
Ζωηρός προεκλογικός παλμός 
στην ομιλία του Γ. Δρίκου στο Αιγάλεω

«Οι πολίτες θα δώσουν ξανά την
απάντησή τους σε όσους 

δεν σεβάστηκαν την ψήφο τους
και επιχειρούν να νοθεύσουν τη
λαϊκή βούληση», τόνισε ο νυν
δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΩΛΙΑΣΚΟΣ
«Στη σιωπή του κ. Δρίκου για τις Ερυθρές 

απαντάμε με σχέδιο και λύσεις»
Τις προγραμματικές θέσεις και το 

όραμα της ‘’Δημοτικής Συνεργασίας’’ για
την πόλη των Ερυθρών, παρουσίασε 

ο επικεφαλής της παράταξης 
σε κεντρική συγκέντρωση 

ΠΑΡΟΛΙΓΟ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

Πατέρας πυροβόλησε
με καραμπίνα τον
40χρονο γιο του

ΚΑΠΗ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 
Ομιλία σήμερα

για τον Έμπολα
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ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

EΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ 

ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΕΠΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΓΡΑΨΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ...ΕΓΡΑΨΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ...
ΟΙ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ 63-32 
ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ 

ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ

TΗΝ ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΣΥΖΗΤΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Σε 58 ανέρχονται 

τα θέματα 
της ημερήσιας

διατάξης 

Ασπρόπυργος: 
Ένοπλη ληστεία
σε εργοστάσιο 
ανακύκλωσης

χαρτιού
Οι δράστες, ακινητοποίησαν τους

 φύλακες και απέσπασαν χρηματικό
ποσό και ηλεκτρονικούς υπολογιστές,

από τα γραφεία του εργοστασίου

Απάλλαξε μεγάλη μερίδα
οικογενειών από τα τροφεία
στους παιδικούς σταθμούς

Ο δήμαρχος
Χαϊδαρίου
Μ. Σελέκος

Εθελοντική Αιμοδοσία στο 10ο
Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών από

το ‘’Δέντρο Ζωής’’
--  ΕΕΛΛΑΑ  κκααιι  ΕΕΣΣΥΥ,,  μμπποορρεείίςς  νναα  ππρροοσσφφέέρρεειιςς!!

Aιτήματα της Ένωσης Γονέων 
Αχαρνών προς το Δημοτικό

Συμβούλιο, για στήριξη
των σχολείων 

Σελ: 7

Σελ: 10-12

Σελ: 6

Σελ: 5

Σελ: 2-8

Σελ:  3

Σελ: 5

Σελ: 2-4

«Σφιχτός» ο κορβανάς
του νέου ΕΣΠΑ για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Σε νέο μοντέλο 
λειτουργίας -

με μεγαλύτερη
εποπτεία -  εστιάζει
η κεντρική διοίκηση, 

για την αποτροπή
ελλειμμάτων 

στους δήμους

Σελ: 5

Σελ: 3

Σελ: 3



TΗΝ ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΣΥΖΗΤΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Στα 58 ανέρχονται τα θέματα της ημερήσιας διατάξης 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΩΛΙΑΣΚΟΣ
«Στη σιωπή του κ. Δρίκου για τις 

Ερυθρές απαντάμε με σχέδιο και λύσεις»
Τις προγραμματικές θέσεις και το όραμα της ‘’Δημοτικής 
Συνεργασίας’’ για την πόλη των Ερυθρών, παρουσίασε 
ο επικεφαλής της παράταξης σε κεντρική συγκέντρωση 

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

Θεοφυλακτίδου
Άννα Γ. Ερμού 82 &

Πετράκη,
Τηλέφωνο:
2105561723

Ασπρόπυργος

Καμπόλης Παν. 
Πλάτωνος 1,
2105572588

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Αναστοπούλου - Κόλ-

λιου Στυλιανή Σ.
Δημαρχείου & Στρα-

τηγού Λιόση,
2102473654

Αχαρνές

Γκάτζιου Σοφία Φ.
Πάρνηθος 118, 

Τηλέφωνο: 
2102403004

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α
ΜΙΧΟΓΛΟΥ Ε ΟΕ
Δεκελείας 41 & 
Ξενοφώντος, 
Τηλέφωνο: 
2102463057

Μάνδρα
Μαρτζέλης Χρήστος

Στρατηγού Ρόκκα
56, Τηλέφωνο:

2105555550

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30.

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Αυξημένη συννε-
φιά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 11 έως 18
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αικατερίνη, Καίτη,

Νίκων, Μερκούριος 

2 - ΘΡΙΑΣΙΟ Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014

Σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τεθούν πολλά θέματα
εκτός ημερήσιας διάταξης στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Ασπροπύργου, η οποία θα ξεκινήσει στις 19:00 μ.μ. . 

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται πλήθος θεμάτων και -
μεταξύ άλλων-  η «Εκλογή μέλους Επιτροπής Συμπαραστάτη του
Δημότη και της Επιχείρησης» κι η έγκριση μελέτης για τη σύνδεση
των κατοικιών με αποχέτευση (Γ΄ΦΑΣΗ) 

Αναλυτικότερα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1 : Έγκριση 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ασπροπύργου,
οικ. Έτους 2014.Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών
κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 2ο : «Εκλογή μέλους Επιτροπής Συμπαραστάτη του
Δημότη και της Επιχείρησης».

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κος Ισίδωρος
Τσίγκος.

Θέμα 3ο : «Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης».
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κος Ισίδωρος

Τσίγκος.

Θέμα 4ο : «Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επω-
νυμία «Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλι-
κίας», οικ. Έτους 2015».

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ του Οργανισμού Άθλησης

και Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας κος Τσόκας Γεώργιος.
Θέμα 5ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση συμβάσεων μίσθω-

σης έργου και καθορισμός ειδικοτήτων αυτών, του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία «Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης
Ηλικίας».

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ του Οργανισμού Άθλησης
και Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας κος Τσόκας Γεώργιος.

Θέμα 6ο :«Λήψη απόφασης για την έγκριση Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία «Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης
Ηλικίας»».Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ του Οργανισμού
Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας κος Τσόκας
Γεώργιος.

Θέμα 7ο : «Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου –Αντιπροέ-
δρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Άθλησης &
Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας»».

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ του Οργανισμού Άθλησης
και Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας κος Τσόκας Γεώργιος.

Θέμα 8ο : «Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου –Αντιπροέ-
δρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο»».Ειση-
γητής: Ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου κος Μπουραντάς
Μελέτιος.

Θέμα 9ο : «Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επω-
νυμία «Πνευματικό Κέντρο», οικ. Έτους 2015».

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου κος Μπου-
ραντάς Μελέτιος.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

«Στη σιωπή του κ. Δρίκου για τις Ερυθρές  απαντάμε
με το πρόγραμμά μας, στη σιωπή του κ. Δρίκου απα-
ντάμε με σχέδιο και λύσεις, απαντάμε στον κ. Δρίκο με
το όραμά μας», τόνισε στην κεντρική προεκλογική
συγκέντρωση στις Ερυθρές ο επικεφαλής της παράτα-
ξης ‘’Δημοτική Συνεργασία’’ Θ. Πανωλιάσκος. 

Ειδικότερα ο κ. Πανωλιάσκος,  παρουσία πολλών
κατοίκων της περιοχής , του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής
Αττικής αλλά και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ένα-
ένα τα σχέδια για την περιοχή όπως: 

• Η ίδρυση Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης
των Ερυθρών για την αξιοποίηση των παραγόμενων
αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων για την προώ-
θηση τους στην Τοπική Αγορά

• Η ίδρυση Γραφείου ενημέρωσης και απα-
σχόλησης για την ενημέρωση και στήριξη των ανέργων της περιοχής

•Η δημιουργία Κοινωνικών Δομών για όλους
•Η ενίσχυση των Αστυνομικών  Τμημάτων και των πεζών περιπολιών για να αντιμετωπιστεί η ολοένα αυξα-

νόμενη εγκληματικότητα
•Ο Καθαρισμός των  ρεμάτων σε όλες τις αγροτικές εκτάσεις  του Δήμου
•Η Βελτίωση, συντήρηση και  διάνοιξη όπου απαιτείται των αγροτικών δρόμων
•Το κλείσιμο και αποκατάσταση της παράνομης χωματερής που δημιούργησε η σημερινή Δημοτική Αρχής
•Η αναβάθμιση  και αποκατάσταση των κακοτεχνιών

του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης
•Η εφαρμογή  της μελέτης αναβάθμισης των εγκατα-

στάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού  σε 3ου βαθμού επε-
ξεργασίας

•Η σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης αναθεώρησης
και εφαρμογής του σχεδίου πόλης, μέσα από ανοικτές διαδι-
κασίες και με δημοψήφισμα αν χρειαστεί.

•Η ανάπλαση και αξιοποίηση της έκτασης των 240
στρεμμάτων του ανενεργού στρατοπέδου.

Κλείνοντας ο κ. Πανωλιάσκος υπογράμμισε τα εξής : ‘’Είμα-
στε έτοιμοι μαζί με τους πολίτες, με οδηγό τις ανάγκες τους
και όχημα το όραμά μας να ανασυγκροτήσουμε τον Δήμο, να
κάνουμε τη ζωή όλων μας καλύτερη».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8
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«Σφιχτός» ο κορβανάς του νέου
ΕΣΠΑ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
Σε νέο μοντέλο λειτουργίας -με μεγαλύτερη εποπτεία-

εστιάζει η κεντρική διοίκηση, 
για την αποτροπή ελλειμμάτων στους δήμους

Ασπρόπυργος: 
Ένοπλη ληστεία 
σε εργοστάσιο 

ανακύκλωσης χαρτιού

Ένοπλη ληστεία σε εργοστάσιο ανακύ-
κλωσης χαρτιού, ιδιοκτησίας νεαρού
επιχειρηματία, στον Ασπρόπυργο,

τα ξημερώματα του Σαββάτου - 05.55 - όταν
άγνωστοι δράστες εισέβαλαν σ' αυτό, κρατώ-
ντας όπλα και λοστούς.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την επίσημη ανακοί-
νωση της ΕΛ.ΑΣ., 5 άγνωστοι δράστες, που
είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προ-
σώπων τους, εισήλθαν στο εργοστάσιο και με
την απειλή όπλων και λοστών, ακινητοποίη-
σαν τρεις φύλακες και απέσπασαν χρηματικό
ποσό, 2 κινητά τηλέφωνα και άγνωστο μέχρι
στιγμής αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών,
από τα γραφεία του εργοστασίου. 

Οι δράστες που διέφυγαν, αναζητούνται από
την ΕΛ.ΑΣ.

«Κλειδί» στη βελτίωση μεθόδων με τις
οποίες οι ΟΤΑ διαχειρίζονται τις χρηματο-
δοτήσεις και τους πόρους, φαίνεται να
είναι η επιχειρούμενη ενίσχυση της επο-
πτείας από την κεντρική διοίκηση, η
οποία δεν θέλει τη δημιουργία ελλειμμά-
των στους δήμους .

Ειδικότερα, η κυβέρνηση αναμένεται να
θέσει ως  αιχμή του δόρατος την αναδιορ-
γάνωση των ΟΤΑ, την ψηφιοποίηση των
παρεχομένων υπηρεσιών αλλά και την
καταγραφή, προς «αξιοποίηση», της ακί-
νητης περιουσίας των δήμων, ώστε ακο-
λούθως να υπάρξει και ορθολογική ενι-
σχύση τους από το νέο ΕΣΠΑ. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι Τεχνολογίες των Πληροφοριών
και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) γίνονται εργαλείο στο στρατη-
γικό σχέδιο για νέο μοντέλο λειτουργίας στους 325 δήμους
και στις 13 περιφέρειες. Η αναβάθμιση της επιχειρησιακής
ικανότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω των νέων
τεχνολογιών, που έχει περίοπτη θέση, στοχεύει μεταξύ
άλλων στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση «επενδυτικών
και ανταγωνιστικών προγραμμάτων» των ΟΤΑ (σύνδεση με
πηγές χρηματοδότησης) αλλά και στην προώθηση της
εφαρμογής του θεσμού των ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση της διοικητικής
ικανότητας των δήμων μειονεκτικών περιοχών (πολύ μικρών
νησιωτικών δήμων των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτί-
ου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, ορεινών, αραιοκατοικημένων
και απομακρυσμένων δήμων). Παράλληλα προτάσσεται η
απλούστευση και η δημιουργία ψηφιοποιημένων διαδικα-
σιών (εντύπων, υπηρεσιών κ.ά.) στην καθημερινή λειτουρ-
γία των ΟΤΑ για να πληγεί η γραφειοκρατία, για ταχύτερη
εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, για υποστήριξη
αλλά και για έλεγχο στη λήψη αποφάσεων.

Ελεγχος και αξιολόγηση

Η τελική πρόταση του υπουργείου Εσωτερικών για το νέο
ΕΣΠΑ έγινε αποδεκτή από την πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τον κ. Κυριάκο Μητσοτά-
κη και την κυρία Εύη Χριστοφιλοπούλου, ύστερα από συνερ-
γασία του υφυπουργού Εσωτερικών κ. Γιώργου Ντόλιου.
Στους τέσσερις άξονες όπου βασίζεται η στρατηγική για το
νέο ΕΣΠΑ είχε αναφερθεί το καλοκαίρι ο υπουργός Εσωτε-
ρικών κ. Αργύρης Ντινόπουλος.

Στο προηγούμενο ΕΣΠΑ (2007-2014) τα έργα για τους
τομείς της δημόσιας διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης ήταν συνολικού προϋπολογισμού 675 εκατ. ευρώ. Στο
νέο πρόγραμμα το 18% των έργων (96,2 εκατ. ευρώ) αφορά
το υπουργείο Εσωτερικών, την ίδια ώρα που η κρατική χρη-
ματοδότηση προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει μειωθεί
κατά 60% τα τελευταία χρόνια. Ο επιτελικός ρόλος του ΥΠΕΣ
αναδεικνύεται μέσα από 8,5 εκατ. ευρώ που προβλέπονται
για τη «βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του υπουρ-
γείου» με ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Ζωηρός ήταν ο προεκλογικός παλμός  στην ομι-
λία του νυν δημάρχου και υποψήφιου  Γ. Δρίκου
στο Αιγάλεω, λίγο πριν τις επαναληπτικές,

δημοτικές κάλπες της 30ης Νοεμβρίου! Στην ομιλία του
προς τους ετεροδημότες, ο Δήμαρχος, ανέλυσε πλευ-
ρές του προγράμματος του συνδυασμού με την «Νέα
Εποχή», με στόχο την συνέχιση της ανάπτυξης για την
τοπική κοινωνία και όπως τον επιβράβευσαν και σφρά-
γισαν την εκλογή του, στις εκλογές του Μαίου, έτσι ζήτη-
σε  ξανά να δώσουν μια απάντηση σε αυτούς που δε
σεβάστηκαν - όπως είπε - την ψήφο τους... 

Ο κ. Δρίκος ανέφερε κατά την  διάρκεια της συγκέ-
ντρωσης: «Οι αντίπαλοι μας μπλέξανε με τη μεζούρα
και έχασαν το μέτρο! Ξέχασαν ότι εδώ στην περιοχή μας
υπάρχει η λέξη μπέσα, η οποία για τους περισσότερους
από εμάς σημαίνει πολλά.

Τον Μάιο, η πλειοψηφία μας έδωσε ψήφο εμπιστοσύ-
νης για αυτά που κάναμε την προηγούμενη τετραετία
και για τα σχέδια μας για τη νέα περίοδο 2014-2019.
Σήμερα λίγους μήνες μετά έχουν ακόμα έναν λόγο να
μας ψηφίσουν. 

Να στείλουν στο περιθώριο εκείνους που
αμφισβήτησαν την επιλογή τους, σε εκείνους
που ήθελαν να πάρουν την καρέκλα του
δημάρχου στα χαρτιά, σε εκείνους που
πήγαν να κερδίσουν δικολαβίστικα ότι έχα-
σαν στην κάλπη.

Οι κάτοικοι της Μάνδρας, των Βιλίων, των
Ερυθρών και της Οινόης, έχουν και μπέσα
και φιλότιμο. 

Και θα δώσουν ξανά την απάντησή τους σε
όσους υποτιμούν τη νοημοσύνη τους, σε
όσους δεν σεβάστηκαν την ψήφο τους, σε
όσους επιχειρούν με μεθοδεύσεις να νοθεύ-

σουν τη λαϊκή βούληση».
Την Κυριακή, 30 Νοεμβρίου, οι Δημότες Μάνδρας-

Ειδυλλίας ψηφίζουν για το μέλλον του τόπου. Ψηφίζουν
όραμα και προοπτική, με Δήμαρχο της Επόμενης
Πενταετίας, κ. Γεώργιο Δρίκο, πηγαίνοντας μαζί για μια
ακόμα μεγαλύτερη νίκη» .

Ζωηρός προεκλογικός παλμός 
στην ομιλία του Γ. Δρίκου στο Αιγάλεω

«Οι πολίτες θα δώσουν ξανά την απάντησή τους 
σε όσους δεν σεβάστηκαν την ψήφο τους και επιχειρούν
να νοθεύσουν τη λαϊκή βούληση», τόνισε ο νυν δήμαρχος 
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Συγκέντρωση εν όψει των
επαναληπτικών δημοτικών
εκλογών στη Μάνδρα – Ειδυλ-
λία, που θα πραγματοποιη-
θούν στις 30 Νοέμβρη, πραγ-
ματοποίησε την Κυριακή 

η «Λαϊκή Συσπείρωση» στην
πλατεία της Μάνδρας.

Στην συγκέντρωση μίλησαν ο
Γιάννης Πρωτούλης, μέλος της
ΚΕ του ΚΚΕ και Περιφερειακός

Σύμβουλος Αττικής, ο Δήμος
Κουμπούρης, μέλος της ΚΕ του
ΚΚΕ 

και ο Μπάμπης Θεοδώρου,
υποψήφιος δήμαρχος με την
«Λαϊκή Συσπείρωση».

- ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΕΠ 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ 

Τη δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλή-
ρωσης των αιτήσεων συμμετοχής τους
στο «Πρόγραμμα παροχής χρηματικών
βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτε-
κνες μητέρες» του Λογαριασμού Αγροτι-
κής Εστίας (ΛΑΕ) / ΟΓΑ, για το έτος 2014,
μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολι-
τών (ΚΕΠ), έχουν οι δικαιούχοι, από
σήμερα, 24 Νοεμβρίου, μέχρι και την
Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο καλοκαιρινό πρό-

γραμμα «Αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα
Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας» εξυπηρετήθη-
καν από τα ΚΕΠ, γρήγορα και αποτελεσματικά,
167.746 υποθέσεις.

Σύντομα τα ΚΕΠ θα καλύψουν μεγάλο μέρος
των υπηρεσιών - διαδικασιών του ΟΓΑ προσφέ-
ροντας την άμεση εξυπηρέτηση του πανελλαδι-
κού δικτύου των 1.060 καταστημάτων, που βρί-
σκονται στην Ελληνική Περιφέρεια. 

Η προσπάθεια του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
για συνεχή αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του
πολίτη στα ΚΕΠ συνεχίζεται. Σύντομα θα ανακοι-
νωθούν και νέες, πολύ σημαντικές υπηρεσίες,
που θα συμβάλλουν ακόμη περισσότερο στην
αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινότη-
τας πολιτών και επιχειρήσεων. 

Μάνδρα - Ειδυλλία: 
Συγκέντρωση της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης» για τις 
επαναληπτικές εκλογές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ
‘’Πλούτος μας είναι ο τόπος μας’’

Επίσης, για τη Δημοτική Συνεργασία, η
προώθηση του αγροτουρισμού αποτελεί
το στοίχημα της επόμενης πενταετίας για
τον τόπο , διότι είναι ο μόνος δρόμος
σύμφωνα με ανακοίνωση της παράτα-
ξης, που μπορεί να οδηγήσει σε λύσεις
απέναντι στα ζητήματα της ανεργίας και
της οικονομικής ανάπτυξης και παράλ-
ληλα προστατεύει το περιβάλλον.

Τα Γραφεία Απασχόλησης,  Αγροτικής
Ανάπτυξης στις Ερυθρές και  Τουριστι-
κής Ανάπτυξης σε συνδυασμό με τη
διεκδίκηση Ευρωπαϊκών χρηματοδοτή-
σεων, αποτελούν τις βάσεις αυτής της
προσπάθειας, τονίζει η Δημοτική Συνερ-
γασία και συνεχίζει: 

Καταρτίζουμε ολοκληρωμένο πρό-
γραμμα αγροτουριστικής ανάπτυξης  σε
συνεργασία με τους Επαγγελματίες των 

περιοχών του Δήμου,  Φορείς (Αγροτι-
κός Συνεταιρισμός Ερυθρών),  πολιτιστι-
κούς και εξωραϊστικούς Συλλόγους

Δημιουργούμε τις απαραίτητες υποδο-
μές οργάνωσης των παραλιών της
Ψάθας, του Αλεποχωρίου και του Πόρτο
Γερμενού για την εξυπηρέτηση των επι-
σκεπτών

Δημιουργούμε στον Κιθαιρώνα,και
στην Κιάφα  σε συνεργασία με τις δασικές
υπηρεσίες μονοπάτια πεζοπορίας με την
αντίστοιχη σήμανση

Προχωράμε στην έκδοση τουριστικού
οδηγού, υπό την εποπτεία του Γραφείου 

Τουριστικής Ανάπτυξης των Βιλίων,  ο
οποίος θα περιλαμβάνει πληροφορίες
για τα αξιοθέατα της περιοχής, τις οργα-
νωμένες παραλίες, καταλύματα και τουρι-
στικές επιχειρήσεις  αλλά τις δυνατότητες
εναλλακτικού τουρισμού που διαθέτει η
περιοχή μας

Αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες μέσω
του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης των
Ερυθρών για την αξιοποίηση των παρα-
γόμενων αγροτικών και κτηνοτροφικών
προϊόντων για την προώθηση τους στην
Τοπική Αγορά

Συνεργαζόμαστε με αθλητικούς φορείς 

για την προώθηση εναλλακτικών αθλη-
τικών δράσεων οι οποίες θα αποτελέ-
σουν πόλο προσέλκυσης επισκεπτών
στον Κιθαιρώνα, αλλά στις παραλίες της
Ψάθας, του Αλεποχωρίου, και του Πόρτο
Γερμενό

Αναβαθμίζουμε τα Λαμπέτεια προκει-
μένου να αποτελούν κυρίαρχο πολιτιστι-
κό θεσμό και θα τονώσουν την τοπική
αγορά

Αξιοποιούμε αξιοθέατα όπως τα
κάστρα Αιγοσθενών, Παγών Αλεποχωρί-
ου και Ελευθερών με τη διενέργεια εκδη-
λώσεων στους συγκεκριμένους χώρους 

Ο υποψήφιος δήμαρχος Μπάμπης  
Θεοδώρου στο βήμα της συγκέντρωσης

Θα δοθούν 44 εκατ. ευρώ
Πιστώνεται το επίδομα θέρμανσης 
σε 350.000 δικαιούχους

Το αργότερο μέχρι αύριο θα πιστωθεί στους λογαριασμούς
350.000 δικαιούχων, που υπέβαλαν αιτήσεις χορήγησης του επι-
δόματος πετρελαίου θέρμανσης έως τα τέλη Οκτωβρίου, η προ-

καταβολή της ενίσχυσης.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, η ηλεκτρονική εφαρμογή του Taxis για
την υποβολή αιτήσεων χορήγησης του επιδόματος πετρελαίου θέρμαν-
σης είχε μέχρι τις 21 Νοεμβρίου δεχθεί 800.000 επισκέψεις φορολογου-
μένων, με τους 650.000 εξ αυτών να αιτούνται το επίδομα και την προ-
καταβολή του 25%. Από αυτές τις αιτήσεις εγκρίθηκε το 8% περίπου
δηλαδή 598.000 αιτήσεις.

Οι πρώτοι 350.000 δικαιούχοι θα λάβουν σήμερα προκαταβολές ύψους 44 εκατ. ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι
248.000 φορολογούμενοι θα λάβουν την προκαταβολή έως τις 8 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης ανέρχεται σε 0,35 ευρώ για κάθε λίτρο πετρελαίου που
θα αγοράζει ο δικαιούχος και ότι η ποσότητα λίτρων για την οποία θα χορηγείται το επίδομα καθορίστηκε στα
25 λίτρα ανά τ.μ. στην Α' ζώνη, στα 15 λίτρα ανά τ.μ. στην Β' ζώνη, στα 8 λίτρα ανά τ.μ. στην Γ' ζώνη και στα
5 λίτρα ανά τ.μ. στη Δ' ζώνη.

Το ανώτατο όριο επιφάνειας για το οποίο θα χορηγείται το επίδομα είναι τα 120 τ.μ. Βάσει των εν λόγω κρι-
τηρίων τα συνολικά ποσά του επιδόματος θα κυμανθούν από 52,50 έως και 1.050 ευρώ.

Μέχρι το τέλος του έτους θα διατεθούν 74 εκατ. ευρώ για επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, ενώ μέσα στο 2015
θα δοθούν 210 εκατ. ευρώ.
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Αξιοποίηση της τεμαχισμένης ξυλείας 
από το ΚΔΑΥ Ελευσίνας

Η ξυλεία που συγκεντρώνεται
στους μεγάλους κάδους (σκίπερ) για
τα ογκώδη οικιακά (έπιπλα, υπολείμ-
ματα από κλαδέματα, κ.α.) κατευθύνε-
ται στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσι-
μων Υλικών (ΚΔΑΥ) του Δήμου Ελευ-
σίνας και τεμαχίζεται. Με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου (την περα-
σμένη εβδομάδα) το υλικό αυτό πλέον
θα πωλείται για να χρησιμοποιηθεί ως
καύσιμη ύλη στη βιομηχανία και
κυρίως την τσιμεντοβιομηχανία. Η δια-
δικασία επιλογής του αγοραστή θα
γίνει με πλειοδοτική δημοπρασία.
Μέχρι τώρα η προσπάθεια στο Κέντρο Ανακύκλωσης επικεντρωνόταν στη μείωση των δαπανών
και εξόδων.Στην νέα αυτή φάση περνάμε επιπλέον και στην αύξηση εσόδων για τον Δήμο υπη-
ρετώντας ταυτόχρονα φιλικές πολιτικές προς το περιβάλλον.

Η τεμαχισμένη ξυλεία, όπως ανέφερε ο προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος - χημικός
μηχανικός - κ. Τάσος Χρηστίδης "μόνο στην τσιμεντοβιομηχανία μπορεί να διατεθεί ως καύσιμο
υλικό γιατί εκεί θα γίνει καύση σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και δεν θα επιβαρυνθεί το περι-
βάλλον, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί αν το υλικό το διαθέταμε για καύση στους οικιακούς
καυστήρες που λειτουργούν σε χαμηλές σχετικά θερμοκρασίες".

Την αύξηση της κρατικής επιχορήγησης από το
υπουργείο Παιδείας για τα σχολεία του δήμου Αχαρνών,
την άμεση κατασκευή των 18ου,9ου,19ου και 21ου
δημοτικών που στεγάζονται σε προκάτ, την άμεση
κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών που συνεχίζουν να
υπάρχουν σε σχολεία της πόλης καθώς και την αποτε-
λεσματική 24ωρη φύλαξη των σχολείων ζήτησε η
Ένωση γονέων και κηδεμόνων Αχαρνών κατά τη διάρ-
κεια τoυ Δημοτικού Συμβουλίου στο οποίο συζητήθηκαν
τα θέματα παιδείας.

Τα αιτήματα της Ένωσης από το Δημοτικό Συμβούλιο
Αχαρνών, όπως τα ανέλυσε ο πρόεδρός της, Σωτήρης
Κουφογεώργος είναι τα εξής: 

Να μη δοθεί έγγραφη γνωμοδότηση από το δημοτικό
συμβούλιο για συγχωνεύσεις σχολείων ή τμημάτων

Να τηρήσει την υπόσχεση του ότι δεν θα υπάρξει
έλλειψη πετρελαίου θέρμανσης, καθ’ όλη τη χειμερινή-
περίοδο σε κανένα σχολείο.

Να γίνονται άμεσα και σωστά οι επισκευές και οι
συντηρήσεις των Σχολείων

Να αντιμετωπισθεί σε επίπεδο Δήμου, η κατάσταση
που έχει δημιουργηθεί, από τα συνεχώς αυξανόμενα
κρούσματα υποσιτιζόμενων παιδιών στα σχολεία.

Να υπάρχουν όπου απαιτείται Σχολικοί τροχονόμοι –
Φανάρια στους δρόμους 

– Προσπελάσιμα πεζοδρόμια-
Μονοδρομήσεις κλπ, έτσι ώστε να γίνει ασφαλέστερη

η μετάβαση στο σχολείο.
Να παραχωρεί πούλμαν του Δήμου, για να γίνονται οι

μετακινήσεις των μαθητών, σε χώρους
πολιτιστικού/ιστορικού ενδιαφέροντος, διότι η πόλη

μας έχει πολλά αξιόλογα ιστορικά μνημεία και μουσεία
όπως η ΙΛΕΑ, ο Θολωτός Τάφος, ο Τύμβος του Σοφο-

κλή κ.λ.π, τα οποία θα πρέπει να αναδειχθούν και να
γίνουν γνωστά στις τοπικές μαθητικές κοινότητες.

Aιτήματα της Ένωσης Γονέων 
Αχαρνών προς το Δημοτικό Συμβούλιο   
για στήριξη των σχολείων 

Δεν χρειάζεται πλέον να πληρώνουν τροφεία στους
παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του
Δήμου Χαϊδαρίου οι κάτοικοι της πόλης, των οποί-

ων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τα 25
χιλιάδες ευρώ. Αυτό αποφάσισε σε πρόσφατη συνεδρία-
σή του το δημοτικό συμβούλιο της πόλης, έπειτα από
εισήγηση της δημοτικής αρχής του Μιχάλη Σελέκου.

Την πρόταση υποδέχθηκαν θετικά και οι παρατάξεις της
αντιπολίτευσης, με τον προβληματισμό όμως εάν αυτή η
μείωση επιφέρει και υποβάθμιση των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών.

Έως πρόσφατα και με το καθεστώς που είχε υιοθετήσει
η προηγούμενη δημοτική αρχή, απαλλαγές στα εν λόγω
τροφεία δικαιούνταν οικογένειες με ετήσιο εισόδημα κάτω
των 13.000 ευρώ . 

Πλέον οι δικαιούχοι διευρύνονται, ενώ όπως εξήγγειλε ο
δήμαρχος, θα ακολουθήσει και κλιμακωτή μείωση για τις
υπόλοιπες οικογένειες, που φιλοξενούν τα παιδιά τους
στους δημοτικούς σταθμούς, ανάλογα με τα εισοδήματα
της κάθε μίας.

Απάλλαξε μεγάλη μερίδα
οικογενειών από τα τροφεία
στους παιδικούς σταθμούς

Ο δήμαρχος Χαϊδαρίου Μ. Σελέκος 

ΠΑΡΟΛΙΓΟ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ
Πατέρας πυροβόλησε με καραμπίνα
τον 40χρονο γιο του

Ένας άνδρας πυροβόλησε με
καραμπίνα και τραυμάτισε τον
40χρονο γιο του, μέσα στο σπίτι
τους στα Μέγαρα, σήμερα, στις 7
το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το
θύμα είναι χρήστης ναρκωτικών.

Ο πατέρας συνελήφθη και κρα-
τείται στο Αστυνομικό Τμήμα
Μεγάρων, ενώ ο γιος νοσηλεύε-
ται στο Τζάνειο Νοσοκομείο Πει-
ραιά.



6 - ΘΡΙΑΣΙΟ Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014

Γραφεία εντός του Δημαρχείου
θα έχουν οι επικεφαλής 

των δημοτικών παρατάξεων
στα Μέγαρα

Χώρο γραφείων εντός του δημαρχείου Μεγά-
ρων θα έχουν στη διάθεσή τους οι επικεφα-

λής των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευ-
σης , όπως έγινε γνωστό. 

Με απόφαση του Δημάρχου Γρηγόρη Σταμούλη
διατέθηκε χώρος ο οποίος διαμορφώθηκε κατάλ-
ληλα.

Στο γραφείο θα συστεγάζονται οι κ.κ. Γιάννης
Μαρινάκης, Γιώργος Μπερδελής, Αντώνης Χορο-
ζάνης και Γιάννης Μιχάλαρος, όλοι τους επικεφα-
λής δημοτικών παρατάξεων.

Η διάθεση του χώρου εργασία προς την αντιπο-
λίτευση προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία,
σύμφωνα  με το Νόμο 3852/10, μεταρρύθμιση
Καλλικράτης.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ 

Εκδήλωση του Συλλόγου 
Εθελοντών Θριασίου με 

συνδιοργανωτή τον Δήμο Ελευσίνας 

Τη Δευτέρα 1/12/2014, στις 19:00 στο
Δημαρχείο Ελευσίνας, ο Σύλλογος Εθελο-
ντών Θριασίου, με συνδιοργανωτή το Δήμο

Ελευσίνας, θα πραγματοποιήσει εκδήλωση αφιε-
ρωμένη στα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης με θέμα τον Εθελοντισμό.

Θα παρευρεθούν εκπρόσωποι από τη Φιλική
Φωλιά Ελευσίνας, την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,
το Χαμόγελο του Παιδιού, τα Παιδικά χωριά SOS
και τον Ερυθρό Σταυρό. Θα βραβευτούν εργασίες
των παιδιών και θα προσφερθούν γλυκίσματα
από τις Εθελόντριες του Συλλόγου.

Παράλληλα, στις 3 Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 18:00 στο ξενοδοχείο Ελευσίνα, θα πραγ-
ματοποιηθεί εκδήλωση – ενημέρωση για την
γυναίκα, με συνδιοργανωτές τον Σύλλογο Εθελο-
ντών Θριασίου Πεδίου, τον Δήμο Ελευσίνας και
τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο
Μαστού «Άλμα Ζωής», με θέμα: καρκίνος
μαστού… η ενημέρωση σώζει ζωές!!!

Τα ονόματα των ομιλητών της εκδήλωσης είναι:
Ελένη Γαλάνη, Ογκολόγος - Παθολόγος, Ανα-

πληρωτής Διευθυντής Β΄ Ογκολογικής Κλινικής
Νοσοκομείου METΡΟΠΟΛΙΤΑΝ

Θέμα: Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκί-
νου του μαστού

Ελένη Λέκα, Κοινωνική Λειτουργός Πανελληνίου
Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ
ΖΩΗΣ

Θέμα: Ανασταλτικοί παράγοντες πρόληψης
Νίνα Αμηρά, Εθελόντρια Πανελληνίου Συλλόγου

Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ
Θέμα: Προσωπική εμπειρία με τον καρκίνο του

μαστού.

"ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ"

Το Παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρείας (Ε.Α.Ε.), στα πλαίσια των δραστηριοτήτων
του διοργανώνει θεατρική παράσταση με ελεύθερη
είσοδο. Ο σκοπός των εκδηλώσεων -είτε θεατρικών,
είτε μουσικοχορευτικών, είτε εικαστικών- δεν είναι άλλος
από την συνεχή επαφή με τους συμπολίτες μας και την
ενημέρωση τους, μέσα από κάθε μας εκδήλωση. 

Ο σύγχρονος τρόπος
ζωής, σε συνδυασμό με
την οικονομική κρίση που
διέπει την χώρα μας, με
αποτέλεσμα την κακή
ψυχολογία, μας κάνει να
σκεφτόμαστε και να προ-
βληματιζόμαστε ακόμη
περισσότερο. 

Παρά τα μύρια προβλή-
ματά ψάχνουμε πάντα
την Ελπίδα, η οποία μας
δίνει αρχικά, μια απίστευ-
τη δύναμη και θέληση και
στο τέλος, μας πεισμώνει
ακόμη περισσότερο,ώστε
να βγαίνουμε Νικητές.  

Έχουμε ως αρχή την
κοινωνική ευαισθητοποί-
ηση και επιδιώκουμε,
δίχως όμως να νοθεύου-

με την πραγματικότητα, να σχεδιάζουμε την επόμενη
μέρα με ουσία και διορατικότητα.

Με αυτές τις σκέψεις το Παράρτημα Αχαρνών της
Ε.Α.Ε. σας καλεί την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014, και
ώρα 7:00μμ, στην Αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχεί-
ου Αχαρνών, να παρακολουθήσετε το θεατρικό έργο
του Γεράσιμου Σταύρου "ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ" σε
σκηνοθεσία της Δήμητρας Χριστοδούλου, και την  Νεα-
νική Σκηνή "ΟΝΕΙΡΟΒΑΤΕΣ".

ΚΑΠΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 
Ομιλία σήμερα για τον Έμπολα

Το Κ.Α.Π.Η. Ελευσίνας - Μαγούλας συνεχίζοντας την προσπά-
θεια για υγειονομική διαφώτιση των μελών του πραγματοποιεί

ομιλία με θέμα: "ΙΟΣ ΕΜΠΟΛΑ και τι πρέπει να γνωρίζουμε"
Την ομιλία θα παρουσιάσουν οι φοιτητές Νοσηλευτικής που πραγ-

ματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στα Κ.Α.Π.Η Ελευσίνας. 
Το πρόγραμμα ομιλιών έχει ως εξής:
Τρίτη 25 Νοεμβρίου | 10.30 | Κ.Α.Π.Η. ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Ομιλητές οι : Δεληγιάννης Ευάγγελος, Δημοπούλου Σταματίνα,

Ελευθερίου Μαρία, Καραγκόζη Γεωργία.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΦΥΛΗΣ

ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 
Η Οργάνωση Μελών

του ΣΥΡΙΖΑ Φυλής οργα-
νώνει πολιτική εκδήλωση
με θέμα: 

«Tο πρόγραμμα του
ΣΥΡΙΖΑ για την ανόρθωση και την σωτηρία της Ελλά-
δας», με κεντρικό ομιλητή τον γραμματέα της Κοινοβου-
λευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Βούτση. Η εκδήλωση
θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Νοέμβρη και ώρα
7μ.μ, στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Δημαρχείου
Φυλής (Άνω Λιόσια).

Καλούμε τους συνδημότες μας να παραβρεθούν και να
συμμετέχουν με ερωτήσεις στην εκδήλωσή μας.

Η Οργάνωση Μελών του ΣΥΡΙΖΑ Φυλής 

Αποχωρεί η Όλγα Κουτρουμάνου 
από την Ριζοσπαστική Κίνηση Φυλής 

Παραμένει στη Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Φυλής

Θέλω να γνωστοποιήσω ότι αποχωρώ από την Ριζο-
σπαστική Κίνηση Φυλής για προσωπικούς λογούς. 

Ευχαριστώ πολύ όλα τα μέλη, το Συντονιστικό,και τον
επικεφαλής της Παράταξης Κώστα Λουμιώτη. 

Εύχομαι καλή συνεχεία και καλούς αγώνες!
Παραμένω μέλος της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Φυλής.
Από εκεί θα αγωνίζομαι με όλες τις δυνάμεις μου για

ένα καλύτερο μέλλον!

Με εκτίμηση Όλγα Κουτρομάνου

- ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ 
Θεατρική παράσταση από την 
Αντικαρκινική Αχαρνών
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OΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β 
ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ

ΗΔημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου και
το Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής & Παρο-
χής Κοινωνικών Υπηρεσιών του

Δήμου Μεγαρέων σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο.
Praksis πραγματοποίησαν  δωρεάν τις προ-
γραμματισμένες ανώνυμες εξέτασεις στο πλαί-
σιο της ενημέρωσης για την ηπατίτιδα Β που
γίνεται μέσω της καμπάνιας "Πρώτα Ρώτα".

Για το σκοπό αυτό κινητή μονάδα της Praksis
βρέθηκε από το πρωί της Πέμπτης στην πλα-
τεία Αγίου Γεωργίου στη Νέα Πέραμο, όπου
μέχρι τη 13:00 υποδέχονταν τους κατοίκους
της περιοχής, που επιθυμούσαν να εξετα-
σθούν .

Η όλη δράση έχει την επιστημονική υποστή-
ριξη της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος
και της φαρμακευτικής εταιρείας Bristol -
Myers Squibb.

Να αναφέρουμε ότι η δράση αυτή υλοποιή-
θηκε σε όλους τους μεγάλους δήμους της Δυτι-
κής Αττικής, με κλιμάκια της Μ.Κ.Ο. Praksis να
επισκέπτονται κεντρικά σημεία των πόλεων.

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΗ 
Απεργιακή Συγκέντρωση στην Ελευσίνα                            

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 

του Πανεργατικού Αγωνιστικού
Μετώπου (Π.Α.ΜΕ.)

Εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι,
διαδηλώνουμε και βροντοφωνάζου-

με: “ΔΕ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ
ΨΙΧΟΥΛΑ” 

‘’ΟΛΟΙ στην ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ-
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ.

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΝ
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΗ,

Στις 11 π.μ. πλ. ΗΡΩΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

Να απαιτήσουμε
ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ:

-ΥΠΟΓΡΑΦΗ Εθνι-
κής Γενικής Συλλογι-
κής Σύμβασης με
επαναφορά του βασι-
κού μισθού στα 751

ευρώ, ως ελάχιστη βάση για αυξήσεις
στους κατώτατους μισθούς. Να επανέλ-
θουν οι κατώτεροι κλαδικοί μισθοί στα
επίπεδα του 2009. Να καταργηθεί το
αίσχος των άθλιων μισθών πείνας, των
586 και 511 ευρώ. Κανένας εργαζόμενος
χωρίς συλλογική σύμβαση. Να αποκατα-
σταθούν οι σταθερές εργασιακές σχέ-
σεις.

-Κάλυψη των απωλειών και πλήρη κρα-
τική εγγύηση όλων των συντάξεων και
των παροχών. 

Να καλυφθούν άμεσα όλες οι ανάγκες
των Ταμείων από το κράτος και τη μεγα-

λοεργοδοσία. 
Κατώτερη σύνταξη στα 600 ευρώ.

Άμεση αποκατάσταση των απωλειών,
της 13ης και 14ης σύνταξης. Να μην κλεί-
σει καμία κλινική στο Θριάσιο Νοσοκο-
μείο. Να στελεχωθούν πλήρως τα ιατρεία
του ΠΕΔΥ (ΙΚΑ) στην Ελευσίνα. Όχι στη
συγχώνευσή τους με το Κέντρο Υγείας.
Να ανοίξουν πλήρως στελεχωμένα και
με επαρκές προσωπικό ιατρεία του
ΠΕΔΥ (ΙΚΑ) στη Μάνδρα. 

Να μπει τέρμα στον εφιάλτη της ανερ-
γίας!

-Επίδομα ανεργίας στα 600 ευρώ όσο
διαρκεί η ανεργία. Το διάστημα της ανερ-
γίας να αναγνωρίζεται ως συντάξιμος
χρόνος χωρίς επιβάρυνση των ανέργων.
Να σταματήσει το σκλαβοπάζαρο των
προγραμμάτων απασχόλησης.

Άμεση κάλυψη όλων των κενών στην
ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Ελευσίνας με αποκλειστικά

μόνιμους καθηγητές όλων των ειδικοτή-
των, δωρεάν μεταφορά των σπουδα-
στών, πρακτική  άσκηση για όλους στην
ειδικότητα των σπουδών τους, με πλήρη
εργασιακά δικαιώματα.

Από την περιοχή του Θριασίου αποφά-
σεις συμμετοχής έχουν πάρει:

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ &
ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 

«Η ΜΑΣΙΝΑ») ,  ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ - Μ Α Ν Δ Ρ Α Σ -
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  ,  ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΕΜΠ/ΛΩΝ
ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ,
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ .’’

14 μετάλλια για τον
Α.Ο. Ευπυρίδαι 

Άνω Λιοσίων

Στο παιδικό τουρνουά
της ΕΟΦΠ

Mε μεγάλη επιτυχία ολοκλη-
ρώθηκε  στα Άνω Λιόσια το
παιδικό πρωτάθλημα

πάλης.
Η νέα γενιά της ομάδας μας αγωνί-

στηκε με πάθος και έδειξε ότι βρίσκε-
ται στο σωστό δρόμο και ότι το μέλλον
της ανήκει. Οι αθλητές μας, που οι
περισσότεροι από αυτούς αγωνίζο-
νταν για πρώτη φορά σε αγώνες,
κατέκτησαν 14 μετάλλια.

Πιο συγκεκριμένα χρυσό μετάλλιο
κατέκτησαν οι:

Ιωσηφίδης Νίκος
Τσιρίδης Ηλίας
Μικρόπουλος Σταύρος

Καλαιδόπουλος Νίκος
Βασιλειάδης Παύλος
Αργυρό μετάλλιο οι:
Ιωσηφίδης Παναγιώτης
Στασινός Κωνσταντίνος
Ασλανίδης Παναγιώτης
Ιωσηφίδης Γιώργος
Χατσατούρωφ Χρήστος
Μπεγκλίδης Σάββας
Μικρόπουλος Γεώργιος
Χάλκινο μετάλλιο οι:
Ράπτης Αθανάσιος
Κουτσογλίδης Δημήτρης

Ο προπονητής της
ομάδας μας Νίκος Απο-
στόλου δήλωσε:

"Είμαστε πολύ ικανο-
ποιημένοι που όλο και
περισσότερα νέα παιδιά
γυμνάζονται στην ομάδα
μας, συνεχίζοντας την
παράδοση τόσο χρόνων
παρέχοντας νέα ταλέντα
στην Ελληνική πάλη,
αλλά και γενικότερα
σωστούς ανθρώπους
στην κοινωνία. 

Η  διοργάνωση ήταν πολύ σημαντι-
κή για όλα τα νέα παιδιά γιατί γνωρί-
ζονται με το άθλημα των Ολυμπιονι-
κών και αποκτούν εμπειρίες για το
μέλλον. Οι αθλητές της ομάδας μας
είχαν μια πάρα πολύ καλή παρουσία
αν και σε αυτές τις ηλικίες δεν μας
ενδιαφέρει το αποτέλεσμα αλλά η
υγεία, η σωστή διαπαιδαγώγηση
όλων των παιδιών και η εκμάθηση σε
σωστές βάσεις του αθλήματος της
πάλης".

Εθελοντική Αιμοδοσία στο 10ο Δημοτικό Σχολείο 
Αχαρνών από το ‘’Δέντρο Ζωής’’
--   ΕΕΛΛΑΑ  κκααιι  ΕΕΣΣΥΥ,,  μμπποορρεείίςς  νναα  ππρροοσσφφέέρρεειιςς!!

Την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014 και από
ώρα 17:00 –20:00, διοργανώνεται Εθελοντική
Αιμοδοσία.
στην οποία συμμετέχουν : Σύλλογος Γονέων
& Κηδεμόνων 10ου Δημοτικού Σχολείου
Αχαρνών
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 17ου Δημο-
τικού Σχολείου Αχαρνών και Σύλλογος Γονέ-

ων & Κηδεμόνων 5ου Γυμνασίου Αχαρνών.  Η Αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του 10ου
Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών (Θηβών 10 & Ανδανείας).  
Επισημαίνεται ότι πρωταρχικώς σκοπός της Τράπεζας Αίματος «Δέντρο Ζωής» είναι η δημιουργία

διαρκούς παρακαταθήκης αίματος για την αντιμετώπιση των αναγκών των μαθητών/τριών όλων των
δημοσίων σχολικών μονάδων του Δήμου Αχαρνών.  
Δέκα λεπτά από τη ζωής μας, μπορούν να δώσουν ελπίδα, αισιοδοξία και ζωή σε όποιον συνάν-

θρωπό μας, σε όποιο παιδί, έχει ανάγκη από αίμα.  
Μην ξεχνάμε! Το αίμα ούτε παράγεται, ούτε αγοράζεται. Απλά, προσφέρεται!  

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Βασίλης Σκαραμαγκάς  

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Βαλσαμία Ζαρκαδούλα

fylisportnews.blogspot.gr
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Νέο γύρο αντιπαραθέσεων στους κόλπους της Αυτοδιοίκησης έρχεται να ξεσηκώσει η
προσπάθεια του υπουργείου Εσωτερικών για την υλοποίηση της αξιολόγησης δομών.
Με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλά-

δος (ΟΣΥΑΠΕ), καλεί τους περιφερειάρχες να μην αποστείλουν κανένα στοιχείο και να μην συμ-
μετάσχουν «σε καμία καθ  ́υπόδειξη “αξιολόγηση”». 

Συμπληρώνουν επίσης ότι: «η αξιολόγηση των δομών και οι τροποποιήσεις των Οργανισμών
αποτελούν αποκλειστικό δικαίωμα των Περιφερειακών Αρχών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομο-
θεσία. Η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί συνταγματι-
κή επιταγή και η όποια τροποποίηση Οργανισμού αποτελεί εσωτερική διοικητική διαδικασία της
κάθε Περιφέρειας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι αιρετοί εκπρόσωποι των Περιφερειών θα
αρνηθούν να γίνουν συνένοχοι στη διάλυση των οργανισμών τους σύμφωνα με προτεινόμενα
“πρότυπα – υποδείγματα προσαρμογής των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)” ,
που έχει ήδη δρομολογηθεί από τους εκπροσώπους της εφαρμοζόμενης κυβερνητικής πολιτι-
κής και θα απαιτήσουν συντεταγμένα αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, στελέχωση των υπηρεσιών , διασφάλιση των αρμοδιοτήτων τους, διατήρηση του δημόσιου χαρα-
κτήρα των υπηρεσιών τους. Κ.κ. Περιφερειάρχες, σας καλούμε να μην αποστείλετε κανένα στοιχείο και να μην συμμετάσχετε σε καμία καθ  ́υπόδειξη “αξιολόγηση”».

Θέμα 10ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση Ολοκλη-
ρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2015 του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο»».

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου κος
Μπουραντάς Μελέτιος.

Θέμα 11ο : «Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. με
την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Ασπρο-
πύργου», οικ. Έτους 2015».

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης κος
Φίλης Γεώργιος.

Θέμα 12ο : «Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης για την τεκ-
μηρίωση Εσόδων-Εξόδων, της Κοινωφελούς Επιχείρη-
σης Δήμου Ασπροπύργου(Κ.Ε.Δ.Α.)»

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης κος
Φίλης Γεώργιος.

Θέμα 13ο : «Λήψη απόφασης περί νόμιμου εκπροσώ-
που(Δημάρχου) και εξουσιοδότησής του, προς υπογραφή
της σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ».

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κος Ισί-
δωρος Τσίγκος.

Θέμα 14ο : «Διόρθωση σφάλματος επί της υπ' αριθμ.
411/25-09-2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με
θέμα : «Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού
Δήμου Ασπροπύργου»».Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομι-
κών Υπηρεσιών κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 15ο : «Έκτακτη επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία Β'/βάθμια Σχολική Επιτροπής «Φύλαξη σχολι-
κών μονάδων»».Εισηγητής: Η Πρόεδρος Β'/βάθμιας Σχο-
λικής Επιτροπής κα Πεχλιβανίδη Σούλα.

Θέμα 16ο : «Επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 59/2014
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα : «Λήψη από-
φασης, για τα νέα τύπου Σχολεία στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση(Τεχνολογικό Λύκειο, Σχολές Επαγγελματικής
Κατάρτισης)»».Εισηγητής: Ο Δήμαρχος κος Μελετίου
Νικόλαος.

Θέμα 17ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση μίσθωσης
ακινήτου πλησίον του Σιδηροδρομικού Σταθμού».

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 18ο : «Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης
προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ στις ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ»»Εισηγητής: Ο Δ/ντης Πολεοδομίας & Τ.Υ.
Χονδροκούκης Παναγιώτης.

Θέμα 19ο : «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του
έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»».

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Πολεοδομίας & Τ.Υ. Χονδροκούκης
Παναγιώτης.

Θέμα 20ο : «Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΟΙΚΙΩΝ Γ΄ΦΑΣΗ».

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Πολεοδομίας & Τ.Υ. Χονδροκούκης
Παναγιώτης.

Θέμα 21ο : «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου:
«ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ».

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Πολεοδομίας & Τ.Υ. κος Χονδρο-
κούκης Παναγιώτης.

Θέμα 22ο : «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ».

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Πολεοδομίας & Τ.Υ. κος Χονδρο-
κούκης Παναγιώτης.

Θέμα 23ο : «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Πολεοδομίας & Τ.Υ. κος Χονδρο-
κούκης Παναγιώτης.

Θέμα 24ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση κατανο-
μής της 4ης δόσης από τους Κ.Α.Π., έτους 2014».

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 25ο : «Λήψη απόφασης για την «Έγκριση κατα-
βολής δαπάνης συμμετοχής του Δημοτικού υπαλλήλου
Πατεράκη Γεώργιου σε εκπαιδευτικό σεμινάριο»».

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 26ο : «Λήψη απόφασης επί της υπ. αριθμ. πρωτ.
37231/31-10-2014 αίτησης της εταιρείας «ΛΙΑΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΕ» για τη διαγραφή οφειλής της».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομι-
κής Επιτροπής Καραμπούλας Αντώνιος.

Θέμα 27ο : «Δωρεάν έξοδα ταφής για την θανούσα
ΚΟΤΣΙΔΟΥ ΞΕΝΙΑ».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομι-
κής Επιτροπής Καραμπούλας Αντώνιος.

Θέμα 28ο : «Δωρεάν έξοδα ταφής για το θανόντα
ΤΣΟΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομι-
κής Επιτροπής Καραμπούλας Αντώνιος.

Θέμα 29ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργει-
ας της εργασίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»».

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 30ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργει-
ας της εργασίας με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ
ΒΟΘΡΩΝ»».

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 31ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση μίσθωσης
ακινήτου για τη στέγαση του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου
του Δήμου Ασπροπύργου».

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 32ο : «Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού
9.000€ από τον Δήμο Ασπροπύργου, προς κάλυψη
δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των σχολι-
κών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου μας».

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Α'/Βάθμιας Εκπαίδευσης
Παπαδόπουλος Δημήτριος.

Θέμα 33ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης
για την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής του Δήμου στην
ιστοσελίδα της εταιρείας Δήμος ΝΕΤ Ε.Π.Ε.»

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 34ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργει-
ας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ»».

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 35ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργει-
ας της εργασίας με τίτλο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»».

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 36ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργει-
ας της εργασίας με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»».

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 37ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργει-
ας της προμήθειας με τίτλο :

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ»».
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος

Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 38ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργει-

ας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΦΩΝ»

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 39ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργει-
ας της δαπάνης με τίτλο :

«ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΚΤΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΘΕΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»».

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 40ο : «Διαγραφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας
και Φωτισμού για το έτος 2014 & επαναβεβαίωση για την
χρονική περίοδο 01-01-2014 έως 30-9-2014 για την εται-
ρεία ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ &ΣΙΑ Ο.Ε.»

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 41ο : «Διαγραφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας
και Φωτισμού για το έτος 2014 και επαναβεβαίωση για την
χρονική περίοδο 01/01/2014 έως 30/05/2012 για την εται-
ρεία ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.»

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 42ο : «Διαγραφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας
και Φωτισμού για την εταιρεία ΤΡΑΝΣ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ Α.Ε.»

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 43ο : «Συμψηφισμός επικειμένων για την ιδιοκτη-
σία του κου Καραπιπέρη Μιχαήλ του Αντωνίου στην
περιοχή ΡΟΥΠΑΚΙ».

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 44ο : «Συμψηφισμός επικειμένων για την ιδιοκτη-
σία των Κουγιουμτζίδη Γεώργιου του Συμεών και Στομάτι
Νίνας του Στεπάν στην περιοχή ΡΟΥΠΑΚΙ» .

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Φίλιππος Πάνος, κι άλλα πολλά. 

Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών 
Περιφερειών Ελλάδος 
«Μην συμμετέχετε στην αξιολόγηση δομών»
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ΗΕλλάδα βρίσκεται σε κρίσιμο
σταυροδρόμι και θα βρεθεί αντι-
μέτωπη με παρατεταμένη κοι-

νωνική κρίση αν δεν ληφθούν μέτρα για
την ανάσχεσή της, υποστηρίζει έκθεση
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
(ILO) για την Ελλάδα.

Το σύνολο των σχεδόν 
1,3 εκατομμυρίων ανέργων είναι

χωρίς δουλειά για διάστημα
μεγαλύτερο του ενός έτους 

Η μελέτη της ΔΟΕ, η οποία παρουσιά-
στηκε νωρίτερα σε ειδική εκδήλωση στο
Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα εκτιμά, ότι
το 2014 η ελληνική οικονομία έχει συρρι-
κνωθεί κατά 25% σε σχέση με το 2008,
ενώ από την αρχή της κρίσης έχει χαθεί
μια στις τέσσερις θέσεις εργασίας. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το 70% από
το σύνολο των σχεδόν 1,3 εκατομμυρίων
ανέργων να είναι χωρίς δουλειά για διά-
στημα μεγαλύτερο του ενός έτους και
αρκετοί, για δυο έτη ή και περισσότερο. 

Σύμφωνα με τη ΔΟΕ, μέσα σε πέντε
χρόνια έχει υπερδιπλασιαστεί ο αριθμός
των Ελλήνων που διατρέχουν κίνδυνο
φτώχειας. Το 2013 το ποσοστό αυτό
ξεπερνούσε το 44%, ενώ το 2008 μετά
βίας, υπερέβαινε το 20%.

Με τα δεδομένα αυτά, η ΔΟΕ υποστη-
ρίζει ότι ακόμη και αν ο ετήσιος ρυθμός

ανάπτυξης είναι 2% απαι-
τούνται 13 χρόνια για επα-
νέλθει η ελληνική οικονομία
στα επίπεδα που βρισκό-
ταν πριν από την κρίση

Αντίστοιχα ακόμη και με
ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της απασχόλη-
σης 1,3%, η αγορά εργασίας θα μπορέ-
σει να επανέλθει στα επίπεδα του 2008
το 2034.

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας ζητά
να ανασχεθεί η πολιτική των μειώσεων
των μισθών και να ληφθούν επείγοντα
μέτρα για τη στήριξη των θέσεων εργα-
σίας και των επιχειρήσεων, μετά από
συμφωνία κυβέρνησης, εργοδοτών και
εργαζομένων.

Μεσοπρόθεσμα, η ΔΟΕ προτείνει την
εφαρμογή «ολοκληρωμένης στρατηγικής
ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργα-
σίας και δηλώνει πρόθυμη να συνεργα-
στεί με την ελληνική κυβέρνηση και τους 

κοινωνικούς εταίρους, καθώς και με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή». 

Μέτρα εκτάκτου ανάγκης  και πιο
μακρόπνοες βιώσιμες δράσεις

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η
στρατηγική αυτή «βασίζεται σε μία ανάλυ-
ση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών,
προσαρμοσμένων στη συγκεκριμένη
κατάσταση της Ελλάδας, ενώ καλύπτει
τόσο μέτρα εκτάκτου ανάγκης όσο και πιο
μακρόπνοες βιώσιμες δράσεις».

Στα μέτρα εκτάκτου ανάγκης περιλαμ-
βάνονται η εγγύηση ενεργοποίησης όλων
των νέων σε αναζήτηση εργασίας και των
πλέον ευπαθών ομάδων, η δημιουργία
επιχειρήσεων «κοινωνικής οικονομίας»
ως οδοί δημιουργίας θέσεων εργασίας, η
βελτιωμένη πρόσβαση σε πιστώσεις για
τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς και μια
επανεξέταση του ρυθμού και του μείγμα-
τος πολιτικών δημοσιονομικής εξυγίαν-
σης ώστε να μην υπονομεύονται οι προ-
σπάθειες ανάκαμψης.

Μακροπρόθεσμα, η μελέτη προάγει
την υιοθέτηση μέτρων όπως η διεύρυνση
της οικονομικής βάσης με διευκόλυνση
της επέκτασης των βιώσιμων επιχειρήσε-
ων, ενίσχυση των δεσμών μεταξύ τουρι-
σμού και αγρο- τροφιμικού τομέα και

προαγωγή των επενδύσεων που ενισχύ-
ουν την απασχόληση. 

Απομάκρυνση φορολογικών
βαρών από το εργατικό δυναμικό

Θεωρεί αναγκαία την καταπολέμηση
της αδήλωτης και της φτωχά αμειβόμενης
εργασίας μέσω ευρύτερης φορολογικής
βάσης και βελτιωμένων κινήτρων για τη
χαμηλά αμειβόμενη εργασία, με παράλ-
ληλη απομάκρυνση των φορολογικών
βαρών από το εργατικό δυναμικό, τις
μικρές εταιρείες και την κατανάλωση

βασικών αγαθών, προς άλλες φορολογι-
κές βάσεις όπως η περιουσία. 

Αυτό, εκτιμά η έκθεση, σε συνδυασμό
με την τόσο αναγκαία ενεργοποίηση των
πόρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, θα διεύρυνε με τη σειρά
του το πλαίσιο πολιτικών για την στρατη-
γική ανάπτυξης και απασχόλησης.

Διασφάλιση επαρκούς κάλυψης του
συστήματος κοινωνικής προστασίας 

Στη δέσμη μέτρων περιλαμβάνονται
επίσης η διασφάλιση επαρκούς κάλυψης
του συστήματος κοινωνικής προστασίας
και η ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαί-
ου μέσω σχεδιασμού προγραμμάτων
δεξιοτήτων και προσόντων με προγράμ-

ματα μαθητείας και εργασιακής εμπειρίας
για τους νέους, καθώς και την ενίσχυση
των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης
και των ενεργών προγραμμάτων αγοράς
εργασίας.

Η ΔΟΕ προτείνει τέλος την επανοικο-
δόμηση του κοινωνικού διαλόγου ανάμε-
σα στην κυβέρνηση, τους εργοδότες και
τους εργαζομένους και την «αντιμετώπι-
ση του κατακερματισμού της συλλογικής
διαπραγμάτευσης και των κενών ως
προς την κάλυψη, έτσι ώστε να καλλιερ-
γηθεί μια ισορροπημένη ανάκαμψη».

Σύμφωνα με τη ΔΟΕ, μέσα σε πέντε χρόνια έχει υπερδιπλασιαστεί ο αριθμός
των Ελλήνων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας.

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η Ελλάδα σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας

- Κινδυνεύουν - Κινδυνεύουν μμεε    ππααρρααττεεττααμμέέννηη  
ανέχεια οι πολίτες  ανέχεια οι πολίτες  

Ανάσχεση της πολιτικής  
μειώσεων των μισθών και

λήψη επειγόντων μέτρων για τη
στήριξη των θέσεων εργασίας

και των επιχειρήσεων. 



ΤΕΛΟΣ  Ο ΑΑΡΙΚ ΜΑΡΕΙ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ  Ο ΑΑΡΙΚ ΜΑΡΕΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΤΗΝ ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 

Η Διοίκηση του Πανελευσινιακού ανακοινώΗ Διοίκηση του Πανελευσινιακού ανακοινώ--
σε τη λύση της συνεργασίας με τον αθλητήσε τη λύση της συνεργασίας με τον αθλητή
Άαρικ Μάρεϊ μετά από κοινή απόφαση με τονΆαρικ Μάρεϊ μετά από κοινή απόφαση με τον
ίδιο.ίδιο.

Ο Μάρεϊ αγωνίστηκε και στους 7 πρώτουςΟ Μάρεϊ αγωνίστηκε και στους 7 πρώτους
αγώνες της ομάδας στην αγώνες της ομάδας στην BasketLeagueBasketLeague
σημειώνοντας συνολικά 70 πόντους.σημειώνοντας συνολικά 70 πόντους.

Ο παίκτης αναχώρησε για την πατρίδα του,Ο παίκτης αναχώρησε για την πατρίδα του,
τις ΗΠΑ, με τις ευχές όλης της οικογένειας τουτις ΗΠΑ, με τις ευχές όλης της οικογένειας του
Πανελευσινιακού για καλή τύχη στην καριέραΠανελευσινιακού για καλή τύχη στην καριέρα
του αλλά και στη ζωή του.του αλλά και στη ζωή του.

Στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και οΣτις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και ο
νέος σέντερ της ομάδας ως αντικαταστάτηςνέος σέντερ της ομάδας ως αντικαταστάτης
του Μάρεϊ.του Μάρεϊ.

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 78-25
ΤΟΝ ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

Για τον 1ο όμιλο 7η αγωνιστική  οι γυναίκες του Πανε-
λευσινιακού επικράτησαν στην Μάνδρα του ΓΑΣΜ με 25-
78(9-44).

Διαιτητές : Σιαμίδης - Ιερωνυμάκης
ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ (Διολέτης , Ρούσης ): Τζέλλα , Παπα-

νικολάου , Τσαπαρίκου , Κοτσώνη 5(1) , Αλεξανδροπού-
λου , Γιαννικάκη 2 , Χαλατσιάδου 5 , Τζαβαρή 9 , Τρια-
νταφυλοπούλου 4 , Μετσάι

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Καραχάλιος , Βαννού) : Τακίδη
4 , Ξανθοπούλου 6 , Ραμαντάνη 10(2) , Πλαβούκου
15(1) , Κουτσοδήμου 13 , Σαβουλίδου 18(1) , Αλεξαν-
δρίδου 10 .

ΤΖΑΜΠΑ ΗΤΤΑ Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΖΑΚΥΝΘΟ
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ
ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Μανδραικός πάλεψε στην Ζάκυνθο αλλά
δεν απέφυγε την ήττα στα πλαίσια της 7ης
αγωνιστικής  του πρωταθλήματος της ΓΈθνι-
κής αφού έχασε με δύο πόντους 66-64.

Οι παίκτες του Βασίλη Μαρίνου μπήκαν
δυνατά στο παρκέ πήραν προβάδισμα  δέκα
πόντων στο α' δεκάλεπτο αλλά στην συνέχεια
η έλλειψη ψυχολογίας και λάθη του στοίχη-
σαν.

Καλύτερος παίκτης του Μανδραικού ήταν ο
Μπαλάφας που σημείωσε 18(2), και ο Ηλιάδης
με 16(2) και ο Καλεμτζάκης με 10(1).

Διαιτητές: Καραλής-Ζέρβας
Δεκάλεπτα: 11-17, 31-27, 43-36, 66-64
Ζάκυνθος (Μπεκές): Κοτσέτας 6 (2), Καρβού-

νης 7 (2), Παπάδης 8 (2), Μπάρτζος 14 (2),
Ζαχαράκης 9 (3), Καραμπάτσος 4, Στέφος 6,
Νικολόπουλος 12, Ζάγκλας, Μουλάς, Μπουλο-
γιώργος.

Μανδραϊκός (Μαρίνος): Αττίκος 14, Μπαλά-
φας 18 (2), Καλεμτζάκης 10 (1), Ηλιάδης 16 (2), 

Μάκος 4, Σακελλάρης 2, Μακρής, Κοντούλης.

***Επόμενο παιχνίδι με το Γ.Σ Χαλανδρίου
στην Μάνδρα...

Η βαθμολογία(7ηαγωνιστική)

1. Ένωση Ιλίου 13
2. Έσπερος ΑΟΠΑ 13
3. Νίκη Αμαρούσιου 12
4. Απόλλων Αρχ. Κορ. 12
5. Ζάκυνθος 11
6. Προμηθέας Χαλ. 11
7. Πεντέλη 11
8. Νήαρ Ηστ 10
9. Κεραυνός Αιγίου 10
10. Χαλάνδρι 10
11. Μανδραϊκός 10
12. Πέραμα 8
13. Ακάδημος 8
14. Κρανίδι 8

Η ΑΜΥΝΑ ΕΔΩΣΕ ΤΗ 
ΝΙΚΗ ΣΤΟ Γ.Σ  ΜΕΓΑΡΩΝ 
58-56
Στο τελευταίο δεκάλεπτο η ομάδα μας κατάφε-

ρε με πολύ καλές συνεργασίες, κυρίως αμυντικές
αλλά και επιθετικές, να ελέγξει τα αμυντικά ριμπά-
ουντ  και να βάλλει τις βολές, τα οποία οδήγησαν
στην ανατροπή του παιχνιδιού, με αντίπαλο τον
ΟΚΕλευσίνας, το Σαββάτο, 22 Νοεμβρίου 2014,
στο κλειστό Αλέκος Σάλτας, με τελικό σκορ 58-56.

Συγχαρητήρια στα παιδιά αλλά και στους  ''θερ-
μούς'' θεατές μας, που παροτρύνουν τα παιδιά
στον αγώνα τους!



EΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ 
ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΓΡΑΨΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ...ΕΓΡΑΨΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ...
ΟΙ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ 63-32 
ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ 
ΣΤΗΝ ΛΕΩΦΟΡΟ

Οι παγκορασίδες της ομάδος μπάσκετ του Πανε-
λευσινιακού ΑΟΚ επικράτησαν στο τάφο του
Ινδού στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας του Παναθναι-
κού με 63-32.

Ο ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 3-1 ΤΙΣ ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Σε φιλικό αγώνα η γυναικεία ομάδα του Πήγασου Θριασίου επικράτησε στο γήπεδο του Ασσου της ομάδος Αμα-

ζόνες Κορίνθου που αγωνίζεται στην Γ'Εθνική στον 6ο όμιλο με 3-1.
Για την ιστορία τα τέρματα σημείωσαν  οι Βλάχου, Μωραίτου, Αποστολοπούλου.
Αγωνίστηκαν οι : Ψάλτη Β - Τελιάκη Α - Ιωάννου Ε - Ρεντίφη Μ - Σπανού Χ - Καρίκι Χ - Αποστολοπούλου Σ- Μωραί-

του Μ - Γαβαλά Σ - Βλάχου Ι- Παβάλ Ε-. ΑγωνΊστηκαν και οι:  Βενέτη Τ - Τσαφαρά Κ - Θεοδώρου Γ - Μπροτζάκη Ε
-Πολιτίδη.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ: Η προπονήτρια και το Δ.Σ ευχαριστεί θερμά τους ανθρώπους και την ομάδα
των Αμαζόνων για την πολύ καλή φιλοξενία και για όλα όσα μας προσέφεραν. Ευελπιστούμε
σε ένα φιλικό εντός έδρας με ανάλογη ανταπόδοση της φιλοξενίας.

Ο Μποροβήλος νέος 
πρόεδρος της Σούπερ Λίγκας

Ο Αρκάς Γιώργος Μποροβήλος είναι ο νέος πρόεδρος της
Σούπερ Λίγκας από το μεσημέρι της Δευτέρας ενώ στη θέση του
αναπληρωτή προέδρου εκλέχθηκε ο Δημήτρης Τζελέπης από
τον Πανθρακικό. Kαι οι δύο δεν είχαν αντίπαλο στην εκλογική
διαδικασία...

Μποροβήλος και Τζελέπης εκλέχθηκαν με 13 ψήφους υπέρ.
«Όχι» είπε μόνο ο Παναθηναϊκός, υπήρξε ένα «παρών» από
τον ΠΑΟΚ και τρία «λευκά» από τους Ξάνθη, Νίκη Βόλου, Λεβα-
δειακό.
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Αν και το τελικό σκορ ήταν δίκαια 0-
1 υπέρ της Πανελευσινιακής Ένω-
σης το τμήμα νέων της ομάδας του
Ευκλείδη Μεγάρων έδωσε δυναμικό
παρόν στην επανεμφάνιση του συλ-
λόγου σε επίσημο αγώνα μετά από 2
χρόνια. 

Με μισή (κυριολεκτικά) ομάδα εφό-
σον πολλά δελτία ποδοσφαιριστών
μας είναι ακόμα υπό έκδοση, οι 

μικροί ποδοσφαιριστές του Γιώρ-
γου Χατζή και του Γιάννη Σιδέρη
έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό
μέσα γήπεδο και άφησαν πολλές
υποσχέσεις για το μέλλον. 

Σίγουρα όταν συμπληρωθεί το
ρόστερ θα δούμε άλλη ομάδα μέσα
στον αγωνιστικό χώρο. Συγχαρητή-
ρια στα παιδιά και τους προπονητές
τους.

* * * Π ρ ο π α ι δ ι κ ό
τμήμα: Χαράς ευαγγέ-
λια για το παιδικό
τμήμα που έκανε την
υπέρβαση και νίκησε
εκτός έδρας με 0-1 τον
πολύ καλό ΠΑΟΚ
Μάνδρας. Για την ομάδα του Τάσου
Κίτσιου το γκολ πέτυχε ο Κώστας
Αμπατζής ενώ 2 δοκάρια είχε ο Βαγ-
γέλης Χατζής του Σ.

***Τμήμα Junior: Αν και συνέ-
χισε αήττητη την πορεία της
στο πρωτάθλημα η ομάδα του
Γιώργου Χατζή, η ισοπαλία με
2-2 αφήνει μία πικρή γεύση
καθώς έχασε την νίκη μέσα
από τα χέρια της. Οι
Junioristas του Ευκλείδη προη-
γήθηκαν με 0-2 με γκολ των
Χατζή Βαγγέλη του Γ. και Μέξια
Στέλιου αλλά στιγμιαίες αδρά-
νειες στην άμυνα «στοίχισαν» 

την ισοπαλία η οποία ήρθε στο
τελευταίο πεντάλεπτο. 

Πάντως ο Ευκλείδης είχε την ευκαι-
ρία να πάρει τη νίκη στο τελευταίο
λεπτό καθώς μετά από προσπάθεια
του Μέξια η μπάλα χτύπησε και στα
δύο δοκάρια της αντίπαλης εστίας.
Δοκάρι είχε και ο Παναγιώτης Λιακό-
πουλος.

***Τμήμα Προ-Junior: 4-2 έχασαν
τα προ-Junior του Γιώργου Βαρδά-
λα. Από το ματς ξεχώρισε το εντυ-
πωσιακό γκολ του Δημήτρη Δουμένη
με σουτ από τη σέντρα στο γάμα της
εστίας!
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««Πράσινο φως» για 8.000 θέσεις Πράσινο φως» για 8.000 θέσεις 
εργασίας στον τουρισμό εργασίας στον τουρισμό 

– Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα– Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Αντίστροφη μέτρηση για το νέο πρόγραμμα απασχόλησης
8.000 θέσεων ανέργων νέων στον τομέα του τουρισμού σήμα-
νε μετά τη δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης του υφυπουργού
Εργασίας για υποβολή προτάσεων από το Ινστιτούτο Συνδέ-
σμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), που θα
αναλάβει να τρέξει τις διαδικασίες υλοποίησης.

Το πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για την από-
κτηση εργασιακής εμπειρίας», περιλαμβάνει, όπως γράφουν
τα νέα, τόσο θεωρητικό μέρος όσο και μέρος πρακτικής άσκη-
σης.

Στη διάρκεια του προγράμματος οι ωφελούμενοι θα λαμβά-
νουν επίδομα ύψους από 2.400 ευρώ έως 2.700 ευρώ ανάλο-
γα με την εκπαιδευτική του κατηγορία.

Ειδικότερα, όπως προέβλεπαν οι όροι του προηγούμενου
αντίστοιχου προγράμματος, όσοι επιλεγούν θα παρακολουθή-
σουν θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών, ενώ προβλέπεται και
πρακτική άσκηση 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους
πέντε μήνες. Θα παρέχονται επίσης υπηρεσίες υποστήριξης
και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων κατά το
διάστημα της πρακτικής άσκησης ενώ θα δοθεί και πιστοποίη-
ση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων.

Συμμετέχοντας στην κινητοποίηση της ΓΣΕΕ

Πανελλαδική απεργία στα ΜΜΕ την Τετάρτη

Οι Συνεργαζόμενες Ενώσεις στο χώρο του Τύπου και των
ΜΜΕ συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική πανεργατική 

απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ και πραγματοποιούν
24ωρη απεργία από τις 6 π.μ. της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου έως
τις 6 π.μ. της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα εξαγγέλλουν 3ωρη Στάση Εργασίας την Πέμπτη
27 Νοεμβρίου από τις 11.00 π.μ. έως τις 14.00, προκειμένου
να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι να πάρουν μέρος στην κινη-
τοποίηση, με εξαίρεση μόνο τους εργαζόμενους εκείνους που
με ρεπορτάζ και εκπομπές θα καλύψουν την μεγάλη απεργια-
κή κινητοποίηση και τις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη
χώρα. Ευθύνη όλων μας είναι η ενημέρωση της κοινής γνώμης
για το πώς εξελίσσεται η απεργιακή κινητοποίηση.

Απεργούμε και διεκδικούμε
• Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που θα ισχύουν και θα

είναι υποχρεωτικές για όλους καθώς και την κατάργηση της
διάταξης που βάζει εμπόδια στην ανεξάρτητη λειτουργία του
ΟΜΕΔ (Νόμος 4303/2014).

• Να σταματήσει το άθλιο καθεστώς των ατομικών συμβάσε-
ων και η πλήρης απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων

• Να μην προχωρήσει η κυβέρνηση στην οριστική εκθεμελίω-
ση του ασφαλιστικού μας συστήματος, με την δημιουργία ενός
ταμείου- τέρατος που θα καταπιεί τα ελάχιστα ασφαλιστικά
δικαιώματα που έχουν απομείνει στους εργαζόμενους

• Να διατηρηθούν οι επικουρικές συντάξεις. Όχι στη δημιουρ-
γία επαγγελματικών ταμείων

• Την επιστροφή των κλεμμένων, μέσω PSI, καθώς και των
απωλειών από το «τζογάρισμα» των αποθεματικών στα ταμεία
μας

• Την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων όλων των εργα-
ζόμενων στο χώρο του τύπου

• Την επαναλειτουργία της ΕΡΤ τώρα, της πραγματικής Δημό-
σιας Ραδιοτηλεόρασης της χώρας.

• Επαναφορά του νόμου για τις άδειες άσκησης επαγγέλμα-
τος των τεχνικών κινηματογράφου και τηλεόρασης.

Προσεχώς και ρύθμιση για στεγαστικά δάνεια
Κωνσταντινόπουλος: Μέριμνα για
τους πλειστηριασμούς ακινήτων

Καθησυχαστικός για το θέμα των πλειστηριασμών ακι-
νήτων από το 2015 εμφανίσθηκε σήμερα, Δευτέρα ο
υφυπουργός Ανάπτυξης Οδυσσέας Κωνσταντινόπου-
λος, ο οποίος μιλώντας στην τηλεόραση του ANT1
παρέσχε τη διαβεβαίωση ότι δεν θα γίνει κανένας πλει-
στηριασμός και ότι θα υπάρξει μέριμνα από την κυβέρ-
νηση.

Ο ίδιος αποσαφήνισε πως μετά τα μη εξυπηρετούμενα
επιχειρηματικά δάνεια, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί και
θα προχωρήσει και στη ρύθμιση των «κόκκινων» στεγα-

στικών δανείων», κάτι που άφησε να εννοηθεί ότι θα
δρομολογηθεί στο προσεχές διάστημα.

Σημειώνεται πως οι διοικήσεις των συστημικών τραπε-
ζών έχουν ήδη παράσχει διαβεβαιώσεως ότι δεν θα
προχωρήσουν σε πλειστηριασμούς ακινήτων.

Ωστόσο, πέραν της διαβεβαίωσης αυτής, η κυβέρνηση
εξετάζει το ενδεχόμενο να παρατείνει για έξι τουλάχιστον
μήνες τη ρύθμιση για την αναστολή πλειστηριασμών
πρώτης κατοικίας, ήτοι έως τις 30 Ιουνίου 2015.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βασικό επιχείρημα του
υπουργείου Ανάπτυξης είναι πως το υφιστάμενο καθε-
στώς πρέπει να επεκταθεί τουλάχιστον έως ότου θεσπι-
στεί το νέο πλαίσιο για το «πτωχευτικό δίκαιο» των
φυσικών προσώπων.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ
ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Καρταργείται η άδεια λειτουργίας σε
900 επαγγέλματα -Η λίστα με τους

κλάδους

Καταργείται η άδεια λειτουργίας που αφορά 103 βιο-
μηχανικές και μεταποιητικές δραστηριότητες χαμηλού
ρίσκου, που σχετίζονται με 897 επαγγέλματα.

Αυτό ανακοίνωσε τσε συνάντηση με δημοσιογράφους,
ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
Κώστας Σκρέκας. Η απόφαση αφορά το 25% των οικο-
νομικών δραστηριοτήτων. Οι ωφελούμενοι κλάδοι και
επαγγέλματα αντιπροσωπεύουν πάνω από το 14,3%

του ΑΕΠ της χώρας. 
Σύμφωνα με τη διεθνή στα-

τιστική ταξινόμηση, κατα-
λαμβάνουν 7 τομείς, 24 κλά-
δους, 67 ομάδες, 129 τάξεις,
408 κατηγορίες και 897 υπο-
κατηγορίες.

Η εξοικονόμηση χρόνου
για τον πολίτη θα είναι του-
λάχιστον δύο με τρεις μήνες,
μείωση κόστους (παράβολα
από 60 μέχρι 1.500 ευρώ),

άμεση απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου και δρα-
στικός περιορισμός της ανάγκης επαφής με τη διοίκηση. 

Για τη δημόσια διοίκηση, το όφελος είναι η απαλλαγή
από μεγάλο μέρος του διαχειριστικού βάρους και αξιο-
ποίηση του υφιστάμενου προσωπικού σε ουσιαστικής
μορφής ελέγχους.

Σύμφωνα με κορυφαίο παράγοντα του υπουργείου
«Πρωταρχικό μέλημα είναι η διευκόλυνση της επιχειρη-
ματικότητας στη χώρα και για να γίνει αυτό πρέπει να
μειωθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια και να εξαλείψου-
με την ύπαρξή τους, ιδιαίτερα προς όφελος του νεοει-
σερχόμενου επιχειρηματία». 

Η λίστα με τους κλάδους

Φυτική και ζωϊκή παραγωγή, θήρα και συναφείς δρα-
στηριότητες

Βιομηχανία τροφίμων -     ποτοποιία

παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
Κατασκευή ειδών ένδυσης
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών.
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από

ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα- Κατασκευή ειδών
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων

μέσων
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊό-

ντων.
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων με εξαίρεση τα

μηχανήματα και είδη εξοπλισμού.
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονι-

κών και οπτικών προϊόντων
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκού-

μενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων.
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
Κατασκευή επίπλων
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξο-

πλισμού
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,

ατμού και κλιματισμού
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού.
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκί-

νητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά

δραστηριότητες.

Πάνω από 7.000 αιτήσεις για το ελάχιστο
εγγυημένο εισόδημα

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και μέσα στο πλαίσιο του αρχικού
σχεδιασμού συνεχίζονται οι υποβολές αιτήσεων των ενδιαφερομέ-
νων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.energo-eke.gr,
όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης
Βρούτσης.
"Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε το προηγούμενο Σάβ-
βατο και έως το τέλος της Παρασκευής, συμπληρώθηκαν ηλε-
κτρονικά 7.017 αιτήσεις" αναφέρει ο υπουργός, προσθέτοντας ότι
"η σχετική διαδικασία προχωρεί ομαλά και χωρίς προβλήματα".
Από το σύνολο των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, 5.189 υπο-
βλήθηκαν οριστικά και 1.828 παραμένουν σε κατάσταση προσω-
ρινής αποθήκευσης στο σύστημα. Έπειτα από τον έλεγχο της
πρώτης ομάδας των κριτηρίων, κρίθηκαν αποδεκτές 3.836 αιτή-
σεις, οι οποίες αφορούν 6.527 δικαιούχους.

ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ--   ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔ ΑΑ

ΔΩΡΟΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ
ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Παραπομπή 64 
ατόμων για τη σύμβα-

ση ΟΤΕ-Siemens 
-Μίζες 69 εκατ. ευρώ

Την παραπομπή 64 ατό-
μων για την υπογραφή
της σύμβασης 8002 μετα-
ξύ του ΟΤΕ και της
Siemens ζητεί με πρότασή
του ο εισαγγελέας Εφετών
Γαληνός Μπρης, για τα
αδικήματα της ενεργητικής
και παθητικής δωροδο-
κίας καθώς και για ξέπλυ-
μα βρώμικου χρήματος.

Σύμφωνα με την ελληνι-
κή Δικαιοσύνη, η μίζα που
διακινήθηκε για τη συγκε-
κριμένη σύμβαση από το
1998 και για πολλά χρόνια
αργότερα έφτασε τα 69
εκατομμύρια ευρώ, με
πολλά από τα ποσά να
έχουν βρεθεί -άλλα, όμως,
είναι ακόμα στα αζήτητα. 

Από τους κατηγορούμε-
νους, οι 19 είναι στελέχη
της εταιρείας Siemens, οι
14 μεγαλοστελέχη του
ΟΤΕ και αρκετοί συνεργοί.

Σύμφωνα πάντοτε με την
εισαγγελική πρόταση, η
μίζα που διακινήθηκε για
την επίμαχη σύμβαση
αντιστοιχούσε σε ποσο-
στό 8% του καταμετρούμε-
νου όγκου των πωλήσε-
ων. Στο πλαίσιο αυτό, δια-
κινήθηκαν ποσά δεκάδων
εκατομμυρίων μάρκων
που κατατέθηκαν είτε σε
λογαριασμούς στελεχών
της Siemens, είτε σε λογα-
ριασμούς στελεχών του
ΟΤΕ, είτε σε συγγενών
τους σε πιστωτικά ιδρύμα-
τα στο εξωτερικό.Υπενθυ-
μίζεται ότι για την ίδια υπό-
θεση είχε κρατηθεί στις
γερμανικές φυλακές ο
Μιχάλης Χριστοφοράκος,
ενώ ένα από τα μεγαλο-
στελέχη της Siemens, o
Χρήστος Γκαραβέλας,
ακόμα αναζητείται.
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ
MSc. MSc. Πανεπιστημίου ΑθηνώνΠανεπιστημίου Αθηνών

•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

•ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

Φυλής 3, 3ος όροφος  (έναντι Ταχυδρομείου) - Ασπρόπυργος
Τηλ./fax:  210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

Η KSM Human Resources ΕΛΛΑΣ.  
για λογαριασμό μεγάλης εταιρείας πελάτη της στον

χώρο των πετρελαιοειδών,  
ζητεί Υπαλλήλους Πρατηρίου Καυσίμων 

για τη λειτουργία του ιδιολειτουργούμενου 
πρατηρίου καυσίμων στην Μαγούλα 

και στην Ν Πέραμο.
Απαραίτητα κάτοικος Μεγάρων, Ελευσίνας, 

Ασπροπύργου, Νέας Περάμου,Μάνδρας,Μαγούλας.

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών 
στο στο mail: cv@ksmhr.gr mail: cv@ksmhr.gr 

ή μέσω ή μέσω fax fax στον αριθμό 2118008866.στον αριθμό 2118008866.

22.5.14

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

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

τρυπάνι) σε λογική τιμή.
Πληροφορίες  στο 210 5548930 

ή στο 6972203340

8.11.14

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

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

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

- Θεραπεία τενοντίτιδων 
με αυτόλογους βιολογικούς 

παράγοντες PRP

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

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

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

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

16.11
.12
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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 Ασπρόπυγο

διαμέρισμα 60 τμ με ηλιακό,,
αυτόνομη θέρμανση, θέση
p a r k i n g .
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τελειόφοιτος Μαθηματικού

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

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

6944132114 (30.1.14)

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

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται κοπέλα που να γνω-

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

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

Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει τη

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

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

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Αλ.
Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα210-5572695,
6932215870

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

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος 
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ

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

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

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

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

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

Χάθηκε σκυλάκι στον Ασπρόπυργο την Παραμονή 
της Αγίας Παρασκευής.

Είναι γκριφόν ημίαιμο.Ακούει στο όνομα Ρούντυ.
Φοράει μπεζ κολάρο για σκνίπες

Έχει πιο κοντό μαλλί απ’ ό,τι στην φωτογραφία.
Είναι μεγάλο σε ηλικία.

Χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή.
Όποιος το βρει να επικοινωνήσει στο 210-5571404

ή στο 6937280948 με την κα Τσίγκου

Νέος 35 ετών
ψάχνει σοβαρή

γνωριμία με
κοπέλα. 

Τηλέφωνο
6946455806
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

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

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

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546674-5546285

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

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

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-

5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213

2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

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

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

210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210

5546993 - 5560800 - 5543065

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑΣτο κατάστημά
μας θα βρείτε:

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

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

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

ΙΒΙΣΚΟΣ

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

8.10.14
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Η Εθελοντική Ομάδα
ΘΡΙΑ θέλοντας να συμ-
βάλλει στην ενίσχυση τόσο
των ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ όσο και το
Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
επέλεξε να το πράξει την
Παρασκευή 5/12/2014
συμμετέχοντας και τιμώ-
ντας τον εορτασμό της
ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ. 

Συνοδοιπόροι σε αυτή
την προσπάθεια οι μαθη-
τές των Δημοτικών ,
Γυμνασίων και Λυκείου
της πόλης του Ασπρο-
πύργου . 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ να δώσουμε
το ελάχιστο ενισχύοντας
άμεσα και αποτελεσματικά
αυτούς που έταξαν εαυτό
στην ανιδιοτελή προσφο-
ρά .

Η Εθελοντική Ομάδα ΘΡΙΑ ενώνει τις δυνάμεις 
της με τους Γιατρούς του Κόσμου

και το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ασπροπύργου 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/12 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ
Οι γυναίκες σε θέσεις εξουσίας
παθαίνουν κατάθλιψη -Οι άνδρες όχι

Πιο συχνά εμφανίζουν συμπτώματα κατάθλιψης οι
γυναίκες που έχουν υψηλές θέσεις στην επαγγελμα-
τική ιεραρχία απ' ό,τι οι άνδρες, σύμφωνα με νέα
έρευνα του Πανεπιστημίου του Τέξας.
Ερενητές από το Όστιν ανέλυσαν τη συμπεριφορά
1.300 ανδρών-στελεχών και 1.500 γυναικών σε αντί-
στοιχα πόστα ευθύνης, για τις ανάγκες της μελέτης
«Φύλο, Επαγγελματική Εξουσία και Κατάθλιψη»
(Gender, Job Authority and Depression), η οποία θα
δημοσιευτεί τον Δεκέμβριο στην Εφημερίδα της Υγεί-
ας και της Κοινωνικής Συμπεριφοράς (Journal of
Health and Social Behavior).
Οπως προδημοσιεύει το αμερικανικό Time, η έρευνα
καταδεικνύει ότι γυναίκες με εξουσία που επηρεάζει
την πληρωμή, την απόλυση και την πρόσληψη προ-
σωπικού παρουσίαζαν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό
και συχνότερα συμπτώματα κατάθλιψης απ' ό,τι
γυναίκες που δεν είχαν τέτοια εξουσία. Αντίθετα,
άνδρες σε αντίστοιχα διευθυντικά πόστα και με εξί-
σου σημαντικές για τους υφισταμένους τους ευθύνες
παρουσίαζαν πολύ λιγότερα συμπτώματα της νόσου,
απ' ό,τι άνδρες που δεν είχαν διευθυντική θέση.

Επιρρεπείς οι γυναίκες

«Αυτό που είναι εντυπωσιακό στη μελέτη μας είναι
ότι οι γυναίκες με εξουσία στη δουλειά είναι πιο επιρ-
ρεπείς στα προγνωστικά χαρακτηριστικά που είναι
ισχυροί δείκτες της καλής ψυχικής υγείας» τονίζει η
κοινωνιολόγος Tetyana Pudrovska και προσθέτει:
«Εκείνες οι γυναίκες είναι πιο μορφωμένες, έχουν
υψηλότερο από το μέσο όρο εισόδημα, απασχολού-
νται σε διάσημα επαγγέλματα και έχουν φτάσει στα
υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία
και την αυτονομία από ό,τι οι γυναίκες χωρίς εξουσία
στη δουλειά. Ωστόσο, έχουν τη χειρότερη ψυχική
υγεία σε σχέση με τις γυναίκες κατώτερου επιπέ-
δου».


