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Σταθμών δήμου Φυλής   
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Καμαρινόπουλος: 

«Περιμένουμε την 
έγκριση νέου 

Προσωπικού, η οποία
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αρμοδιότητα του
ΑΣΕΠ»

Ανακομιδή οστών 
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Νεκροταφείο Μαγούλας
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ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣΔΑ:
ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΣ 

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΑΤΤΑΛΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΑΝΕΛΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ

Μετατροπή της Περιφέρειας Αττικής 
σε «Νάπολι» των Βαλκανίων

– Ενστάσεις από ειδικούς για το νέο
μοντέλο διαχείρισης αποριμμάτων 

που προτείνει η Ρένα Δούρου 

Τη συμμετοχή και 
βοήθεια των δημοτών

για τον Εθελοντή 
Σχολικό Τροχονόμο

Ζητεί με ανακοίνωσή του 
ο δήμος Αχαρνών

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Πιλοτικό πρόγραμμα 

συλλογής τηγανελαίων

ΣΕ ΜΕΝΙΔΙ ΚΑΙ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

Τρεις άνδρες που είχαν 
κάνει ‘’΄καλοκαιρινές’’  

μεγάλες εταιρείες 

ΓΙΑ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ 
ΚΑΙ ΔΙΧΑΣΜΟ 

Κατηγορεί τον δήμαρχο
Ασπροπύργου 
Ν. Μελετίου, 

ο Γεώργιος Λιάκος 

Πόλος συνάντησης και πολιτισμού ο
πεζόδρομος της Νικολαΐδου στην Ελευσίνα 

Θερμή η ανταπόκριση 
του κόσμου στην ομαδική έκθεση

Φωτογραφίας "μύησις" 

Σελ:  3

Σελ: 7

Σελ: 5

Σελ: 3

Σελ:  9

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,   
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΔΡΑΣ–ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ

‘’ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΑΝΔΡΑΣ-
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ’’ 

‘’Οι επαναληπτικές 
εκλογές είναι μοναδική

ευκαιρία να μπει φραγμός
στη μεταχείριση των 
πολιτών ως πελάτες 

«οικογενειακής επιχείρη-
σης» που φέρει δολίως
την ταμπέλα του Δήμου 
Μάνδρας-Ειδυλλίας’’ 
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Ηπρώτη επίσημη προεκλογική ανακοίνωση μετά και
την απόφαση επαναληπτικών εκλογών στον δήμο
Μάνδρας-Ειδυλλίας, έρχεται από τη ‘’Δημοτική

Συνεργασία’’ με επικεφαλής τον Αθανάσιο Πανωλιάσκο, η
οποία μάλιστα είναι ιδιαίτερα αιχμηρή για την τωρινή
δημοτική Αρχή. 

Ολόκληρη η ανακοίνωση της παράταξης ‘’Δημοτική
Συνεργασία - Αθανάσιος Πανωλιάσκος’’ 

Οι εκλογές του Μαΐου στιγματίστηκαν από την  απάτη που επι-
χειρήθηκε σε βάρος των πολιτών του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλ-
λίας, από τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Η Δικαιοσύνη αναγνωρί-
ζοντας την ύπαρξη μη νόμιμων ενεργειών  αποφάσισε την  επα-
νάληψη των εκλογών.    Σε αυτή τη θετική εξέλιξη καταλυτικό
ρόλο, έπαιξε η δική μας αποφασιστική στάση  της «Δημοτικής
Συνεργασίας» να μην  παραδώσουμε αμαχητί  το μέλλον του
τόπου μας  και το μέλλον των παιδιών μας στα χέρια των
εκπροσώπων του αμαρτωλού παρελθόντος. 

Σε αυτή την κρίσιμη εκλογική μάχη η Δημοτική Συνεργασία
είναι η δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί, ότι ο τόπος έχει τη
μοναδική ευκαιρία να αλλάξει πορεία και να απελευθερωθεί
από τα δεσμά που έχουν επιβάλλει οι  πιστοί «υπηρέτες» ενός
συστήματος το οποίο   καταρρέει.

Οι πολίτες της Αττικής, έστειλαν  ηχηρό το μήνυμα της ανα-
τροπής, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει στην Περιφέρεια  με την
έναρξη της θητείας της Ρένας Δούρου και του Γιάννη Βασιλείου
στη Δυτική Αττική. 

Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας θα μείνει λοιπόν στα χέρια
αυτών που έχουν γαντζωθεί στην εξουσία  και εργολαβικά με
όρους «cosa nostra» θέλουν να παραδώσουν την πόλη  στα
γνωστά οικονομικά συμφέροντα; 

Οι πολίτες της Μάνδρας – Ειδυλλίας είναι υποχρεωμένοι
πλέον να αρνηθούν  την υποταγή σε κάθε είδους συμφέροντα,
τα οποία  λειτουργούν σε βάρος της πορείας  του Δήμου και
προωθούνται από τον κ. Δρίκο και την κλειστή «κλίκα» ( Λάσκα-
ρης και ΣΙΑ) που σήμερα διοικεί το Δήμο.  

Στο αδιέξοδο, που βρίσκεται ο
Δήμος Μάνδρας- Ειδυλλίας, η
εκλογική διαδικασία που έρχεται,
αποτελεί τη μοναδική ευκαιρία να
εκδιώξουμε τα συμφέροντα που
λυμαίνονται αυτή τη στιγμή  το
Δήμο και αυτούς που τα εκπροσωπούν.  Είναι η διαδρομή στην
οποία πρέπει να επικρατήσει η Αξιοπρέπεια, έναντι της πολιτι-
κής των ανταλλαγμάτων. 

Τέλος είναι η διαδρομή, κατά την οποία  η διαφάνεια θα εκτο-
πίσει τους εκπροσώπους της διαπλοκής που έχουν αναλάβει τη
διοίκηση του Δήμου. 

Οι επαναληπτικές εκλογές είναι η μοναδική ευκαιρία να μπει
φραγμός στη μετατροπή του Δήμου σε «μαγαζάκι» του κ. Λάσκα-
ρη, και τη μεταχείριση των πολιτών ως πελάτες «οικογενειακής
επιχείρησης» που φέρει  δολίως την ταμπέλα του Δήμου Μάν-
δρας- Ειδυλλίας. 

Απέναντι, κόντρα στην κατηφόρα της διαφθοράς, της αδιαφά-
νειας, της υποταγής  και της  ¨εξαγοράς¨ υπάρχει επιλογή: Είναι
η «Δημοτική Συνεργασία» και ο Θανάσης Πανωλιάσκος που
αποτελούν  τη μοναδική επιλογή, ως αναπόσπαστη συνέχεια
της νέας λογικής, της υπερήφανης, συνειδητής, αξιοπρεπούς
στάσης των πολιτών, που δίνουν τη σωστή απάντηση στο φθαρ-
μένο σύστημα και τους απανταχού, μικρούς και μεγάλους εκπρο-
σώπους του. 

Σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς, ώστε ο Δήμος να μην
χάσει τη μοναδική ευκαιρία να μπει σε τροχιά ανάπτυξης, αλλη-
λεγγύης και παραγωγικής ανασυγκρότησης. 

Η Δημοτική Συνεργασία και ο Θανάσης Πανωλιάσκος θα
δώσουμε  και αυτόν τον αγώνα  με αξιοπρέπεια, πίστη στις αξίες
της διαφάνειας, της αλληλεγγύης .

Είμαστε αισιόδοξοι, έτοιμοι και δυνατοί  να δώσουμε, με στοι-
χεία κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών,  και στο Δήμο Μάν-
δρας- Ειδυλλίας, το τελειωτικό χτύπημα  στους εκπροσώπους
του παρελθόντος, στους συνένοχους της κατάντιας στην οποία
έχει περιέλθει η χώρα  μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

‘’Οι επαναληπτικές εκλογές είναι 
ευκαιρία να μπει φραγμός στη μεταχείριση
των πολιτών ως πελάτες «οικογενειακής

επιχείρησης» που φέρει δολίως την ταμπέλα
του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας’’ 

Την περασμένη
Πέμπτη, πραγμα-
τοποιήθηκε έκτακτο

δημοτικό συμβούλιο στον
Ασπρόπυργο, με μοναδικό
θέμα τον επανέλεγχο των
συμβάσεων και την αξιολό-
γηση των υπαλλήλων. 

Κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης, ειπώθηκαν
εξαιρετικά σοβαρά πράγ-
ματα από το στόμα του
δημάρχου Ν. Μελετίου, τα
οποία αφορούσαν τον πρώην δήμαρχο Γεώργιο Λιάκο. 

Παρακάτω μεταφέρουμε επιστολή-απάντηση του κ. Γ.
Λιάκου σε όσα του καταλόγισε ο νυν δήμαρχος Νικόλαος
Μελετίου. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Γ. ΛΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 
ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 

Σε απάντηση των όσων
ανέφερε ο κ. Μελετίου
στο έκτακτο Δημοτικό
Συμβούλιο της 2-10-
2014.:

« Ουαί δε ύμίν , Γραμμα-
τείς και Φαρισαίοι υποκρι-
ταί ότι κατεσθίετε τας
οικίας των ανθρώπων και
προφάσει μακρά προσευ-
χόμενοι»  και αν η υποκρι-
σία και ο φαρισαϊσμός

αφορούσε το πρόσωπο μου δεν άξιζε απαντήσεως ,
δυστυχώς, η αμετροέπεια  των ιθυνόντων  και των εξω-
χώριων συμβούλων συνεπικουρούμενοι από άγημα
προθύμων, αφορά συντοπίτες μας,  ανθρώπους του
καθημερινού μόχθου που σε κρίσιμες στιγμές αντί να
έχουν σύμμαχο την Δημοτική Ηγεσία την   βλέπουν
Άβουλη και μοιραία, να παρακολουθεί απλώς τα γεγονό-
τα επαιτώντας  πιστοποιητικό νομιμοφροσύνης , αλήθεια
από ποιόν?

Θέλω να πω  στους εργαζόμενους του Δήμου, να κλεί-
σουν τ’ αυτιά τους στις επιχειρούμενες προσπάθειες
μετάθεσης των ευθυνών, που μοναδικό σκοπό έχουν
τον αποπροσανατολι-
σμό και τον διχασμό
και  όχι την αντιμετώ-
πιση του προβλήμα-
τος.

Οι ευθύνες σήμερα
έχουν ονοματεπώνυμα και χρονικά τοποθετούνται πολύ
νωρίτερα από την έκρηξη του προβλήματος όταν από
εγκληματική αδιαφορία ή πολιτική σκοπιμότητα  ο αυτο-
αποκαλούμενος «σπιτονοικοκύρης» του Δήμου δεν
φύλαξε την εξώπορτα… 

Τέλος να γνωρίζουν ότι υποχρέωση έχουν αυστηρά και
μόνο στους  Δημότες της Πόλης μας και στην προσωπι-
κή τους εργασία. Να  έχουν δε  πάντα στο μυαλό τους
την προτροπή του Λαοκόοντα «Φόβου τους Δαναούς και
Δώρα φέροντες»  γιατί δεν πρέπει  να λησμόνησαν  ‘’
αυτούς’’  που με ένα κουτί γλυκά έκαναν κατ’ οίκον επι-
σκέψεις  και επιχειρούσαν να τους πείσουν ότι η μετα-
τροπή της εργασιακής τους σχέσης έγινε « κατόπιν ενερ-
γειών τους». Αρκετά έως εδώ!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Ε. ΛΙΑΚΟΣ

ΓΙΑ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΧΑΣΜΟ 
Κατηγορεί τον δήμαρχο Ασπροπύργου 

Ν. Μελετίου, ο Γεώργιος Λιάκος 

‘’Ο αυτοαποκαλούμενος
«σπιτονοικοκύρης» 

του Δήμου δεν φύλαξε 
την εξώπορτα…’’

‘’Οι Δημότες της
Πόλης μας να έχουν δε
πάντα στο μυαλό τους
την προτροπή του Λαο-

κόοντα «Φόβου τους
Δαναούς και Δώρα

φέροντες»  γιατί δεν
πρέπει  να λησμόνησαν
‘’ αυτούς’’  που με ένα
κουτί γλυκά έκαναν

κατ’ οίκον επισκέψεις’’ 
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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

ΚΑΤΕΛΑΝΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΚΟΝΤΟΥΛΗ 92
Τηλέφωνο:

210 55 61 480
Ασπρόπυργος
Γκαραγκούνη
Ευαγγελία Σ.

Ρόδου 6,  Εφημερία:
08:00 - 08:00
(Επομένης)
Τηλέφωνο:
2105576086

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Αναστοπούλου - Κόλ-

λιου Στυλιανή Σ.
Δημαρχείου & Στρα-

τηγού Λιόση,
Τηλέφωνο:
2102473654

Αχαρνές
Ευθυμίου Βάια Δ.
Φιλαδελφείας 157,
Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2130146658

ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ

Λ. Καραμανλή Κων-
σταντίνου 38-40,
Εφημερία: 08:00 -

21:00
Τηλέφωνο:
2102446460

Μάνδρα

Ρούτης Κων/νος
Κοροπούλη Β 15,

Τηλέφωνο:
2105551954

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Αυξημένη
συννεφιά 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 15 έως 24
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Πελαγία, Πελαγής,Πελαγία, Πελαγής,

Πελαγίνα, ΠελάγιοςΠελαγίνα, Πελάγιος
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Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014 ΘΡΙΑΣΙΟ - 3ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ

Συνεχίζουν τις  κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση  με πανελλαδική
στάση εργασίας σήμερα,  από τις 11.30 π.μ. έως

το τέλος του ωραρίου, εκφράζοντας την αντίθεσή τους
στον «προσχηματικό», όπως τον χαρακτηρίζουν, επα-
νέλεγχο της μετατροπής συμβάσεων σε αορίστου χρό-
νου. Επίσης, σήμερα στις 12.00 το μεσημέρι, θα πραγ-
ματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας, έξω από το
υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ενώ στη συνέ-
χεια θα πραγματοποιηθεί πορεία μέχρι τα γραφεία του
Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
Ανάλογες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σε
όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας με πρωτοβουλία των
συλλόγων-μελών της ΠΟΕ-ΟΤΑ. 

Παραθέτουμε ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων
στους ΟΤΑ Ελευσίνας-Ασπροπύργου και Μάνδρας
Ειδυλλίας, 

‘’213 ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ 
ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΗ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΤΟ
ΕΜΠΟΔΙΣΟΥΜΕ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
βρισκόμαστε στην  δεύτερη εβδομάδα κινητοποιήσεων

ενάντια στον επανέλεγχο των συμβάσεων και στην «αξιο-
λόγηση» που οδηγούν σε απολύσεις εργαζομένων στους
δήμους. Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Ασπροπύργου
έχουν κλείσει από την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014 το
απόγευμα. 

Με μια σειρά από δράσεις (καταλήψεις δημαρχείων σε
Ασπρόπυργο και Μάνδρα, συγκέντρωση και πορεία
στους δρόμους του Ασπροπύργου, πλατειά ενημέρωση
δημοτών,  συνελεύσεις,  κλπ) βάζουμε εμπόδιο στην
κυβερνητική πολιτική και στους τοπικούς δημάρχους – 

εντολοδόχους της. Καλέσαμε, όλα τα σωματεία ΟΤΑ Αττι-
κής, να προβούν σε αντίστοιχες ενέργειες και ένα πρώτο
βήμα στο συντονισμό του αγώνα μας ήταν η συγκρότηση
επιτροπών ΙΔΑΧ σε μια σειρά από Δήμους.

Από την Κυριακή το πρωί στις 5 Οκτώβρη 2014, το Διοι-
κητικό Συμβούλιο του σωματείου μας, πήρε απόφαση να
παραμείνουν κλειστές όλες οι υπηρεσίες του Δήμου
Ασπροπύργου και να προκηρυχτεί στάση εργασίας την
Τετάρτη 8 Οκτώβρη 2014 από τις 11:00 π.μ. έως τη λήξη
του ωραρίου.

Στη γενική συνέλευση των εργαζομένων του Δήμου
Ασπροπύργου που πραγματοποιήθηκε σήμερα 6 Οκτώ-
βρη 2014, αποφασίστηκε να παραμείνουν όλες οι υπηρε-
σίες του Δήμου Ασπροπύργου κλειστές μέχρι την Πέμπτη
9 Οκτώβρη 2014 και να προχωρήσουμε σε  στάση εργα-
σίας (11:00 π.μ. – λήξη ωραρίου) και σε συγκέντρωση
στην Πλατεία Κλαυθμώνος  την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στις
12 το μεσημέρι. 

Θα ακολουθήσει   πορεία και διαμαρτυρία στο Υπουρ-
γείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
Τίποτε δεν μας χαρίστηκε μέχρι σήμερα. Ό,τι κερδίσαμε

το κερδίσαμε με αγώνες και θυσίες. Ο αγώνας μας είναι
δύσκολος, με πολλά εμπόδια. Ενωμένοι με πείσμα και
θέληση παλεύουμε για τα αυτονόητα.

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους – χωρίς όρους και
προϋποθέσεις.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΨΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ
ΤΗ ΜΑΧΗ

ΠΟΥΛΜΑΝ ΘΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΟΥΝ                             
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ : 11:00 π.μ.
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ : 11:00 π.μ.
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ : 11:00 π.μ.

Το  Δ.Σ.’’

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΔΡΑΣ–ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΣΕ ΜΕΝΙΔΙ ΚΑΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

Τρεις άνδρες που είχαν 
κάνει ‘’́καλοκαιρινές’’  

μεγάλες εταιρείες 

Συνελήφθησαν στις περιοχές  των Άνω Λιο-
σίων της Πετρούπολης και Αχαρνών, από

αστυνομικούς του Τ.Α. Αγίου Στεφάνου, τρεις ημεδα-
ποί, ηλικίας 31, 38 και 60 ετών, για διαρρήξεις-κλοπές
από εγκαταστάσεις εταιρειών στον Άγιο Στέφανο και
την Αυλώνα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες
από κοινού με δύο (2) συνεργούς τους, έναν 56χρονο
ημεδαπό και έναν 56χρονο αλλοδαπό, που αναζη-
τούνται, εντόπιζαν εταιρείες και παραβιάζοντας της
κεντρικές εισόδους των εγκαταστάσεών τους αφαι-
ρούσαν εμπορεύματα, τα οποία στη συνέχεια διέθε-
ταν προς πώληση.

Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί ότι διέρρηξαν δύο
εταιρείες στον Άγιο Στέφανο και τον Αυλώνα.

Στην κατοχή τους και σε έρευνες που πραγματοποι-
ήθηκαν στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
πλήθος τηλεχειριστηρίων-πασπαρτού για τη διάνοιξη
συρόμενων πορτών και ρολών, πλήθος καλωδίων
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, εργαλεία κοπής
καλωδίων, δύο (2) συσκευές ενδοσυνεννόησης, επτά
(7) πλαστές σφραγίδες, και ένα (1) κινητό τηλέφωνο.
Επίσης, κατασχέθηκε και ένα Ι.Χ. φορτηγό, το οποίο
χρησιμοποιούσαν για τις παράνομες δραστηριότητές
τους.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 60χρονος συλληφθείς έχει
διαπράξει στο παρελθόν παρόμοια αδικήματα και
του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζονται οι έρευ-
νες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των συνεργών
τους και για τη συμμετοχή του και σε άλλες παρόμοι-
ες αξιόποινες πράξεις.

Σε αγώνα δρόμου, προκειμένου οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Φυλής να υποδεχθούν τα παιδιά
για τα οποία έχουν εγκριθεί οι αιτήσεις, έχει επιδοθεί η νέα Διοίκηση του Δήμου Φυλής, όπως ανα-
φέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε για το θέμα. 

Μέσα στο Σεπτέμβριο καλλωπίστηκαν οι κήποι και τα προαύλια, ενώ μέχρι και σήμερα εργάζε-
ται συνεργείο καθαριότητας και αποκατάστασης ζημιών, προκειμένου οι χώροι να είναι έτοιμοι να
υποδεχθούν τα παιδιά σε ένα φιλόξενο και ασφαλές περιβάλλον. 

Καθυστερεί η έγκριση του νέου Προσωπικού, 
η οποία ανήκει στην αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ

«Εμείς από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι να καλωσορίσουμε τα  παιδιά. Αυτό που μας έχει
καθυστερήσει είναι η έγκριση του νέου Προσωπικού, η οποία ανήκει στην αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ.
Την αναμένουμε εντός των ημερών, ενώ παράλληλα βρισκόμαστε στην αναζήτησης λύσης για τη

λειτουργία κι ενός νέου Παιδικού Σταθμού, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατόν
περισσότερους εργαζόμενους γονείς» δήλωσε σχετικά ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών Πανα-
γιώτης Καμαρινόπουλος. 

Αγώνας δρόμου για την εύρυθμη 
λειτουργία των Παιδικών 
Σταθμών δήμου Φυλής   
 Παναγιώτης Καμαρινόπουλος: 
«Περιμένουμε την έγκριση νέου Προσωπικού, 
η οποία ανήκει στην αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ»
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Συνάντηση της Περιφερειάρχη 
Αττικής με τον Προέδρο της
ΠΑΕ Παναθηναϊκός
Συνάντηση με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη

Αλαφούζο, είχαν εχθες στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής, η
Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου και η Αντιπεριφερειάρχης
Κεντρικού Τομέα, Ερμίνα Κυπριανίδου. 

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε ύστερα από αίτημα
του προέδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο κ. Αλαφούζος γνω-
στοποίησε ότι η ΠΑΕ πρόκειται να προχωρήσει σε ένσταση
κατά της αρνητικής απόφασης του Ε’ Κλιμακίου (ΣΤ’ Διακο-
πών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη σύμβαση των
επτά εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση του γηπέδου του
Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. 

Η Περιφερειάρχης επανέλαβε την πάγια θέση της  ότι η ανα-
βάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων οφείλει να σέβεται το
νομικό πλαίσιο, το περιβάλλον, τους πολεοδομικούς κανόνες,
καθώς και τη βούληση της κοινωνίας των πολιτών. 

Τέλος, οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την ανάγκη να απο-
κτήσει, με νομικά αδιάβλητο τρόπο, ο ιστορικός σύλλογος τις
εγκαταστάσεις που ανταποκρίνονται στην ιστορία του.

EΣΠΑ: 600 εκατ. ευρώ
περισσότερα από
πέρυσι στην αγορά
Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Οδ.
Κωνσταντινόπουλος, το ποσοστό απορρόφησης
έφθασε στο 53,2% του συνόλου

Κατά 10,3% αυξήθηκε, έως τις αρχές Οκτω-
βρίου, ο ρυθμός απορρόφησης των χρημα-
τοδοτήσεων του ΕΣΠΑ (Συγχρηματοδοτού-

μενο σκέλος ΠΔΕ ), σε σχέση με το αντίστοιχο διά-
στημα του 2013.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας Οδυσσέας Κων-
σταντινόπουλος, το ποσοστό απορρόφησης έφθα-
σε στο 53,2% του συνόλου (από 48,3 % την ίδια
περίοδο το 2013), προσθέτοντας επιπλέον ακόμα
600 εκατ. ευρώ πόρους στην Αγορά.
Ο κ. Κωνσταντινόπουλος επανέλαβε την πρόθεση
και την συνεχή προσπάθειά του-που ήδη φαίνο-
νται τα αποτελέσματά της - για την πλήρη απορ-
ρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ μέχρι τις 

31/12/2015, ώστε να «μην επιστρέψουμε ούτε ένα
ευρώ στις Βρυξέλλες, από αυτά που μας ανή-
κουν».
Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσοστό απορρόφη-
σης την προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ανέρχεται με τα
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία σε 75% ( ή 80% σε
κοινοτική συνδρομή).

Ξεκίνησε εχθές η καθολική εφαρμογή του νέου συστή-
ματος έκδοσης Δελτίου Ταυτότητας, μετά από την επι-
τυχημένη πιλοτική εφαρμογή σε 24 Αστυνομικές Υπη-
ρεσίες, σε όλη την επικράτεια. Πρόκειται ουσιαστικά για
την πρώτη «government to government» (διασύνδεση
δημοσίων υπηρεσιών) Υπηρεσία που υλοποιούν σε
συνεργασία το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστα-
σίας του Πολίτη με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο
Εσωτερικών.

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε πολίτης θα μπορεί πλέον μόνο
με δύο φωτογραφίες του και ένα μάρτυρα να πηγαίνει
στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του και να λαμβά-
νει άμεσα το Δελτίο Αστυνομικής του Ταυτότητας. Το
νέο, πιο γρήγορο και πιο απλό, σύστημα έκδοσης Δελ-
τίου Αστυνομικής Ταυτότητας αναμένεται να συμβάλλει
στη μείωση της γραφειοκρατίας και στη διευκόλυνση της
ζωής των πολιτών, παρέχοντας την ίδια στιγμή σημα-
ντική εξοικονόμηση πόρων. 

Ταχύτερη και ποιοτικότερη
εξυπηρέτηση του πολίτη 

Επιτυγχάνεται εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και
ενέργειας από τις εκτυπώσεις. Πρόκειται για τα σχετικά
έγγραφα (αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού, αποδεικτικό
αποστολής μέσω φαξ, κ.λπ.) που απαιτούνταν για
καθεμιά από τις περίπου 450.000 αστυνομικές ταυτότη-
τες που εκδίδονται κάθε χρόνο. Το συνολικό κόστος
εκτύπωσης 1.000.000 καρτελών που δαπανούνταν ετη-
σίως από την Ελληνική Αστυνομία προς το Τυπογρα-
φείο της Τράπεζας της Ελλάδος ανέρχεται σε 128.000
Ευρώ.

Εξοικονόμηση σε ανθρώπινους πόρους με την απε-
λευθέρωση ετησίως περίπου 150.000 ανθρωποωρών
εργασίας δημοτικών  και αστυνομικών υπαλλήλων. 

Αυτό γίνεται εφικτό χάρη στη διασύνδεση των Αστυνο-
μικών Τμημάτων με τα δημοτολόγια, την πρώτη «gov-
ernment to government» (διασύνδεση δημοσίων υπη

ρεσιών) Υπηρεσία. Ο αρμόδιος υπάλληλος της αστυ-
νομικής αρχής καλείται να αναζητήσει πλέον αυτεπάγ-
γελτα, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ), τα απα-
ραίτητα στοιχεία για την έκδοση Δελτίου Αστυνομικής
Ταυτότητας (επώνυμο, όνομα, ονοματεπώνυμο πατέ-
ρα, ονοματεπώνυμο μητέρας, ημερομηνία γέννησης,
τόπος γέννησης, δήμος δημοτολογίου, αριθμός οικογε-
νειακής μερίδας, ιθαγένεια).

Σημειώνεται ότι η διαδικασία έκδοσης Δελτίου Αστυνο-
μικής Ταυτότητας διαμορφώνεται ως εξής:

Μετά την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης
και την ταυτοποίηση του αιτούντος από τον αρμόδιο
υπάλληλο της αστυνομικής αρχής, διαμορφώνεται
αυτόματα η σχετική αίτηση, στην οποία περιλαμβάνο-
νται μέχρι τρία τυχαία ερωτήματα επί των δημοτολογι-
κών στοιχείων που βρίσκονται καταχωρημένα στο
ΟΠΣΕΔ. 

Τα ερωτήματα εκτυπώνονται και ο αιτών απαντά
εγγράφως σε αυτά. Αφού υπογράψει την αίτηση −
υπεύθυνη δήλωση, ο αρμόδιος υπάλληλος της αστυνο-
μικής αρχής καταχωρεί στην εφαρμογή τις σχετικές
απαντήσεις. 

Στη συνέχεια ο υπάλληλος εκτυπώνει την αίτηση, επι-
κολλά τη φωτογραφία και καλεί τον αιτούντα και το μάρ-
τυρα να υπογράψουν. 

Στη συνέχεια το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας πλα-
στικοποιείται και παραδίδεται στον αιτούντα.

Ξεκίνησε η εφαρμογή του νέου συστήματος 
έκδοσης Δελτίου Ταυτότητας
Επιτυγχάνεται η ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων

Τη συμμετοχή και βοήθεια
των δημοτών για τον 

Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο
Ζητεί με ανακοίνωσή του ο δήμος Αχαρνών

Αγαπητέ συνδημότη, αγαπητή συνδημότισσα,

Ο Δήμαρχος Αχαρνών, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολι-
τισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και το Τμήμα Διοικη-
τικής Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών και Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας, σας υπενθυμίζουν την παρουσία
των εθελοντών σχολικών τροχονόμων, πλησίον θέσεων
συγκεκριμένων σχολείων που αντιμετωπίζουν επικινδυ-
νότητα από την κυκλοφορία των διερχόμενων αυτοκινή-
των.  

Θα τον αναγνωρίσετε από το γιλέκο, την ειδική
κάρτα που φέρει στο διακριτικό γιλέκο του,  αλλά και από
το STOP που κρατάει στο χέρι του. 

Οι υπηρεσίες του παρέχονται τις πρωινές και μεσημε-
ριανές ώρες προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφαλή
προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών προς και
από το σχολείο, λόγω των κυκλοφοριακών ιδιαιτεροτή-
των.

Είναι ένας ρόλος αρκετά δύσκολος καθότι πρέ-
πει να είναι ευγενικός ακόμη και με τον πιο δύσκολο
οδηγό, όταν εκείνος δεν συμμορφώνεται με τις υποδεί-
ξεις του, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε δυσάρεστο
γεγονός.

Για την αποτελεσματικότητα όμως του ρόλου του
και για να καταστεί πιο δυνατή η εφαρμογή του θεσμού
του σχολικού τροχονόμου, θα  ήθελα και τη δική σας
συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια , ώστε όλοι μαζί με
υπομονή, σύνεση και αξιοπρέπεια να δημιουργήσουμε
όρους ασφαλούς διακίνησης των μαθητών.
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Μεγάλος αριθμός εθελοντών συμμετείχε στην αιμοδο-
σία που πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά στην
ενορία του Αγίου Νεκταρίου, Άνω Λιοσίων  το πρωί

της Κυριακής 5 Οκτωβρίου.  
Η πρωτοβουλία ανήκε στον εφημέριο του Ιερού Ναού πατέ-

ρα Μηνά, στον Αντιδήμαρχο Φυλής Θανάση Σχίζα και στο Συμ-
βούλιο της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, που έτυχαν της
θερμής συμπαράστασης της Ιεράς Μητρόπολης Ιλίου Αχαρνών
και Πετρουπόλεως. 

Η αιμοδοσία έγινε
εντός της κατανυκτι-
κής ατμόσφαιρας
του Ιερού Ναού,
από το Ιατρικό Προ-
σωπικό και τους
Νοσηλευτές του
Νοσοκομείου Παί-
δων «Αγλαΐα Κυρια-
κού». 

Τράπεζα 
Αγάπης με

γεύμα και ζωντανή
μουσική

Στη συνέχεια τους
αιμοδότες περίμενε

μια ευχάριστη έκπληξη, καθώς στο
προαύλιο της ενορίας του Αγίου
Νεκταρίου στήθηκε γενική Τράπεζα
Αγάπης για όλους τους εκκλησιαζόμε-
νους αλλά και γλέντι με ζωντανή μου-
σική από τους οργανοπαίκτες και
μουσικούς του παραρτήματος της
Ενορίας, με την Έφη Χαραλάμπους
στο τραγούδι και τον Μπάμπη Κοκο-

ράκη στα πλήκτρα. 
Το «παρών» στην

αιμοδοσία έδωσαν
από την πλευρά της
Δημοτικής Αρχής, ο
Αντιδήμαρχος Θανά-
σης Σχίζας, ο Πρόε-
δρος της Δευτεροβάθ-
μιας Σχολικής Επιτρο-
πής Δημήτρης Τσίγκος,
ο αναπληρωτής
Δήμαρχος (ύδρευσης

και ηλεκτροφωτισμού) Μαρίνος Σαρλάς, ο Πρόεδρος του  Παι-
δικού  Σταθμού Χασιάς Βαγγέλης Σταματάκος, ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων Χρήστος
Καματερός και οι Τοπικοί Σύμβουλοι Λία Καψή και Δημήτρη
Κοψαχείλης. 

Όλοι τους έτυχαν της θερμής φιλοξενίας του εφημέριου του
Ιερού Ναού τους Αγίου Νεκταρίου πατέρα Μηνά, των ακούρα-
στων μελών  του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου , αλλά και εθελο-
ντών ενοριτών, που φρόντισαν ώστε να μη λείψει τίποτα από
κανέναν. 

Αξίζει τέλος αν σημειωθεί ότι η προσέλευση και στις δύο
αιμοδοσίες ήταν τέτοια, που οι διοργανωτές μιλούν ήδη για
επάρκεια της Τράπεζας Αίματος. 

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η εθελοντική Αιμοδοσία 
στον Άγιο Νεκτάριο Άνω Λιοσίων 

Ανακομιδή οστών
αγνώστων

από το Νεκροταφείο
Μαγούλας

Σύμφωνα με απόφαση του Συμ-
βουλίου Δημοτικής Κοινότητας (ΣΔΚ)
Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας θα

γίνει ανακομιδή των οστών των αγνώ-
στων ταφέντων στο Δημοτικό Κοιμητή-
ριο Μαγούλας, μετά από την παρέλευ-

ση ενός (1) μήνα. Τα οστά αυτά θα
επανατοποθετηθούν στο κοινοτάφιο. 

Ο Πρόεδρος του ΣΔΚ Μαγούλας
Σωτήρης Αδάμ 

Ξεκίνησε στον Δήμο Ελευσίνας πιλοτικό πρό-
γραμμα συλλογής  χρησιμοποιημένων τηγανελαί-
ων. 

Έχουν τοποθετηθεί κάδοι συλλογής  τηγανε-
λαίων αρχικά στα εξής τρία σημεία του Δήμου :

• Δημαρχείο Ελευσίνας (Χατζηδάκη & Δήμητρος,
Ελευσίνα)

• Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ελευσίνας (Κίμωνος
και Παγκάλου, Ελευσίνα)

• Δημοτικό κατάστημα Μαγούλας ( Ηρώων Πολυ-
τεχνείου 2, Μαγούλα)

Αν η συμμετοχή και η ανταπόκριση των κατοί-
κων στο πρόγραμμα είναι ικανοποιητική, τα σημεία
συλλογής θα αυξηθούν. 

Οι κάτοικοι θα συλλέγουν τα χρησιμοποιημένα
τηγανέλαια σε πλαστικές φιάλες μισού λίτρου (φιάλη
εμφιαλωμένου νερού), τις οποίες  γεμάτες και καλά
κλεισμένες θα τοποθετούν μέσα στους πλαστικούς
κάδους συλλογής , που θα βρίσκονται στα ανωτέρω
τρία σημεία.

Τα τηγανέλαια που συλλέγονται θα διατίθενται σε μονάδα
παραγωγής βιοντήζελ.

Η εταιρεία συλλογής για 1.000Lt τηγανελαίου θα προσφέ-
ρει στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου τρόφιμα αξίας 300€.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας
του δικτύου αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ, απαγορεύεται η διάθε-
ση λιπών και ελαίων στο δίκτυο, διότι υπάρχει κίνδυνος να
εμφράξουν τους αγωγούς.  

Για περιβαλλοντικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς
λόγους επιβάλλεται η συμμετοχή των κατοίκων του Δήμου
μας στο πρόγραμμα. 

Θεωρούμε δεδομένη τη θετική ανταπόκριση των κατοίκων
στο πρόγραμμα, όπως άλλωστε έχει συμβεί μέχρι τώρα με τα
υπόλοιπα προγράμματα ανακύκλωσης που εφαρμόζει ο
Δήμος Ελευσίνας.

Πληροφορίες : Τμήμα Περιβάλλοντος , τηλ.: 2105537223
και 248.

Ορκίστηκαν τα διοικητικά
συμβούλια των σχολικών

επιτροπών και της 
επενδυτικής του Δήμου

Αχαρνών

Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014, τελέ-
στηκε από το Δήμαρχο Αχαρνών κ Γιάννη
Κασσαβό η ορκωμοσία των μελών των

Διοικητικών Συμβουλίων της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ
(ΝΠΙΔ), και των ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΝΠΔΔ).

Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρ

νών, σε κλίμα συγκίνησης και δημιουργικής ανα-
μονής, καθώς για πολλά από τα νέα μέλη των Διοι-
κητικών Συμβουλίων είναι η πρώτη φορά που ανα-
λαμβάνουν ανάλογα καθήκοντα.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός ευχήθηκε καλή
επιτυχία και δημιουργική θητεία σε όλους, ενώ
απευθυνόμενος στους κκ Γιώργο Σιδηρόπουλο -
Πρόεδρο της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ, Κώστα Καρυδάκη -
Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Αχαρνών και στην κα Γεωργία Ευθυ-
μιάδου – Τουμανίδου - Πρόεδρο της Σχολικής Επι-
τροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαρνών,
τόνισε ότι περιμένει από αυτούς άμεσα αποτελέ-
σματα, συστηματική δουλειά και έργο στους τομείς
που αναλαμβάνουν.

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής τηγανελαίων
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Διάρκεια έκθεσης: 
4 - 30 Οκτωβρίου 2014

"μύησις" 
Γιατί ανάμεσα στους εξαίρετους και

πράγματι θεϊκούς θεσμούς που η Αθήνα
σας έχει γεννήσει και φέρει στην ανθρω-

πότητα, καμία, κατά τη γνώμη μου, δεν
είναι καλύτερη από αυτά τα Μυστήρια.

Γιατί μέσω αυτών αποβάλαμε το βάρβα-
ρο και άγριο τρόπο ζωής και μορφωθή-
καμε και εκπολιτιστήκαμε. Και "μύησις"
καθώς αποκαλείται, πράγματι μάθαμε
τις απαρχές της ζωής και αποκτήσαμε

τη δύναμη όχι μόνο να ζούμε ευτυχισμέ-
νοι, αλλά και να πεθαίνουμε με μια

καλύτερη ελπίδα. 
— Κικέρων, Περί νόμων, Βιβλίο Β',36

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται η η
συνάντηση νέων καλλιτεχνών στον
πεζόδρομο της Νικολαίδου στην Ελευσί-
να, οι οποίοι παρουσιάζουν τα έργα τους
στο πλαίσιο της έκθεσης "μύησις" | Ομα-
δική Έκθεση Φωτογραφίας | METAPolis,
ΡΑΚΟΥΝ & GAZOZA

Φιλοδοξία των διοργανωτών  να δια-
μορφωθεί ένα  σημείο συνάντησης του
κοινού με τους καλλιτέχνες, τις καλλιτε-
χνικές ομάδες, δίνοντας έτσι μια ολοκλη-

ρωμένη εικόνα της σύγχρονης δημιουρ-
γίας στην πόλη της Ελευσίνας.

Παρουσιάζουν τα έργα τους:
Αναστασία Βαρβιτσιώτη, Μίνα Βλαχαν-

δρέα, Ηλίας Βιτσεντζάτος, Νατάσα
Γεράρδου, Δήμητρα Γαβαθά, Κατερίνα
Γκουριώτη, Δημήτρης Δημόπουλος,
Βασίλης Ευαγγελίδης, Γιώτα Ευσταθίου,
Στεφανία Θάνου, Γρηγόρης Ιωσηφέλλης,
Σωτήρης Καινούργιος, Λουίζα Κατσα-
ρού, Νατάσα Κακκάση, Χρυσάνθη Κλει-
σούρα, Πόπη Καριωτάκη, Γιώργος
Κάσιαρης, Κική Κατσίγιαννη, Σοφία Κον-
δύλη, Παντελής Κατσαούνης, Κώστας
Κατσομήτρος, Εύη Κωνστάνταρου,
Τάνια Λαμπροπούλου, Ελευθερία
Λουκά, Σοφία Λουκέρη, Κωστής Μαρί-
νος, Ορέστης Μαρκόπουλος, Ταξιάρχης

Μπάτσαρης, Ζέτα Μπέτση, Ασημένια
Μπογέα, Αναστάσιος Νάκος, Αριστέα
Παυλοπούλου, Γεωργία Παυλοπούλου,
Χρήστος Πετρόπουλος, Άννα Πριγκιπά-
κη, Δήμητρα Ρούγα, Μαρίνα Σουτζιδέλ-
λη, Αγγελική Τερτίπη, Ανδρέας Τουρου-
ντζάν, Δήμητρα Τσάμη, Αγγελική Τσέργα,
Γιάννης Τσιφτελής, Παναγιώτα Φωτο-
πούλου

Εγκαίνια έκθεσης: Σάββατο 4 Οκτωβρί-
ου 2014, ώρα 20.00 

Διάρκεια έκθεσης: 4 Οκτωβρίου 2014-
30 Οκτωβρίου 2014

Επιμέλεια έκθεσης: Γιάννης Γιαννακό-
πουλος, Κώστας Κουρτίδης, Θοδωρής
Βερονίκης

Χώρος Παρουσίασης: Πεζόδρομος
Νικολαΐδου, Ελευσίνα |
https://goo.gl/maps/lskpN

Ώρες Λειτουργίας: 24ωρη | Είσοδος
Δωρεάν

Για περισσότερες πληροφορίες: 
METAPolis | Φωτογραφία – Τέχνη –

Πολιτισμός
Τηλ. 210.32.53.550 |

info@metapolis.gr,
url: www.metapolis.gr | Like

@MetapolisSeminar Metapolis | Follow
@metapolis_ph 

ΡΑΚΟΥΝ**
https://www.facebook.com/rakoyn
https://www.facebook.com/groups/137

953856347068/
Νικολαίδου 66, 19200 Ελευσίνα τηλ.

210-5547910

Γκαζόζα ***
Νικολαίδου 82, 19200 Ελευσίνα τηλ.

210-5545494
https://www.facebook.com/pages/Gazo

za/230858643602564

ActRadio****
www.actradio.gr
https://www.facebook.com/actradio.gr

Πόλος συνάντησης και πολιτισμού ο πεζόδρομος της Νικολαΐδου στην Ελευσίνα 
Θερμή η ανταπόκριση του κόσμου στην ομαδική 
έκθεση Φωτογραφίας "μύησις" 

Το bar-café ΚΥΚΕΩΝ και οι
εκδόσεις Μεταίχμιο σας προ-
σκαλούν σε εκδήλωση στην
Ελευσίνα για τον ποιητή Μάνο
Ελευθερίου και το έργο του.

Τον δημιουργό θα παρουσιά-
σει ο Δημήτρης Παπακώστας,
επιμελητής εκδόσεων.

Ο ποιητής θα παρουσιάσει τα
έργα του και θα διαβάσει κομ-
μάτια από αυτά.

- Δευτέρα, 13 Οκτωβρίουστις
7:30 μ.μ.

- (Σ.Γκιόκα 2 - απέναντι από
την είσοδο του Αρχαιολογικού
Χώρου)

O ποιητής 
Μάνος 

Ελευθερίου
παρουσιάζει το
έργο του στην

Ελευσίνα

ΤΤαα  φφωωττοογγρρααφφιικκάά   σσττιιγγμμ ιιόόττ υυππαα  εε ίίννααιι   ααππόό  ττοονν
κκ ..ΓΓιιάάννννηη  ΓΓιιαανννναακκόόπποουυλλοο   κκαα ιι   ττοο   ΡΡΑΑΚΚΟΟΥΥΝΝ

Ενισχύεται η συλλογή φαρμάκων από τους 
εθελοντές του «Προσφέρω» στο Μενίδι 

Ηομάδα εθελοντών  του Κοινωνικού Έργου «Προσφέρω»,η οποία δραστηριοπποιεί-
ται στο Μενίδι , συνεχίζει την δράση της συγκέντρωσης φαρμάκων για ευπαθείς
ομάδες και πρόσφατα μάλιστα-  προς διευκόλυνση των πολιτών που θέλουν να

συνδράμουν -  τοποθέτησε ένα ακόμα κουτί συλλογής φαρμάκων έξω από το φαρμακείο
ΣΟΦΙΑ Φ. ΓΚΑΤΖΙΟΥ αυτή τη φορά, επί της Λ. Πάρνηθας 118, Αχαρναί.

Τα άλλα δύο κουτιά συλλογής φαρμάκων βρίσκονται έξω από τα φαρμακεία:
ΠΑΓΩΝΑ ΑΡΓΥΡΩ επί της Λ. Θρακομακεδόνων 10, Αχαρναί και
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ επί της Δημοκρίτου 2 Θρακομακεδόνες, Αχαρναί
Υπενθυμίζεται ότι τα φάρμακα που συλλέγονται, προσφέρονται σε κοινωνικά φαρμακεία

της περιοχής μας, στους γιατρούς του κόσμου και όχι μόνο. 
Οι εγκαταστάσεις του Κοινωνικού Έργου "Προσφέρω" βρίσκονται: Οδός Γαργαλιάνων 8

Αχαρναί.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη στην Κορίνθου- Πατρών
Στο πλαίσιο εργασιών κατεδάφισης κάτω διάβασης που βρί-

σκεται στην περιοχή του Α/Κ Ξυλοκάστρου, στο ΧΘ 120+285
της ΝΕΟ Κορίνθου-Πατρών, από τις 3 το μεσημέρι της Τετάρ-
της έως τις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης, θα διακοπούν οι
ακόλουθες κινήσεις που εξυπηρετούνται από τον κόμβο Ξυλο-
κάστρου:

-από Αθήνα προς Τρίκαλα
-από Πάτρα προς Ξυλόκαστρο
-από Ξυλόκαστρο προς Αθήνα
-από Τρίκαλα προς Πάτρα
-από/προς Ξυλόκαστρο/Τρίκαλα
Αυτές θα εκτελούνται μέσω των γειτονικών κόμβων Κιάτου

και Δερβενίου, της Παλαιάς Εθνικής Οδού και του τοπικού οδι-
κού δικτύου.

Κατά τα λοιπά, καθ’ όλη τη διάρκεια των ρυθμίσεων η κυκλο-
φορία επί της Νέας Εθνικής Οδού Κορίνθου-Πατρών δεν θα
επηρεάζεται και θα διεξάγεται κανονικά.
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Προσωρινή λύση 
στη μεταφορά μαθητών

– Τί προβλέπει τροπολογία
που κατατέθηκε στη Βουλή

Τροπολογία με την οποία καλύπτεται μετα-
βατικά το οικονομικό πρόβλημα της μη
έγκαιρης σύναψης σύμβασης για τη μετα-

φορά μαθητών, κατέθεσε στο σχέδιο νόμου για
τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομ-
μάτων ο υπουργός Οικονομικών, Γκίκας Χαρδού-
βελης και ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερι-
κών, Θεόφιλος Λεονταρίδης.

Σύμφωνα με την τροπολογία, οι δαπάνες για
μεταφορά μαθητών που γίνονται από την έναρξη
του σχολικού έτους και μέχρι τη σύναψη της σύμ-
βασης μεταφοράς, και για χρονικό διάστημα που
δεν ξεπερνά τους δύο μήνες, καταβάλλονται και
εξοφλούνται νομίμως εφόσον ο οικείος περιφε-
ρειάρχης βεβαιώσει με σχετική πράξη την εκτέλε-
ση της μεταφοράς των μαθητών και εφόσον η
σχετική δαπάνη είναι σύμφωνη με τους όρους και
το περιεχόμενο της οικείας σύμβασης μεταφοράς
που θα συναφθεί για το σχολικό έτος 2014-2015.

Μεγάλη πυρκαγιά 
σε μεταφορική 

εταιρεία στην Ελευσίνα

Σε εξέλιξη βρισκόταν εχθές για αρκετές ώρες,
μεγάλη πυρκαγιά σε μεταφορική εταιρεία, στο
20χλμ της Αθηνών-Κορίνθου, στην Ελευσίνα. 

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις από τις πρώτες
πρωινές ώρες έσπευσαν στο σημείο και
κατόρθωσαν  να τη θέσουν υπό περιορισμό
για να μην εξαπλωθεί.

Πριν την κατάσβεση όμως  κατέρρευσε ένας
λαμαρινότοιχος, που ευτυχώς δεν έθεσε σε
κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, καθώς είχαν όλοι
απομακρυνθεί εγκαίρως. Στην επιχείρηση
κατάσβεσης συμμετείχαν 10 οχήματα με 20
πυροσβέστες. 

Τώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες διαξάγουν έρευ-
νες για τα αίτια της φωτιάς. 

Αναρτήθηκαν στη
«Διαύγεια», οι
αποφάσεις του

Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
& Πρόνοιας, για τις "επι-
ταγές εισόδου" στην
εργασία, που δικαιού-
νται να λάβουν συνολικά
42.000 νέοι, προκειμέ-
νου να βρουν εργασία. 

Πρόκειται για δύο Προ-
γράμματα Απασχόλησης
τύπου «voucher», που
αφορούν σε άνεργους
18 - 24 ετών και 25 - 29,
αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση
του Υπουργείου Ε.Κ.Α.Π., οι
οριστικοί πίνακες αφορούν επι-
τυχόντες και επιλαχόντες για
30.000 θέσεις του Προγράμμα-
τος «Επιταγή εισόδου για νέους
ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις για από-
κτηση εργασιακής εμπειρίας»
και για 12.000 θέσεις του Προ-
γράμματος «Επιταγή εισόδου
για νέους ηλικίας από 18 έως 24
ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις 

για απόκτηση εργασιακής
εμπειρίας».

Συγκεκριμένα τα προγράμματα
προσφέρουν:

- Πρόγραμμα θεωρητικής
κατάρτισης 80 έως 120 ωρών,
με έμφαση στην ανάπτυξη ορι-
ζόντιων δεξιοτήτων.

- Πρακτική άσκηση σε επιχει-
ρήσεις του ιδιωτικού τομέα,
συνολικής διάρκειας 380 έως
450 ωρών και με διάρκεια έως
τους 6 μήνες.

- Υπηρεσίες υποστήριξης και
συμβουλευτικής καθοδήγησης
των καταρτιζόμενων από τον
πάροχο κατάρτισης, πριν και
κατά τη διάρκεια της πρακτικής
άσκησης.

Η μοριοδότηση των ανέργων
έγινε μετά από αξιολόγηση: α)
της διάρκειας της συνεχόμενης
ανεργίας, β) του ετήσιου συνολι-
κού εισοδήματος ατομικό ή οικο-
γενειακό (οικ. έτος 2014), γ) της
συμμετοχής ωφελούμενων σε
αντίστοιχες δράσεις "επιταγής
εισόδου" στην αγορά εργασίας.

ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Για 42.000 ανέργους που δικαιούνται
"επιταγή εισόδου" στην εργασία

Άκρως ενδιαφέρουσα 
αναμένεται η σημερινή συνεδριάση

του Δ.Σ. Μάνδρας - Ειδυλλίας 
Απρόοπτη πιθανόν και να είναι

η εξέλιξη της σημερινής συνε-
δριάσης του Δημοτικου ́ Συμ-

βουλιόυ, που έχει προγραμματισθεί
για τις  19:15 , καθώς η πρόσφατη
απόφαση του Εκλογοδικείου για επα-
νάληψη της εκλογικής αναμέτρησης
στον δήμο ίσως  πυροδοτήσει μερι-
κούς πολύ ενδιαφέροντες διαλόγους. 

Σε ό,τι αφορά τα θέματα της ημερή-
σιας διάταξης αυτά είναι : 

1. Αναμορ́φωση προυπ̈ολογισμου ́ Δημοτικου ́ Οργανισμού
Κοινωνικης́ Αλληλεγγυής και Πολιτισμου ́ Δημ́ου Μαν́δρας-
Ειδυλλιάς.

2. Aναμορ́φωση προυπ̈ολογισμου ́ του ΝΠΙΔ Κοινωφελης́
Επιχειρ́ηση Δημ́ου Μαν́δρας-Ειδυλλιάς με διακριτικο ́ τιτ́λο
«ΚΕΔΗΜΕ»

3. Εγ́κριση της 1ης παρατ́ασης προθεσμιάς περαιώσης
κατα ́τρεις μην́ες για το ερ́γο : «Νεά Ισογ́εια οικοδομη ́(Αναψυ-
κτηρ́ιο)».

4. Διαγραφη ́ποσων́ απο ́βεβαιωτικους́ καταλογ́ους για τον
συναλλασσομ́ενο κο Στιμ́ο Αποσ́τολο. 5. Διαγραφη ́ ποσων́
απο ́ βεβαιωτικους́ καταλογ́ους για την συναλλασσομεν́η κα
Παπαγιαν́νη Μαριά.

6. Ληψ́η αποφ́ασης περι ́συσ́τασης προσωρινης́ προσω

ποπαγους́ θεσ́ης ΙΔΑΧ στο Οργανισμό
Εσωτερικης́ Υπηρεσιάς του Δημ́ου
Μαν́δρας-Ειδυλλιάς σε εκτελ́εση της
αριθμ. 76/2014 τελεσιδ́ικης και αμετακ́λη-
της δικαστικης́ αποφ́ασης του Μονομε-
λους́ Πρωτοδικειόυ Αθηνων́.

7. Eπιχορηγ́ηση του ΝΠΔΔ Δημοτικος́
Οργανισμος́ Κοινωνικης́ Αλληλεγγυής
Δημ́ου Μαν́δρας- Ειδυλλιάς. 

8 Ληψ́η αποφ́ασης για εγ́κριση 2
Συμπληρωματικης́ Συμ́βασης για το ερ́γο
« Νεά Ισογ́εια οικοδομη ́(Αναψυκτηρ́ιο)».

9. Ληψ́η αποφ́ασης για καθορισμο ́του αριθμου ́και των ειδι-
κοτητ́ων του προσωπικου ́ με σχεσ́η εργασιάς ιδιωτικού
δικαιόυ ορισμεν́ου χρον́ου για καλ́υψη αναγκων́ ανταποδοτι-
κου ́χαρακτηρ́α.

10. Συζητ́ηση του εξ αναβολης́ θεμ́ατος «Συγκροτ́ηση Επι-
τροπης́ Σφραγ́ισης Καταστηματ́ων Δημ́ου Μαν́δρας –Ειδυλ-
λιάς.».

11. Ληψ́η αποφ́ασης για συναιν́εση του Δημ́ου Μαν́δρας-
Ειδυλλιάς για κυκλοφοριακη ́ συν́δεση εισοδ́ου-εξοδ́ου
οχηματ́ων του ιδιωτικου ́ πρατηριόυ υγρων́ καυσιμ́ων με
παρακειμ́ενο αγροτικο ́δρομ́ο. ης

12. Ψηφ́ιση πισ́τωσης για τον εορτασμο ́της 28
13. Ψηφ́ιση πισ́τωσης για διοργαν́ωση εκδηλ́ωσης προς

τιμη ́ των πεσον́των Κουντουριωτων́ στον οικισμο ́ « Ο
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ » της Δημοτικης́ Κοινοτ́ητας Μαν́δρας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ελευσίνα 15-09-2014
Αρ.Πρωτ.: οικ.22801

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  υπ' αριθμ.

ΣΟΧ  2/2014
για τη σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικά
πέντε (5) ατόμων για την κάλυ-
ψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών ανταποδοτικού χαρα-
κτήρα του Δήμου Ελευσίνας,
που εδρεύει στην Ελευσίνα, και
συγκεκριμένα του εξής, ανά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπι-
κά και τυχόν πρόσθετα) προ-
σόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(ανά κωδικό θέσης)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
(ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Yπηρεσία Έδρα
Yπηρεσίας

Έιδικότη-
τα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων 

105 Δήμος
Ελευσί-

νας

Ελευσίνα ΔΕ Ηλε-
κτρολό-

γων

8 μήνες 5

Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών και Λοιπά απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόντα

105

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλε-

κτρολόγου Α΄ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης ή 4ης κατηγορίας ή Εγκα-
ταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας ή Εγκαταστάτη
Ηλεκτρολόγου φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών Γ΄ ειδικότητας
του Π.Δ. 108/2013 (*),

β)  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελμα-
τικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλα-
δικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών
Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχο-
λικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότη-
τας.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονά-
δων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπο-
ψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδει-
ας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκε-
κριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι
ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και
να την υποβάλουν, είτε αυτοπρο-

σώπως, είτε με άλλο εξουσιοδο-
τημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη

διεύθυνση: Χατζηδάκη 41 & Δήμη-
τρος Τ.Κ. 19200 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ,
απευθύνοντάς την στο γραφείο
Προσωπικού, υπόψιν κας Ζαχο-
πούλου (τηλ. επικοινωνίας:
2105537258) ή κας Κόλλια (τηλ.
επικοινωνίας: 2105537240). 

Στην περίπτωση αποστολής των
αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρό-
θεσμο των αιτήσεων κρίνεται με
βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά
την αποσφράγισή του επισυνάπτε-
ται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή
της ανάρτησής της στο χώρο ανα-

κοινώσεων του δημοτικού καταστή-
ματος του Δήμου Ελευσίνας, εφό-
σον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγε-
νέστερη της δημοσίευσης στις εφη-
μερίδες. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν

από υποψηφίους με τα ανωτέρω προ-
σόντα)

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος
εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολό-
γου Α  ́ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης ή
4ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλε-
κτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας ή
Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβό-
λων σωλήνων και επιγραφών Γ  ́ειδι-
κότητας του Π.Δ. 108/2013 (*),

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απο-
λυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώ-
τερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής
ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχο-
λής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης
δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνω-
ρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής
της ημεδαπής ή αλλοδαπής,  υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υπο-
βάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την
έκδοση  της άδειας  υπηρεσίας, ότι η
ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς
είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν

από υποψηφίους με τα ανωτέρω προ-
σόντα)

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος

εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολό-
γου Α  ́ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης ή
4ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλε-
κτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας ή
Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβό-
λων σωλήνων και επιγραφών Γ  ́ειδι-
κότητας του Π.Δ. 108/2013 (*), 

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτή-
ριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψη-
φίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι
και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημε-
δαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον τριών (3) ετών,  μετά την
απόκτηση της παραπάνω άδειας(*).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν

από υποψηφίους με τα ανωτέρω προ-
σόντα)

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος
εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολό-
γου Α  ́ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης ή
4ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλε-
κτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας ή

Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβό-
λων σωλήνων και επιγραφών Γ  ́ειδι-
κότητας του Π.Δ. 108/2013 (*),

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτή-
ριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψη-
φίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι
και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημε-
δαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον έξι (6) μηνών,  μετά την
απόκτηση της παραπάνω άδειας(*).

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την

οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ
108/2013, εφόσον στη νέα αυτή άδεια
δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και η
ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφεί-
λουν να προσκομίσουν σχετική βεβαί-
ωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την
οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω
στοιχεία. 

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται,
προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθ-
μολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.
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ΗΠεριφερειάρχης Αττικής Ρ. Δού-
ρου, με πρόσφατη επιστολή
της προς τους δημάρχους

έθεσε –κι επίσημα- το τέλος των διαγω-
νισμών για την υλοποίηση 4 μονάδων
επεξεργασίας απορριμμάτων σε Φυλή,
Άνω Λιόσια, Γραμματικό και Κερατέα,
αντιπροτείνοντας ένα εντελώς διαφορε-
τικό μοντέλο διαχείρισης που ανατρέπει
όλα όσα  γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.  

Ως γνωστόν, οι τέσσερις μονάδες θα
διαχειρίζονταν το σύνολο των απορριμ-
μάτων των νοικοκυριών, τα οργανικά
υλικά και τα υπολείμματα από τα
κέντρα διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλι-
κών (μπλε κάδος). 

Με άλλα λόγια, από τη στιγμή που θα
ετίθεντο σε λειτουργία, τα σκουπίδια
που θα εισέρχονταν σε αυτές θα
«έβγαιναν» με τη μορφή ανακυκλώσι-
μων υλικών (π.χ., αλουμίνιο ή χαρτί),
κομπόστ και πράσινης ενέργειας. 

Τα υπόλοιπα από την επεξεργασία θα
οδηγούνταν στους ΧΥΤΥ. 

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αναφέρει
στην επιστολή της η Περιφερειάρχης, η
ακύρωση των εν εξελίξει διαγωνισμών
ήταν επιβεβλημένη, καθώς τα έργα
αυτά αποτελούν «μήτρα παραγωγής
σκανδάλων».

Σε αυτό το σημείο πάντως να αναφερ-
θεί ότι δύσκολα μπορεί να υπάρξει
λύση για το θέμα καθώς η υπάρχουσα
κατάσταση βόλευε καιβολεύει δήμους,
οι οποίοι εξαιτίας των αντισταθμιστικών
οφελών έφτιαχναν και φτιάχνουν ‘’ψη-
φοθηρικούς στρατούς’’ μέσω των προ-
σλήψεων .  

Ενστάσεις από ειδικούς 
περιβαλλοντικών έργων 

Παράλληλα, ενστάσεις γύρω από το
νέο μοντέλο διαχείρισης έχουν εκφρα-
σθεί κι από ειδικούς περιβαλλοντικών
έργων , οι οποίοι επισημαίνουν ότι με
την ακύρωση των διαγωνισμών ελλο-
χεύει ο κίνδυνος να χαθούν κονδύλια
και να επιβληθούν πρόστιμα. 

Συνεπώς, εάν δεν υπάρξει , ολοκλη-
ρωμένο σχέδιο για τη διαχείριση των
αττικών απορριμμάτων, η χώρα θα βρε-
θεί-για πολλοστή φορά- αντιμέτωπη με
την επιβολή προστίμων, ενώ υπολογί-
ζεται ότι ο ΧΥΤΑ της Φυλής- όπου κατα-
λήγουν σήμερα 2 εκατ. τόνοι σκουπι-
διών ετησίως- σε περίπου δύο χρόνια
δεν θα είναι δυνατόν να δεχτεί άλλες
ποσότητες σκουπιδιών. 

Την ίδια δε στιγμή ο κ. Γιάννης Σγου-
ρός σε επιστολή του αναφέρει ότι η
πρόταση της νέας διοίκησης της Περι-
φέρειας δεν περιλαμβάνει τίποτα το χει-
ροπιαστό, αλλά λόγια του αέρα, ενώ
«ζητά» από τους ΟΤΑ α’ βαθμού να
συναινέσουν σε ριζική αναθεώρηση του
Περιφερειακού Σχεδιασμού.

Στην τουριστική ανάπτυξη 
συμβάλλουν  μονάδες επεξεργασίας

του εξωτερικού 

Κι ενώ εδώ η συζήτηση γύρω από τα
σκουπίδια έχει ανάψει , σε άλλες χώρες
του εξωτερικού έχουν ήδη καταφέρει να

αξιοποιήσουν τις μονάδες επεξεργασίας
απορριμμάτων ως ατρακσιόν. 

Για παράδειγμα στο Μπέρκσαϊρ της
Μεγάλης Βρετανίας δίπλα από μια ειδυ-
λιακή λίμνη λειτουργεί εργοστάσιο καύ-
σης απορριμμάτων που επεξεργάζεται
τα οργανικά απόβλητα περίπου 150.000
κατοίκων. 

Μία αντίστοιχη μονάδα πολύ μεγαλύτε-
ρης δυναμικότητας βρίσκεται στη Βιέννη
και προβάλλεται ακόμη και μέσω του επί-
σημου ιστότοπου της αυστριακής πρω-
τεύουσας!

‘’Ραντεβού στα τυφλά’’ 
στη διαχείριση των 

απορριμμάτων 
– Χαρακτηρίζει τις προτάσεις της 
Περιφερειάρχη ο Γιάννης Σγουρός 

Η επιστολή του Γ. Σγουρού σχετικά με τα όσα
προανήγγειλε η κα Δούρου για την επεξεργα-
σία  των απορριμμάτων. 

‘’Τέσσερις μήνες μετά τις περιφερειακές εκλο-
γές, και ένα μήνα μετά την εγκατάστασή της
στην Περιφέρεια Αττικής η κα Δούρου, απέ-
στειλε προς τους Δημάρχους και τα Δημοτικά
Συμβούλια της Αττικής,  «αποκαλυπτική» των
προθέσεών της επιστολή για ένα δήθεν νέο
μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων.

Στην επιστολή της η κα Δούρου καλεί ουσια-
στικά τους δήμους της Αττικής σε ραντεβού
στα … τυφλά, αφού δεν περιλαμβάνει καμία
απολύτως πρόταση και κανένα απολύτως
σχέδιο για το σήμερα και το αύριο της διαχείρι-
σης των απορριμμάτων στην Αττική. 

Την ίδια δε στιγμή που η πρότασή της δεν
περιλαμβάνει τίποτα το χειροπιαστό, αλλά
λόγια του αέρα, «ζητά» από τους ΟΤΑ α’ βαθ-
μού να συναινέσουν σε ριζική αναθεώρηση
του Περιφερειακού Σχεδιασμού, σε σταδιακό
κλείσιμο των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στη
Φυλή, σε ακύρωση των διαγωνισμών για την
κατασκευή των νέων μονάδων επεξεργασίας
απορριμμάτων, οδηγώντας με μαθηματική
ακρίβεια στο να γίνει η Περιφέρεια Αττικής, η
«Νάπολι» των Βαλκανίων.   

Επιβεβαιώνει έτσι  ότι  στο συγκεκριμένο
θέμα, αλλά πιθανότατα και σε πολλά  άλλα, οι
πολίτες της  Περιφέρειας Αττικής, θα ταλαιπω-
ρηθούν τα επόμενα χρόνια από τους ασυνάρ-
τητους, ακατάληπτους και ασύμβατους με το
Εθνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο σχεδιασμούς της
παράταξής της.

Σε δηλώσεις του ο κ. Σγουρός τόνισε ότι 

«Δεν έχουμε καμία διάθεση να ασκήσουμε
αυστηρή κριτική, από τον πρώτο μήνα κατά
της νέας αρχής. Δεν ωθούμαστε από μικρο-
πολιτικές ή άλλες ταπεινές επιδιώξεις. Η επι-
στολή όμως της κας Δούρου προς τους
δημάρχους της Αττικής συνιστά ένα ρεσιτάλ
ανευθυνότητας. Προτείνει τη μετάβαση σε ένα
δήθεν νέο σύστημα διαχείρισης απορριμμά-
των, ξεχνά όμως να μας περιγράψει τον
τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο. Υπάρχει σχέ-
διο, υπάρχει μελέτη; Ας μας τα παρουσιάσει.
Εάν δεν υπάρχουν, την ενημερώνουμε ότι το
να ασκείς διοίκηση σημαίνει να καταθέτεις
προτάσεις, ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες και
όχι να αραδιάζεις σε μια κόλλα χαρτί σκόρπιες
και ανερμάτιστες σκέψεις. Η προεκλογική
περίοδος τελείωσε. Τώρα χρειάζονται πειστι-
κές απαντήσεις. Δεν μπορεί να παριστάνουν
τους «Κινέζους» και να παίζουν παιχνίδια σε
θέματα εν ου παικτοίς. Τους προειδοποιούμε,
στην Αττική των 5 εκ. πολιτών δεν χωράνε
λάθη και πειραματισμοί». 

Και πρόσθεσε «Η Κεντρική Διοίκηση που
έχει διαχρονικά σημαντικό μερίδιο ευθύνης για
την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, οφείλει
επιτέλους να ξεκαθαρίσει τη θέση της».

Αποδομώντας  βήμα – βήμα τους θολούς και
επικίνδυνους  αυτοσχεδιασμούς που περιγρά-
φονται στην επιστολή, επισημαίνονται τα εξής:

1) Υιοθέτηση αντιδημοκρατικών διαδικασιών
Η πλειοψηφούσα παράταξη στην Περιφέρεια

Αττικής θεωρεί εαυτόν ως δήθεν υπερασπιστή

των δημοκρατικών διαδικασιών. Σήμερα διε-
ρωτόμαστε, που και από ποιους  συντάχθηκε
το κείμενο  που απεστάλη στους Δημάρχους,
χωρίς να έχει προηγηθεί συζήτηση στο Περι-
φερειακό Συμβούλιο; Είναι δυνατόν να απο-
στέλλονται απόψεις δεξιά και αριστερά αντίθε-
τες με διαδοχικές πολλών ετών αποφάσεις
των συλλογικών οργάνων της αυτοδιοίκησης; 

2)  Σχετικά με το κλείσιμο των εγκαταστάσε-
ων στη Φυλή

Στην επιστολή αναφέρεται ως πρώτη προτε-
ραιότητα το κλείσιμο των εγκαταστάσεων στη
Φυλή. Ρωτάμε, πού θα γίνεται η διαχείριση
των απορριμμάτων του λεκανοπεδίου από τη
στιγμή που προτείνεται το σταδιακό κλείσιμο
των εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμά-
των στη Φυλή και ενώ έχουν ήδη υπονομευτεί
τα έργα υποδομών σε Κερατέα και Γραμματι-
κό; Πως και με ποιο κόστος θα μεταφερθούν οι
εργοστασιακές μονάδες της Φυλής (το Εργο-
στάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και ο Αποτε-
φρωτήρας) σε άλλες περιοχές; 

Τι θα γίνει με τη διαχείριση των μολυσματι-
κών αποβλήτων κατά το διάστημα μεταφοράς
του Αποτεφρωτήρα, η οποία είναι και η μονα-
δική εγκατάσταση τέτοιου είδους στην χώρα
μας; 

Κανείς δεν δικαιούται να παραπλανά  πλέον
τους πολίτες της Αττικής με «οριστικό κλείσιμο
του ΧΥΤΑ Φυλής» και δήθεν αυστηρά χρονο-
διαγράμματα πριν προτείνει χώρους για  εναλ-
λακτικές λύσεις . Οι 2 εκ. περίπου τόνοι απορ-
ριμμάτων ετησίως δεν εξαφανίζονται ως δια
μαγείας …

3. Σχετικά με τους διαγωνισμούς για την
κατασκευή των νέων μονάδων επεξεργασίας
απορριμμάτων

Προτείνεται να ακυρωθούν οι διαγωνιστικές
διαδικασίες για τις τέσσερις  μονάδες επεξερ-
γασίας απορριμμάτων στην Αττική (Φυλή, Λιό-
σια, Γραμματικό, Κερατέα). Ρωτάμε, πώς θα
μειωθούν δραστικά οι προς ταφή ποσότητες,
εάν ακυρωθούν οι διαγωνισμοί για τις νέες
μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων; Σημει-
ώνεται ότι στους διαγωνισμούς δεν είχαν προ-
βλεφθεί εγγυημένες ποσότητες, όπως ψευδώς
αναφέρεται, οι δυναμικότητες των εργοστα-
σίων κακώς προεξοφλούνταν ως φαραωνικές
αφού αποτελούν αντικείμενο του Ανταγωνιστι-
κού Διαλόγου, ενώ τα δημοτικά τέλη δεν εκτο-
ξεύονται, όπως αποδεικνύεται από αντίστοι-
χους διαγωνισμούς στη χώρα μας που έχουν
ολοκληρωθεί. Η αυθαίρετη και επιζήμια από-
φαση για την ανατροπή μιας προσπάθειας
που κράτησε πολλά χρόνια και συνεργάστη-
καν Κυβέρνηση, Αυτοδιοίκηση και Ευρωπαϊκή
Ένωση εκτός από τα «ωσαννά» στην αρχή
έχει και την τιμωρία στο τέλος. 

4. Σχετικά με τη ριζική αναθεώρηση του Περι-
φερειακού Σχεδιασμού

Στην επιστολή προτείνεται η ριζική αναθεώ-
ρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού. Χωρίς
σχέδιο, χωρίς μελέτη, χωρίς προσδιορισμένο
κόστος και πηγές χρηματοδότησης και σε
πλήρη αντίθεση με τους σχεδιασμούς του
Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ρωτάμε, μέσα σε
ποιο χρονοδιάγραμμα ευελπιστεί η νέα περι-
φερειακή αρχή να έχει ολοκληρώσει το νέο
Περιφερειακό Σχεδιασμό, όταν ο υφιστάμενος
για να διαμορφωθεί χρειάστηκε να περάσουν
περίπου 20 χρόνια διαβουλεύσεων, ενώ
όπως είναι γνωστό, ακόμη και σήμερα μέρος
μόνο αυτού εφαρμόστηκε στην πράξη; Πόσο
χρόνο εκτιμά η νέα περιφερειακή αρχή ότι θα
χρειαστεί η εφαρμογή των προβλέψεων του
νέου ΠΕΣΔΑ, όταν και εφόσον αυτός προκύ-
ψει, και τι θα γίνει στο μεσοδιάστημα με τη δια-
χείριση των απορριμμάτων της Αττικής; 

Ο κίνδυνος η Περιφέρεια Αττικής να μείνει
εκτός ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για την
διαχείριση των απορριμμάτων και να υποβαθ-
μιστεί σε χειρότερο επίπεδο διαχείρισης σε
σύγκριση  με το πρόσφατο παρελθόν είναι πιο
ορατός παρά ποτέ.’’

Ε. Λιάκος 

Μετατροπή της Περιφέρειας Αττικής 
σε «Νάπολι» των Βαλκανίων

– Ενστάσεις από ειδικούς για το νέο μοντέλο διαχείρισης 
αποριμμάτων που προτείνει η Ρένα Δούρου 

φωτό από μονάδα στη Μ. Βρετανία
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΦΙΛΙΚΟ
ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-
ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Την προσεχή Δευτέρα 13/10 στο δημοτι-
κό γήπεδο Ασπροπύργου στις 19:00 θα
διεξαχθεί φιλικός αγώνας παλαιμάχων
ανάμεσα στον Πανασπροπυργιακό και
τον Αστέρα Μαγούλας.

ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ:  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΑΝΕΛΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ

Πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο
«Λεωνίδας Κανελλόπουλος» στην Ελευσίνα η
παρουσίαση της φανέλας και της ανδρικής Ομά-
δας Μπάσκετ της ΚΑΕ Πανελευσινιακού για την
αγωνιστική αγωνιστική περίοδο 2014-2015. 
Τίμησαν με την παρουσία τους η δημοτική αρχή
με τον δήμαρχο Γιώργο Τσουκαλά Παναγιώτη,
Λινάρδος, Θανάση Κριεκούκη, τον ανεξάρτητο
βουλευτή κ.Βασίλη Οικονόμου, αντιπροσωπία
των  ΕΛ.ΠΕ, σύσσωμο το Δ.Σ της ΚΑΕ με τον
κ.Γιάννη Φιλίππου Αντώνη Δασκαλάκη, ακόμα ο
ΕΙρήνη Στέβη, απο την ομάδα βετεράνων ποδο-
σφαιριστών ο Νίκος Αδάμ, απο την ομάδα του Μανδραικού ΑΟΚ ο πρόεδρος Θανάσης Μαλλιώρης με
τον Γιάννη Λινάρδο, ακόμα ο Βαγγέλης Ρόκκας κ.α. Ακολούθησε μπουφές με πλούσια αιδέσματα.

Οι φωτό είναι του Γιάννη Καλυμνάκη...

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣΔΑ:
ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΣ 
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΑΤΤΑΛΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Αγώνες κυπέλλου για την 2η φάση θα
γίνουν σήμερα στην Δυτική Αττική. Αναλυ-
τικά τα ζευγάρια τα γήπεδα και η ώρα
έναρξης οι διαιτητές και οι βοηθοί:

Γιώργος Ρουμελιώτης(16:00): Ελευσι-
νιακός-Ακράτητος Ανω
Λιοσίων(ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Κ.,
ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ Ε., ΚΡΕΤΣΙΜΟΣ Γ.)
Παραλίας Ασπροπύργου: Αίας- ΠΑΟ

Κουντούρων Μάνδρας(ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Σ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Μ., ΜΠΟΥΡΔΟΣ Ν.)
Γκορυτσάς: Πυρρίχιος Ασπροπύργου-

Ειδυλλιακός(ΑΛΙΑΓΑΣ Α., ΣΤΑΜΑΤΗΣ Τ.,
ΒΑΤΣΙΟΣ Κ.)
Φυλής: Θρασύβουλος-Ατταλος Νέας

Περάμου(ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ.,
ΠΑΣΤΡΩΜΑΣ Ν., ΝΑΚΟΣ Π.)

2ο Γυμνάσιο 
Μεγάρων 

– Παγκόσμια Ημέρα
Αθλητισμού

Στο Δημοτικό «Στάδιο Μεγαρέων

Ολυμπιονικών» πραγματοποιήθη

καν αθλητικοί αγώνες μεταξύ των

μαθητών του 2ου Γυμνασίου με

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα

Αθλητισμού.

Επίσης λόγω του πρόσφατου τρα-

γικού περιστατικού του θανάτου του

Κώστα Κατσούλη, οπαδού του

Εθνικού Πειραιά, από οπαδική βία

οι μαθητές έφτιαξαν πανό εναντίον

της βίας.

Πανό έφτιαξαν επίσης με συνθή-

ματα κατά του ρατσισμού. 

Τα αθλήματα που διοργανώθηκαν

ήταν δρόμοι, άλματα και αγώνες

μπάσκετ.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: 
Ο ΔΗΜΟΣ ΓΟΛΙΤΣΑΣ 
ΝΕΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ

Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Βύζαντα
και έκανε αποδεκτή την παραίτηση του Λεωνίδα
Νικολάου.

Την θέση του παραιτηθέντος αναλαμβάνει ο
πρώτος επιλαχών Δημήτρης Σταμούλης.

Μετά από ψηφοφορία, την θέση του Γενικού
Αρχηγού την οποία κατείχε ο παραιτηθείς σύμ-
βουλος αναλαμβάνει ο Δήμος Γολίτσας, μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με την σχετική ανα-
κοίνωση η οποία εκδόθηκε
αμέσως μετά την συνεδρίαση

«Στόχος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου ήταν και παραμένει κατ αρχάς η αγωνι-
στική σωτηρία της ομάδας (παραμονή στην Γ’
Εθνική) και αφετέρου η δημιουργία δομών για το
μέλλον, που θ’ ανοίξουν στην ομάδα μια άλλη
προοπτική.

Η συλλογική προσπάθεια συνεχίζεται» καταλή-
γει η ανακοίνωση.
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Πραγματοποιήθηκαν φιλικοί αγώνες προετοιμασίας
ακαδημιών ποδοσφαιριστών (Παίδων-Εφήβων-Τζού-
νιορ) εν όψει του τουρνουά Respect Cup 2015 που
αρχίζει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Ελαβαν μέρος οι
ομάδες του Ατρομήτου Αθηνών, Ευκλείδη Μεγάρων,
και Νέας Περάμου.

Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ - Α.Σ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 2-1

Πολύ καλή απόδοση είχαν στο φιλικό προετοιμασίας
τους οι έφηβοι (γεννηθέντες 1997- 1998-1999) του
Α.Σ. Ευκλείδη Μεγάρων το Σάββατο 4/10/2014 με την
αντίστοιχη ομάδα της Ν. Περάμου. Το φιλικό έγινε στα
πλαίσια της προετοιμασίας της ομάδας για το τουρ-
νουά Respect Cup 2015 που αρχίζει το ερχόμενο Σαβ-
βατοκύριακο. Οι παίκτες του προπονητή μας Γιάννη
Σιδέρη, μπήκαν μουδιασμένοι στο πρώτο ημίχρονο και
σε 2 περιπτώσεις αδράνειας δέχτηκαν 2 γκολ.

Αυτό ήταν απόλυτα φυσιολογικό καθώς ήταν το
πρώτο φιλικό ενώ για την ομάδα της Νέας Περάμου το
3ο. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως η ομάδα μας ήταν
σαφώς βελτιωμένη και μείωσε σε 2-1 με κοντινή κεφα-
λιά του Λιακόπουλου ύστερα από ωραία διείσδυση και
σέντρα του Γιάχου. Ο Ευκλείδης ζήτησε πέναλτι σε
ανατροπή του Τζαμαλή αλλά ο (κάκιστος) διαιτητής
του αγώνα κος Κίτσιος το «έπνιξε» και έδειξε «παίζε-
τε».

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Κουφής Αντώνης, Χαμπιλάϊ Γιάννης, Γιάχος Ντέιβιντ,

Δουλγεράκης Τάσος, Ευαγγέλου Παναγιώτης, Κόλας
Μάριος, Λιακόπουλος Δημήτρης, Πούλας Ηρακλής,

Σάτκα Τζον, Σπανός Κων/νος,
Στρατιώτης Γιώργος, Τζαμαλής
Βαγγέλης, Χυσάϊ Φατιόν, Κόκκα-
λης Πέτρος, Μουρτζούκος Αναστά-
σιος, Στέφας Γιώργος, Καραλιάς
Γιώργος

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – Α.Σ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 3-2

Εξαιρετική εμφάνιση στο 2ο φιλικό τους αγώνα πραγ-
ματοποίησαν οι παίδες (γεννηθέντες 2000-2001) του
Α.Σ. Ευκλείδη απέναντι σε αντίστοιχο τμήμα του Ατρο-
μήτου Αθηνών την Κυριακή 5-10-2014. Στο ημίχρονο η
ομάδα μας ήταν μπροστά στο σκορ με πλασέ του
Άγγελου Ελέζι. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου
χάθηκε τεράστια ευκαιρία να διπλασιαστούν τα τέρμα-
τα της ομάδας μας μετά από χαμένο τετ-α-τετ. 

Η ομάδα του Περιστερίου βρήκε την ευκαιρία να αντε-
πιτεθεί και να γυρίσει το ματς σε 3-1. Ο Στέφας αφού
έχασε κλασική ευκαιρία μέσα από τη μικρή περιοχή
τελικά μείωσε με εύστοχο πλασέ στο τελικό 3-2. 

Η ομάδα αυτή θα συμμετάσχει στο επίσημο πρωτά-
θλημα της ΕΠΣΔΑ που σύντομα θα ξεκινήσει.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Σούμπασης Στέφανος, Αλιάι Σέρτζιο, Γιουρούκος

Βασίλης, Ελέζι Άγγελος, Ζεϊνάτης Χρήστος, Ζέρβας
Ιωάννης, Καραγκούνης Γιάννης, Κουφής Στέφανος,
Παπασίδερης Δημήτρης, Σιδέρης Αθανάσιος του Ιωάν-
νη, Σταμούλης Θωμάς, Χρηστάκης Γιάννης, Κασέα
Δημήτρης, Μίλο Ορέστης, Μουσταφάς Χρήστος, Σάτκα
Ραντιόν, Χαμπιλάι Γιώργος

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – Α.Σ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 1-4

Δείχνοντας ότι υπάρχει υλικό για σπουδαία πράγμα-
τα, το τμήμα junior (γεννηθέντες 2004-2005) κυριολε-
κτικά διέλυσε το αντίστοιχο τμήμα του Ατρομήτου Αθη-
νών με 1-4. Μάλιστα ακυρώθηκε και 5ο γκολ στο οποίο
ο διαιτητής έδειξε «παίζεται» και αφού η μπάλα είχε
χτυπήσει και στα 2 δοκάρια! Οι προπονητές του τμή-
ματος κ.κ. Χατζής Γιώργος και Βαρδάλας Γιώργος, ήδη
με τα πρώτα αποτελέσματα της δουλειάς τους αποδει-
κνύουν τις ικανότητές τους στην προπονητική. Δεί-
χνουν δε πως η επιλογή του στενού τους συνεργάτη
και Γ. Γραμματέα του Δ.Σ. της ομάδας Κου Κίτσου Ανα-
στάσιου, να πλαισιώσουν το προπονητικό δυναμικό
ήταν σοφή. 

Στην ομάδα υπάρχουν πολλοί μικροί ποδοσφαιρι-
στές με πολύ ταλέντο που σιγά – σιγά αξιοποιούν οι
προπονητές τους. Ο Πρόεδρος Κος Χατζηάδης Κων-
σταντίνος και σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο, ευχό-
μαστε ανάλογη συνέχεια την ποδοσφαιρική σαιζόν
που ξεκίησε σε όλα τα τμήματα της ομάδας μας, στους
προπονητές μας αλλά και στους γονείς των παιδιών
που στηρίζουν ο καθένας με τον τρόπο του την προ-
σπάθειά μας αυτή.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ
-ΕΦΗΒΩΝ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ

ΣΗΜΕΡΑ Ο ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΑΣ ΑΓΩΝΑΣ 
ΕΡΜΗΣ ΚΥΒΕΡΙΟΥ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 

Ο αναβληθέντας αγώνα ποδοσφαίρου της 2ης
αγωνιστικής του 3ου ομίλου Γ’ εθνικής, Ερμής
Κιβερίου – Πανελευσινιακός θα πραγματοποιη

θεί σήμερα και  ώρα 16:00 στο ΔΑΚ Λέρνας.
Υπενθυμίζουμε ότι λόγω εκτελουμένων εργα-

σιών και μετά από αίτημα της τοπικής Αστυνομι-
κής Αρχής, το ΔΑΚ Άργους θεωρήθηκε ακατάλ-
ληλο για την διεξαγωγή το αγώνα στις 21/9.

ΟΙ ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ 7-2 
ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Πραγματοποιήθηκε  στις εγκαταστάσεις του CITY
SOCCER  αγώνας της Ενωσης Γυναικών Παλαιμάχων
Ποδοσφαιριστριών Δυτικών Προαστείων με τους Επιλέ-
κτους Παλαιμάχων Αιγάλεω. Η διοργάνωση έγινε υπό
την επίβλεψη του διοργανωτή Μαρίνου Παπαντωνό-
πουλου. 

Διαιτητής: Μπάμπης Ζαχαριάδης. 
Ο αγώνας είχε διάρκεια 30Χ30. Για την ιστορία στο

μάτς επικράτησαν οι Επίλεκτοι του Αιγάλεω με 7-2. Τα
τέρματα σημείωσαν οι: Τοπάλης 2, Συνοδινός 2, Κολο-
κοτρώνης, Τσαλαμάγκας, Σάμιος. Για λογαριασμό των γυναικών τα τέρματα σημείωσαν οι: Κουλουμάση και
Καγκιά. Οι γυναίκες  είχαν δοκάρι με την Καγκιά και χαμένο πέναλτι της Κουλουμάση. 

ΜΙΚΤΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ(προπονητής Θεολόγος Τσίγκας): Παγκοπούλου, Καγκιά, Κουλουμάση, Μπελενιώτου,
Μπροτζάκη, Μαμούρη, Σέρβου, Θεοδώρου, Γαβαλά, Νικολαίδη, Βάλμα.

ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ ΑΙΓΑΛΕΩ(Τάκης Τσαλαμάγκας): Μπέλλας, Βασιλειάδης, Λαγκαδίτης, Συνοδινός, Κολοκοτρώνης,
Ντάσσης, Σάμιος, Τσαλαμάγκας, Κοψαχειλάκος, Καραμπαλίκης, Παπαπέτρου, Μανωλίτσης. 

***Πριν τον αγώνα έγιναν απονομές και δόθηκαν μετάλια και ανθοδέσμες στους: Φίλιππα Μανωλίτση και Τάκη
Τσαλαμάγκα, Ελένη Μπροτζάκη, Βίκυ Σέρβου.

***Στο τέλος της διοργάνωσης έγινε δεξίωση  με αιδέσματα κρασί και μπύρες. Χορηγός  ήταν  η πίτσα FAN με
την υπεύθυνή της  Πέγκυ Πολυχρόνη και  Δήμητρα Μαλτεπιώτη.

***Παραβρέθηκαν οι Διονύσης Αμάραντος, ο Δημήτρης Καβάκος, ο Πέτρος Αλεξανδρής, ο Αντώνης Ντούριος
κ.α.

***Ο σύνδεσμος παλαιμάχων γυναικών ποδοσφαίρου ευχαριστεί τον επιχειρηματία κ.Μαρίνο Παπαντωνόπου-
λο για την βοήθειά του και την στήριξή του στην δημιουργία της γυναικείας ομάδος. Επίσης τους χορηγούς
κ.Διονύση Αμάραντο (σχολές κομμωτικής), και τον κ.Δημήτριο Νταβάκο καφέ ''Αριστον'' στο Περιστέρι.

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

ΟΟΙΙ   22   ΟΟΜΜΑΑΔΔΕΕΣΣ

Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 70-54 ΕΚΤΟΣ
ΤΗΝ ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Συνεχίζοντας με νίκες στα  φιλικά προετοιμασίας που
έχει δώσει μέχρι τώρα η ομάδα μπάσκετ του Μανδραϊ-
κού Α.Ο.Κ επικράτησε εκτός έδρας κλειστό της Δοιρά-
νηςκαι της ΑΕ Καλλιθεας με 70-54.

ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟΚ (προπονητής  Β. Μαρίνος, βοη-
θός Η. Τσιρίδης): Αττίκος, Μάκος, Μεντενής, Καλεμτζά-
κης, Σακελλάρης, Ηλιάδης, Μακρής, Μπόγρης, Μπαλά-
φας, Καμπερίδης, Λιούλης, Κοντούλης, Γιάννου.
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Συμφωνία για τους πλειστηριασμούς
ΤΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟ 

η ρύθμιση για τις 100 δόσεις σε 
ληξιπρόθεσμες οφειλές

Εποικοδομητική χαρακτήρισε την σημερινή, τελευ-
ταία γι' αυτόν τον γύρο διαπραγματεύσεων,
συνεργασία με την τρόικα κορυφαίο στέλεχος του

υπουργείου Οικονομικών, αναδεικνύοντας τη συμφωνία
που επήλθε στις διατάξεις του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικο-
νομίας, μεταξύ των οποίων είναι και οι πλειστηριασμοί ακι-
νήτων με τιμή εκκίνησης τα 2/3 της αντικειμενικής αξίας.

Παράλληλα, ο ίδιος πρόσθεσε ότι υπήρξαν συγκλίσεις,
αλλά και αρκετά ανοιχτά θέματα, τα οποία θα τεθούν επί
τάπητος στον νέο κύκλο των διαπραγματεύσεων, με την
επάνοδο της τρόικας στις αρχές Νοεμβρίου (μετά τα stress
tests των τραπεζών και την ανάληψη έργου από τη νέα
Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Για τους πλειστηριασμούς

Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο κορυφαίο παράγοντα, για
τους πλειστηριασμούς των ακινήτων η τρόικα επέμενε για
τιμή εκκίνησης στο 1/3 της αντικειμενικής αξίας, κάτι που,
στις σημερινές συνθήκες της αγοράς ακινήτων, θα οδηγού-
σε σε ξεπούλημα. Η διαδικασία που συμφωνήθηκε, προ-
βλέπει πρώτη τιμή στα 2/3 της αντικειμενικής αξίας, ενώ
στη συνέχεια και υπό προϋποθέσεις η τιμή μπορεί να υπο-
χωρεί στο μισό (για το θέμα, θα υπάρξουν διευκρινίσεις
από το υπουργείο Δικαιοσύνης) και μετά, να αναλαμβάνει η
Δικαιοσύνη.

Ο ίδιος επισήμανε ότι το
μεγάλο πρόβλημα στην
αγορά ακινήτων σήμερα,
μετά την κάθετη πτώση της,
είναι πως δεν υπάρχουν
τιμές αγοράς. Το γεγονός
αυτό δημιουργεί προβλήμα-
τα και στις προσπάθειες του
υπουργείου Οικονομικών
για την εναρμόνιση αγοραί-
ων και αντικειμενικών αξιών.
Στη συγκεκριμένη κατεύθυν-

ση έχει συσταθεί ειδική επιτροπή, προκειμένου να δημι-
ουργήσει βάση δεδομένων με τις τιμές αγοράς έως το 2016. 

Παράλληλα, κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών δια-
ψεύδουν δημοσιεύματα για ενδεχόμενο οριζόντιας μείωσης
των αντικειμενικών αξιών νωρίτερα, επιβεβαιώνουν, όμως,
ότι καταβάλλεται προσπάθεια για επίσπευση της διαδικα-
σίας εξορθολογισμού των αντικειμενικών αξιών.

Αμεσα η ρύθμιση για τις 100 δόσεις

Μετά το τέλος της συνάντησης με την τρόικα, αξιωματού-
χος που μετέσχε στη διαπραγμάτευση, ανέφερε ότι η τρόι-
κα ζητεί τώρα να υπάρξει μια ενιαία αντιμετώπιση, με ρύθ-
μιση- πακέτο, τόσο για τα «κόκκινα δάνεια» επιχειρήσεων
και φυσικών προσώπων, όσο και για τη ρύθμιση ληξιπρό-
θεσμων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία και Δημόσιο.

Η κυβερνητική θέση στο συγκεκριμένο θέμα, είναι ότι
πρέπει να δοθούν άμεσα κάποιες λύσεις- ανάσα, και, τελι-
κά, σύμφωνα με το κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου
Οικονομικών, η τρόικα επέδειξε δεκτική στάση.

Ευρωπαϊκά ρεκόρ «γήρατος»
για τέσσερις ελληνικούς νομούς

Στην πρώτη δεκάδα ευρωπαϊκών περιοχών με τα υψηλότερα
ποσοστά ηλικιωμένων, ηλικίας άνω των 65 ετών, κατατάσσο-
νται οι νομοί Ευρυτανίας, Γρεβενών, Άρτας και Σερρών, σύμ-
φωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2013. 

Ειδικότερα, ο νομός Ευρυτανίας με ποσοστό ηλικιωμένων
32,2%, κατατάσσεται στη λίστα, μετά τον νομό Pinhal Interior
Sul της Πορτογαλίας.

Ο νομός Γρεβενών έρχεται στην έκτη θέση, με ποσοστό ηλι-
κιωμένων 28,5% και ακολουθούν οι νομοί Άρτας και Σερρών, με
ποσοστό 28% ο καθένας.

Γενικά, τα υψηλότερα ποσοστά ηλικιωμένων  καταγράφονται
σε περιοχές της Πορτογαλίας, της Ελλάδας και της Ισπανίας,
ενώ τα υψηλότερα ποσοστά νέων (κάτω των 15 ετών), κατα-
γράφονται σε περιοχές της Ιρλανδίας (Mid - East, Midland,
Border και South - East) και της Γαλλίας (Seine - Saint - Denis
και Val - d'Oise).

ΙΚΑ: Ζημία 150.000 ευρώ από τις 
εικονικές ασφαλιστικές ικανότητες

Ζημία ύψους 150.000 ευρώ υπέστη ο ΕΟΠΥΥ από την υπό-
θεση απόδοσης εικονικών ασφαλιστικών ικανοτήτων που εντό-
πισαν προ ημερών οι υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Όπως ανακοινώθηκε, μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης
ελέγχου της Δ/νσης Επιθεώρησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που αφορά
το υποκατάστημα ΙΚΑ Κεραμεικού, παραπέμφθηκαν στο Πει-
θαρχικό Συμβούλιο δύο υπάλληλοι, οι οποίοι συγχρόνως τέθη-
καν σε αυτοδίκαιη αργία.

Με βάση το περιεχόμενο της έκθεσης, αποδόθηκαν 703 εικο-
νικές ασφαλιστικές ικανότητες, οι οποίες προκάλεσαν οικονομι-
κή επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ ύψους 150.000€.

Σύμφωνα με το ΙΚΑ, δεδομένου ότι οι αποδοθείσες εικονικές
ασφαλιστικές ικανότητες σε ποσοστό 95% αφορούν αλλοδα-
πούς, απεστάλησαν οι καταστάσεις με τα στοιχεία των αλλοδα-
πών στο υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να ερευνηθεί το
πλήθος των περιπτώσεων που αφορούν χορήγηση άδειας
παραμονής.

Η Αττική και η Κρήτη ανα-
δεικνύονται οι δύο περιφέρει-
ες της χώρας με τα περισσό-
τερα καταγγελθέντα περιστα-
στικά βασανισμού, κακοποίη-
σης ή θανάτωσης ζώων σύμ-
φωνα με στοιχεία της Διεύ-
θυνσης Γενικής Αστυνόμευ-
σης (Τμήμα Αστυνόμευσης
και Τουρισμού) για το 2013
και το πρώτο εξάμηνο του
2014.

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν
στη Βουλή έπειτα από ερώ-
τηση που είχε καταθέσει η
βουλευτής της ΔΗΜΑΡ Μαρία
Γιαννακάκη για την αντιμετώ-
πιση περιστατικών θανάτω-
σης ζώων στην Επικράτεια
και τις ενέργειες των υπηρε-
σιών.

Όπως ειδικότερα προκύ-

πτει, τα καταγγελθέντα περι-
στατικά βασανισμού-κακο-
ποίησης ή θανάτωσης ζώων
το 2013 ήταν:

Αττική: 99
Θεσσαλονίκη: 29
Αν. Μακεδονία-Θράκη: 32
Β. Αιγαίο: 17
Δ. Μακεδονία: 12
Ήπειρος: 12
Θεσσαλία: 24
Κεντρική Μακεδονία: 53
Δυτική Ελλάδα: 45
Ιόνια Νησιά: 21
Κρήτη: 102
Ν. Αιγαίο: 19
Πελοπόννησος: 39
Στερεά Ελλάδα: 26
Το 2014 τα αντίστοιχα

καταγγελθέντα περιστατικά
ήταν:Αττική: 107

Θεσσαλονίκη: 23

Αν. Μακεδονία-Θράκη: 23
Β. Αιγαίο: 14
Δ. Μακεδονία: 10
Ήπειρος: 17
Θεσσαλία: 26
Κεντρική Μακεδονία: 55
Δυτική Ελλάδα: 29
Ιόνια Νησιά: 20
Κρήτη: 79
Ν. Αιγαίο: 21
Πελοπόννησος: 39
Στερεά Ελλάδα: 32
Οπως αναφέρει στο απα-

ντητικό του έγγραφο ο
υπουργός Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη,
Βασίλης Κικίλιας, το Αρχηγείο
της Ελληνικής Αστυνομίας
έχει εκδώσει εγκύκλιες διατα-
γές προς όλες τις αρμόδιες
Υπηρεσίες, όπου περιλαμβά-
νονται κατευθύνσεις για την

υποχρέωση διερεύνησης και
προσεκτικής εξέτασης κάθε
καταγγελίας και πληροφορίας
για κακοποίηση, βασανισμό ή
θανάτωση ζώων και την
αυστηρή εφαρμογή της ισχύ-
ουσας νομοθεσίας, καθώς και
οδηγίες για τον τρόπο χειρι-
σμού των θεμάτων αυτών, σε
συνεργασία με τους συναρ-
μόδιους φορείς και τις φιλο-
ζωικές οργανώσεις.

Ενημερώνει, επίσης, ότι με
επιστολή του υπουργείου
προς τον υπουργό Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων, ζητήθηκε η
λήψη νομοθετικής πρωτο-
βουλίας για την αυστηροποί-
ηση των ποινών που επιβάλ-
λονται σε περιπτώσεις κακο-
ποίησης ζώων.

Σε Αττική και Κρήτη τα περισσότερα περιστατικά βασανισμού ζώων

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο: 
Από την 1/11 έως τις 10/12 
οι αιτήσεις για 4.790 θέσεις

Σε 4.790
ανέρχονται οι
θέσεις του
Α ν ο ι κ τ ο ύ
Πανεπιστημί-
ου για φοιτη-
τές Προπτυ-
χιακών Προ-
γραμμάτων
Σπουδών.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Παιδείας,
οι παρεχόμενες θέσεις κατανέμονται ως εξής:

1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (200)
2. Πληροφορική (900)
3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (1.500)
4. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (1.100)
5. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (1.000)
6. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (90).

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω
του διαδικτύου από την 1η Νοεμβρίου έως τη 10η
Δεκεμβρίου 2014.

Η συμμετοχή των προπτυχιακών φοιτητών στις δαπά-
νες σπουδών ανέρχεται στα 550 ευρώ ανά θεματική ενό-
τητα στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, τα
οποία μπορούν να καταβληθούν είτε μέσω τραπεζικού
λογαριασμού είτε με χρέωση πιστωτικής κάρτας (εφά-
παξ ή σε δύο έως πέντε άτοκες δόσεις).

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα παροχής υποτροφιών
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό Κανονισμό.

Σημειώνεται, τέλος, ότι με την ίδια απόφαση καθορί-
στηκε καθ’ υπέρβαση ο αριθμός εισακτέων σε ποσοστό
5% επί πλέον του αριθμού παρεχομένων θέσεων και
συγκεκριμένα, 240 θέσεις στα προπτυχιακά προγράμ-
ματα σπουδών υποψηφίων πασχόντων από σοβαρές
παθήσεις, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του
άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α’).

Τρεις στρατιώτες νεκροί από έκρηξη 
πυροσωλήνα στο Βόλο

- Άμεση Ένορκη Διοικητική Εξέταση διετάχθη 
από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Τραγωδία για τις Ένοπλες Δυνάμεις με τρεις ανθρώ-
πους νεκρούς στο πεδίο βολής Γλαφυρών, στην περιο-
χή του Βόλου.

Τα  θύματα, δύο Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ) και
ένας οπλίτης θητείας, έχασαν τη ζωή τους λόγω έκρηξης
πυροσωλήνα κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης
βολής με βαριά όπλα.

Ακόμα ένας υπολοχαγός τραυματίστηκε βαρύτατα και
έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο Βόλου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά διάρκεια
της βολής με όλμους, ο πυροσωλήνας διερράγη, με
συνέπεια να σημειωθεί έκρηξη, που προκάλεσε τον
ακαριαίο θάνατο των τριών στρατιωτών.

Τα αίτια της τραγωδίας δεν έχουν αποσαφηνιστεί και
ερευνώνται.

Ο υπουργός Άμυνας, Δημήτρης Αβραμόπουλος κήρυ-
ξε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις και έδωσε
εντολή στον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Ιωάννη
Λαμπρόπουλο και στον αρχηγό ΓΕΣ Χρίστο Μανωλά να
μεταβούν στον τόπο του δυστυχήματος.

Ζήτησε επίσης, από τον αρχηγό ΓΕΣ να ολοκληρώσει
τάχιστα τις έρευνες για τα ακριβή αίτια.

ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ    ---     ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ
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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

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Πωλείται ξυλουργικό 
μηχάνημα (πλάτη, σβούρα, 

ξεχοντριστήρας, δίσκος, 
τρυπάνι) σε λογική τιμή.

Πληροφορίες  στο 210 5548930 
ή στο 6972203340
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(18.3.13)

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
Τελειόφοιτος Μαθηματικού

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

Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτι-
κού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασί-
ου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

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

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται κοπέλα που να γνω-

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

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

 ·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Με προϋπηρεσία και συστά-

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

Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

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

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

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος 
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ

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

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

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6986734365

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

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

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

- 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

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

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

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

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

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

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

Για περισσότερες πληροφορίες σας περιμένουμε στο γραφείο μας,
Φυλής 8Α Ασπρόπυργος. Τηλέφωνο  210-5573042  κ. Μαλιά Άννα.  
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Κόστος για το Δημόσιο άνω των 10 δισ. ευρώΚόστος για το Δημόσιο άνω των 10 δισ. ευρώ
Διώξεις για τα ολυμπιακά ακίνητα που ρημάζουν

Ποινικές ευθύνες
στους αρμοδίους για
τη συντήρηση και

χρήση ακινήτων, που χρησι-
μοποιήθηκαν για τη διεξαγω-
γή των Ολυμπιακών Αγώνων
της Αθήνας, αποδίδει η
εισαγγελία έπειτα από έρευ-
να που διενεργήθηκε σχετικά
με τον τρόπο αξιοποίησής
τους.

Η πολύμηνη έρευνα της
εισαγγελίας οδήγησε ήδη
στην άσκηση ποινικής δίωξης
για την κατηγορία της απι-
στίας σε βαθμό κακουργήμα-
τος σε βάρος του πρώην
προέδρου της εταιρείας
«Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ» -η
οποία έχει απορροφηθεί πλέον από άλλο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου- Κωνσταντίνου Ματάλα.

Ταυτόχρονα, διαβιβάστηκε στη Βουλή αίτημα της εισαγγελίας για άρση ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ, Διονύση
Σταμενίτη, διαδόχου του κ. Ματάλα στην προεδρία της εταιρείας, προκειμένου να δοθεί έγκριση για την άσκηση
δίωξης σε βάρος του, επίσης για κακουργηματική απιστία.

Την υπόθεση των επίμαχων ακινήτων, των οποίων η διαχείριση είχε ανατεθεί στην εταιρεία «Ολυμπιακά Ακίνη-
τα ΑΕ», ερεύνησαν οι εισαγγελείς Σωτήρης Μπουγιούκος και Ελένη Σίσκου, ύστερα από καταγγελίες στον Τύπο
για πλημμελή συντήρηση και μη μεταολυμπιακή αξιοποίηση της επίμαχης περιουσίας του Δημοσίου, που είχε
κόστος άνω των 10 δισ. ευρώ.

Οι δύο εισαγγελικοί λειτουργοί, με το πέρας της έρευνάς τους, κρίνουν ότι προκύπτουν ποινικές ευθύνες των
επικεφαλής της ελεγχόμενης εταιρείας, στους οποίους καταλογίζεται ότι δεν μερίμνησαν για την καλή συντήρηση
και χρήση των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία πέρασαν στη διαχείριση της «Ολυμπιακά Ακίνητα».

Σημειώνεται ότι η εταιρεία είχε αναλάβει τη μεταολυμπιακή συντήρηση και χρήση σταθερών και των κινητών
κατασκευών, που χρησιμοποιήθηκαν στην Ολυμπιάδα, εκτός από τις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ. 

Η δικογραφία, που αφορά τη διοίκηση του κατηγορουμένου Κ. Ματάλα, ανατέθηκε σε ανακριτή.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΕΛΠΝΟ: 
Μην ξεχνάτε το αντιγριπικό εμβόλιο

ΜΜε αφορμή την έναρξη της περιόδου κατά την οποία κορυ-
φώνονται τα κρούσματα γρίπης, το Κέντρο Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσημάτων υπενθυμίζει τη σημασία του αντιγρι-

πικού εμβολιασμού, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες. 
Το εμβόλιο, τονίζει το ΚΕΕΛΠΝΟ, μπορεί να αποτρέψει τη μετάδοση

γρίπης ή να περιορίσει τα συμπτώματα και τις επιπλοκές σε περίπτω-
ση νόσησης. 

Κατά την περσινή περίοδο γρίπης 2013-2014, από τους 330 ασθε-
νείς που χρειάστηκε να νοσηλευτούν στην εντατική οι 255 ανήκαν σε
ομάδα υψηλού κινδύνου. Από τους ασθενείς αυτούς, το 92,2% δεν
είχαν εμβολιαστεί. Αντίστοιχα, από τους 129 ασθενείς που έχασαν τη
ζωή τους στην εντατική, το 96,8% δεν είχε εμβολιαστεί για την εποχική
γρίπη, παρότι ανήκε σε ομάδα υψηλού κινδύνου.

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός συστήνεται, όπως κάθε χρόνο, από τον
Οκτώβριο έως και Νοέμβριο, ώστε να μεσολαβεί ικανός χρόνος μέχρι
την έναρξη της αύξησης της δραστηριότητας της γρίπης, που συνήθως
στη χώρα μας παρατηρείται γύρω στον Ιανουάριο.

Σε περίπτωση που το αντιγριπικό εμβόλιο δε γίνει κατά την περίοδο
αυτή, μπορεί να γίνει καθ΄ όλο το διάστημα που υπάρχουν κρούσματα
γρίπης στην κοινότητα, αν και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι
απαιτούνται τουλάχιστον δύο εβδομάδες από τη στιγμή του εμβολια-
σμού για την παραγωγή αντισωμάτων και αποτελεσματικότερη προ-
στασία κατά της γρίπης.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ τονίζει τη μεγάλη σημασία του αντιγριπικού εμβολια-
σμού στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού -άτομα με χρόνια νοσήμα-
τα αναπνευστικού, καρδιαγγειακού, νεφρών και ήπατος, άτομα σε ανο-
σοκαταστολή, άτομα με νευρολογικά νοσήματα, μεταμοσχευμένοι,
έγκυες γυναίκες. Ο εμβολιασμός έχει επίσης μεγάλη σημασία για το
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και γενικά το προσωπικό των νοσοκο-
μείων που έρχεται σε επαφή με τους ασθενείς.

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, επισημαίνει το ΚΕΕΛΠΝΟ, ανεμ-
βολίαστοι γιατροί και νοσηλευτές αντιμετωπίζουν περίπου 3,4 φορές
μεγαλύτερο κίνδυνο να αρρωστήσουν από γρίπη σε σύγκριση με τους
υπόλοιπους υγιείς ενήλικες.

Εκτός του εμβολιασμού, η εφαρμογή προληπτικών μέτρων, όπως το
συχνό και σωστό πλύσιμο των χεριών, η κάλυψη του στόματος και της
μύτης σε περίπτωση βήχα ή φτερνίσματος, καθώς και η αποφυγή συγ-
χρωτισμού, συμβάλλουν στην πρόληψη της μετάδοση.


