
ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ 
ενάντια στον καρκίνο του μαστού

Φίλοι και συμμετέχοντες του Συλλόγου 
Εθελοντών Θριασίου Πεδίου έβαλαν τα αθλητικά  

και τη ψυχή τους για καλό σκοπό!

ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΣΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Πρόσκληση για εθελοντική
εργασία στο Κοινωνικό

Φροντιστήριο

Καταλήψεις δημαρχείων από την 
ΠΟΕ-ΟΤΑ για την αξιολόγηση
Στη σημερινή στάση εργασίας 
συμμετέχει και ο ‘’ΣΥΛΛΟΓΟΣ
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Τιμή : 0,01€ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

κ.2239

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΗΤΤΑ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΟΒΙΝΑΡΙ

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ 3-1 

ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΤΟΥΣ
ΕΠΙΛΕΚΤΟΥΣ

ΑΠΟ ΜΕΡΑ ΣΕ ΜΕΡΑ 
Η στήριξη ανέργων μέσω
επιχειρήσεων ΚοινΣεπ 

Προβλέπεται καθοδήγηση και οικονο-
μική ενίσχυση μέσω επιδότησης που
θα φτάνει έως και τα 10.000 ευρώ.

ΣΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΟΥΣΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 

Επίγειες επέμβάσεις
για την καταπολέμηση

κουνουπιών

Πρώτο εθνικό βραβείο στην Α.Ε. 
Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ 

στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον 2013-2014
Διάκριση και για τις δράσεις του στον τομέα της προστασίας της Βιοποικιλότητας

Σελ: 5

Διάθεση σχολικών ειδών σε άπορες
οικογένειες του δήμου Αχαρνών 

Πολύτιμη η συνεισφορά 
εθελοντών, μελών της Τράπεζας
Χρόνου αλλά και επιχειρήσεων

της περιοχής

Την ένταξή του στο 
«Εθνικό Διαδημοτικό

Δίκτυο Υγιών Πόλεων και
Προαγωγής της Υγείας»,
επιδιώκει ο δήμος Φυλής 

Ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς
προτίθεται να φέρει άμεσα 

το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

‘’Δεν αμφισβητείται το ΠΔ 
του Παυλόπουλου, με τον έλεγχο για 

πλαστά δικαιολογητικά ‘’
Τόνισε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κ. Μητσοτάκης 

Σελ:  3-9Σελ:  2

Σελ: 4

Σελ: 16 Σελ: 10-11

Σελ: 3-12

Σελ:  5

‘’ΤΡΕΧΕΙ’’ 
Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Απαιτείται όμως περαιτέρω 
συμμετοχή και εξοικίωση των

νοικοκυριών για τα πολλαπλα ́οφελ́η σε
περιβαλλοντικο ́και κοινωνικο ́επιπ́εδο.

Συνήγορος του Πολίτη: 

«Χάος» στα
έσοδα των δήμων

Σελ: 8

Σελ: 3

Σελ: 6

Πολύπλοκο 
το νομοθετικό πλαίσιο,

που διέπει την
 επιβολή και είσπραξη 

των κυριότερων
 τακτικών δημοτικών 

προσόδων, 
σύμφωνα με έκθεση 

της ανεξάρτητης αρχής 
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

Μπαρδής Μελέτιος Ι.
Β. Ελευθερίου 8,

Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105546633

Ασπρόπυργος
Λιόσης Αναστάσιος Κ.

Ειρήνης 2 & Αγίου
Δημητρίου,

Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105580218

Φυλή - Άνω Λιόσια 
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ Ιονί-

ου Πελάγους 42Β 
Τηλέφωνο:
2102474311

Αχαρνές
Κατσούλη Ευτυχία Ε.
Λ. Θρακομακεδόνων
47, Ώρες Εφημερίας:

08:00 - 20:00
Τηλέφωνο:
2102402794

Φιλιππάτου Αικατ.
Λεωφ Αθηνών 40,
Αχαρνές, 13671,

Εφημερία:  08:00 -
14:00 & 17:00 - 08:00

(Επομένης)
Τηλέφωνο:
2102461015

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δήλου 12 & Κορο-
πούλη Βαγγέλη,

Τηλέφωνο:
2105551232

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ:Συννεφιά 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 17 έως 25
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Στρατόνικος, Στράτος,Στρατόνικος, Στράτος,

Στρατής, ΣτρατονίκηςΣτρατής, Στρατονίκης

Σχολικά σε οικογένειες των Αχαρνών που μαστίζονται
από τη φτώχεια μοίρασε το Δίκτυο Κοινωνικών
Δομών του Προγράμματος για την Καταπολέμηση

της Φτώχειας στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Αχαρνών. 
Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, η Αντιδή-

μαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Ελένη Σαχσανίδη και ο
Πρόεδρος της Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. «ΝΟΣΤΟΣ» κ. Παναγιώτης
Λεσγίδης ευχαρίστησαν θερμά, στην εκδήλωση που πραγ-
ματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014 στο Δημαρ-
χιακό Μέγαρο Αχαρνών, τους δημότες των Αχαρνών, τους
εθελοντές - μέλη της Τράπεζας Χρόνου και τις επιχειρήσεις
- χορηγούς για την πολύτιμη συνεισφορά τους. 

Συγκεκριμένα τους:
-Εταιρεία σχολικών ειδών

G.I.M.- Γιοβάς ΑΕ
-Κατάστημα εποχιακών

ειδών, σχολικών και ραπτι-
κής ΔΗΜΟΥ

-Χαρτοπωλείο ΜΑΡΚΟΥ
ΕΠΕ

-Εταιρεία σχολικών ειδών
και ένδυσης NICKI-
ΠΕΡΡΟΣ ΑΕ

- Β ι β λ ι ο π ω λ ε ί ο
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ

-Βιβλιοπωλείο SERAFI-
NO

-Βιβλιοπωλείο ΠΕΝΑ
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διανεμήθηκαν σχολικά

είδη για τους μαθητές όλων
των τάξεων, οι οποίοι ανήκουν σε οικογένειες επωφελούμε-

νων των Δομών, ενώ
παράλληλα διεξήχθησαν δραστηριότητες για την ψυχαγω-

γία των παιδιών υπό τo
συντονισμό των εθελοντών.
Ευχαριστούμε από καρδιάς και απευθύνουμε κάλεσμα σε

οποιονδήποτε επιθυμεί να συμμετάσχει με οποιαδήποτε
προσφορά να έρθει σε επαφή με το Δίκτυο Κοινωνικών
Δομών στο Δήμο Αχαρνών στα τηλέφωνα: 210-2406732 και
210-2463543. 

Οποιαδήποτε προσφορά είναι πολύτιμη! 

Διάθεση σχολικών ειδών σε άπορες 
οικογένειες του δήμου Αχαρνών 
Πολύτιμη η συνεισφορά εθελοντών, μελών της Τράπεζας
Χρόνου αλλά και επιχειρήσεων της περιοχής

Πολύπλοκο το νομοθετικό πλαίσιο,
που διέπει την επιβολή 

και είσπραξη των κυριότερων
 τακτικών δημοτικών προσόδων,

σύμφωνα με έκθεση 
της ανεξάρτητης αρχής 

Το πολύπλοκο και ασαφές νομοθετικό πλαίσιο,
που διέπει την επιβολή και είσπραξη των κυριό-
τερων τακτικών δημοτικών προσόδων, αποτελεί

την κυριότερη αρνητική διαπίστωση της ειδικής έκθεσης,
που συνέταξε ο Συνήγορος του Πολίτη, με αφορμή τα
προβλήματα που παρατηρούνται στο πεδίο των φορέων
της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και τα οποία
δημιουργούνται κυρίως κατά την άσκηση των οικονομι-
κής φύσης αρμοδιοτήτων τους.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, η μη ενιαία, απ'
όλους τους δήμους, εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας,
προκαλεί συχνές και σοβαρές αμφισβητήσεις της νομιμό-
τητας των σχετικών πράξεων επιβολής τους και αναπό-
φευκτα συνεπάγεται την αδυναμία των δήμων να αντα-
ποκριθούν στις συμβατικές οικονομικές υποχρεώσεις
τους, καθώς η τακτική χρηματοδότησή τους αποδεικνύε-
ται ανεπαρκής.

Ταυτόχρονα, η παρατεταμένη καθυστέρηση διορισμού
των Ελεγκτών Νομιμότητας και λειτουργίας των Αυτοτε-
λών Υπηρεσιών Εποπτείας, σε συνδυασμό με την ανε-
παρκώς ασκούμενη -στην παρούσα φάση- από τις Απο-
κεντρωμένες Διοικήσεις εποπτεία, επιτρέπει την εφαρμο-
γή αμφισβητούμενης νομιμότητας κανονιστικών πράξε-
ων, καθώς συχνά τίθενται σε ισχύ αποφάσεις δημοτικών
συμβουλίων οι οποίες εγείρουν ζητήματα παραβίασης
των αρχών της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της ισό-
τητας και ακόμη της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρι-
σης.

Ο Συνήγορος θεωρεί ότι τα ανωτέρω ζητήματα χρή-
ζουν άμεσης επίλυσης, τόσο σε επίπεδο κεντρικής διοί-
κησης, όσο και τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα ενόψει
των κρίσιμων οικονομικών συνθηκών στις οποίες έχει
περιέλθει η χώρα και της εν γένει υποβάθμισης των
δημοτικών υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα διατυπώνει και
25 προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
στους δήμους.

Εν κατακλείδι, ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι
απαιτείται η απλοποίηση και αποσαφήνιση του ισχύο-
ντος νομοθετικού πλαισίου και η ενιαία εφαρμογή του
από όλους τους δήμους, η ενδυνάμωση του ελέγχου
νομιμότητας των πράξεων των δήμων, καθώς και η διεύ-
ρυνση των τρόπων επίλυσης των διαφορών τους με τους
πολίτες, μέσω εξώδικου συμβιβασμού, σε συνδυασμό με
την εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης, διαφανή και
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, ενίσχυση της αξιοπι-
στίας των δήμων και κατ' επέκταση την προστασία των
δικαιωμάτων των πολιτών.

Συνήγορος του Πολίτη: 
«Χάος» στα έσοδα των δήμων
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Νέα δεδομένα στις υπηρεσίες  υγείας που παρέ-
χονται  στους δημότες της Φυλής δημιουργεί η
πρόθεση  της Δημοτικής Αρχής να εντάξει το

Δήμο στο  ισχυρό «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων και Προαγωγής της Υγείας»,  που αριθμεί μέχρι
σήμερα  ως μέλη 155 Καλλικρατικούς Δήμους, από όλες
τις Περιφέρειες της χώρας και είναι πιστοποιημένο  στο
Δίκτυο των Εθνικών Δικτύων των κρατών μελών του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ Ευρώπης). Η
υγεία αποτελεί προτεραιότητα για το Δήμο Φυλής και
στο πλαίσιο αυτό ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς προ-
τίθεται να φέρει άμεσα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο νέος ισχυρός σύμμαχος του Δήμου Φυλής, διοργα-
νώνει τον Οκτώβριο στην Αθήνα, σε συνεργασία με το
Δήμο Αμαρουσίου, το Παγκόσμιο Συνέδριο Υγειών
Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 

Σε συνάντηση εργασίας του Δικτύου, 
ο Αναπληρωτής Δημάρχου  για θέματα 

Υγείας Γ. Αντωνόπουλος και ο Αντιδήμαρχος
Ζεφυρίου  Γιάννης Μαυροειδάκος

Tην Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο
Δημαρχείο Αμαρουσίου  η τελευταία προσυνεδριακή
συνάντηση εργασίας του Δικτύου, παρουσία του Ανα-
πληρωτή Δημάρχου  Φυλής για θέματα Υγείας Γιώργου
Αντωνόπουλου και του Αντιδημάρχου  της Δημοτικής
Ενότητας Ζεφυρίου  Γιάννη Μαυροειδάκου, οι οποίοι
ενημέρωσαν το προεδρείο και τους 41 δημάρχους που
συμμετείχαν στην εκδήλωση για τις τραγικές ελλείψεις
και τα κενά που αντιμετωπίζει  ο Δήμος στον τομέα της
παροχής υπηρεσιών υγείας. 

«Δεν είμαστε μέλος του δικτύου μέχρι τώρα, αλλά
πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα ενταχθούμε γιατί θέλουμε
να συμμετάσχουμε στις πρωτοβουλίες που αφορούν
στην προληπτική ιατρική και γενικά την προστασία της
υγείας των δημοτών μας. Είμαστε σε ένα δήμο ο οποί-
ος έχει το ΧΥΤΑ, έχει περίπου 50.000 κατοίκους, έχει
ρομά έχει παλιννοστούντες, έχει  μετανάστες,  οπότε για

μας τα θέματα υγείας είναι σε πρώτη προτεραιότητα.
Χρειαζόμαστε βοήθεια και πέραν της κρατικής μηχανής
για αυτό είμαστε σήμερα μαζί σας γιατί πιστεύουμε ότι η
Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι η μόνη που γνωρίζει τα προ-
βλήματα στο βάθος τους και μπορεί να κάνει τις σωστές
τομές για την επίλυσή τους» τόνισε στην τοποθέτησή
του ο Αναπληρωτής Δήμαρχος σε θέματα Υγείας κ.
Γιώργος Αντωνόπουλος.

Τραγικές ελλείψεις στην πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η τοποθέτηση του
Αντιδημάρχου  Ζεφυρίου  κ. Γιάννη Μαυροειδάκου ο
οποίος με ανοιχτή δημόσια επιστολή του από τον Νοέμ-
βριο του 2012 καλούσε την απερχόμενη Δημοτική Αρχή
να ενταχθεί στο  Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλε-
ων.  «Αναλαμβάνοντας το δήμο διαπιστώσαμε τραγικές
ελλείψεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. 

Διαθέτουμε ένα κτίριο 2000 τετραγωνικών μέτρων το
οποίο δυστυχώς στην ουσία στεγάζει μόνο διοικητικές
υπηρεσίες. 

Την ένταξή του στο «Εθνικό Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων και Προαγωγής 
της Υγείας», επιδιώκει ο δήμος Φυλής 
Ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς προτίθεται να φέρει άμεσα 

το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης Δήμαρχος Αμαρουσίου
καλωσορίζει λίγο πριν την έναρξη των εργασιών τον

Αντιδήμαρχο Ζεφυρίου Γιάννη Μαυροειδάκο 

Στο πλαισ́ιο του κοινοτικου ́ερ́γου LIFE+ «Waste2bio», ο
Δημ́ος Ασπροπυρ́γου, σε συνεργασιά με το Εθνικο ́Μετσοβ́ιο Πολυτεχνειό και τον Δημ́ο
Παπαγ́ου-Χολαργου,́ συμμετέχουν, όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, στην προ-

σπαθ́εια για την αντιμετωπ́ιση του προβλημ́ατος διαχειρ́ισης των αστικων́ απορριμματων, που
σαν στόχο έχει τη βελτιώση των ορ́ων και συνθηκων́ ζωης́ των πολιτων́. Έτσι, εδώ και αρκετούς
μήνες ο δήμος Ασπροπύργου  προωθεί με κάθε τρόπο την ενημέρωση των νοικοκυριών για την
«Αναπ́τυξη και επιδ́ειξη ενος́ καινοτομ́ου συστημ́ατος παραγωγης́ βιοαιθανολ́ης από
απορριμ́ματα».

Οι πρώτοι καφέ κάδοι συλλογής βιο-
αποβλήτων έχουν ήδη τοποθετηθεί
στο Δήμο Ασπροπύργου, ενώ στην
πόλη υπάρχουν πια και ειδικοί μπλέ
κάδοι  για ανακύκλωση γυαλιού. τα 

Στους κατοίκους έχουν δοθεί οδηγίες
για το πώς θα χρησιμοποιούν τα πρά-
σινα καδάκια που τους έχουν δοθεί και
τι θα πετάνε μέσα σε αυτά προκειμέ-
νου να συλλέγεται υλικό ικανό για την
παραγωγή βιοαιθανόλης.

Tα βιοαπόβλητα στη συνέχεια μετα-
φέρονται από τους κατοίκους στους καφέ κάδους οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στη γειτονιά τους
και στη συνέχεια συλλέγονται από τα ειδικά συνεργεία των Δήμων τα οποία τα μεταφέρουν στις
εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π. Εκεί, υπόκειται σε ξήρανση προκειμένου να μειωθεί η μάζα και ο
όγκος τους στο σύστημα ξήρανσης GAIA το οποίο προορίζεται για τη ξήρανση διαφόρων ειδών
βιομάζας.

Ο δήμος μάλιστα είχε διοργανώσει τον Μάιο του 2014 και ημερίδα για το εν λόγω πρόγραμμα,
όπου υπήρξε αναλυτική πληροφόρηση για τις συγ́χρονες τεχνικες́ διαχειρ́ισης απορριμματ́ων

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη ξεχωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και να τοποθετηθεί
και στη γειτονιά τους καφέ κάδος για το σκοπό αυτό, μπορούν να επικοινωνήσουν με τα παρα-
κάτω τηλέφωνα: Δήμος Ασπροπύργου: 2132006408

Στους δρόμους της Αθήνας ξεχύθηκαν χιλιάδες δρομείς την
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014 συμμετέχοντας στον Αγώνα
Greece Race for the Cure 2014 με το Άλμα Ζωής.

Ο Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου για 6η συνεχή χρονιά
έδωσε το δυναμικό παρόν , αφού οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις περ-
συνές.  

Στην Ελλάδα, το 2012 διαγνώσθηκαν με καρκίνο του μαστού 4.934
Ελληνίδες ενώ 2.138 γυναίκες πέθαναν από τη νόσο. Σύμφωνα με
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 2008 καταγράφηκαν 7,6 εκα-
τομμύρια θάνατοι, την ώρα που  το 2030 αναμένεται ο αριθμός να
φθάσει τους 13,1 εκατομμύρια. 

Πέρυσι περίπου 15.000 ερασιτέχνες δρομείς τίμησαν τις γυναίκες
που αγωνίζονται με την ασθένεια ή έχασαν τη ζωή τους από αυτήν.
«Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι ένα: Η έγκαιρη διάγνω-
ση σώζει τη ζωή της γυναίκας. Και όταν ο καρκίνος διαγνωσθεί σε
πολύ αρχικό στάδιο, σύμφωνα με την ιατρική βιβλιογραφία, μπορεί
να είναι και πλήρως ιάσιμος» εξηγεί η πρόεδρος του Πανελληνίου
Συλλόγου Αλμα Ζωής Κλεοπάτρα Γαβριηλίδου.

Η ίδια, όπως χαρακτηριστικά λέει, είναι παράδειγμα προς αποφυ-
γήν. Κι αυτό γιατί πριν από 17 χρόνια ψηλάφησε έναν όγκο στο στή-
θος. «Είχαν περάσει τέσσερα χρόνια από την τελευταία μου μαστο-
γραφία. Ψηλάφησα τον όγκο, κι αυτό σημαίνει πως ο καρκίνος δεν
ήταν σε τόσο αρχικό στάδιο. Σήμερα όμως είμαι εδώ, όπως και πολ-
λές γυναίκες που έζησαν και νίκησαν την ασθένεια, για να φωνά-
ξουμε ότι ο φόβος δεν είναι σύμμαχος».

ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ 
ενάντια στον καρκίνο

του μαστού
Φίλοι και συμμετέχοντες του 

Συλλόγου Εθελοντών 
Θριασίου Πεδίου έβαλαν τα αθλητικά
και τη ψυχή τους για καλό σκοπό!

‘’ΤΡΕΧΕΙ’’ Η ΣΥΛΛΟΓΗ 
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΟΝ 
ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Απαιτείται όμως περαιτέρω συμμετοχή και 
εξοικίωση των νοικοκυριών για τα πολλαπλα ́
οφελ́η σε περιβαλλοντικο ́και κοινωνικο ́επιπ́εδο.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 9

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 12
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Στη διευκρίνιση ότι ο έλεγχος των δικαιολογητι-
κών κατά την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλ-
λήλων για την μετατροπή συμβάσεων σε αορί-

στου χρόνου δεν αμφισβητεί τα κριτήρια του ΠΔ Παυ-
λόπουλου προχώρησε το υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης. Επίσης, σημειώνεται ότι ο έλεγχος
σύντομα θα επεκταθεί και σε άλλους φορείς και υπη-
ρεσίες του Δημοσίου, πλην των δέκα δήμων που εξε-
τάστηκαν πρώτοι εξαιτίας του μεγάλου αριθμού μονι-
μοποιήσεων.

Στο ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου τονίζεται
ότι με βάση το ΠΔ 164/2004 -με το οποίο συμμορφώ-
θηκε η χώρα με κοινοτική οδηγία- μονιμοποιήθηκαν
συνολικά 35.200 συμβασιούχοι από τους 75.000 που
είχαν υποβάλει σχετική αίτηση.

Η πλειονότητα αυτών πληρούσε όλους τους όρους

και τις προϋποθέσεις
για τη μονιμοποίηση.
Σημειώνει, ωστόσο, ότι
αρκετοί συμβασιούχοι
εκμεταλλεύτηκαν την
ευκαιρία αυτή με δόλιο

τρόπο, για να διοριστούν μόνιμα στο δημόσιο, παρ' ότι
δεν το δικαιούνταν.

Κατά το υπουργείο, ο επανέλεγχος διεξάγεται για να
εντοπιστούν και να αποκατασταθούν παραβιάσεις της
νομιμότητας κατά τη μονιμοποίηση συμβασιούχων,
καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για μετατροπές
που έγιναν με χρήση πλαστών δικαιολογητικών.

Επισημαίνει δε ότι ο επανέλεγχος γίνεται βάσει των
ίδιων ακριβώς κριτηρίων που προέβλεπε το Προεδρι-
κό Διάταγμα, το οποίο, όπως σημειώνει το υπουργείο,
δεν τίθεται σε αμφισβήτηση.

Ο επανέλεγχος ξεκίνησε από δέκα δήμους, διότι πρό-
κειται για τους δήμους με τον μεγαλύτερο αριθμό μονι-
μοποιήσεων συμβασιούχων, όπως αναφέρει το
υπουργείο, ενώ διευκρινίζει ότι για την επιλογή τους
ελήφθη υπόψη ο συνολικός αριθμός των μονιμοποιή-

σεων μέσω μετατροπών, με βάση τα στοιχεία που
χορήγησε το ΑΣΕΠ και κάνει γνωστό ότι η διαδικασία
ελέγχου θα επεκταθεί σύντομα και σε άλλους φορείς
και υπηρεσίες του δημοσίου.

Την απόφαση για το αν η μετατροπή ήταν παράνομη
και αν ο υπάλληλος προκάλεσε την παράνομη μετα-
τροπή (στην περίπτωση αυτή η υπαλληλική σχέση
λύεται αυτοδίκαια) λαμβάνει το ΑΣΕΠ, το οποίο πρότει-
νε τη διαδικασία επανελέγχου, με ομόφωνη πρόταση
της Ολομελείας του.

Από το υπουργείο γίνεται γνωστό ότι η έρευνα διε-
νεργείται από κλιμάκια που αποτελούνται από τουλά-
χιστον δύο έμπειρα στελέχη της δημόσιας διοίκησης (ο
ένας τουλάχιστον επιθεωρητής ή βοηθός επιθεωρητής
ελεγκτικού οργάνου του δημοσίου και ο δεύτερος μπο-
ρεί να είναι υπάλληλος του δημοσίου, πανεπιστημια-
κής εκπαίδευσης), ενώ σημειώνει ότι το κλιμάκιο ελέγ-
χου υποχρεούται, πριν υποβάλει τη σχετική του έκθε-
ση, να καλέσει τον υπάλληλο για τυχόν πρόσθετες
πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

‘’Δεν αμφισβητείται το ΠΔ
του Παυλόπουλου, 

με τον έλεγχο για πλαστά
δικαιολογητικά ‘’

Τόνισε ο υπουργός Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης Κ. Μητσοτάκης 

Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι από εχθές πραγ-
ματοποιείται κατάληψη στο δημαρχείο Ασπροπύργου απο
υπαλλήλους του δήμου που αντιδρούν στην αξιολόγηση
και τη μετατροπή συμβάσεων.  

Παρακάτω μεταφέρουμε δύο ανακοινώσεις από τη ΛαΪκή
Συσπείρωση του Δήμου Ασπροπύργου και τον Σύλλογο
Εργαζομένων στους ΟΤΑ Ελευσίνας, Ασπροπύργου και
Μάνδρας - Ειδυλλίας .

Παρακάτω μεταφέρουμε δύο ανακοινώσεις 

‘’ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ : ‘’ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΩΡΑ 
Η ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΗ ‘’ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ’’ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΝΕΑ ΒΑΡΗ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Η κυβέρνηση μέσα από τις αντιλαικές - αντεργατικές διαδικα-
σίες ‘’αξιολόγησης’’ που προωθεί να βάλει στην ίδια μοίρα με τα
πλαστά πτυχία , τους εργαζόμενους που δεν έχουν έγγραφα
πιστοποίσηης της πραγματικής προϋπηεσίας τους (και όχι
πλασματικής), για τη μετατροπή της σύμβασής τους σε αορί-
στου χρόνου. Το ΄΄νοικοκύρεμα’’ στο Δημόσιο που δαιτυμπανί-
ζουν κυβέρνηση ΕΕ και τα παπαγαλάκια των μονοπωλίων,,
είναι η βίαιαη αλλαγή των εργασιακών σχέσεων με στόχο να
καταργηθεί τελείως η μόνιμη και σταθερή εργασία και να αντικα-
τασταθεί με εργασία λίγων μηνών , ακόμα και ‘’μαύρη’’. Η αντερ-
γατική ‘’αξιολόγηση’’ θα δημιουργήσει πρόσθετα βάρη για τις
λαικές οικογένειες, αφού οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση των υπη-
ρεσιών των δήμων και χιλιάδες κόσμου να προστίθεται στο ενά-
μισι εκατομμύριο των ανέργων. Αυτές είναι οι προσταγές των
μονοπωλίων στην ΕΕ και την κυβέρνηση. Ο δήμαρχος Ασπρο-
πύργου, παρά τις αντιδράσεις του σωματείου και της Λαϊκής
Συσπείρωσης, όλο το προηγούμενο διάστημα καθησύχαζε τους
εργαζόμενους, ότι δήθεν δεν πρόκειται να γίνει τίποτα και ότι
κανείς δεν θα απολυθεί. Ενώ έστελνε τους φακέλους των συνα-
δέλφων για έλεγχο. Παρά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Ασπροπύργου να μην προχωρήσει στον επι-
μερισμό των ποσοστών αξιολόγησης, ο Δήμαρχος με απόφασή
του προχώρησε. 

Η κυβέρνηση από κοινού με τη Δημοτική Αρχή μεθοδεύουν
την απόλυση 213 εργαζομένων από τον δήμο Ασπροπύργου

και την εκχώρηση μιας σειράς υπηρεσιών - φιλέτων
στους επιχειρηματικούς ομίλους. Ήδη έγινε το πρώτο
βήμα ΚΟΙΝΣΕΠ στο Πνευματικό Κέντρο.

Οι εργαζόμενοι ΙΔΑΧ (Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου), που δουλεύουν στους δήμους με ‘’εντολή
δημάρχου’’ ή και με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
ανασφάλιστοι και απλήρωτοι τις περισσότερες φορές
δεν μπορεί να είνια υπόλογοι για την κατάσταση αυτή,
Κυβέρνηση και δημοτικήα ρχή το παίζουν  ‘’οσίες
παρθένες’’ και μας κουνούν το δάκτυλο , ενώ έχουν
την αποκλειστική ευθύνη.

Διεκδικούμε μαζί με τους εργαζόμενους και τις λαϊκές
οικογένειες: 

- Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Καμία απόλυ-
ση , καμία διαθεσιμότητα. Επαναπρόσληψη τώρα των
απολυμένων, μονιμοποίηση όλων των συμβασιού-
χων.

- Μέτρα προστασίας των ανέργων.
- Πλήρη κρατική χρηματοδότηση των ΟΤΑ, για εξα-

σφάλιση όλων των λειτουργικών δαπανών και της
μισθοδοσίας από τον κρατικό προύπολογισμό.

- Μείωση των ανταποδοτικών τελών και ουσιαστική
ελάφρυνση των λαϊκών στρωμάτων.

- Εξασφάλιση της λειτουργίας των κοινωνικών
δομών, πλήρη χρηματοδότησή τους από τον κρατικό
προύπολογισμό, ένταξή τους στις υπηρεσίες που
βρίσκονται στον κορμό του Δήμου.

-Μέτρα για την ανακούφιση της λαϊκής οικογένειας.
- Καμία άμεση ή έμμεση ιδιωτικοποίηση (ΣΔΙΤ,

παραχώρηση κ.λπ) σε όλους τους τομείς.
- Καμία σύμπραξη ή προγραμαμτική σύμβαση με

ΚΟΙΝΣΕΠ- ΜΚΟ κ.λπ.
- Κατάργηση αυτής που υπάρχει ήδη. 

ΟΙ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕ
ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ‘’

ΑΡΧΙΣΕ ΕΧΘΕΣ Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 



Η ΠΟΕ - ΟΤΑ έχει προγραμματίσει για σήμερα καταλή-
ψεις δημαρχείων διαμαρτυρόμενη για την αξιολόγηση και
για τους ελέγχους μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου
χρόνου σε αορίστου.

Οι καταλήψεις θα πραγματοποιηθούν από τις 10:00 έως
τις 13:00.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις και
γενικές συνελεύσεις «για να συζητηθούν τα προβλήματα-
αιτήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους αλλά και το
θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Να αναφερθεί ότι με ανακοίνωσή του ο ‘’ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ
ΜΑΝΔΡΑΣ–ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ’’ έχει γνωστοποιήσει τη συμμετο-
χή του στην διαμαρτυρία ενώ σε κάλεσμά του 

αναφέρει- μεταξύ  άλλων - τα εξής : 
‘’Συσπειρωμένοι στο σωματείο μας απαντάμε μαζικά και

οργανωμένα.
Τώρα χρειάζεται να δώσουμε τη δική μας απάντηση.
Όχι στον αντιδραστικό, κρατικό έλεγχο, τη λεγόμενη αξιο-

λόγηση.
Καμιά απόλυση. Σταθερή, μόνιμη δουλειά για όλους
Προχωράμε σε 3ωρη στάση εργασίας την Τρίτη 30

Σεπτέμβρη 2014 από τις 7:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. και

Κατάληψη των υπηρεσιών του Δήμου μέχρι το βράδι.

Συμμετέχουμε μαζικά στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του
σωματείου μας την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014 στις 11:00
π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.’’

Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, 
Ευτέρπη Κουτζαμάνη 
ζητεί προκαταρκτικής έρευνας 
για τους αντάρτες δημάρχους.

Την ίδια ώρα τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευ-
νας για τους δημάρχους που φέρονται να αρνούνται
τον έλεγχο δικαιολογητικών συμβάσεων εργασίας -
για τη μονιμοποίηση υπαλλήλων με τη μετατροπή
των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου- ζητεί η
εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευτέρπη Κουτζαμά-
νη.

Με παραγγελία της προς τους διευθύνοντες, την
εισαγγελία Εφετών της Αθήνας, Πειραιά, Πάτρας και
Λάρισας η εισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου
ζητεί να διενεργηθεί ποινική προκαταρκτική έρευνα,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι συγκεκριμένοι
δήμαρχοι έχουν διαπράξει τα αδικήματα της απι-
στίας και της παράβασης καθήκοντος.

Η κ. Κουτζαμάνη διαβιβάζει στους προϊστάμενους
των εισαγγελιών και τους σχετικούς φακέλους που
της απέστειλε την προηγούμενη εβδομάδα ο
υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης.
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Καταλήψεις δημαρχείων από την 
ΠΟΕ- ΟΤΑ για την αξιολόγηση

Στη σημερινή στάση εργασίας συμμετέχει 
και ο ‘’ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΔΡΑΣ–ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ’’

ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΣΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Πρόσκληση για εθελοντική εργασία 
στο Κοινωνικό Φροντιστήριο

Ηαντιδήαμρχος Μεγαρέων, Βασιλική
Μαυροειδή, απευθύνει κάλεσμα

προς εκπαιδευτικούς για την εθελοντική
προσφορά τους στο Κοινωνικό Φροντι-
στήριο του Δήμου. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Κοινωνικής
Πολιτικής του Δήμου Μεγαρέων, που επι-
θυμεί να βοηθήσει τις οικογένειες που
έχουν ανάγκη, θα συνεχιστεί η λειτουργία
του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

Η κα Μαυροειδή  ως καθηγήτρια φιλό-
λογος θα προσφέρει τις υπηρεσίες της δωρεάν, όπως επίσης και η δημοτική σύμβου-
λος και καθηγήτρια κυρία Κατερίνα Καστάνη- Πούλου.

Σε σχετική ανακοίνωση η αντιδήμαρχος Μεγαρέων προσκαλεί όσους  εκ των συνά-
δελφων εκπαιδευτικών θέλουν και μπορούν να βοηθήσουν σ’ αυτήν την δράση να το
δηλώσουν εγγράφως με σχετική αίτηση τους, την οποία θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά
στο e-mail: pronoiameg@gmail.com , καθώς και στο Γραφείο Πρόνοιας και Παιδείας
του Δήμου τηλ. 22960 29018/26719.

Η εθελοντική προσφορά έχει σπουδαία αξία σήμερα σε όλους τους τομείς της ζωής
και της κοινωνίας και φυσικά η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο Κοινωνικό Φροντι-
στήριο είναι παράδειγμα προς μίμηση  και άξια κάθε επαίνου.

ΟΑντιπ ερ ιφερε ιάρχης
Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής της

Περιφέρειας Αττικής κος Πέτρος
Φιλίππου μας ενημερώνει ότι:

Η Διεύθυνση Υγειονομικού
Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιει-
νής και η Τεχνική Επιτροπή
Παραλαβής & Παρακολούθησης
του έργου, συνεχίζει το πρόγραμ-
μα καταπολέμησης κουνουπιών
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
από το διαγωνισμό για τις περιο-
χές ψεκασμού.

Συγκεκριμένα από Τρίτη 23/9/2014 θα
διενεργήθηκε η 7η Εφαρμογή καταπολέ-
μησης κουνουπιών με επίγειες επεμβά-
σεις στις περιοχές περιαστικά όλων των
Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ανα-
τολικής Αττικής.

Η  ημερομηνία ψεκασμού για το Δήμο
Αχαρνών έχει οριστεί η Τρίτη 30/9/2014,
στα εξής σημεία:

α) Ρέμα Καναπίτσας, β) Ρέμα Εσχατέ-
ας, γ) Ρέμα Σουνά, δ) Ρέμα Κοντίτα, ε)
Ρέμα Αχαρνών και στ) Ποταμός Κηφισ-
σός σε δύο σημεία.

Στο πρόγραμμα καταπολέμησης κου-
νουπιών ανάλογα με την εξέλιξη εφαρμο-
γής και τις καιρικές συνθήκες πιθανόν να
προκύψουν τροποποιήσεις στις ημερο-
μηνίες και στις περιοχές ψεκασμών.

ΣΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΣΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 
Επίγειες επέμβάσεις για την 
καταπολέμηση κουνουπιών
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Έναρξη μαθημάτων Καλλιτεχνικής 
Φωτογραφίας στο Δήμο Αχαρνών

ΗΔημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών
(ΔΗ.Κ.Ε.Α.) σε συνεργασία με τον Γιώργο Συρσίρη,
συνεχίζει και φέτος τα μαθήματα καλλιτεχνικής φωτο-

γραφίας. Τα μαθήματα απευθύνονται τόσο σε αρχάριους, όσο
και προχωρημένους που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώ-
σεις τους γύρω από το τεχνικό και θεωρητικό κομμάτι της καλ-
λιτεχνικής φωτογραφίας.  Ποιο αναλυτικά ο κύκλος των μαθη-
μάτων περιλαμβάνει:

• Ιστορία της φωτογραφίας
• Λειτουργία φωτογραφικής μηχανής, φακός, φιλμ και αισθη-

τήρας
• Χρήση φωτογραφικής μηχανής, φωτομέτρηση, τεχνικές

λήψης
• Προσωπική επαφή με το έργο κλασικών φωτογράφων

μέσω προβολών
• Εργασίες με συγκεκριμένες θεματολογίες
• Διοργάνωση έκθεσης
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Τρίτη 4 Νοεμβρίου και θα

ολοκληρωθούν με την έκθεση φωτογραφίας τον Ιούνιο.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ 17:30 - 20:30, 210 2404730,

κτήριο οδό Αρχαίου Θεάτρου 42 (πρώην Σαλαμίνος).

Πρώτο εθνικό βραβείο στην Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ 
στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον 2013-2014
Διάκριση και για τις δράσεις του στον τομέα της προστασίας της Βιοποικιλότητας

Στον πεζόδρομο της 
Νικολαΐδου στην Ελευσίνα

΄΄Μύησις" Ομαδική έκθεση 
Φωτογραφίας

Γιατί ανάμεσα στους εξαίρετους και πράγματι θεϊκούς
θεσμούς που η Αθήνα σας έχει γεννήσει και φέρει στην
ανθρωπότητα, καμία, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι καλύτερη
από αυτά τα Μυστήρια. Γιατί μέσω αυτών αποβάλαμε το βάρ-
βαρο και άγριο τρόπο ζωής και μορφωθήκαμε και εκπολιτι-
στήκαμε. Και "μύησις" καθώς αποκαλείται, πράγματι μάθαμε
τις απαρχές της ζωής και αποκτήσαμε τη δύναμη όχι μόνο να
ζούμε ευτυχισμένοι, αλλά και να πεθαίνουμε με μια καλύτερη
ελπίδα.

— Κικέρων, Περί νόμων, Βιβλίο Β',36

Ελευσίνα, Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014 20:00 | Η Φωτογρα-
φική Ομάδα του ΜETAPolis σε συνεργασία με το ΡΑΚΟΥΝ
που γιορτάζει φέτος τα 3 χρόνια λειτουργίας του και την Γκα-
ζόζα παρουσιάζουν την έκθεση Φωτογραφίας με γενικό Τίτλο
"μύησις", στον πεζόδρομο της Νικολαΐδου στην Ελευσίνα.

Ένα ταξίδι στο Ελληνικό φως με εικόνες από τον Αρχαιολο-
γικό Χώρο, παρουσιασμένο έξω από το όριο του, μια προ-
σπάθεια να φέρουμε τις εικόνες μας πιο κοντά στους κατοί-
κους, τους διερχόμενους και τους επισκέπτες της Πόλης.

Η έκθεση φωτογραφίας απαρτίζεται από 44 εκθέματα που
θα είναι τοποθετημένα επί του ορίου του Αρχαιολογικού
Χώρου στον πεζόδρομο της Νικολαΐδου στην περιοχή του
ΡΑΚΟΥΝ (από Β. Λάσκου έως Ιάκχου) και της Γκαζόζα (από
πλατεία έως Αισχύλου). 

Η έκθεση θα διαρκέσει 4 εβδομάδες και θα λήξει στα τέλη
Οκτώβρη.

Στα πλαίσια της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν
παράλληλες εκδηλώσεις που θα φέρουν το κοινό πιο κοντά
στην τέχνη της φωτογραφίας αλλά και πιο κοντά στην γνώση
της ιστορικότητας του χώρου.

Στο περιθώριο της έκθεσης θα υπάρχει δωρεάν 
ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο 

την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 

Στα πλαίσια της έκθεσης την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014 θα
υπάρχει δωρεάν οργανωμένη ξενάγηση στον αρχαιολογικό
χώρο στις 11:00  το πρωί ενώ για να έρθει πιο κοντά το κοινό
με την φωτογράφηση ιστορικών τόπων, μνημείων κλπ θα
γίνει σεμινάριο από τον Δάσκαλο Φωτογραφίας Γιάννη Γιαν-
νακόπουλο, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στις 12:30μμ με θέμα
Ελληνικό Φως. Το μικρού μήκους σεμινάριο θα πραγματο-
ποιηθεί αυστηρά για 15 συμμετέχοντες. Θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας. Η δήλωση συμμετοχής σε αυτά είναι απα-
ραίτητη στο email: info@metapolis.gr ( Γράφουμε στο Supjuct
Συμμετοχή στο Σεμινάριο Ελευσίνα – Ελληνικό Φως )

Εγκαίνια έκθεσης: Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014, ώρα 20.00
Διάρκεια έκθεσης: 4 Οκτωβρίου 2014-  30 Οκτωβρίου 2014
Επιμέλεια έκθεσης: Γιάννης Γιαννακόπουλος, Κώστας

Κουρτίδης, Θοδωρής Βερονίκης
Χώρος Παρουσίασης:  Πεζόδρομος  Νικολαΐδου, Ελευσίνα |

https://goo.gl/maps/lskpN
Χορηγός επικοινωνίας:  ActRadio
Ώρες Λειτουργίας: 24ωρη | Είσοδος Δωρεάν

Παρουσιάζουν τα έργα τους:
Αναστασία Βαρβιτσιώτη, Μίνα Βλαχανδρέα, Ηλίας Βιτσε-

ντζάτος, Νατάσα Γεράρδου, Δήμητρα Γαβαθά, Κατερίνα
Γκουριώτη, Δημήτρης Δημόπουλος, Βασίλης Ευαγγελίδης,
Γιώτα Ευσταθίου, Στεφανία Θάνου,  Γρηγόρης Ιωσηφέλλης,
Σωτήρης Καινούργιος, Λουίζα Κατσαρού, Νατάσα Κακκάση,
Χρυσάνθη Κλεισούρα, Πόπη Καριωτάκη, Γιώργος Κάσιαρης,
Κική Κατσίγιαννη, Σοφία Κονδύλη, Παντελής Κατσαούνης,
Κώστας Κατσομήτρος, Εύη Κωνστάνταρου, Τάνια Λαμπρο-
πούλου, Ελευθ. Λουκά, Σοφία Λουκέρη, Κωστής Μαρίνος,
Ορέστης Μαρκόπουλος, Ταξιάρχης Μπάτσαρης, Ζέτα Μπέ-
τση, Ασημένια Μπογέα, Αναστάσιος Νάκος, Αριστέα Παυλο-
πούλου, Γεωργία Παυλοπούλου, Χρήστος Πετρόπουλος,
Άννα Πριγκιπάκη, Δήμητρα Ρούγα, Μαρίνα Σουτζιδέλλη,
Αγγελική Τερτίπη, Ανδρέας Τουρουντζάν, Δήμητρα Τσάμη,
Αγγελική Τσέργα, Γιάννης Τσιφτελής, Παναγιώτα Φωτοπού-
λου

Το πρώτο βραβείο στον εθνικό
διαγωνισμό των Ευρωπαϊκών
Βραβείων Επιχειρήσεων για

το Περιβάλλον 2013-2014,  στην
κατηγορία «Διεργασία», απέσπασε ο
Τιτάνας, σε αναγνώριση της συνε-
χούς δέσμευσής του για το περιβάλ-
λον,  με εξειδικευμένες δράσεις και
στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Τιτάνας διακρίθηκε για την αξιο-
ποίηση δευτερογενών καυσίμων και
εναλλακτικών πρώτων υλών στην
διαδικασία παραγωγής τσιμέντου, με
στόχο τη μείωση χρήσης φυσικών μη
ανανεώσιμων πόρων, τη μείωση των
εκπομπών του θερμοκηπίου και τη
συμβολή σε μια αποδοτική «κυκλι-
κή» οικονομία (circular economy). 

«Ο Τιτάνας είναι η πρώτη ελληνική
τσιμεντοβιομηχανία που αξιοποίησε
με επιτυχία τη χρήση εναλλακτικών
πρώτων υλών και δευτερογενών
καυσίμων για την παραγωγή τσιμέ-
ντου. 

Κάθε χρόνο αξιοποιούμε σχεδόν
600.000 τόνους αποβλήτων και εξοι-
κονομούμε περισσότερους από
60.000 τόνους CO2. 

Το βραβείο αυτό αποτελεί αναγνώ-
ριση των προσπαθειών μας», δήλω-
σε ο Διευθυντής Περιβάλλοντος, 

Κλάδου Τσιμέντου Τομέα Ελλάδος
κ. Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας.

Στον ίδιο διαγωνισμό ο Τιτάνας δια-
κρίθηκε και στην, χωρίς κατάταξη,
κατηγορία «Βιοποικιλότητα» για τις
στοχευμένες δράσεις του για την
προστασία της βιοποικιλότητας στις
περιοχές που δραστηριοποιείται. 

Ο Τιτάνας εφαρμόζει προηγμένες
τεχνικές αποκατάστασης του φυσι-
κού περιβάλλοντος των λατομείων
και ειδικά μέτρα προστασίας της

πανίδας. 
Παράλληλα, αναπτύσσει και εφαρ-

μόζει ολοκληρωμένες μελέτες βάσει 
διεθνών προτύπων και εργαλείων,

συμβάλλοντας έτσι και στην υλοποίη-
ση της Εθνικής Στρατηγικής και του
Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότη-
τα.

Στην Επιτροπή αξιολόγησης των
προτάσεων που υποβλήθηκαν στα
Ελληνικά Ευρωπαϊκά Βραβεία Επι-
χειρήσεων για το Περιβάλλον συμμε-

τείχαν εκπρόσωποι φορέων του
Κράτους, της Πανεπιστημιακής Κοι-
νότητας, Μη Κυβερνητικών Οργανώ-
σεων και του Ιδιωτικού Επιχειρηματι-
κού Τομέα με γνώση και αποδεδειγ-
μένη εμπειρία στα θέματα της βιώσι-
μης ανάπτυξης, ενώ τα κριτήρια
αξιολόγησης αναπτύχθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύ-
θυνση Περιβάλλοντος. 

Τα βραβεία διοργάνωσε  εκ μέρους
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο
ΠΑΣΕΠΠΕ (Πανελλήνιος Σύλλογος
Προστασίας Περιβάλλοντος) υπό την
Αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα-
γής. 

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε
στο Ίδρυμα Ευγενίδου την Τετάρτη
24 Σεπτεμβρίου 2014, παρουσία του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει-
ας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη
Μανιάτη.

Η διάκριση αυτή εξασφάλισε στον
Τιτάνα την συμμετοχή της υποψηφιό-
τητάς του στον αντίστοιχο ευρωπαϊκό
διαγωνισμό. 

Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοι-
νωθούν στην τελετή βράβευσης που
θα πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμ-
βρίου 2014 στη Λυών.  

Ο κ. Ανδρέας Ανδρεόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης Ελλη-
νικών Ευρωπαϊκών Βραβείων, και πρώην Πρύτανης Ε.Μ.Π, παραδίδει το
πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Διεργασία»,  στον κ. Αλέξανδρο Κατσιά-

μπουλα, Διευθυντή Περιβάλλοντος, Κλάδου Τσιμέντου Τομέα Ελλάδος ΤΙΤΑΝ.



Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014 ΘΡΙΑΣΙΟ - 7

Με αφορμή τη διαμαρτυ-
ρία του Πανελλήνιου
Συνδέσμου Τεχνικών

Εταιρειών, σχετικά με απαράδε-
κτους και καταχρηστικούς όρους
στις διακηρύξεις δημοπρασιών
δημοτικών έργων, το υπουργείο
Εσωτερικών απευθύνει συστά-
σεις στους δήμους της χώρας με
σχετική εγκύκλιο.

Σύμφωνα με τα καταγγελλόμε-
να, σε σειρά έργων αναπλάσεων
δήμων, (κυρίως όπου περιγρά-
φονται ιστοί φωτισμού και φωτι-
στικά σώματα, ψυχροί κυβόλιθοι
κ.λπ.) στις τεχνικές προδιαγρα-
φές που πρέπει να πληρούν
συγκεκριμένα προϊόντα, ανα-
γράφονται εξειδικευμένοι όροι
και προϋποθέσεις, με αποτέλε-
σμα να γίνεται ευμενής διάθεση
στην προμήθεια προϊόντων εται-
ρείας – προμηθευτή που δεν 

παράγονται πουθενά αλλού
στην Ευρώπη, και κατά συνέ-
πεια, λόγω έλλειψης ανταγωνι-
σμού, οι τιμές να είναι υπερβολι-
κά υψηλές αποβαίνοντας σε
βάρος του Δημοσίου συμφέρο-
ντος και του υγιούς ανταγωνι-
σμού και της διαφάνειας.

Το υπουργείο Εσωτερικών τονί-
ζει ότι «η εισαγωγή φωτογραφι-
κών διατάξεων, σε ότι αφορά τις
τεχνικές προδιαγραφές που
πρέπει να πληρούν  συγκεκριμέ-
να προϊόντα, απαγορεύεται
αυστηρά τόσο από τις διατάξεις
του Ενικού Δικαίου (άρθρο 40
του ν.4281/2014, άρθρο 26 του
ΠΔ 59/2007 και άρθρο 53 του ΠΔ
60/2007), όσο και από την Κοι-
νοτική Νομοθεσία (άρθρο 23 της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και άρθρο
34 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)».

Επίσης επισημαίνεται ότι πάγια 

θέση του υπουργείου, την
οποία καλούνται να εφαρμόσουν
πιστά οι δήμοι, τα νομικά τους
πρόσωπα και οι ΔΕΥΑ,   είναι
αφενός μεν να αποφεύγεται
οπωσδήποτε κατά τη σύνταξη
των διακηρύξεων και έγκριση
των τευχών δημοπράτησης των
δημοτικών έργων, η πρόβλεψη
προϊόντων συγκεκριμένης κατα-
σκευής ή προέλευσης, καθώς
και η αναγραφή εξειδικευμένων
όρων και προϋποθέσεων, που
κατευθύνουν το διαγωνισμό σε
ορισμένο κύκλο υποψηφίων
αναδόχων, αφετέρου δε να
τηρούνται οι διατάξεις του Εθνι-
κού και Κοινοτικού Δικαίου, εξα-
σφαλίζοντας κατ΄αυτό τον τρόπο
την ισότιμη πρόσβαση στους
προσφέροντες και τη δημιουργία
συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού
και διαφάνειας.

ΣΣυυσσττάάσσεειιςς  ττοουυ  ΥΥΠΠΕΕΣΣ  
Για τις διακηρύξεις δημοπρασιών Για τις διακηρύξεις δημοπρασιών 
δημοτικών έργωνδημοτικών έργων

Συνεδριάζει σήμερα 
το ΔΣ της ΚΕΔΕ

Συνεδριάζει σήμερα 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 13.30 το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ στα γραφεία της Ένω-
σης (Γενναδίου 8 και Ακαδημίας 65, 3ος όροφος).

Μεταξύ άλλων, θα συζητηθεί το θέμα του ελέγχου της
μετατροπής συμβάσεων και των πλαστών πιστοποιητι-
κών που διενεργείται με πρωτοβουλία του υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Αυτή η συνεδρίαση πιθανότατα να είναι και η τελευ-
ταία, αλλά διαφοροποιήσεις μεταξύ των παρατάξεων
ίσως οδηγήσουν στην καθυστέρηση της σύγκλισης της
Γενικής Συνέλευσης που, όπως προβλέπει ο νόμος,
από τις 15 Οκτωβρίου πηγαίνει ατύπως για τις αρχές
(πιθανότατα στις 5) Νοεμβρίου και, άρα, ο νέος πρόε-
δρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων αναμένεται να
εκλεγεί περί τα μέσα Νοεμβρίου.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εκλογή μελών Συντονιστικών Εκλογή μελών Συντονιστικών 
Μητροπολιτικών ΕπιτροπώνΜητροπολιτικών Επιτροπών

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής κατά τη διάρ-
κεια της σημερινής του Συνεδρίασης, εξέλεξε ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (85 ψήφοι υπέρ, ενώ λευκό ψήφισε
η κ. Δ. Κουτσούμπα της παράταξης
«ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ
ΑΤΤΙΚΗ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕ-ΔΝΤ»),
τα Μέλη των Συντονιστικών Μητροπολιτικών Επι-
τροπών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα
άρθρα 210 & 212 του Ν. 3852/2010.

Αναλυτικά οι Μητροπολιτικές Επιτροπές συγκρο-
τήθηκαν ως εξής:

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Πρόεδρος: Πέτρος Φιλίππου, Αντιπεριφερει-
άρχης Ανατολικής Αττικής 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.Αναγνωστόπουλος  Αθανάσιος (ΔΥΝΑΜΗ

ΖΩΗΣ)
2.Μεταξά Ειρήνη (ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ)
3.Δήμου Σταυρούλα (ΑΤΤΙΚΗ)
4.Τζήμερος Αθανάσιος (ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΜΑΖΙ)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
5.Κρητικού Αικατερίνη (ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ)
6. Ράικου Ζωή (ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ)
7.Γιαννακάκη Μαρία (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΤΤΙΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ)
8.Καλογεράκος Κυριάκος 
(180ο Η ΑΤΤΙΚΗ ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Πρόεδρος: Γαβρίλης Γεώργιος, 
Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.Λεβέντη Αγγελική(ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ)
2.Νερούτσου Μαρία(ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ)
3.Καστανιάς Νικόλαος(ΑΤΤΙΚΗ)
4.Κωστόπουλος Νικόλαος
(180ο Η ΑΤΤΙΚΗ ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΡΟΣΩΠΟ)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
5.Αγγελόπουλος Θεόδωρος
(ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ)
6.Τσαβαλιά Παρασκευή(ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ)
7.Πελέκης Ζαχαρίας(ΑΤΤΙΚΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ

ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ-ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ)
(180ο Η ΑΤΤΙΚΗ ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΡΟΣΩΠΟ)
8.Καράμπελας Κωνσταντίνος 
(ΑΤΤΙΚΗ)

Η θητεία αυτών των Επιτροπών είναι 2,5 έτη.
Παράλληλα, με απόφαση που ελήφθη ΚΑΤΑ

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (82 υπέρ, 4 κατά από την παράταξη
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ») ορίστηκαν από το Περιφερεια-
κό Συμβούλιο και οι νέοι εκπρόσωποι της Περιφέρειας
Αττικής στις Γνωμοδοτικές Επιτροπές Λιμεναρχείων
χωρικής αρμοδιότητας περιφέρειας Αττικής για το υπό-
λοιπο του τρέχοντος έτους, καθώς και για το έτος 2015.

Τέλος, τις εργασίες της 20ής Συνεδρίασης του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου Αττικής έκλεισε η εκτός ημερήσιας
διάταξης συζήτηση σχετικά με το “OPEN DAYS 2014”, το
οποίο θα διοργανωθεί 6-9 Οκτωβρίου 2014 στις Βρυ-
ξέλλες.

Το OPEN DAYS διοργανώνεται κάθε χρόνο και σε αυτό
συμμετέχουν Περιφέρειες και Δήμοι από όλη την Ευρώ-
πη. Πρόκειται στην ουσία για διοργάνωση πολλών σεμι-
ναρίων και εισηγήσεων, παρουσία εμπειρογνωμόνων,
που έχουν σα στόχο να προωθήσουν την ανταλλαγή
των απόψεων και των εμπειριών των συμμετεχόντων,
σε θέματα που αφορούν στην ευρωπαϊκή περιφερειακή
πολιτική, σε ευρωπαϊκά επενδυτικά προγράμματα κλπ.
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EΛΛΗΝΙΚΗ    
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       
ΔΗΜΟΣ   ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                            

Ελευσίνα  29- 9- 2014
Αρ.πρωτ: οικ  24088                                                                

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                
Δ/νση: Χατζηδάκη 41 & Δήμη-

τρος                         

Τ.Κ. 192 00
Τους Φορείς της πόλης

Πληρ: κα Γραμμάτη                                                                        
Τηλ: 2105537219                                                                          
FAX: 2105537220                                                                        
mail: ds@elefsina.gr                                                                        

ΑΝΟΙΚΤΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την Συγκρότηση Δημοτι-

κής Επιτροπής Διαβούλευσης 

Σας γνωρίζουμε ότι ,σύμφωνα
με το άρθρο 76 του Ν. 3852/10,
το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσί-
νας , με απόφασή του που θα
ληφθεί με πλειοψηφία των δύο
τρίτων (2/3) των μελών του, θα
προβεί στην συγκρότηση της
Δημοτικής Επιτροπής Διαβού-
λευσης, ενός οργάνου με συμ-
βουλευτικές αρμοδιότητες.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβού-
λευσης αποτελείται από εκπρο-
σώπους των φορέων της τοπι-
κής κοινωνίας όπως: 

α)των τοπικών εμπορικών και
επαγγελματικών συλλόγων και
οργανώσεων

β)των επιστημονικών συλλό-
γων και φορέων

γ) των τοπικών οργανώσεων
εργαζομένων και εργοδοτών

δ) των εργαζομένων στο δήμο
και τα νομικά του πρόσωπα

ε) των ενώσεων και συλλόγων
γονέων

στ) των αθλητικών και πολιτι-
στικών συλλόγων και φορέων

ζ) των εθελοντικών οργανώσε-
ων και κινήσεων πολιτών

η) άλλων οργανώσεων και
φορέων της κοινωνίας των πολι-
τών

θ) εκπρόσωποι των τοπικών
συμβουλίων νέων και

ι) δημότες.

Ο συνολικός αριθμός
των μελών της δημοτικής επιτρο-
πής διαβούλευσης, συμπεριλαμ-
βανομένου του προέδρου, μπο-
ρεί να είναι από είκοσι πέντε (25)
έως πενήντα (50) μέλη.  Σε
ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του
συνολικού αριθμού των μελών
εκπροσώπων φορέων ορίζονται
επιπλέον μέλη, μετά από κλή-
ρωση, δημότες εγγεγραμμένοι
στους εκλογικούς καταλόγους
καθώς και όσοι είναι εγγεγραμ-
μένοι στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους.

Στη δημοτική επιτροπή δια-
βούλευσης προεδρεύει ο δήμαρ-
χος ή ο αντι-δήμαρχος που ορί-
ζει ο δήμαρχος με απόφασή του.
Στις συνεδριάσεις της επιτροπής
καλούνται κατά περίπτωση και
συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα
ψή-φου και εκπρόσωποι αρμό-
διων κρατικών αρχών, των τοπι-
κών οργανώσεων πολιτικών
κομμάτων, καθώς και οι επικε-
φαλής των δημοτικών παρατάξε-
ων που εκπροσωπούνται στο
δημοτικό συμβούλιο.

Η δημοτική επιτροπή διαβού-
λευσης:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό
συμβούλιο σχετικά με τα ανα-

πτυξιακά προγράμ-ματα και τα
προγράμματα δράσης του
δήμου, το επιχειρησιακό πρό-
γραμμα και το τεχνικό πρόγραμ-
μα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενι-
κότερου τοπικού ενδιαφέροντος,
που παραπέμ-πονται σε αυτή
από το δημοτικό συμβούλιο ή
τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλή-
ματα και τις αναπτυξιακές δυνα-
τότητες του δή-μου και διατυπώ-
νει γνώμη για την επίλυση των
προβλημάτων και την αξιοποί-
ηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Δύναται να διατυπώνει
παρατηρήσεις επί του περιεχο-
μένου των κανονιστι-κού χαρα-
κτήρα αποφάσεων οι οποίες
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο
79 του Κ.Δ.Κ..

Προκειμένου να συγκροτηθεί
η Δημοτική Επιτροπή Διαβού-
λευσης καλούνται  οι φορείς
της τοπικής κοινωνίας, όπως
ανωτέρω αναφέρονται, να
προτείνουν τον εκπρόσωπό
τους, το συντομότερο δυνατόν
και μέχρι την Τετάρτη 8-10-
2014.  Οι προτάσεις θα υπο-
βληθούν με σχετικό έγγραφο
προς το Δημοτικό Συμβούλιο
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.   

Επειδή ο αριθμός των μελών
του οργάνου είναι περιορισμέ-
νος, σε περίπτωση που οι συμ-
μετοχές εκπροσώπων των τοπι-
κών φορέων υπερβαίνουν τον
επιτρεπόμενο αριθμό θα διενερ-
γηθεί κλήρωση.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Προκήρυξη διαγωνι-
σμών 

Ο Δήμος Ελευσίνας προ-
κηρύσσει τους παρακάτω
ανοιχτούς Μειοδοτικούς Δια-
γωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές για: 

1) Προμήθεια Οικοδομικών
Υλικών. Προϋπολογισμός
132.162,52 €, ημερομηνία
διεξαγωγής του Διαγωνι-
σμού 17/10/2014.

Περίληψη Διακήρυξης Δια-
γωνισμού:  

HYPERLINK
"https://et.diavgeia.gov.gr/de
cision/view/%CE%A98%CE
%A87%CE%A9%CE%A1%
C E % 9 2 - 8 % C E % A 6 4 "
https://et.diavgeia.gov.gr/de
cision/view/%CE%A98%CE
%A87%CE%A9%CE%A1%
CE%92-8%CE%A64

2) Συντήρηση, Επισκευή,
φανοποιεία των οχημάτων
και μηχανημάτων έργου του
Δήμου. Προϋπολογισμός
80.000,00 €, ημερομηνία
διεξαγωγής του Διαγωνι-
σμού 20/10/2014.

Περίληψη Διακήρυξης Δια-
γωνισμού: 

HYPERLINK
"https://et.diavgeia.gov.gr/de
cision/view/7%CE%9D%CE
%A0%CE%A9%CE%A9%C
E % A 1 % C E % 9 2 -
% C E % 9 3 7 % C E % 9 D "

https://et.diavgeia.gov.gr/de
cision/view/7%CE%9D%CE
%A0%CE%A9%CE%A9%C
E % A 1 % C E % 9 2 -
%CE%937%CE%9D

3) Προμήθεια Ανταλλακτι-
κών για τα Οχήματα και
Μηχανήματα Έργου του
Δήμου Ελευσίνας. Προϋπο-
λογισμός 119.999,99 €, ημε-
ρομηνία διεξαγωγής του Δια-
γωνισμού 20/10/2014.

Περίληψη Διακήρυξης Δια-
γωνισμού: 

HYPERLINK
"https://et.diavgeia.gov.gr/de
cision/view/%CE%A9%CE%
98%CE%9B%CE%A8%CE
%A9%CE%A1%CE%92-
% C E % 9 A % C E % A 6 8 "
https://et.diavgeia.gov.gr/de
cision/view/%CE%A9%CE%
98%CE%9B%CE%A8%CE
%A9%CE%A1%CE%92-
%CE%9A%CE%A68

4) Προμήθεια Ηλεκτρολογι-
κού Υλικού. Προϋπολογι-
σμός 100.000,00 €, ημερο-
μηνία διεξαγωγής του Δια-
γωνισμού 21/10/2014.

Περίληψη Διακήρυξης Δια-
γωνισμού: 

HYPERLINK
"https://et.diavgeia.gov.gr/de
cision/view/%CE%A916%C
E%A3%CE%A9%CE%A1%
C E % 9 2 - 2 % C E % A 5 4 "
https://et.diavgeia.gov.gr/de
cision/view/%CE%A916%C

E%A3%CE%A9%CE%A1%
CE%92-2%CE%A54

5) Συντήρηση και ευπρεπι-
σμός Κοινοχρήστων και Ακά-
λυπτων χώρων Δ.Ε. Ελευσί-
νας. Προϋπολογισμός
179.998,20 €, ημερομηνία
διεξαγωγής του Διαγωνι-
σμού 21/10/2014.

Περίληψη Διακήρυξης Δια-
γωνισμού: 

HYPERLINK
"https://et.diavgeia.gov.gr/de
cision/view/7%CE%95%CE
%A7%CE%92%CE%A9%C
E % A 1 % C E % 9 2 -
%CE%97%CE%98%CE%A
9 "
https://et.diavgeia.gov.gr/de
cision/view/7%CE%95%CE
%A7%CE%92%CE%A9%C
E % A 1 % C E % 9 2 -
%CE%97%CE%98%CE%A
9

Όσοι επιθυμούν να συμμε-
τέχουν στους  παραπάνω
Διαγωνισμούς μπορούν να
παραλάβουν τους όρους της
Διακήρυξης από το Τμήμα
Προμηθειών , στο Δημοτικό
Κατάστημα Ελευσίνας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Μ Α Υ Ρ Ο Γ Ι Α Ν Ν Η Σ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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Αναφορικά με τα σχολεία καταφύγαμε για βοήθεια στον
υποδιοικητή της ΔΗΠΕ Αττικής και Νήσων ο κ. Αλεβίζο.
Τελικά εξασφαλίσαμε ιατρικό κλιμάκιο που πέρασε από
όλα τα σχολεία του Ζεφυρίου,  εξέτασε τα παιδιά και εξέ-
δωσε το Δελτίο Υγείας τους. Έτσι περίπου 1000 οικογέ-
νειες απέφυγαν την ταλαιπωρία και τα έξοδα, όμως αυτό
ήταν κάτι που έγινε πιλοτικά, συνέβη  για πρώτη φορά
σε Δήμο και δεν αποτελεί οργανωμένη δομή» τόνισε ο
Γιάννης Μαυροειδάκος . 

Ο Αντιδήμαρχος Ζεφυρίου κλείνοντας την μακροσκελή
τοποθέτησή του τάχθηκε υπέρ των κέντρων υγείας αστι-
κού τύπου και πρότεινε στο Δίκτυο να ενώσει κάτω από
μια κοινή προγραμματική ομπρέλα τους φορείς που
προσφέρουν σήμερα υπηρεσίες υγείας «γιατί σήμερα οι
κινήσεις που γίνονται είναι αποσπασματικές,  αφού ο
καθένας κάνει τον δικό του προγραμματισμό, με αποτέ-
λεσμα να υστερούμε σε σχέση με τις δυνατότητές μας»
όπως χαρακτηριστικά είπε. 

Ο Δήμος  θα μπει σε μια οικογένεια με μεγάλη
αλληλοϋποστήριξη μεταξύ τους και μεταφορά

τεχνογνωσίας από την Ευρώπη 

Άμεση ήταν η απάντηση στις τοποθετήσεις των εκπρο-
σώπων του Δήμου Φυλής από τους διοργανωτές της
προσυνεδριακής συνάντησης. «Μακάρι να σας έχουμε
στο δίκτυό μας. 

Συμφωνούμε με αυτά που θέσατε και σας ενημερώνω

ότι η πρώτη κίνησή μας ήταν σε αυτό ακριβώς το πλαί-
σιο που θέσατε. Είμαστε ένα αρκετά δυναμικό και με
μεγάλη παρουσία πια στη ζωή του τόπου δίκτυο και
έχουμε ξεκινήσει κάποιες συνεννοήσεις με την κρατική
εξουσία για να δούμε πως μπορούμε, βάσει της ατζέ-
ντας του 2020 να συντονιστούμε. 

Να ξέρετε ο Δήμος σας θα μπει σε μια οικογένεια 

Δήμων με μεγάλη αλληλοϋποστήριξη μεταξύ τους και
μεταφορά τεχνογνωσίας από την Ευρώπη προς εσάς,
που δεν είναι θεωρητική αλλά πρακτική» απάντησε η
Συντονίστρια του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις του
Π.Ο.Υ. κ. Νταίζη Παπαθανασοπούλου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Δ.Δ.ΥΠ.Π.Υ και Δήμαρχος
Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης μίλησε για την Πολιτι-
κή Σημασία του  Παγκόσμιου Συνεδρίου Υγιών Πόλεων
ενώ  εστίασε, με έντονο ύφος, στις προτεραιότητες που
πρέπει να αναληφθούν από την Κ.Ε.Δ.Ε. για την προ-
ώθηση πολιτικών πρόληψης της Υγείας. 

«Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να διαδρα-
ματίσει καίριο ρόλο στον τομέα της πρόληψης της Υγεί-
ας μέσα από την υιοθέτηση πρακτικών και την υλοποί

ηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων προσυμπτωμα-
τικού ελέγχου τόνισε ο κ.Πατούλης, που ξέσπασε στο
άκουσμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο
Δήμαρχος Νισύρου. 

«Η Κ.Ε.Δ.Ε μπορεί σε πανελλαδικό επίπεδο να απο-
τελέσει το όχημα για να προωθηθούν πρωτοβουλίες και
στον τομέα της Υγείας προς όφελος των τοπικών κοινω-
νιών. 

Κάποιοι εκεί στην ΚΕΔΕ πρέπει να βγουν από τα γρα-
φεία τους και να στείλουνε γιατρό στη Νίσυρο, να  αφή-
σουν τα παιγνίδια με τις μικροπαρέες» είπε ο Δήμαρχος
Αμαρουσίου τονίζοντας πως το πρόβλημα του Δημάρ-
χου Νισύρου «δεν είναι πρόβλημα ενός μεμονωμένου
Δημάρχου είναι πρόβλημα της ΚΕΔΕ, είναι πρόβλημα
όλων μας και όποιος δεν μπορεί να πάει σπίτι του»
κατέληξε ο κ. Πατούλης.

Σκέψεις της Ρ. Δούρου για αποστολή των
σκουπιδιών στην Κίνα ;

Αναφορές σε σκέψεις περί  εξαγωγής των
σκουπιδιών στην Κίνα  από πλευράς της
Περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου  -
υπήρξαν προ ημερών σε δημοσιεύματα  . 
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας

Το Βήμα, οι συνεργάτες της εξεπλάγησαν  με
το σχέδιο της κ. Δούρου δηλαδή  να «εξάγο-
νται» τα σκουπίδια της Αττικής στην Κίνα,
όπου όπως εξήγησε, υπάρχουν ειδικά εργο-
στάσια επεξεργασίας απορριμάτων.  
Στο ερώτημα δε- αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα-  πώς θα μεταφέρο-

νται ως εκεί, η απάντηση ήταν «με δεξαμενόπλοια»!
Να διευκρινισθεί  βέβαια ότι δεν έχει προκύψει κάποια αλλαγή κι ότι

οι ΧΥΤΑ λειτουργούν κανονικά αυτήν την εβδομάδα.

Ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής περί ψευδούς δημοσιεύ-
ματος σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων

Η Περιφέρεια Αττικής εξέδωσε ανακοίνωση εχθές σχετικά με τα
δημοσιεύματα αυτά υπογραμμίζοντας τα εξής: 
Επειδή η διαχείριση των απορριμμάτων χρήζει ιδιαιτέρως
σοβαρής αντιμετώπισης, ψευδή και ανακριβή δημοσιεύματα το
μόνο που πετυχαίνουν είναι τη σκόπιμη παραπληροφόρηση.
Και μάλιστα για ένα θέμα που αφορά στην υγεία των πολιτών,
το περιβάλλον καθώς και την οικονομία της χώρας ολόκληρης. 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3

Οι εκλογές στην Κ.Ε.Δ.Ε. και οι αισιόδοξες προβλέψεις για τον Γιώργο Πατούλη που
διεκδικεί την προεδρεία του οργάνου κυριάρχησαν σε συζητήσεις στο γραφείο 

του λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης .  

Την ενδυνάμωση της συνεργασίας τους για την αντιμετώπιση των κοινωνικών 
προβλημάτων συμφώνησαν οι  Γιάννης Μαυροειδάκος και ο Γιώργος Αντωνόπουλος,
με τον Αντιδήμαρχο κοινωνικής πολιτικής  Αγ. Αναργύρων-Καματερού κ. Ν. Παντελιά

Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος
«Κάλυψη των κενών στα σχολεία μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου»

Για τα κενά στα σχολεία μίλησε,  ο Υφυ-
πουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, σε συνέ-

ντευξη που παραχώρησε , παραδεχόμενος την
ύπαρξη αυτών, κάνοντας λόγο, παράλληλα, για
σταδιακή κάλυψη τους, μέσω των αναπληρω-
τών, μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου.

«Υπάρχουν κάποια κενά σε διάφορα σημεία
της Χώρας. Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου θα έχου-
με πάει όλα τα "κύματα" αναπληρωτών για να
συμπληρώσουμε τα κενά. 

Η προσπάθειά μας από την αρχή ακόμη που
αναλάβαμε είναι μέχρι την πρώτη βδομάδα του
Οκτωβρίου να έχουν ελαχιστοποιηθεί τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό, ώστε να είναι μεμονωμένες
οι περιπτώσεις, οι οποίες προκύπτουν κατά κύριο λόγο από στιγμιαία γεγονότα, δηλαδή άδειες για
λόγους υγείας κ.τ.λ» τόνισε και συμπλήρωσε για τα κενά σε σχολεία του Πειραιά:

«Δεν ισχύει ότι όλα τα Δημοτικά Σχολεία του Πειραιά δεν έχουν γυμναστές και μουσικούς και οι Παιδι-
κοί Σταθμοί παιδαγωγούς. Υπάρχουν σποραδικά κενά σε όλη τη Χώρα, δεν ισχύει ότι όλα τα σχολεία
έχουν κενά στην ίδια πόλη. 

Έχουμε φροντίσει να γίνει ισομερής κατανομή του λίγου προσωπικού που έχουμε, έτσι ώστε να μην
έχουμε μεγάλα κενά. 

Την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου θα καλύψουμε τον μεγαλύτερο αριθμό των κενών».
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναβολή όλων των Πρωταθλήματων!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη ΜΝΉΜΗ

του Κώστα Κατσούλη, ο οποίος έχασε σήμερα
τη ζωή του πέφτοντας θύμα οπαδικής βίας, με

απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού κ. Γιάννη Ανδριανού αναβάλλο-
νται όλοι οι επίσημοι αγώνες των εθνικών

διοργανώσεων των ομαδικών αθλημάτων της
προσεχούς αγωνιστικής.

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟΚ:  ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΗ ΘΗΒΑΣ 
Ο Μανδραικός ΑΟΚ στα πλαίσια της προετοιμασίας του θα δώσει φιλικό αγώνα την προσεχή Πέμπτη 2/10 στο κλει-

στό Μάνδρας με την ομάδα του Αρη Θήβας.

Ο Αθλητικός Όμιλος «Θησέ-
ας» με την συνεργασία του
Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, και
τα καταστήματα Worldofbike
Shop και Project4Cycling διορ-
γανώνουν τον αγώνα Ορεινής
Ποδηλασίας, ενταγμένο στο
αγωνιστικό πρόγραμμα της
Ε.Ο. Ποδηλασίας, διασυλλογικό
αγώνα MTB XCΟ. 

Ο αγώνας θα πραγματοποιη-
θεί την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου
2014 και ώρα εκκίνησης 11.00
με σημείο εκκίνησης και τερματι-
σμού, την περιοχή «Άγιος
Γεώργιος Κιάφας» στην Μάν-
δρα Αττικής.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμ-
φωνα με τους γενικούς κανονι-
σμούς της Ε.Ο. Ποδηλασίας, και
τους ειδικούς κανονισμούς
αυτής, για την Ορεινή ποδηλα-
σία. 

Πρόγραμμα Αγώνων:
ΕΚΚΙΝΗΣΗ 1η: 11:00
Π Α Μ Π Α Ι Δ Ε Σ ,

ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ (30’), ΜΙΝΙ
Μικρά και Μεγάλα, OPEN Kids
(20')

ΕΚΚΙΝΗΣΗ 2η: 11:45
ΠΑΙΔΕΣ, ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ,

ΜΑΣΤΕΡΣ, OPEN FUN (45’)
ΕΚΚΙΝΗΣΗ 3η: 13:00
ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΕΛΙΤ(90’), ΕΦΗΒΟΙ και
ΝΕΑΝΙΔΕΣ, OPEN X-PERT
(75’)

15.00 ΑΠΟΝΟΜΕΣ όλων των
κατηγοριών

Συμμετοχή: Στους διασυλλογι-
κούς αγώνες, δικαίωμα συμμε-
τοχής έχουν όλοι οι
αθλητές/τριες με δελτίο Ε.Ο.
Ποδηλασίας σε ισχύ για το 2014
στις κατηγορίες που αναφέρο-
νται στο πρόγραμμα. Ποδηλά-
της με δελτίο ΕΟΠ ανανεωμένο
για το 2014, δεν μπορεί να συμ-
μετάσχει σε κατηγορία ΟΠΕΝ,
με εξαίρεση αυτούς της κατηγο-
ρίας Masters. Για να πραγματο-

ποιηθεί βράβευση σε κάποια
από τις κατηγορίες να συμμετά-
σχουν 5 τουλάχιστον αθλητές (-
τριες).

Σε διαφορετική περίπτωση
θα γίνει θα γίνει συγχώνευση με
την αμέσως πλησιέστερη και
πολυπληθέστερη ηλικιακά
κατηγορία και ανάλογη τροπο-
ποίηση βραβεύσεις.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΕΚΤΕΣ, ΜΕΧΡΙ 8/10/2014

Χρηματικά Έπαθλα Νικητών:
θα υπάρξουν οικονομικά πριμ
στους νικητές ως εξής:

ΑΝΔΡΕΣ: 1ος 40ευρώ, 2ος
25ευρώ, 3ος 15ευρώ, 4ος και
5ος 10ευρώ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΕΦΗΒΟΙ: 1ος
30 ευρώ, 2ος 20ευρώ, 3ος
15ευρώ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Οργάνωσης –
Πληροφορίες: Κωνσταντόπου-
λος Δημήτρης, τηλ. 6944-
526247

ΑΓΩΝΑΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ 
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΙΑΦΑΣ ΣΤΗΝ ΜΑΝΔΡΑ ΣΤΙΣ 12/10

ΕΠΟ: Να είναι ο τελευταίος φόρος αίματος...
Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον χαμό του Κώστα Κατσούλη εξέδωσε η ΕΠΟ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΠΟ εκφράζουν τη βαθιά οδύνη τους για το θάνατο του
Κώστα Κατσούλη. Ο 46χρονος φίλαθλος έχασε τη μάχη για τη ζωή καθώς υπέκυψε στα τραύματά του
μετά την εγκληματική επίθεση που είχε δεχθεί από χούλιγκανς ενώ παρακολουθούσε τον αγώνα της
αγαπημένης του ομάδας, του Εθνικού, με τον Ηρόδοτο.

Η ΕΠΟ συλλυπείται την οικογένεια του άτυχου φιλάθλου κι εύχεται αυτός να είναι ο τελευταίος φόρος
αίματος που πληρώνει το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ήρθε ο καιρός, η αθλητική οικογένεια της Ελλάδας (όλων των μελών της συμπεριλαμβανομένων) να
δώσει ενωμένη τον αγώνα και για την πρόληψη και για την πάταξη των φαινομένων βίας σε ολόκληρη
την Επικράτεια χωρίς εξαιρέσεις και μ' έναν μόνο στόχο: Ο φίλαθλος που ξεκινά για να παρακολουθήσει
μαζί με την οικογένεια και τους φίλους του μια αθλητική αναμέτρηση να επιστρέφει σώος κι ασφαλής εκεί
απ' όπου ξεκίνησε: Στο σπίτι του!!

Περιθώρια χρόνου δεν υπάρχουν πλέον για κανέναν. Συστρατευμένοι πρέπει να πούμε άμεσα με
πράξεις ένα μεγάλο ΌΧΙ στη βία».

THN TEΤΑΡΤΗ Ο ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΑΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΕΡΜΗΣ ΚΥΒΕΡΙΟΥ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

Ο αναβληθέντας αγώνα ποδοσφαίρου της 2ης  αγω-
νιστικής του 3ου ομίλου Γ’ εθνικής, Ερμής Κιβερίου –
Πανελευσινιακός θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη
1/10/2014, ώρα 16:00 στο ΔΑΚ Λέρνας αντί του ΔΑΚ
Άργους.

Υπενθυμίζουμε ότι λόγω εκτελουμένων εργασιών και
μετά από αίτημα της τοπικής Αστυνομικής Αρχής, το
ΔΑΚ Άργους θεωρήθηκε ακατάλληλο για την διεξαγωγή
το αγώνα στις 21/9.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ Κ.ΚΑΤΣΟΥΛΗ

Η διοίκηση του ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ αναφέρθηκε στο
χαμό του Κώστα Κατσούλη, υποστηρίζοντας σε ανακοί-
νωσή της πως τέτοια περιστατικά προσβάλλουν την
παιδεία και τον πολιτισμό της Ελλάδας. Αναλυτικά:

«Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ,  εκφράζουν την βαθιά τους οδύνη για τον
θάνατο του άτυχου φίλαθλου του Εθνικού Κώστα
Κατσούλη, και συλλυπούνται βαθύτατα τόσο την οικογέ-
νεια του εκλιπόντος, όσο και την οικογένεια του Εθνικού
Πειραιώς.
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Οι Παλαίμαχοι Νέας Περάμου πραγματο-
ποίησαν εκδρομή στα καλά νερά του Βόλου
μαζί με ομολόγους ποδοσφαιριστές απο
Αθήνα και Πειραιά και αγωνίστηκαν σε
αγώνα φιλανθρωπικού χαρακτήρα με τους
επιλέκτους του Βόλου. Για την ιστορία οι
Παλαίμαχοι Νέας Περάμου επικράτησαν με
3-1. Τα τέρματα σημείωσαν οι: Πετρίδης,
Γαλάνός,Τζιαμαλής. Διαιτητής της αναμέ-
τρησης ο Στάθης Σφέτσιος.Για λογαριασμό
των επιλέκτων του Βόλου σκόραρε ο Τρια-
νταφύλλου.

ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ ΒΟΛΟΥ: Δούκας, Κουλαξής,
Μυλωνάς, Κοκκινίδης, Κουβαράς, Κωφί-
δης, Κόρμπας, Νάκας, Τριανταφύλλου,
Τζοβάρας, Μπακαβός, Αραβανόπουλος,
Σεραφείδης, Παρίσης, Κωφίδης Απ., Μπετ-
χαβάς, 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ-ΑΘΗΝΑΣ-

ΠΕΙΡΑΙΑ: Γραμματικός, Σουγιουλτζής,
Βάγιας, Τσιβλέρης, Μερτζανίδης, Τσεγκέ-
λης(Ν.Π), Γεωργακής, Λεονάρδο(Βύζας
Μεγάρων), Κούρσος(Ισθμια), Μάκης
Βιδάλης( Τσεβρετζής, Πέτρος Βιδάλης,
Ιωαννίδης(  Προοδευτική), Πετρίδης,
Γαλάνός, Αλαμάνης, Πολυχρόνου,
Μαρούσης(Δόξα Πειραιά), Σωκράτης
Θυμιόπουλος(Γλυκά Νερά).

***Την αποστολή συνόδευσαν ο έφο-
ρος Θανάσης Τσίρμπας, ο φωτορεπόρ-
τερ Ηλίας Φυλακούρης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...

***Ο πρόεδρος της Νέας Περάμου κ.
Ανδρέας Γραμματικός ευχαριστεί τον
ομολογό του Τζοβάρα Αποστόλη, και
τους κ.κ Σεραφείδη Γιώργο, Παρίση Φιλίπ-

που, Αιμίλιο Κουλαξή και Κωφίδη Χρήστο,
και τους ομολόγους τους για την άψογη

φιλοξενία καθώς και το ξενοδοχείο Νιρβάνα
και το Τσιπουράδικο Παραγάδι στον Βόλο.

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 3-1 
ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΚΤΟΥΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΘΡΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

<Η Διοικούσα επιτροπή της Εθελοντικής Ομά-
δας Ασπροπύργου ΘΡΙΑ-Αθλητικός Όμιλος  καλεί
τα μέλη της στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση
που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή
5/10/2014 στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου
Ασπροπύργου  και ώρα 11.00μμ.

Θέματα
1.       Ενημέρωση για τους σκοπούς και τις δρα-

στηριότητες  του Σωματείου
2.        Διενέργεια Εκλογών για την ανάδειξη

Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτρο-
πής. >

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

''ΖΕΡΒΟΝΙΚΟΛΕΙΑ''

Ολοκληρώθηκε το τουρνουά μπάσκετ γυναικών που έγινε για
τα Ζερβονικόλεια. Την 1η θέση κατέκτησε ο Μελάς Αγίου Ελευ-
θερίου την 2η ο ΓΑΣ Μάνδρας την 3η ο  Πανελευσινιακός και
την 4η η Δάφνη Δαφνίου.Αναλυτικά:

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ 40 - 32
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΤΑΚΙΔΗ 4,ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ,ΚΟΚΚΙΝΗ

4,ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ 11,ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ 3
(1),ΚΟΥΡΠΑ,ΣΑΒΟΥΛΙΔΟΥ 12,ΙΩΣΗΦΙΔΗ 2, ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ
4,ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΑΦΝΗ¨ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ 8,ΣΩΤΗΡΙΟΥ
2,ΤΡΥΦΩΝΙΔΗ,ΛΑΓΟΥ 3,ΜΠΟΤΣΑ, ΓΕΡΑΚΟΥ
11(1),ΓΙΑΤΡΟΥ,ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 2, ΤΣΕΛΙΚΑ,
ΣΠΑΝΟΥ,ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 6

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΜΕΛΑΣ - ΓΑΣΜ  87 - 24
ΓΑΣΜ  ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ, ΚΟΤΣΑΝΗ 2,

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 1, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΤΖΕΛΑ,
ΤΣΙΡΜΠΑ 1, ΣΗΦΑΚΗ 3 (1),ΚΟΤΣΩΝΗ 1 ΤΖΑΒΑΡΗ 2 ,
ΜΕΤΣΑΙ, ΠΕΦΑΝΗ 10,ΧΑΛΑΤΣΙΑΔΟΥ 3

ΜΕΛΑΣ ΚΟΝΤΑΛΗ 9(1), ΑΥΓΕΡΗ 2, ΔΕΤΣΗ 2, ΓΟΥΝΑΡΑ 6,
ΒΕΛΛΕ 6, ΚΑΝΑΒΑΡΟΥ , ΣΤΑΥΡΑΤΗ 5,  ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 7,
ΣΙΟΥΚΑ 14, ΓΙΑΚΑΛΟΥ 4, ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ 8, ΣΕΙΤΑΝΙΔΗ 10,
ΚΟΡΡΕ 8, ΤΣΑΠΑΡΙΚΟΥ 6

***Στην πρώτη ημέρα του τουρνουά μπάσκετ γυναικών
"ΖΕΡΒΟΝΙΚΟΛΕΙΑ 2014" σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Πανελευσινιακός ΑΟΚ-Μελάς Αγ.Ελευθέριος 61-66
ΓΑΣ Μάνδρας-Δάφνη Δαφνίου 42-32
Γραμματεία και ηλεκτρονικός πίνακας ήταν ο Σοφοκλής και ο

Αιμίλιος Λινάρδος.
Προπονητής στην γυναικεία ομάδα του ΓΑΣΜ είναι ο Γιώργος

Διολέτης
Διαιτητής ήταν ο Δημήτρης Πέππας.

ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ  ΑΠΟ
ΤΗΝ ΡΟΒΙΝΑΡΙ

Την ήττα γνώρισε ο Πανελευσι-
νιακός από την Ροβινάρι με
σκόρ 81-84 στο διεθνές φιλικό
που έγινε στο κλειστό της Γού-
βας.

Η ομάδα του Γιώργου Σκαραφί-
γκα δεν καταφέρε στα τελευταία
δευτερόλεπτα του αγώνα να
στείλει το παιχνίδια στην παρά-
ταση αφού τα διαδοχικά τρίπο-
ντα των Ρόμπινσον και Μάρεϊ δεν βρήκαν στόχο. 

Το τελικό αποτέλεσμα είχε διαμορφώσει ο Τρουπέ με
τρίποντο πενήντα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του
αγώνα.

Πρώτος σκόρερ για τον Πανελευσινιακό ήταν ο Μάρεϊ
με 25 πόντους ενώ τον ακολούθησε ο Αθανασούλας με

14.
Για την ομάδα της Ελευσίνας

δεν αγωνίστηκαν οι Δορκοφί-
κης, Τσακαλέρης και Τζόνσον
που είναι τραυματίες.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 39-49,
62-69, 81-84

Πανελευσινιακός: Μάρεί
25(1), 12(1), Κόξ 12(2), Μάρκο-
βιτς 7(1), Ρόμπινσον 9(1), Αθα-
νασούλας 14(4), Αβραμίδης 2,
Βασιλοπουλος, Καλλές.

Ροβινάρι: Γουότσον 17(2), Τρουπέ 16(3), Γούντς 23,
Στέφαμ 2, Ντάρμπυ 2, Κρεμέν 3(1), Μιλόσεβιτς 6, Κάρ-
πελετς 9(1), Άκτας 5(1).

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ''ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ''
Η ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΛΟΣΣΟ

Το τουρνουά ''Αισχυλείων'' θα διεξαχθεί με την συμμετοχή των ομάδων της ΑΕΚ και του Κολοσσού
Ρόδου. Αναλυτικότερα την Τετάρτη 1/10 στις 17.00 ο Πανελευσινιακός θα αγωνιστεί με την ΑΕΚ και την

Πέμπτη 2/10 στις 20.30 με την ομάδα του Κολοσσού.
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Να τονισθεί ότι ο Σύλλογος  Εθελοντών
Θριασίου Πεδίου εφέτος βραβεύτηκε σαν
την μεγαλύτερη ομάδα ΜΚΟ, το έπαθλο
εκτός του μεταλλίου, ήταν και μία 4ημερη
κρουαζιέρα προσφορά από την Εταιρία
LOUIS CRUISES και που μετά από κλήρω-
ση που έγινε επιτόπου στις γυναίκες με
εμπειρία καρκίνο μαστού, (που μας είχαν
δηλώσει συμμετοχή και ήταν μαζί μας στο
Ζάππειο) τυχερή ήταν η κ. Αθανασιάδου
Μαρία, της ευχόμαστε καλό της ταξίδι.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Καλυ-
μνάκης με μια ξεχωριστή ανακοίνωση ευχα-
ριστεί όλους όσοι στήριξαν την προσπάθεια
αυτή και πιο συγκεκριμένα αναφέρει :

Θέλουμε να ξεκινήσουμε ευχαριστώντας
για την φωτογράφηση στο Παλαιό Ελαιουρ-
γείο την Περιφερειάρχη κ. Δούρου Ρένα, τον 

Αντιπεριφερειάρχη κ. Βασιλείου Γιάννη, την
κ. Ελισάβετ Τασούλη Περιφερειακή Σύμβου-
λο Νοτίου Τομέα, τον Αντιδήμαρχο Ελευσί-
νας Μαγούλας κ. Τσάτση Δημήτρη, την Πρό-
εδρο του Πολιτιστικού κ. Βασιλείου Μαρία,
τον υπεύθυνο στα Πολιτιστικά του Δήμου
Ελευσίνας κ. Καμπάνη Γαβριήλ, την Πρόε-
δρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με
Καρκίνο Μαστού και φίλη κ. Κλεοπάτρα
Γαβριηλίδου, την κ. Καλλιόπη Παπαγγελή
Αρχαιολόγο, Επιμελήτρια Υπεύθυνη για τον
Αρχαιολογικό Χώρο και το Αρχαιολογικό
Μουσείο Ελευσίνας, την καλή μας φίλη και
γνωστή μας Εικαστικό κ. Μαίρη Ζυγούρη και
όλες τις Εθελόντριες και Φίλες του Συλλόγου
Εθελοντών Θριασίου Πεδίου!!!

Ένα ευχαριστώ και στους άνδρες Εθελο-
ντές μας για την πολύτιμη βοήθειά τους, 

καθώς και στους Φωτογράφους μας που
Εθελοντικά και αυτοί, ήρθαν να φωτογραφί-
σουν τις δραστηριότητες μας.

Άλλο ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορη-
γούς μας, αυτούς που μας βοήθησαν με τα
πούλμαν, μπαλόνια κ.λ.π. για όλη αυτήν την
μεγάλη επιτυχία μας, Αντιπεριφέρεια Δυτικής
Αττικής, Δήμο Ελευσίνας, Εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ
Ελευσίνας, Σούπερ Μάρκετ Σκλαβενίτης,
εταιρία Γιάννης Στεφανίδης JAS που εκτός
του πούλμαν μας βοήθησε και στην αγορά 

μπαλονιών για την ημέρα του αγώνα, το 

γραφείο γενικού τουρισμού LAKY TOURS
– Οικονόμου Κωνσταντίνα, Βιβλιοπωλείο το
ΚΑΝΑΚΗ Παναγιώτη και Γεωργίας Κανάκη. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς
για την αγάπη τους στην περιοχή μας και σε
όλες τις Γυναίκες!!!

Οι τελικές συμμετοχές μας στον αγώνα
Greece Race for the Cure 2014 στο Ζάπ-
πειο με το Άλμα Ζωής συνολικά μαζί με τις
ομάδες υποστήριξης έφτασαν τις 566 εγγρα-
φές!!! 

Μπράβο σε όλους!

Αρχαιολογικοί θησαυροί στα χέρια
72χρονου αρχαιοκάπηλου

Συνελήφθη, σε χωριό της Ημαθίας, από αστυνομικούς του
Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, ένας 72χρονος, σε
βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργημα-
τικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της παράβασης του
νόμου περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της
πολιτιστικής κληρονομιάς, της παράνομης οπλοκατοχής
και της υπεξαίρεσης.
Ειδικότερα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, πραγμα-
τοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 72χρονου, όπου μεταξύ
άλλων εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός χάλκινων και ασημέ-
νιων νομισμάτων της Ελληνιστικής, Ρωμαϊκής, Βυζαντινής
και Οθωμανικής Περιόδου, καθώς και πλήθος χάλκινων και
λίθινων κοσμημάτων (δαχτυλίδια, βραχιόλι, σταυρός) Βυζα-
ντινής και Μεταβυζαντινής Περιόδου. 

Πρόταση νόμου για κατώτατο μισθό 
751 ευρώ ετοιμάζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Πρόταση νόμου με την οποία θα ζητά επαναφορά του
κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ καθώς και όλων των συλ-
λογικών συμβάσεων σε επίπεδα προ μνημονίου αναμένε-
ται να καταθέσει έως την ερχόμενη Πέμπτη ο ΣΥΡΙΖΑ.
Οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν και τυπικά στην αυρια-
νή συνεδρίαση του προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομά-
δας, το οποίο θα προγραμματίσει και τις επόμενες ανάλο-
γες κοινοβουλευτικές κινήσεις.
Με τον τρόπο αυτό, η αξιωματική αντιπολίτευση επιχειρεί
να αναδείξει τις βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα
αναλάβει σε περίπτωση που αναλάβει την εξουσία.

Στα καταστήματα με διευρυμένο ωράριο
Πληρωμή ΕΝΦΙΑ και βεβαιωμένων οφειλών στα ΕΛΤΑ μέχρι το βράδυ της Τρίτης

Μέχρι σήμερα, Τρίτη, στις 8:30 το βράδυ, θα μπορούν οι πολίτες να εξοφλούν τις βεβαιωμένες οφειλές ΕΝΦΙΑ και φόρου
εισοδήματος στα 59 καταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, όπως αναφέ-
ρεται σε σχετική ανακοίνωση των ΕΛΤΑ.

Γιακουμάτος: Απέδωσαν οι πιέσεις για φθηνότερο γάλα
Από τις 22 Σεπτεμβρίου οι τιμές του γάλακτος έχουν μειωθεί σε όλα τα σουπερμάρκετ κατά 5- 10%, χωρίς να συνυπο-

λογίζονται οι εκπτώσεις και οι προσφορές, υποστήριξε τη Δευτέρα ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γεράσιμος Γιακουμάτος.
Απέφυγε πάντως να σχολιάσει το εάν ήταν αποτελεσματικό το μέτρο της επιμήκυνσης του χρόνου ζωής στο φρέσκο γάλα.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε για το έργο του υπουργείου το τελευταίο τρίμηνο, ο κ. Γιακουμάτος ανέφερε ότι
οι γαλακτοβιομηχανίες και τα σουπερμάρκετ ανταποκρίθηκαν στην έκκληση για μειώσεις τιμών, στο πλαίσιο της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης.«Δεν κάνουμε συμφωνίες κυρίων, δίνουμε όμως ιδιαίτερη έμφαση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και
στη συγκεκριμένη περίπτωση το μέτρο απέδωσε» είπε ο υφυπουργός.

Όσον αφορά την επιμήκυνση του χρόνου ζωής του φρέσκου γάλακτος, με στόχο τη μείωση των τιμών, ο υφυπουργός
δεν θέλησε να σχολιάσει αν το μέτρο απέδωσε, αφήνοντας ωστόσο ανοικτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του νόμου τον
Δεκέμβριο, όπως άλλωστε προβλέπει η ρύθμιση.

Εντυπωσιακή αύξηση στις αναφορές για 
διαφθορά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

στρατιωτικές υπηρεσίες, Λιμενικό & Πυροσβε-
στική 

Εντυπωσιακή αύξηση στις αναφορές για διαφθορά και άλλες
παράνομες ενέργειες σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε στρατιωτικές
υπηρεσίες, στο Λιμενικό, στην Πυροσβεστική και στην Αστυνομία
καταγράφτηκε το 2013, σύμφωνα με την έκθεση της Υπηρεσίας
Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. την οποία δημοσιεύει το
Βήμα.

Η έκθεση αποτυπώνει την έξαρση της διαφθοράς στον ευρύτε-
ρο δημόσιο τομέα αλλά και τη διάθεση των πολιτών να μη συμμε-
τέχουν σε αυτό τον «νόμο της σιωπής». Άλλο ένα ιδιαίτερα απο-
καλυπτικό στοιχείο είναι ότι σχεδόν οι μισοί από τους κατηγορου-
μένους για διαφθορά, στο πλαίσιο των ερευνών της αρμόδιας υπη-
ρεσίας της ΕΛ.ΑΣ. από το 1999 ως το 2013, έχουν τελικώς αθωω-
θεί από τα δικαστήρια.

Στην ίδια έκθεση παρουσιάζονται στοιχεία από την εσωτερική
έρευνα στην ΕΛ.ΑΣ. για «θύλακες» της Χρυσής Αυγής στο Σώμα.
Μάλιστα παρουσιάζεται σειρά απόρρητων ερευνών που είχε δια-
τάξει το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. αλλά και ο Συνήγορος του Πολίτη για
142 ύποπτες συμπεριφορές του αστυνομικού προσωπικού την
περίοδο 2009-2013.

Διπλάσιες υποθέσεις
Όπως σημειώνεται στην έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας της 

ΕΛ.ΑΣ., «το έτος 2013 η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων
διαχειρίστηκε συνολικά 2.060 υποθέσεις έναντι μόλις 1.060 το
2012 και 797 το 2011. Από αυτές, 1.288 αφορούσαν αστυνομικό
προσωπικό, 470 υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 45
στις οποίες υπήρχε συμμετοχή αστυνομικών και υπαλλήλων δημό-
σιου τομέα και 257 οι οποίες αφορούσαν ιδιώτες. Εφαρμόστηκε η
αυτόφωρη διαδικασία σε 108 υποθέσεις, κατά τη διάρκεια των
οποίων συνελήφθησαν 317 άτομα».

Όσον αφορά τους αστυνομικούς, το 2013 υπήρξαν 1.037 σχε-
τικές καταγγελίες προς τους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. έναντι 610
το 2012 και 501 το 2011 (αύξηση δηλαδή το 2013 της τάξης του
70%). Τα αδικήματα στα οποία παρουσιάζεται μεγαλύτερη αύξηση
καταγγελιών είναι τα πειθαρχικά (ποσοστό αύξησης 531,03%), τα
ναρκωτικά (αύξηση 91,30%), αδικήματα αστυνομικών σχετικά με
αλλοδαπούς όπου το ποσοστό αύξησης είναι περίπου 56% και,
τέλος, παραβιάσεις της νομοθεσίας με τα όπλα όπου η αύξηση
είναι 53%.

Το 2013 υπήρξε και αύξηση καταγγελιών που αφορούν δημό-
σιους υπαλλήλους, σε ποσοστό κατά 75%. Η επιμέρους ανάλυση
των περισσότερων αναφορών για παράνομες και ύποπτες ενέρ-
γειες και συμπεριφορές είναι χαρακτηριστική. Υπήρξε αύξηση
καταγγελιών που αφορούν το Λιμενικό Σώμα κατά 433%, για το
Πυροσβεστικό Σώμα κατά 320%, σχετικά με στρατιωτικές υπηρε-
σίες κατά 200%, καταγγελιών που αποδίδονται σε στελέχη και
υπαλλήλους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατά 142,86%, για ασφαλι-
στικά ταμεία κατά 33,33%, σχετικά με δημόσιες επιχειρήσεις κατά
26,92% και, τέλος, που αφορούν υπηρεσίες Υγείας κατά 25%.

ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΑΔΑ

Απόπειρα αυτοκτονίας στο μετρό

Στο σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας

Στις ράγες του Μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας έπεσε
εχθές ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος επιχείρησε να
βάλει τέλος στη ζωή του. Ευτυχώς όμως ο οδηγός ακι-
νητοποίησε το συρμό και ο νεαρός άνδρας είναι καλά
στην υγεία του, έχοντας μόνο κάποιες αμυχές.

Διεκόπησαν για λίγη ώρα τα δρομολόγια του μετρό με
κατεύθυνση προς αεροδρόμιο και οι επιβάτες με προο-
ρισμό το μετρό επιβιβάζονται στον προαστιακό σιδηρό-
δρομο, ενώ με καθυστερήσεις διεξάγονται και τα δρομο-
λόγια του μετρό στο τμήμα Αεροδρόμιο - Αγία Μαρίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η αποκατάσταση των δρο-
μολογίων αναμένεται εντός της επόμενης ώρας.

Οι φωτό του κ. Καλυμνάκη 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3
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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

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

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

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

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

H Διοίκηση της  Ομάδας Μπάσκετ του  ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο.Κ.,
σας καλεί στην παρουσίαση της ομάδας την Δευτέρα 06 Οκτώβρη 2014
και ώρα 19.30 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ελευσίνας «Λεωνίδας

Κανελλόπουλος», Δραγούμη 37 Παραλία Ελευσίνας 

Για το Δ.Σ. της Ομάδας,
Ο Πρόεδρος                                Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Φιλίππου                        Αντώνης Δασκαλάκης

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ  ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΗ ΣΤΙΣ  5μμ
ΣΤΟ ΣΤΕΚΙ  ΜΑΣ  ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΗΝΕΙΟΥ 4

ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ
΄΄ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ΄΄..

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
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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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TO ΣΗΜΕΡΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟΥ ΑΤΤΙCA TV
11.00 Υγεία και νανο-
τεχνολογία

12.00 Tηλεπώληση βότα-
νου ashwagandha

13.00 Tηλεπώληση προϊ-
όντων αδυνατίσματος

14.00 Τηλεδώρα
15.00 Μέρα με την μέρα
16.00 Υγεία και νανοτε-
χνολογία
17.00Επαγγελματικός
Προσανατολισμός, Σκη-
νοθέτης θεάτρου
17.15 Παραμυθιού
αρχή, Μύγα ή μέλισσα;

17.30 Μαγειρεύοντας
ελληνικά, Πατάτες γεμι-
στές

17.40 Se lever, προϊό-
ντα ομορφιάς
18.00 Tηλεπώληση προϊ-
όντων αδυνατίσματος

19.00 Se lever, προϊό-
ντα ομορφιάς
19.20 Καστελόριζο

20.00Προσανατολισμοί,
Ψυχολογική υποστήριξη
των περιθαλπόντων
ασθενών με νόσο
Alzheimer

20.50 Λάρνακα
21.00 Κοντά στον
πολίτη, Επιληψία

21.30 Μονόμηλος 21.40
Se lever, προϊόντα ομορ-
φιάς
22.00 Φ ι λ ο λ ο γ ι κ ό ς
Σύλλογος Παρνασσός,
Γύρω από το Λόρκα:
σονάτες για βιολί και
πιάνο

23.20 Se lever, προϊό-
ντα ομορφιάς

23.40 Χάλκη
00.00 Democracy Now

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

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

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

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546674-5546285

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

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

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-

5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213

2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

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

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

210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210

5546993 - 5560800 - 5543065

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑΣτο κατάστημά
μας θα βρείτε:

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

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

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

ΙΒΙΣΚΟΣ
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Φουντώνει η κόντρα 
Ντινόπουλου- Μητσοτάκη 
"Έκανα πλάκα με τη Δούρου", 

λέει ο ΥΠΕΣ

«Οι πέντε δήμαρχοι έπρεπε να επιτρέψουν τον έλεγ-
χο των συμβάσεων» τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών,
Αργύρης Ντινόπουλος, προσθέτοντας ότι οι νόμοι πρέ-
πει να εφαρμόζονται.

«Γι’ αυτό και εγώ… αυτό ακριβώς έκανα, τους τάραξα
στη νομιμότητα» ανέφερε ο κ. Ντινόπουλος, μιλώντας
στην πρωινή εκπομπή του Mega.

Σε ό,τι αφορά τη δήλωση του υπουργού Εσωτερικών
σχετικά με την Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένα Δούρου, ο
ίδιος σημείωσε, ότι το σχόλιο ‘εγώ τάσσομαι με τη Δού-
ρου’, ήταν «ειρωνικό», χαρακτηρίζοντας την εν λόγω
δήλωση «διαστρεβλωμένη».

Την ίδια στιγμή καλά κρατεί η κόντρα ανάμεσα στον
Αργύρη Ντινόπουλο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για
τους ελέγχους στους δημοτικούς υπαλλήλους. Ο κ. Ντι-
νόπουλος πήρε ξανά αποστάσεις από τον υπουργό
Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 

«Υπάρχει ένα συμβούλιο της δικαιοσύνης που θα
αποφασίσει αν οι πέντε δήμαρχοι διέπραξαν κάποιοι
αδίκημα», δήλωσε μιλώντας στο MEGA Ο κ. Ντινόπου-
λος, σχετικά με την αποστολή των φακέλων των δημάρ-
χων που αρνήθηκαν να γίνει έλεγχος, στην εισαγγελία
του Αρείου Πάγου. 

Αν και σημείωσε ότι δεν συμφωνεί με εκείνους που δεν
δέχθηκαν να συνεργαστούν, ο υπουργός Εσωτερικών
τόνισε πως κάποιοι θέλουν να εμφανίσουν ως «κατερ-
γαρέους» τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης που
είναι αιρετοί, τη στιγμή που αρκετοί από αυτούς άφησαν
τις δουλείες τους για να υπηρετήσουν τα κοινά. 

Πρόσθεσε ότι συμφωνεί με τον κ. Μητσοτάκη για τον
επανέλεγχο των συμβάσεων, διευκρινίζοντας ότι εφό-
σον ελήφθη αυτή η απόφαση ο ίδιος έπραξε το καθή-
κον του. Υπογράμμισε όμως πως δεν θεωρεί ότι το
ζήτημα το συμβάσεων είναι το βασικό πρόβλημα της
αυτοδιοίκησης στην παρούσα φάση. 

Στήριξη ρευστότητας σε χιλιάδες επιχειρήσεις
θα δώσει το νέο σύστημα καταβολής του
ΦΠΑ που αναμένεται να ξεκινήσει από την

1η Οκτωβρίου και θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή τον
Ιανουάριο του 2015. Με το νέο σύστημα, που ψηφί-
στηκε τον περασμένο Απρίλιο, όσοι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες και επιχειρήσεις κάνουν τζίρο έως 500.000
ευρώ θα έχουν την ευχέρεια στις συναλλαγές χονδρι-
κής να μην αποδίδουν τον ΦΠΑ για όσο διάστημα
δεν τον έχουν εισπράξει. Το σύστημα αυτό εφαρμό-
ζεται ήδη σε Βρετανία, Ισπανία, Πορτογαλία και
Μάλτα, σε προαιρετική βάση, με όριο τις 500.000
ευρώ, που υπό προϋποθέσεις μπορεί να αυξηθεί
έως και στα 2 εκατ. ευρώ. Εντός των επομένων ημε-
ρών η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερί-
να Σαββαΐδου αναμένεται να υπογράψει όλες τις
απαραίτητες αποφάσεις και εγκυκλίους για την ενερ-
γοποίηση του νέου συστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Σαββαΐδου έχει
υποβάλει αίτημα στην αρμόδια διεύθυνση της Κομι-
σιόν για διεύρυνση του ορίου τζίρου των επιχειρήσε-
ων που μπορούν να υπαχθούν στο νέο σύστημα
από τα 500.000 ευρώ στα 2 εκατ. ευρώ. 

Σήμερα ο εκδότης του τιμολογίου είναι υπόχρεος
για την καταβολή του ΦΠΑ μέσα στην προθεσμία
υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, ήτοι κάθε
μήνα ή τρίμηνο ανεξάρτητα με το εάν αυτό πληρωθεί
έξι μήνες αργότερα. Πιο απλά μια επιχείρηση σήμερα
υποχρεούται να πληρώσει στο Δημόσιο τον ΦΠΑ 

στις ανωτέρω ημερομηνίες ακόμα και αν δεν τον
έχει εισπράξει. Πλέον, η πληρωμή του ΦΠΑ θα γίνε-
ται μετά την είσπραξή του, ήτοι όταν μια επιχείρηση
εκδίδει ένα τιμολόγιο, θα είναι υποχρεωμένη για την
καταβολή του ΦΠΑ μόνο όταν το τιμολόγιο πληρωθεί.
Το σύστημα θα επιτρέψει στους φορολογούμενους με
κύκλο εργασιών μικρότερο από 500.000 ευρώ να
αναβάλουν την καταβολή ΦΠΑ μέχρι τη στιγμή που
θα πληρώσει ο πελάτης τους. 

Μια ηλεκτρονική αίτηση για την ένταξη στο σύστη-
μα αλλά και προσαρμογή των λογιστικών συστημά-
των των επιχειρήσεων ώστε να καταγράφονται με
σαφήνεια εισπράξεις και πληρωμές ως προς τον
ακριβή χρόνο. 

Οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται ηλεκτρονικά
στη φορολογική Διοίκηση, προκειμένου να προκύ-
πτει ο χρόνος κατά τον οποίο υπάρχει υποχρέωση
απόδοσης του ΦΠΑ που έχει εισπραχθεί. Όσοι επι-
λέξουν το νέο σύστημα θα πρέπει να εκδώσουν
φορολογικά στοιχεία στα οποία θα αναγράφεται η
ένδειξη «Ειδικό καθεστώς καταβολής φόρου κατά τον
χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής», ώστε να είναι
γνωστό στον αντισυμβαλλόμενό τους ότι μπορεί να
εκπίπτει ο ΦΠΑ κατά τον χρόνο πληρωμής. Τέλος, οι
πελάτες των επιχειρήσεων που αποφασίζουν να
ενταχθούν σε αυτό το καθεστώς θα αναβάλλουν επί-
σης την έκπτωση του ΦΠΑ έως τον χρόνο κατά τον
οποίο πραγματοποιείται η πληρωμή των τιμολογίων
των προμηθευτών τους.

Πρώτα η είσπραξη του ΦΠΑ 
και μετά η καταβολή του για τις επιχειρήσεις

Μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθεί νέο πρό-
γραμμα του ΟΑΕΔ για την δημιουργία από
ανέργους εγγεγραμμένους του Οργανισμού

επιχειρήσεων ΚοινΣεπ όπου θα προβλέπει την στήριξη
τους μέσω καθοδήγησης αλλά και οικονομικής ενίσχυ-
σης μέσω επιδότησης που θα φτάνει έως και τα 10.000
ευρώ. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με ανακοίνωση του υφυπουρ

γού Εργασίας κ.Πλακιωτάκη μέσα στην
εβδομάδα υπογράφεται υπουργική από-
φαση για την δημιουργία 13 περιφερεια-
κών μηχανισμών υποστήριξης των επιχει-
ρήσεων ΚοινΣεπ ενώ θα προβλέπει και
τους όρους του νέου προγράμματος του
ΟΑΕΔ για την επιδότηση των εν λόγω επι-
χειρήσεων. 

Στις Περιφέρειες θα δημιουργηθούν θερμοκοιτίδες
υποστήριξης των επιχειρήσεων ενώ η διαδικασία για
την υποβολή των αιτήσεων θα γίνει γνωστή στην ιστο-
σελίδα του ΟΑΕΔ. 

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)
είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με
περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του
νόμου την εμπορική ιδιότητα. 

Η Κοιν.Σ.Επ. είναι επιχείρηση η οποία ανήκει και διοι

κείται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βασί
ζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρ-

δος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν
αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο τομέας της κοινωνικής
οικονομίας απασχολεί σήμερα πάνω από 11 εκατομμύ-
ρια εργαζόμενους, αντιπροσωπεύοντας το 6% της
συνολικής απασχόλησης. 

Στη Γαλλία, η Κοινωνική Οικονομία αντιπροσωπεύει
το 10 % του ΑΕΠ και το 12% της απασχόλησης. 

Στην Μεγάλη Βρετανία υπάρχουν πάνω από 68.000
κοινωνικές επιχειρήσεις, συμβάλλοντας με 24 δις.λίρες
στην οικονομία απασχολώντας 800.000 εργαζόμενους. 

Στην Ισπανία, μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές επι-
χειρήσεις στην Ευρώπη , απασχολεί πάνω από 83.000
άτομα σε 256 εταιρείες και είχε κύκλο εργασιών άνω των
14 δις. € το 2011.

ΑΠΟ ΜΕΡΑ ΣΕ ΜΕΡΑ 
Η στήριξη ανέργων μέσω επιχειρήσεων ΚοινΣεπ 

Προβλέπεται καθοδήγηση και οικονομική ενίσχυση μέσω επιδότησης
που θα φτάνει έως και τα 10.000 ευρώ.


