µε την
Εισαγγελία και τις αστυνομικές αρχές να προσδιορίσει
την ακριβή ηµεροµηνία κατεδάφισης.

Τέλος, σύμφωνα και με τις επιταγές του δημοτικού
συμβουλίου, ανακοινώθηκε από το Δήμο Καλαμάτας
ότι, «από σήμερα ξεκινά η διαδικασία συζήτησης με
επιτροπή των αθιγγάνων, η οποία θα έχει ως στόχο
την υλοποίηση της απόφασης του γενικού γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτι-
κής Ελλάδος & Ιονίου με συνεννόηση και συναίνεση
και, προφανώς, με ενέργειες προσωρινής έστω στέγα-
σης των παραπηγματούχων».

ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΑΔΑ
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ

MSc. MSc. Πανεπιστημίου ΑθηνώνΠανεπιστημίου Αθηνών

•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

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

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

ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΟΤΕ 
ΑΠΟ 1/6/14 ΕΩΣ 30/9/14

ΤΗΛΕΠ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΤΗΛΕΠ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Γ. ΠΑΥΛΟΥ 10 ΤΚ 19200Γ. ΠΑΥΛΟΥ 10 ΤΚ 19200

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ  08:30 - 15:00

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30-14:00 & 17:30-21:00
ΤΛΦ 210 5562999 FAX 210 5560099  email:celefther@ote.gr
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(18.3.13)

21.11.11

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

- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

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

Ενοικιαζ́εται ισογ́εια κατοικιά
60 τμ στην Ελευσιν́α, με

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

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

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

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μαθηματικός Πανεπιστημίου

Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτι-
κού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασί-

ου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

Φιλόλογος καθηγήτρια με
πολυετή εμπειρία,παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
Γυμνασίου-Λυκείου στις περιο-
χές Ελευσίνας-Μάνδρας-
Μαγούλας.Τηλέφωνο:
6944298595(27.11.13)

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

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται κοπέλα που να γνω-

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

·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ CNC

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επικοι-
νωνίας 2105552260.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Με προϋπηρεσία και συστά-

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

Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .Τηλέφωνο-
Φαξ: 2105575911(έπειτα απο
τηλεφωνική συννενόηση)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Αλ.
Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα210-5572695,
6932215870

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

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος 
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ

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

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

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6986734365

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

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

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

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

με αυτόλογους βιολογικούς 
παράγοντες PRP

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

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

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

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

16.11
.12
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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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

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

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

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

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και εγγραφές:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6943167656, 2105570665 

Email׃ sportlandfc@outlook.com Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στα
γήπεδα SPORTLAND στη ΘΕΣΗ ΖΟΥΝΟ στον ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
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ΣΑΡΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στο ...μικροσκόπιο 
664.000 επιδόματα

Φως στην τελευταία εστία παραβατικότητας στις συντά-
ξεις ρίχνει το υπουργείο Εργασίας, που ξεκινά έλεγχο
σε 664.862 δικαιούχους οικογενειακών επιδομάτων.

«Η μάχη για διαφάνεια και αποτελεσματικότητα είναι διαρκής.
Κλείνουμε κάθε εστία αδιαφάνειας και παραβατικότητας στο
ασφαλιστικό σύστημα», λέει σε κάθε ευκαιρία ο υπουργός Εργα-
σίας Γιάννης Βρούτσης.

«Η μάχη για διαφάνεια και αποτελεσματικότητα είναι διαρκής.
Κλείνουμε κάθε εστία αδιαφάνειας και παραβατικότητας στο
ασφαλιστικό σύστημα», λέει σε κάθε ευκαιρία ο υπουργός Εργα-
σίας Γιάννης Βρούτσης.

Πρόκειται για μία ακόμα παρέμβαση που στόχο έχει να αντι-
μετωπιστεί η οικονομική αφαίμαξη των Ταμείων από επιτήδειους
και να εξοικονομηθεί ζεστό χρήμα για τη στήριξη του ασφαλιστι-
κού συστήματος.

Με δεδομένη τη σαφή θέση του υπουργού Εργασίας Γιάννη
Βρούτση πως δεν πρόκειται να μειωθούν οι κύριες συντάξεις, ο
περιορισμός της σπατάλης αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Στο
πλαίσιο αυτό εντάσσεται και ο έλεγχος που ξεκινά στους συνταξι-
ούχους όλων των ασφαλιστικών ταμείων που παίρνουν οικογενει-
ακό επίδομα.

Πρακτική και εργασία
Σε 29 ειδικότητες για 
ανέργους χαμηλών προσόντων

Κατάρτιση, πρακτική άσκηση και εργασία προσφέ-
ρει σε 16.620 ανέργους 29 ειδικοτήτων το νέο
πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργα-

τικού Δυναμικού.
Στην Αττική θα καλυφθούν 8.709 θέσεις, ενώ στις Περιφέρειες Μακεδονίας Θράκης, Ιονίων Νήσων, Δυτικής

Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ηπείρου, Θεσσαλίας αντιστοιχούν 6.822 θέσεις. Τέλος, 1.089
άνεργοι θα ωφεληθούν στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Ν. Αιγαίου.

Πρακτική και εργασία σε 29 ειδικότητες για 16.620 ανέργους χαμηλών προσόντων
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 112 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των θέσε-

ων κατανέμεται σε τρεις κλάδους. Στον τεχνικό κλάδο θα καταρτιστούν 10.000 άνεργοι και στον κλάδο διαχείρι-
σης στερεών και υγρών αποβλήτων θα καλυφθούν 3.000 θέσεις. Τέλος, στον κλάδο των Νέων Τεχνολογιών αντι-
στοιχούν 3.620 άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ.

Η νέα δράση, η οποία απευθύνεται σε άνεργους κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων, ηλικίας 29 έως 64
ετών, περιλαμβάνει:

Πρόγραμμα θεωρητικής άσκησης 100 ωρών.
Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (διάρκειας 300

ωρών).
Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων τα οποία θα αποκτήσουν οι ωφελούμενοι κατά τη διάρκεια του

προγράμματος.
Εγγυημένη απασχόληση με πλήρη ασφάλιση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το

25% των εκπαιδευθέντων (4.155 άνεργοι) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο συνεχόμενων μηνών (25 ημε-
ρομίσθια ανά μήνα) καθώς και παροχή συστατικής επιστολής από τον εργοδότη.

Πρόγραμμα κατάρτισης
Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει α) το θεωρητικό μέρος της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτι-

σης των ωφελουμένων, σε προσδιορισμένες επαγγελματικές ειδικότητες και εξειδικευμένες δεξιότητες, συνολι-
κής διάρκειας 100 ωρών και β) την πρακτική άσκηση των ωφελουμένων, η οποία θα είναι διάρκειας 300 ωρών.
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) ανέρχεται σε 400 ώρες.
Τόσο η θεωρητική κατάρτιση όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενες. Τα προγράμματα κατάρτισης θα
υλοποιηθούν από παρόχους κατάρτισης, οι οποίοι θα περιληφθούν σε Μητρώο Παρόχων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στο πρόγραμμα από τις 10 Οκτωβρίου μέχρι και τις
31 Οκτωβρίου 2014, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.voucher.gov.gr.


