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Οικονομική ενίσχυση 
σε Γυμνάσια και Λύκεια,
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επισκέπτεται σήμερα 
η Ρένα Δούρου
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ΓΕΦΥΡΑ ΦΙΛΙΑΣ
Μεταξύ του Δήμου
Αχαρνών και της

Δημοκρατίας
του Καζακστάν

Ελλειψ́ει απαρτιάς στην
 προηγούμενη πρόσκληση

Εκ νέου συνεδριάζει σήμερα
η Οικονομική Επιτροπή

δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας 

Άκυρες οι 
«οριζόντιες» 

μειώσεις τελών 
που αποφάσισαν

οι Δήμοι;

Π.Ε.Δ.Α: Να πληρωθούν άμεσα 
οι σχολικές καθαρίστριες

Θέση όλων των Δήμων είναι να σταματήσει η εργασιακή 
επισφάλεια και ομηρία των καθαριστριών 

Στα "όπλα" οι Περιφερειάρχες 
για τη διαχείριση των Π.Ε.Π.

Ψήφισμα της ΕΝ.Π.Ε.

Σελ: 3

Σελ: 4

Σελ: 10-11Σελ: 5

Σελ: 5

Ευχές και δώρα 
στα παιδιά των 

εργαζομένων του 
Δήμου Αχαρνών

Σελ: 7

ΟΛΑ ΟΣΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Επείγουν 
οι εξωτερικές 

συνδέσεις 
αποχέτευσης στην
Κάτω Ελευσίνα 

Σελ: 2-4

Σελ: 5

Σελ: 2

Σαρωτικοί έλεγχοι
για παρεμπόριο 
στη λαϊκή 
αγορά Μεγάρων 
Σελ: 3

Σελ: 8

Σελ:  3

Τιμή : 0,01€ 
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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

Σαμπάνης Σπυρίδων
Α. Περικλέους 40 &

Κοντούλη, 
Τηλέφωνο:
2105547581

Ασπρόπυργος
Κολιός Αντώνιος Ν.

28ης Οκτωβρίου 17Α
& Θρασυβούλου, 

2105577744

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Παπασπυρόπουλος

Χρήστος Λεωφόρος
Φυλής 197,
2102474337

Αχαρνές
Ράπτη Σταματίνα Α.

Λεωφόρος 
Πάρνηθος 140, 

Τηλέφωνο
2102446217

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α
ΜΙΧΟΓΛΟΥ Ε ΟΕ
Δεκελείας 41 &
Ξενοφώντος,
2102463057

Μάνδρα
Αθανασοπούλου

Χρυσάνθη 
Εργατικές Κατοικίες, 

Τηλέφωνο:
2105541721

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

8,12,16,20, 24, 28

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Αραιή συννεφιά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 14 έως 20
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αναστασία, Ζωΐλος,Αναστασία, Ζωΐλος,

Ζωΐλα, Ζωίλος, Νατάσσα,Ζωΐλα, Ζωίλος, Νατάσσα,
Σία, Τατία, Τέσα Σία, Τατία, Τέσα 
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Θύμα ανελέητου  ξυλοδαρμού έπεσε μια
γυναίκα στην στην περιοχή του Ολυ-
μπιακού Χωριού Μενιδίου.

Η άτυχη γυναίκα, βρέθηκε γρονθοκοπημένη σε
υπαίθριο παρκινγκ σούπερ μάρκετ τα ξημερώμα-
τα του Σαββάτου 30/12 και ώρα 05.30π.μ. .

Οι δράστες με την απειλή βίας την ακινητοποίη-
σαν και λόγω της αντίστασης που προέβαλε εκεί-

νη, την ξυλοκόπησαν  με μανία. 
Σύμφωνα με Αστυνομικές πηγές, κίνητρο των

δραστών ήταν η ληστεία, αλλά άγνωστο παραμε-
νει πόσοι ήταν οι αδίστακτοι ληστές που της επι-
τέθηκαν.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατά-
σταση στο Νοσοκομείο ενώ προανάκριση ενεργεί
η Ασφάλεια.

Από εγκρίσεις προυπολογισμών για το 2015 μέχρι την
οριστική παραλαβή του έργου: «Κατασκευή Επειγου-
σών Εξωτερικών Διακλαδώσεων (Συνδέσεων) στην
Κάτω Ελευσίνα (Β’Φάση), έχει σήμερα το Δημοτικό
Συμβούλιο Ελευσίνας, το οποίο θα συνεδριάσει στις
8:30 μ.μ. 

Αναλυτικότερα τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης :
Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του ψηφισθέ-

ντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 της Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας.

Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Ελευσίνας.
Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδό-

τησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας
από τον Δήμο μας, μηνός Νοεμβρίου του Ετήσιου Προ-
γράμματος Δράσης.

Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του ψηφισθέ-
ντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του
Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολι-
τικής και Προσχολικής Αγωγής.

Λήψη απόφασης για μετεγκατάσταση συνεργείου
Συντήρησης & επισκευής συνήθων οχημάτων (επιβατι-
κών, μοτοσυκλετών & μοτοποδηλάτων)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Επείγουν οι εξωτερικές συνδέσεις 
αποχέτευσης στην Κάτω Ελευσίνα 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4



Άκυρες οι «οριζόντιες»
μειώσεις τελών που
αποφάσισαν οι Δήμοι;

Στην ακύρωση  των αποφάσεων όσων Δήμων αποφάσισαν ορι-
ζόντιες μειώσεις τελών ( όπως της Αθήνας, της Γλυφάδα, του
Πειραιά, του Ζωγράφου κ.α ), πιθανότατα να προβεί σύντομα

ο   Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής , Μανώλης
Αγγελάκας.

Αυτό κατέστησε σαφές στη  συνάντηση που είχε  με την Εκτελεστική
Επιτροπή της Π.Ε.Δ.Α. την οποία εκπροσώπησαν ο πρόεδρος,
Δήμαρχος Νέας Ιωνίας Ηρακλής Γκότσης και ο αντιπρόεδρος, Δήμαρ-
χος Νίκαιας- Ρέντη Γιώργος Ιωακειμίδης.

Ο κ. Αγγελάκας  ανέλυσε στο προεδρείο της Π.Ε.Δ.Α. τις διατάξεις του Νόμου 3463/08.06.2006,
βάσει του οποίου προβλέπεται η μείωση των δημοτικών τελών κατά 50% ή η πλήρης απαλλαγή
από την καταβολή τους για τρεις μόνο κατηγορίες: Απόρους, ανάπηρους και πολύτεκνους.

Ταυτόχρονα, τα έσοδα που θα χάνονται για τους Δήμους από τη χρήση του κοινωνικού αυτού
μέτρου θα πρέπει να καλύπτονται από άλλες πηγές ώστε να είναι ισοσκελισμένοι οι προϋπολογι-
σμοί.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ 
Στην πρώτη συνεδρίαση του 

Τοπικού Συμβουλίου 
κατά της παραβατικότητας 

στο δήμο Φυλής 

Με απο-
φασιστι-
κ ό τ η τ α

και πολλές προ-
τάσεις στο τραπέ-
ζι  πραγματοποι-
ήθηκε η επίσημη
πρώτη  συνεδρία-
ση του Τοπικού
Συμβουλίου κατά
της παραβατικό-
τητας στον δήμο
Φυλής.

Τα μέλη του
αντάλλαξαν από-
ψεις γύρω από τις
π ρ ωτο β ο υ λ ί ε ς
που θα πρέπει να
αναληφθούν για την αντιμετώπιση του σοβαρού προ-
βλήματος της εγκληματικότητας που μαστίζει την
περιοχή. 

Η συνάντηση έγινε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου,
και πήραν μέρος ο αναπληρωτής Δήμαρχος και από-
στρατος αξιωματικός Νίκος Χατζητρακόσιας, η δημο-
τική σύμβουλος Χρυσούλα Κουράση, ο εκπρόσωπος
της Αστυνομικής Αρχής Άνω Λιοσίων Δημήτρης
Ντούλμας, ο δημόσιος κατήγορος του Πταισματοδι-
κείου Αχαρνών Θανάσης Νάστος, ο Κοινωνιολόγος
Δημήτρης Μπουρίκος, η παιδοψυχολόγος Παναγιώτα
Παντελίδου και η διευθύντρια του 3ου Δημοτικού Σχο-
λείου Ζεφυρίου, Βασιλεία Καλαρχάκη. Παρευρέθηκαν
ακόμα ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Φυλής,
Αργύρης Αργυρόπουλος και ο Πρόεδρος του Τοπικού
Συμβουλίου Άνω Λιοσίων Χρήστος Καματερός.

Το Τοπικό Συμβούλιο κατά της παραβατικότητας,
που έχει συγκροτηθεί από το Δήμαρχο Φυλής Χρή-
στο Παππού, μετά από πρόταση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου.

Το Τοπικό Συμβούλιο θα συνέλθει, εκ νέου, πριν
από τη 10η Ιανουαρίου 2015, με θέμα την κατάθεση
προτάσεων για το πρόγραμμα δράσεων του 2015.  

ΓΕΦΥΡΑ ΦΙΛΙΑΣ
Μεταξύ του Δήμου Αχαρνών 
και της Δημοκρατίας
του Καζακστάν
Υπέροχες μουσικές μελωδίες από διεθνούς

φήμης καλλιτέχνες του Καζακστάν πλημμύρισαν
το Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων σε μια
βραδιά αφιερωμένη στην 23η επέτειο της ανε-
ξαρτησίας της Δημοκρατίας του Καζακστάν και τη
γιορτή του Πρώτου Προέδρου της, Νουσουρλτάν
Ναζαρμπάγιεφ.

Η συναυλία διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του
Δήμου Αχαρνών σε συνεργασία με την Πρεσβεία
της Δημοκρατίας του Καζακστάν στην Ελλάδα.
Την εκδήλωση προλόγισε η Αντιδήμαρχος Κοι-
νωνικής Πολιτικής κα Σαχσανίδη Ελένη που
ευχαρίστησε την Πρεσβεία του Καζακστάν για τη
συνδρομή της στη διοργάνωση της συναυλίας.

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αχαρνών κ
Γιάννης Κασσαβός αναφέρθηκε στην ταχύτατα
αναπτυσσόμενη οικονομία του Καζακστάν καθώς
και στην αυξανόμενη δύναμή του σε διπλωματικό
επίπεδο στη Κεντρική Ασία, ενώ δεν παρέλειψε
να κάνει ειδική αναφορά στην αδελφοποίηση της
πόλης των Αχαρνών με την πόλη Τσιχμέντ, τονί-
ζοντας πως: «Ισχυροί και στενοί δεσμοί φιλίας

και συνεργασίας συνδέουν τον Δήμο Αχαρνών με
τη Δημοκρατία του Καζακστάν. Εύχομαι η αποψι-
νή βραδιά να εγκαινιάσει μία γέφυρα πολιτισμού
και επικοινωνίας, και να αποτελέσει τον προπο-
μπό μίας ευρύτερης συνεργασίας σε εμπορικό,
οικονομικό, πολιτιστικό, αθλητικό και εκπαιδευτι-
κό επίπεδο που θα φέρει ακόμα πιο κοντά τους
δύο λαούς».

Ο Πρόξενος της Δημοκρατίας του Καζακστάν κ.
Rashid Gazizov ευχαρίστησε τον Δήμο Αχαρνών
για τη διοργάνωση αυτής της σπουδαίας συναυ-
λίας, δηλώνοντας ιδιαίτερα χαρούμενος που ο
εορτασμός για την επέτειο της ανεξαρτησίας της
χώρας του τον βρίσκει στις Αχαρνές, μία πόλη
που ζουν εκατοντάδες συμπατριώτες του.

Αρκετές κατασχέσεις έγιναν την Παρασκευή κατά τη διάρκεια εξο-
νυχιστικών ελέγχων σε λαικές αγορές των Μεγάρων για την
πάταξη του παραεμπορίου . 

Ειδικότερα, κλιμάκιο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Αττικής,
πραγματοποίησε έφοδο , ενόψει και της εορταστικής περιόδου , με απο-
τέλεσμα τη διαπίστωση  παράνομων εμπορευμάτων. 

Όπως έγινε γνωστό για λίγα λεπτά επικράτησε πανδαιμόνιο, καθως
αρκετοί ήταν οι μικροπωλητές που τα μάζεψαν άρον - άρον και έτρεχαν
να γλιτώσουν τον έλεγχο ενώ σε δύο άτομα που πωλούσαν χωρίς την
απαιτούμενη άδεια  επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ και έγινε
κατάσχεση  των ειδών που είχαν  στους πάγκους τους. 

Σαρωτικοί έλεγχοι 
για παρεμπόριο στη λαϊκή 
αγορά Μεγάρων 
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Λήψη απόφασης για έγκρι-
ση μελέτης για παροχή υπη-
ρεσιών συμβούλου για διαδι-
κασίες και ενέργειες που
απαιτούνται στο πλαίσιο
έγκρισης Πολεοδομικών
Μελετών.

Λήψη απόφασης για ανάρ-
τηση της Πολεοδομικής
Μελέτης – ΚΑΛΥΜΠΑΚΙ

ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ, μετά την από-
φαση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ.

Έγκριση μελέτης και τρό-
πος εκτέλεσης της εργασίας:
«Αναβάθμιση Αθλητικών
Εγκαταστάσεων για την λει-
τουργική αδειοδότηση τους»

Συγκρότηση Επιτροπής
προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου:

«Κατασκευή Επειγουσών
Εξωτερικών Διακλαδώσεων
(Συνδέσεων) στην Κάτω
Ελευσίνα (Β’Φάση).

Λήψη απόφασης για την
κατανομή Δ’ Δόσης 2014 λει-
τουργικών δαπανών στις Ενι-
αίες Σχολικές Επιτροπές
Πρωτοβάθμιας & Δευτερο-
βάθμιας  Εκπαίδευσης.

Λήψη απόφασης για την
καταστροφή κινητών πραγ-
μάτων του Δήμου. 

Λήψη απόφασης για την
διοργάνωση Χριστουγεννιάτι-
κων και πρωτοχρονιάτικων
εκδηλώσεων του Δήμου.

Λήψη απόφασης για την
κοπή επικίνδυνου φοίνικα.

Προσλήψεις 91 αναπληρωτών
δασκάλων και νηπιαγωγών

Ειδικής Αγωγής

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων ανακοινώνει, ότι για το σχολικό
έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως
αναπληρωτές 9 Δάσκαλοι ΕΑΕ (ΠΕ71
& ΠΕ70.50), 63 Δάσκαλοι ΠΕ70 και 19
Νηπιαγωγοί ΕΑΕ (ΠΕ60.50) για την
κάλυψη λειτουργικών αναγκών στην
παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση
μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο
υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να
παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη
υπηρεσίας την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου
2015, οπότε και θα τοποθετηθούν με
απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης
σε σχολικές μονάδες της περιοχής που
προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδα-
κτικού έτους. 

«Ως εκ τούτου, λόγω της ανωτέρω
οριζόμενης ημερομηνίας ανάληψης
υπηρεσίας, οι διατάξεις της παρ.17.α
του άρθρου 59 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ
118/Α΄/24.05.2011) περί κυρώσεων
στην περίπτωση μη ανάληψης/παραί-
τησης αναπληρωτών, ισχύουν από την
επομένη» τονίζεται στη σχετική ανακοί-
νωση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

Φωτό αρχείου

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

19/12/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας γνωστοποιούμε ότι οι στρα-

τεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος
1997 και κατοικούν στον Δήμο
Αχαρνών (ανεξάρτητα αν είναι
εγγεγραμμένοι ή όχι στα μητρώα
αρρένων του Δήμου μας) υποχρε-
ούται να παρουσιαστούν στο στρα-
τολογικό γραφείο Ανατολικής Αττι-
κής, Πέτρου Ράλλη 2, Ταύρος από
τις 2 Ιανουαρίου 2015 έως και 31
Μαρτίου 2015 και ώρες 09:00 –
13:00 έχοντας μαζί τους:

Α. Επικυρωμένη φωτοτυπία
αστυνομικής ταυτότητας 

Β. Πιστοποιητικό γεννήσεως 
Γ. Σχετική ιατρική γνωμάτευση ή

βεβαίωση για όσους έχουν σοβαρό
πρόβλημα υγείας για την κατάθεση
του απογραφικού τους Δελτίου. 

Η συμπλήρωση και κατάθεση του
Δελτίου Απογραφής είναι δυνατόν
να πραγματοποιηθεί και στα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) Αρχαίου Θεάτρου 35α,
Φιλ/φειας 502, Νικ. Καζατζάκη 13α
(Αγία Άννα), Αγίου Διονυσίου 40
Αχαρνές και ΚΕΠ Θρακομακεδό-
νων, Πλατεία Αριστοτέλους., τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε
η σύσκεψη που διοργάνωσε η
Περιφερειακή Ένωση Δήμων

Αττικής την περασμένη Τετάρτη στα
γραφεία της, με θέμα το πρόβλημα των
σχολικών καθαριστριών που παραμέ-
νουν για μήνες απλήρωτες. Από την
συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν
Δήμαρχοι και εκπρόσωποι Δήμων από
περισσότερες από 30 πόλεις της Αττι-
κής, προέκυψαν τα παρακάτω συμπε-
ράσματα: Η Π.Ε.Δ.Α ζητά να πληρω-
θούν πριν τα Χριστούγεννα οι σχολικές
καθαρίστριες, που αντιμετωπίζουν
πλέον σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Η
πραγματικότητα που βιώνουν χρόνια οι
σχολικές καθαρίστριες είναι απαράδε-
κτη, πληρώνονται με μεγάλες καθυστε-
ρήσεις, οι μισθοί τους είναι πολύ χαμη-
λοί και βρίσκονται σε διαρκή εργασιακή
επισφάλεια. Η ευθύνη για τη μεσαιωνική
αυτή κατάσταση δεν βαρύνει τους
Δήμους ή τις Σχολικές Επιτροπές αλλά
την κεντρική εξουσία. 

Σαν άμεσο λοιπόν μέτρο η ΠΕΔΑ ζητά
να επισπευσθούν οι διαδικασίες της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης ώστε οι
εργαζόμενες αυτές τουλάχιστον να
κάνουν ανθρώπινες γιορτές. Καθώς
υπάρχουν πληροφορίες ότι από την
προσεχή χρονιά η αρμοδιότητα για την
απασχόληση των Σχολικών καθαρι-
στριών θα περάσει στους Δήμους, οι
παρόντες στη σύσκεψη αποφάσισαν
ομόφωνα: Πρώτον, η μεταφορά της

σχετικής αρμοδιότητας πρέπει οπωσ-
δήποτε να συνδυαστεί με τη μεταβίβαση
των αντίστοιχων πόρων, χωρίς καμιά
περικοπή, αντίθετα με αύξηση τους.
Αλλιώς οι Δήμοι θα βρεθούν σε αδιέξο-
δο, με δεδομένες μάλιστα τις πολύ
μεγάλες περικοπές πόρων, τον πραγ-
ματικό οικονομικό στραγγαλισμό που
έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια. Δεύ-
τερο, οι σχολικές καθαρίστριες πρέπει
να απασχολούνται σε συνθήκες μόνιμης
και σταθερής εργασίας, όπως κάθε
εργαζόμενος που καλύπτει πάγιες και
διαρκείς ανάγκες. 

Θεωρούμε προφανές ότι η καθαριότη-
τα των σχολείων αποτελεί πάγια ανάγκη
και μάλιστα υψηλής κοινωνικής προτε-
ραιότητας. Ξεκάθαρη λοιπόν θέση όλων

των Δήμων είναι να σταματήσει η εργα-
σιακή επισφάλεια και ομηρία των καθα-
ριστριών. Κατά τη συζήτηση τέθηκαν
από Δημάρχους και άλλα θέματα που
αφορούν τα σχολεία και την εκπαίδευ-
ση. Επισημάνθηκε ότι λόγω της απόλυ-
σης των σχολικών φυλάκων οι φθορές
στα σχολικά κτίρια έχουν πολλαπλασια-
στεί, με μεγάλο οικονομικό κόστος για
τις σχολικές επιτροπές. Επίσης επιση-
μάνθηκαν σοβαρά θέματα που σχετίζο-
νται με την ασφάλεια των μαθητών.
Καλείται λοιπόν το Υπουργείο Εσωτερι-
κών να επανεξετάσει το θέμα και να
επαναφέρει το θεσμό των σχολικών
φυλάκων. Επισημάνθηκαν οι μεγάλες
ανάγκες στη συντήρηση των σχολικών
κτιρίων και οι ανεπαρκείς πόροι που
διατίθενται για το σκοπό αυτό. Γενικότε-
ρα τέθηκε το ζήτημα της ανεπαρκούς
χρηματοδότησης των σχολικών επιτρο-
πών και οι αρνητικές συνέπειες της
στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.
Επίσης προτάθηκε η αναβάθμιση του
καταστατικού ρόλου των αιρετών που
έχουν την ευθύνη των σχολικών επιτρο-
πών, καθώς αυτοί έχουν μια διαρκή
ευθύνη για την επίλυση κάθε είδους
προβλημάτων που προκύπτουν. Όλα
τα θέματα που τέθηκαν για τα προβλή-
ματα των σχολείων και της εκπαίδευσης
και όλες οι σχετικές προτάσεις θα συζη-
τηθούν στην αρμόδια Επιτροπή της
Π.Ε.Δ.Α και στη συνέχεια οι τελικές
προτάσεις θα έλθουν για συζήτηση στο
Δ.Σ της Π.Ε.Δ.Α.

Π.Ε.Δ.Α: Να πληρωθούν άμεσα οι σχολικές καθαρίστριες

Θέση όλων των Δήμων είναι να σταματήσει η εργασιακή 
επισφάλεια και ομηρία των καθαριστριών 
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Τον ΧΥΤΑ Φυλής 
επισκέπτεται σήμερα 
η Ρένα Δούρου

Επίσκεψη στο ΧΥΤΑ Φυλής θα
πραγματοποιήσει τη σήμερα 22

Δεκεμβρίου, στις 9.45 το πρωί η Περιφε-
ρειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και οι
Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης,
«Δύναμη Ζωής».
Υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση που είχε

κάνει ο ΕΔΣΝΑ με το δήμο Άνω Λιοσίων
για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής, λήγει
στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 και παραμένει
άγνωστο τι θα γίνει και αν θα εξακολου-
θήσουν να μεταφέρονται εκεί τα σκουπί-
δια της Αττικής.

ΗΈνωση Περιφερειών Ελλάδας, με ομόφωνο
Ψήφισμα του Δ.Σ. της, καλεί την Κυβέρνηση να
καταργήσει, άμεσα, «την ψηφισθείσα άρον -

άρον, χωρίς συζήτηση, Τροπολογία» - όπως χαρακτη-
ριστικά αναφέρει στην ανακοίνωση της - Τροπολογία,
που προβλέπει τη σύσταση «Περιφερειακής Επιτρο-
πής Αναπτυξιακού Σχεδιασμούς (ΠΕΑΣ)», η οποία θα
λειτουργεί ως «Υποεπιτροπή της Επιτροπής Παρακο-
λούθησης του ΠΕΠ», επισημαίνοντας, πως «ουδόλως
συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίη-
ση των Π.Ε.Π.», κάνοντας λόγο, παράλληλα, για στόχο
απομείωσης του ρόλου των Περιφερειών. 

"Η Ένωση Περιφερειών ζητά από την κυβέρνηση την
άμεση κατάργηση του άρθρου 24Α του νομοσχεδίου
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «α)
Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή ανα-
πτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο Ελληνικό Δίκαιο, Τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α' 297) και άλλες διατάξεις», που ψηφίστηκε αντιπο-
ροχθες. 

Η συγκεκριμένη εκπρόθεσμη τροπολογία που συστή-

νει «Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδια-
σμού (ΠΕΑΣ)», η οποία θα λειτουργεί ως «υποεπιτρο-
πή της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ», ουδέ-
ποτε αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στο πλαίσιο
της διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου του νέου ΕΣΠΑ. 

Η συγκεκριμένη εκπρόθεσμη τροπολογία ουδόλως
συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίη-
ση των ΠΕΠ και στοχεύει στην απομείωση του ρόλου
των Περιφερειών. 

Καλούμε την κυβέρνηση, άμεσα την κατάργηση της
ψηφισθείσας άρον - άρον, χωρίς συζήτηση, τροπολο-
γία" τονίζεται στο Ψήφισμα της ΕΝ.Π.Ε.

Στα "όπλα" οι Περιφερειάρχες 
για τη διαχείριση των Π.Ε.Π.

Ψήφισμα της ΕΝ.Π.Ε.

Οικονομική ενίσχυση σε Γυμνάσια 
και Λύκεια, από το Δήμο Φυλής

Οικονομική ενίσχυση 17,5 χιλ. ευρώ χορήγησε στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η
Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Φυλής. 

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημήτρης Τσίγκος, η οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί σε 6
ευρώ ανά μαθητή και θα καλύψει ανάγκες των Γυμνασίων και Λυκείων που αφορούν σε αναλώσιμα και
γραφική ύλη. «Τα ποσά αυτά θα τα διαχειριστούν οι Διευθυντές, ανάλογα με τις ανάγκες των σχολεί-
ων», τόνισε ο Δημήτρης Τσίγκος, ο οποίος, παραδίδοντας τις επιταγές, βρήκε τη ευκαιρία να ευχηθεί
καλές γιορτές στους συναδέλφους του, αφού κι ο ίδιος είναι Διευθυντής στο 1ο Λύκειο Άνω Λιοσίων.
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ΟΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη-Δίκτυο Ευρωπαϊ-
κών Πόλεων για Βιώσιμη Ανάπτυξη σε
συνεργασία με τον, Φορέα Διαχείρισης

Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης
«Αντώνης Τρίτσης», και την NaturaShop παρου-
σιάζουν σειρά Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων
με κέντρο το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητο-
ποίησης «Αντώνης Τρίτσης».

Το πανέμορφο Πάρκο, ανοίγει την αγκαλιά του
σε μικρούς και μεγάλους με χριστουγεννιάτικες
δράσεις-εκπλήξεις, εικαστικά εργαστήρια, ξυλο-
πόδαρους & ζογκλέρ, μουσικοχορευτικά δρώμε-
να, θεατρικές παραστάσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις,
παιχνίδια και κεράσματα. Η είσοδος είναι ελεύθε-
ρη για όλους.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Κάθε μέρα ο Αϊ Βασίλης λέει χρόνια πολλά και
φωτογραφίζεται με μικρούς και μεγάλους ενώ το
εργαστήριο γλυκών της κυρίας Αϊ Βασίλη σας
περιμένει.

24, 25 & 30, 31/12 2ωρο χριστουγεννιάτικο
δρώμενο ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους.

26, 27, & 28/12 στις 12:00-14:00 Εργαστήριο
χριστουγεννιάτικων καρτών, χαρακτικής και μαρ-
μαρογραφίας από το Πολυεργαστήρι Τέχνης
ΚΟΛΑΖ

29/12 στις 15:00-17:00 η Δημοτική Φιλαρμονική
Αχαρνών μας ταξιδεύει με τις μελωδίες της σε όλη
την Ελλάδα

3/1 στις 16:00 Βόλτα στη μουσική με νεανικό
συγκρότημα

Σας περιμένουμε όλους με χαρά στο Χριστου-
γεννιάτικο αγροτοbazzar μας από 20/12/2014 με
06/01/2015, 10:00 με 18:00 με facepainting,
tatoos, εργαστήρια χαρακτικής, κατασκευής γιορ-
τινών καρτών- ξύλινων παιχνιδιών, γεύσεις- αρώ-
ματα- δώρα- cupcakes!!!!!

Σε περίπτωση βροχής η NATURASHOP διατη-
ρεί το δικαίωμα αναβολής – ακύρωσης των χρι-
στουγεννιάτικων δράσεων.

Στο χώρο της αποθήκης 
των ΚΤΕΟ Μάνδρας

Μοιράσθηκαν 100 
τόνοι τροφίμων 

Στη διανομή περίπου εκατό τόνων τροφί-
μων σε 54 δομές κοινωνικής αλληλεγγύης,
προχώρησε προ τριών ημερών η «Αλλη-

λεγγύη για όλους» στο χώρο της αποθήκης των
ΚΤΕΟ Μάνδρας, που παραχώρησε η Περιφέρεια
Αττικής για το σκοπό αυτό.

Η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου δήλωσε
σχετικά:

«Στόχος μας είναι να γίνει η Περιφέρεια ανάχωμα
της κρίσης, μέσα από τη συγκεκριμένη στήριξη
των πολιτών. Είτε πρόκειται για την κάλυψη των
στοιχειωδών αναγκών των πολιτών, είτε για τη
στήριξη δράσεων αλληλεγγύης όπως η σημερινή.

Γιατί η αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι αόριστη
έννοια αλλά συγκεκριμένη δράση. Με χειροπιαστά
αποτελέσματα. Όπως αυτά εδώ, σήμερα, στη
Μάνδρα. Γιατί εμείς έτσι αντιλαμβανόμαστε την
πολιτική: ως δέσμευση που παράγει συγκεκριμένα
αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών και της
κοινωνίας».

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

ακά.         ακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-

ταρατσών.        ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερμόΕγκατάσταση συστήματος αντλίας θερμό--

τητας.       τητας.       
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

Στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» με ελεύθερη είσοδο

Εργαστήριο γλυκών και βόλτες 
με τον Άγιο Βασίλη 

Xριστουγεννιάτικες μαθητικές
συναυλίες του Δημοτικού 

Ωδείου Φυλής

Σας προσκαλούμε στις Xριστουγεννιάτικες  μαθητικές συναυλίες του Δημοτικού
Ωδείου Φυλής  που θα πραγματοποιηθούν  την Δευτέρα 22/12/2014 και ώρα
19.00 μ. μ. με το τμήμα του πιάνου της κας Οικονόμου Δήμητρας με θέμα: “Κάλα-
ντα από όλο τον κόσμο ”.  Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα!
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Η ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ και τα ταξικά Συνδι-
κάτα της περιοχής , διοργανώ-
νουν  στις γιορτές μια νέα δράση
αλληλεγγύης και στήριξης με δια-
νομή 25 τόνων πορτοκαλιών σε
άνεργους εργαζόμενους και
συνταξιούχους της πόλης μας.

Η διανομή θα γίνει: 
ΤΡΙΤΗ 23 Δεκέμβρη
⇒ 10 το πρωί έως 1 το μεσημέρι
⇒ 5 το απόγευμα έως 8 το βράδυ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 Δεκέμβρη
⇒ 10 το πρωί έως 1 το μεσημέρι

Στο Στεκι της Λαϊκής Επιτροπής
Ελευσίνας ,  στον πεζόδρομο
Νικολαΐδου 9

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ για ΔΗΘΕΝ
ΛΥΣΗ από τα ΠΑΝΩ .Οργανώνου-
με την πάλη και την αλληλεγγύη,
δυναμώνουμε τα συνδικάτα μας.

● ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ &
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΕΛΛΑΔΑΣ 
● ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
● ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΑΘΗΝΑΣ 
● ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΜΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΜΑΝΔΡΑΣ
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  
●ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ &
ΕΜΠΟΡΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 
● ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
● ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΟΓΕ)
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  
● ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Ευχές και δώρα 
στα παιδιά των 
εργαζομένων του 
Δήμου Αχαρνών

Κοντά στα παιδιά των εργαζομέ-
νων του Δήμου για την καθιε-
ρωμένη χριστουγεννιάτικη

γιορτή τους, βρέθηκε ο Δήμαρχος Αχαρ-
νών Γιάννης Κασσαβός την Τετάρτη 17
Δεκεμβρίου. 

Εορταστική διάθεση, μικρές και μεγά-

λες εκπλήξεις, μπαλόνια, μουσικές, δώρα από τον Αϊ – Βασίλη περίμεναν τα
παιδιά των εργαζομένων που δε σταμάτησαν να χαμογελούν και να απο-
λαμβάνουν τη γιορτή που ετοιμάστηκε ειδικά γι’ αυτά στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων του Δημαρχιακού Μεγάρου. 

Ο Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός αντάλλαξε
ευχές με τους εργαζόμενους του Δήμου, τονίζο-
ντας: «Οι γιορτές των Χριστουγέννων είναι αφιε-
ρωμένες στην οικογένεια. Έτσι νιώθω τους εργα-
ζόμενους στον Δήμο μας. Μια μεγάλη οικογένεια. 

Θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά κάθε έναν
από εσάς για την εμπιστοσύνη με την οποία με
περιβάλλατε από την πρώτη στιγμή και την καλή
συνεργασία μας αυτούς τους τέσσερις μήνες.
Εύχομαι σε όλους σας καλές γιορτές». 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε επίσης ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Ανθρώ-
πινου Δυναμικού κ. Αναστάσιος Χίος που ευχήθηκε Καλές γιορτές σε όλους
τους εργαζομένους και τις εργαζόμενες στον Δήμο. 

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ
Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος 

Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 & 210 5571996

Στο Στεκι της Λαϊκής Επιτροπής Ελευσίνας - πεζόδρομος Νικολαΐδου 9
Διανομή 25 τόνων πορτοκάλια σε άνεργους και συνταξιούχους 
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Μετα ́ την ελλειψ́ει απαρτιάς
ματαιώσης της κατοπ́ιν της
υπ’αριθμ.πρωτ:28052/12.

12.2014 κατα ́ την 13.12.2014 συνε-
δριάση της Οικονομικης́ Επιτροπης́,
καλούνται τα μέλη της αρμόδιας
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μάν-
δρας - Ειδυλλίας να προσέλθουν
σήμερα 22/12/14 στη νεά δημοσ́ια
συνεδριάση που θα γιν́ει στις 16.00
στο Δημοτικο ́Μεγ́αρο της Δημοτικης́
Κοινοτ́ητας Μαν́δρας στην αιθ́ουσα
του Δημοτικου ́ Συμβουλιόυ για τη
συζητ́ηση και ληψ́η αποφ́ασης στα
ιδ́ια θεμ́ατα με την προηγουμ́ενη
προσ́κληση ητ́οι : (Η συνεδριάση
εχ́ει κατεπειγ́οντα χαρακτηρ́α λογ́ω 

αναγκαιοτ́ητας ψηφ́ισης
προυπ̈ολογισμου)́

1. Καταρ́τιση ολοκληρωμεν́ου πλαι-
σιόυ Δρασ́ης (ΟΠΔ )οικονομικού
ετ́ους 2015 του Δημ́ου Μαν́δρας-
Ειδυλλιάς

2.Απαλλαγη ́η ́μειώση (50%) δημο-
τικων́ Τελων́ για ευπαθεις́ ομαδ́ες
Δημοτων́ για το ετ́ος 2015 3.Ληψ́η
αποφ́ασης για τον καθορισμο ́συντε-
λεστων́ Δημοτικων́ Τελων́
(καθαριοτ́ητας και φωτισμου)́ για το
ετ́ος 2015

4.Ληψ́η αποφ́ασης για τον καθορι-
σμο ́ συντελεστη ́ για την επιβολή
φορ́ου ηλεκτροδοτουμ́ενων χωρ́ων
για το ετ́ος 2015

5.Ληψ́η αποφ́ασης για τον καθορι-
σμο ́ συντελεστη ́ τελ́ους ακιν́ητης
περιουσιάς (ΤΑΠ) αρ́θρο 24 Ν
2130/93 για το ετ́ος 2015

6.Ληψ́η αποφ́ασης για τον καθορι-
σμο ́ τελων́ υδ́ρευσης για το ετ́ος
2015

7.Ληψ́η αποφ́ασης για τον καθορι-
σμο ́τελων́ πεζοδρομιών , οδων́, και
γενικα ́ κοινοχ́ρηστων χωρ́ων για το
ετ́ος 2015

8.Ληψ́η αποφ́ασης για τον καθορι-
σμο ́ δικαιωματ́ων στα Δημοτικά
Νεκροταφειά για το ετ́ος 2015.

9.Ληψ́η αποφ́ασης για τον καθορι-
σμο ́ τελων́ πλανοδιών μικροπωλη-
των́ και Λαικ̈ων́ Αγορων́ για το 2015

10.Ληψ́η αποφ́ασης για τον καθο

ρισμο ́ συντελεστων́ τελων́ διαφη-
μισ́εων για το ετ́ος 2015 11.Ληψ́η
αποφ́ασης για τον καθορισμο ́τελων́
χρησ́εως υδροφορ́ου 

υτοκινητ́ου για το ετ́ος 2015.
12.Ληψ́η αποφ́ασης για τον καθο-

ρισμο ́ δικαιωμ́ατος χρησ́εως
υπονομ́ων Δ.Ε. Ερυθρων́ & Βιλιών
για το ετ́ος 2015

13.Ληψ́η αποφ́ασης για τον καθο-
ρισμο ́ τελ́ους χρησ́ης αποχετ́ευσης
περιοχης́ Εργατικων́ Κατοικιων́
Μαν́δρας .

14.Ληψ́η αποφ́ασης για τον καθο-
ρισμο ́ τιμημ́ατος μισ́θωσης αιγιαλού
για το ετ́ος 2015. 

15.Καθορισμος́ δικαιωμ́ατος
βοσ́κησης ζωών για το ετ́ος 2015

Στο κατάστημά
μας θα βρείτε:

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

μείγματα μπαχαρικών για ξεχωριστές  χρήσεις και  γεύσεις και αλάτι δια-
φόρων 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 βιολο-
γικά 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

Ελλειψ́ει απαρτιάς στην προηγούμενη πρόσκληση
Εκ νέου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή
δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας 

Διαμαρτυρία κατοίκων των Αγίων Αναργύρων-
Καματερού για τις πρόσφατες πλημμύρες
ΚΑΛΕΣΜΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΚΑΛΕΣΜΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Στις 16/11/14 και στις 23/11/14 μετά από τις καταστροφικές πλημμύρες που γίναν στην περιοχή

μας, μαζευτήκαμε κάτοικοι του Γεροβουνού και συζητήσαμε πως θα ενωθούμε και θα παλέψουμε
για να δοθούν άμεσα λύσεις να μην ξανασυμβεί σε επόμενη νεροποντή η ίδια άθλια κατάσταση
στους δρόμους,  στα σπίτια μας και στα σχολεία.Θεωρούμε ότι το πρόβλημα αυτό είναι ευθύνη πολ-
λών ετών όλων των μηχανισμών του κράτους (με διαφορετικό τρόπο και βαρύτητα ο καθένας τους),
του δήμου, της περιφέρειας (της πρώην νομαρχίας) και των κυβερνήσεων. Λόγω αυτών ακριβώς
των ευθυνών συνέβη το "ανεπανάληπτο" κατόρθωμα να μετατραπεί ένα φυσικό φαινόμενο σε
ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. Αποτέλεσμα της αντιλαϊκής ταξικής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων που
επί 40 χρόνια ενώ δίνουν πακτωλούς χρημάτων στις τράπεζες και στους επιχειρηματίες, αφήνουν
να πνίγονται  "όλως τυχαίως" οι ίδιες και οι ίδιες λαϊκές συνοικίες ως αποτέλεσμα της ίδιας
ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗΣ πολιτικής αδιαφορίας ανυπαρξίας έργων υποδομής. 

Και η πρόκληση στο δήμο μας είναι ότι τις ίδιες μέρες εγκρίνονται   μεγάλα κονδύλια σε έργα βιτρί-
νας (βλέπε αναμόρφωση Γ. Παπανδρέου) για μεγιστοποίηση του μεγάλου εμπορικού κέρδους και
για εξυπηρέτηση μεγαλοεργολαβικών συμφερόντων. Εξαιτίας των δεσμεύσεων από την ΕΕ κάθε
Δήμος είναι υποχρεωμένος να έχει ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, έτσι κόβουν κοινωνικές
δαπάνες και στην συγκεκριμένη  περίπτωση τις μελέτες για  αντιπλημμυρικά έργα στο Γεροβουνό
αλλά και στο τμήμα που βρίσκεται νότια από την Λεωφόρο Κωστή Παλαμά.

Δυο μήνες μετά την καταστροφή δεν έχει δοθεί καμιά αποζημίωση στους πληγέντες κατοίκους, Δεν
περιμένουμε άλλο. Απαιτούμε:  

Ø   Να αποζημιωθούν πλήρως και άμεσα οι κάτοικοι που υπέστησαν ζημιές σε σπίτια μαγαζιά και
αυτοκίνητα.

Ø   Να απαλλαχτούν από τα δημοτικά τέλη και το ΕΝΦΙΑ .
Ø   Απαιτούμε αντιπλημμυρικά μέτρα ανάσχεσης του προβλήματος των πλημμυρών στους κεντρι-

κούς και περιφερειακούς δρόμους .
Ø   Να προχωρήσουν με ρυθμό επειγόντως τα ολοκληρωμένα αντιπλημμυρικά έργα που έχει ανά-

γκη η περιοχή μας .
Ø   Να σταματήσει να δίνεται η συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων και των έργων υποδομής

σε εργολάβους.                                                                                                
Με αυτά τα αιτήματα δώσαμε υπόμνημα στο δήμο από την αρχή του Δεκέμβρη και ζητούσαμε να

γίνει δημοτικό συμβούλιο για να θέσουμε τα αιτήματά μας, αντ’ αυτού έχουμε εισπράξει 2 αναβολές
του δημοτικού συμβουλίου. Θεωρούμε ότι μας εμπαίζουν και καταγγέλλουμε την στάση της διοίκη-
σης του δήμου .

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟ ΠΡΩΙ ΕΓΙΝΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)
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Ευκολότερη πρόσβαση των Δήμων στα χρηματοδοτικά
"εργαλεία" του ΕΣΠΑ και δημιουργία Δημοτικής Τράπεζας 

Θα επιδιώξει η ΚΕΔΕ για τις τοπικές κοινωνίες 

Τις θέσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλά-
δας (ΚΕΔΕ), για την αναζήτηση νέων χρηματο-
δοτικών "εργαλείων", για τις ανάγκες της Αυτο-

διοίκησης Α’ Βαθμού, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της
Ένωσης, Γιώργος Πατούλης, κατά τη διάρκεια της ημε-
ρίδας, που συνδιοργάνωσαν, η ΚΕΔΕ και το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, με θέμα: «Νέες χρηματο-
δοτικές ευκαιρίες και δυνατότητες για την Τοπική Αυτο-
διοίκηση».

Στην ημερίδα τοποθετήθηκαν, επίσης, ο Υπουργός
ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, ο αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο γενικός γραμμα-
τέας του Υπουργείου Εσωτερικών Γ. Ιωαννίδης, ο Πρό-
εδρος του Τ.Π.&Δ. Αλέξανδρος Κρητικός, καθώς και
τεχνοκράτες από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσε-
ων, το ΕΣΠΑ, το «Πράσινο Ταμείο», τα ΣΔΙΤ, κ.λπ.  

«Κατά την άποψή μου», τόνισε κατά την ομιλία του ο
κ. Πατούλης, «είναι αποτέλεσμα πολιτικής βούλησης
και απόφασης ο μέχρι σήμερα αποκλεισμός της Αυτο-
διοίκησης Α' Βαθμού από τη διαχείριση των κονδυλίων
του ΕΣΠΑ. Και όχι η έλλειψη των κονδυλίων ή των
ευκαιριών χρηματοδότησης» για να προσθέσει:

«Είναι πρώτα και πάνω από όλα ζήτημα πολιτικής
απόφασης το αν θα γίνει επιτέλους πράξη ένα χρόνιο
και ώριμο αίτημα των Δήμων, η δημιουργία δηλαδή μιας
Δημοτικής Τράπεζας, ως μετεξέλιξη του Ταμείου Παρα-
καταθηκών και Δανείων. Είναι ζήτημα πολιτικής από-
φασης το να δοθούν επιτέλους στους Δήμους οι θεσμο-
θετημένοι πόροι που προβλέπονται από την εφαρμογή
του Ν. 3852, του γνωστού σε όλους μας ως "Καλλικρά-
τη". Και όπως προκύπτει από τον Προϋπολογισμό, το
2015, τα ποσά που θα αποδοθούν στους Δήμους, υπο-
λείπονται σημαντικά, τουλάχιστον κατά 50% από τα
έσοδα που θα έπρεπε να τους αποδοθούν, με βάση τις
προβλέψεις του Ν. 3852. Είναι εμφανές ότι κάποιοι
θέλουν τους Δημάρχους επαίτες και όχι ισότιμους συνο-
μιλητές στα κέντρα λήψης των αποφάσεων».

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ χαρακτήρισε ως «διαχρονική
πολιτική επιλογή» το να τίθεται η Αυτοδιοίκηση στο
περιθώριο των αποφάσεων και ζήτησε να αποκατα-
σταθεί η ισοτιμία στη σχέση μεταξύ Αυτοδιοίκησης Α'
και Β' Βαθμού και Κεντρικής Εξουσίας.

«Χωρίς ισοτιμία», τόνισε, «δεν θα υπάρξει κανένα
χρηματοδοτικό "εργαλείο" ικανό να βοηθήσει τις τοπικές
κοινωνίες να λειτουργήσουν ως ισχυροί πόλοι έλξης και
διάχυσης της ανάπτυξης. Δεν μπορεί να υπάρξει

μακροπρόθεσμα κανένα αναπτυξιακό όφελος για τις
τοπικές κοινωνίες. Η διασφάλιση της ισοτιμίας όμως
απαιτεί πράξεις και όχι λόγια και ευχές. Εμείς περιμέ-
νουμε έμπρακτη απόδειξη από πλευράς Κεντρικής
Εξουσίας, για να διαπιστώσουμε αν πραγματικά επιθυ-
μεί να συνεργαστούμε ισότιμα για το καλό των κοινω-
νιών μας. Ή αν απλά εξακολουθεί να αναζητεί πρόθυ-
μους κι υποτακτικούς συνομιλητές, για να υλοποιήσουν
τετελεσμένες αποφάσεις που έχουν παρθεί ερήμην
μας».

Αναφερόμενος ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ στις δανειακές
υποχρεώσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είπε, ότι
αυτές ανέρχονται σε 1.642 εκατ. €, όταν το χρέος της
Κεντρικής Κυβέρνησης είναι 321.800 εκατ. €. Δηλαδή,
το "δανειακό βάρος" της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι
μόλις το 0,5% του συνολικού χρέους της Κεντρικής
Κυβέρνησης.

«Τονίζω», σημείωσε ο κ. Πατούλης, «ότι οι υπερχρε-
ωμένοι Δήμοι είναι η εξαίρεση του κανόνα. Ο κανόνας
είναι οι 53 Δήμοι που δεν έχουν ούτε ένα ευρώ δάνειο.
Οι 208 Δήμοι, τα 2/3 περίπου του συνόλου των ΟΤΑ της
Χώρας, που έχουν λιγότερο από 100 € δανειακή επι-
βάρυνση ανά κάτοικο. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνε-
ται υπόψη ένα ακόμη στοιχείο, ότι παρά τις περικοπές
επιχορηγήσεων, παρά τον περιορισμό των ιδίων εσό-
δων, παρά την αύξηση των δαπανών εξαιτίας της ανά-
πτυξης των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων, όλες οι
δανειακές υποχρεώσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
εξυπηρετούνται. Αυτή η συνέπεια πρέπει να αναγνωρι-
στεί και να επιβραβευτεί».

Αναφερόμενος ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, στη συνεργα-
σία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το Ταμείο Παρακατα-
θηκών και Δανείων, σημείωσε, ότι η Αυτοδιοίκηση είναι
ένας από τους κυριότερους, αν όχι ο κυριότερος πελά-
της του.

«Η συνεισφορά μας όλα αυτά τα χρόνια στις λειτουρ-
γίες του Ταμείου είναι καταλυτική και αδιαμφισβήτητη.
Το 2015 και μόνο από τους Κ.Α.Π. θα περάσουν από
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 2,5 δις ευρώ
περίπου. Παράλληλα, το αποθεματικό του "Πράσινου
Ταμείου", που είναι κατατεθειμένο στο Τ.Π.&Δ. και προ-
έρχεται κατά κύριο λόγο από την Τοπική Αυτοδιοίκηση
ανέρχεται, σύμφωνα με τον Κρατικό Προϋπολογισμό,
σε 2,146 δις €. Όλη αυτή η προσφορά χρήματος, του-
λάχιστον από τη μεριά των Δήμων, είναι δωρεάν. Την
ίδια στιγμή που φέρνουμε "ζεστό" και δωρεάν χρήμα

στο Ταμείο, καλούμαστε να αγοράσουμε το δικό μας
χρήμα πολλές φορές παραπάνω από το Euribor. Οι
οικονομικοί σύμβουλοι που έχουμε στην ΚΕΔΕ μας
λένε, ότι αγοράζουμε το χρήμα μας από το Ταμείο 15 με
20 φορές παραπάνω από το Euribor. Είναι πασιφανής
νομίζω ο ανορθολογισμός αυτός. 

Η αδικία που υφιστάμεθα πρέπει να αποκατασταθεί
το συντομότερο δυνατό. Πρέπει άμεσα το επιτόκιο
δανεισμού των Δήμων από το Τ.Π.&Δ. να φτάσει στο
ύψος του Euribor. Ούτε μισό τοις χιλίοις παραπάνω. Η
πρότασή μας αυτή δομείται πάνω στα κοινά συμφέρο-
ντα που έχουμε. Δεν είναι καπρίτσιο των Δημάρχων,
πιστεύουμε ότι με το Τ.Π.&Δ. έχουμε κοινά συμφέροντα
και μπορούμε να βρούμε αμοιβαία επωφελείς λύσεις,
που αφενός θα πάνε μπροστά την Αυτοδιοίκηση, αφε-
τέρου, θα αναβαθμίσουν το ρόλο του Ταμείου» τόνισε.

Ειδικότερα, ο κ. Πατούλης πρότεινε τις εξής αμοιβαία
επωφελείς συμπράξεις με το Τ.Π.&Δ.:

- Σε ότι αφορά στο νέο ΕΣΠΑ, να δημιουργηθούν ειδι-
κά χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υποστηρικτικοί
μηχανισμοί, που θα κάνουν ευκολότερη την πρόσβαση
των Δήμων σε αυτά τα χρηματοδοτικά "εργαλεία".

- Ο εμπλουτισμός των προσφερομένων υπηρεσιών
με νέα προϊόντα, αλλά και με προϊόντα όπως π.χ. το
leasing για Δημοτικές Επιχειρήσεις, που εφαρμόζεται
σε όλες τις χώρες της Ευρώπης εκτός της Ελλάδας.

- Στον τομέα των ΣΔΙΤ να εξεταστούν τρόποι, ώστε να
δημιουργηθεί ένας υποστηρικτικός μηχανισμός, που
εκτός των άλλων θα προτείνει και νομικές ρυθμίσεις για
τη διευκόλυνση και επιτάχυνση της υλοποίησης ΣΔΙΤ
σε τοπικό επίπεδο.

- Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Δήμων,
η οποία απαιτεί ειδικές γνώσεις και εμπειρία, που οι
περισσότεροι Δήμοι δεν την έχουν και που η συμβολή
του Τ.Π.&Δ. θα ήταν καθοριστική.
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ-

ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΥ
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 19:00  ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ

Την Δευτέρα 22/12 στις 19:00 στο γήπεδο Νέας
Περάμου οι Παλαίμαχοι της τοπικής ομάδος θα
δώσουν φιλικό αγώνα με την αντίστοιχη του Ειδυλλια-
κού.

ΕΠΣΔΑ: ΣΗΜΕΡΑ Η 
ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΗΜΙΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Καλούνται τα σωματεία που έχουν προ-
κριθεί στην ημιτελική φάση του κυπέλ-
λου ( Ελπίδα , Ατταλος Νέας Περάμου ,
Νέα Πέραμος , Ενωση Πανασπροπυργια-
κού Δόξας ) , να παρευρεθούν σήμερα
και ωρα 12:00 , στα γραφεία της Ενωσης
για να πραγματοποιηθεί η κλήρωση του
κυπέλλου.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΙΚΤΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΣΔΑ:

Καλούνται απο το προπονητικό τίμ των μικτών
ομάδων(παίδων -νέων) Σωκράτη Τυρλή και Απο-
στόλη Λινάρδο  Δυτικής Αττικής ΕΠΣΔΑ  όπως την
Δευτέρα 22/12 να βρίσκονται στο γήπεδο παρα-
λίας Ασπροπύργου για προπόνηση οι κάτωθι
ποδοσφαιριστές:

ΠΑΙΔΕΣ(15:15)

Τυρλής Χρήστος,  Σταύρος αντ.,
Τσακουρίδης(Πανελευσινιακός)
Ηλιόπουλος Στ., Χαραλαμπιδης, Φίλης, Ζίου θεο-
φάνης, Καίσαρης(Πανελ/κή Ένωση) 
Γκέρτσος Γιάννης., Σεμερτζάκης Αντώνιος, Γκου-
σέτης(Ακράτητος)
Μανάφας Πέτρος, Τσαλούχος Αντ., Παππάς
Βελισσάριος, Πουρσανίδης, Χειλετζάρης Γ., Χειλε-
τζάρης φ. (Λέων)
Τσίτος Κωνσταντίνος, Κωστάρας(Αγ.Ανάργυροι) 

Τερζάκης(ΠΑΟΚ Μάνδρας)
Σκλιάς(Μανδραικός) 

Δριμούσης Χάρης(Αργώ Μεγάρων) 
Δανιηλίδης Αναστάσιος(Πυρρίχιος)

ΝΕΟΙ(16:15)
Λιόλιος(Αίας Παραλίας)
Λάλλας-Πετσίτης(ΠΑΟΚ Μάνδρας)
Μικαήλης, Κόντος
Αναστασίου(Νέα Πέραμος)
Κοκαβέσης(Ακράτητος)
Κανακάρης, Μινοσιάν, Σαμαράς, Σαββίδης,
Μανάφας(Λέων)
Μαυρίδης-Κεσόβ(Πυρρίχιος)
Μπίκας, Μαυρίδης, Παππάς, Σαμαράς Δ, και
Σαμαράς Αθ(Σκορπιός)
Λάμψας , Καλαιτζής(Μεγαρικός)
Βαρελάς(Βύζας)
Χιονίδης(Απόλλων Ασπροπύργου)
Πέππας(Κριός),
Κακοσίμος(Ειδυλλιακός)
Σοφιανίδης(Δύναμη Ασπροπύργου).

H SOCCERLAND EΛΕΥΣΙΝΑΣ 3-0 ΤΟΝ ΑΙΜΟ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Η ομάδα της SOCCERLAND Ελευσίνας για την 8η αγωνιστική του τουρνουά ''Θουκυ-
δίδειο'' με πρώτο παίκτη τον Γιάννη Τυρλή ο οποίος έκανε φοβερό παιχνίδι επικρά-
τησε στο γήπεδο Πετρούπολης του Αίμου με 3-0. Τα τέρματα της ομάδος του Κώστα
Λαζάρου σημείωσαν οι: Γιάννης Κωσταράς  2, Νεκτάριος Πιτσικάλης.
SOCCERLAND: Τυρλής Ιωάννης,  Ραπάι,  Μίρτα, Λούρδης, Αντωνάρας, Τζώρας,
Ζιμπερί,  Τσίγκος, Κωσταράς Φώτης, Κωσταράς Γιάννης, μπήκαν αλλαγή Γεωρνταμι-
λης Πιτσικάλης, Τσίτος Χίσα, Κεραμίδας, Πολίτης.
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Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΕΔΡΑΣΕ
ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 2-0

Σπουδαία νίκη σημείωσε ο Πανελευσινιακός στο Θώδειο
δημοτικό στάδιο  Λουτρακίου  με 2-0 επί της τοπικής ομά-
δος που την υποχρέωσε  στην πρώτη της ήττα. Με τη
νίκη αυτή οι <<σταχυοφόροι>> ξαναμπήκαν στο κόλπο
της ανόδου.

Στο 60' ο Ρούσσεφ εκτέλεσε το φάουλ η μπάλα έφτασε
στον Παπαπαναγιώτου που με σούτ έκανε το 0-1. Εξί
λεπτά αργότερα ο Ρούσσεφ εκτέλεσε κόρνερ η μπάλα
κτύπησε στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Κουσκουνάς
με κεφαλιά πέτυχε το 0-2.

Διαιτητής Λαμπαδαρίου(Βοηθοί: Κούσης-Γκολές(Πειραιά)
ΛΟΥΤΡΑΚΙ(προπονητής Νίκος Μεσολόγγης):  Καλλιακμάνης, Νώτης(35' Παπου-

τσής),  Παπαναστασίου, Σιώκος, Μαυρέλης, Τσώκος, Σουσούνης, Πέτρου, Χρυσαφί-
δης(74' Δημάκης),  Ζερβός(77'Διαμαντόπουλος), Αποστολάκης.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ(προπονητής Γιώργος Μαραντάς): Τσακιλτζίδης, Κωνσταντινί-
δης, Τσίγκρος, Παπαπαναγιώτου, Εβερετ, Ριζογιάννης, Δουκάκης(89'Γεωργούλης),
Μακρίδης, Κουσκουνάς, Ρούσσεφ(75'Γκουτζούλας),  Τσουμάγκας(41'Μεχμέτογλου).

Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 3-0 ΤΗΝ ΑΧΑΙΚΗ
Συνεχίζει τα θετικά αποτελέσματα ο Βύζας, αυτή τη φορά με εντός έδρας νίκη με 3-0, με αντί-

παλο την Αχαϊκή.Ο Βύζας ήταν καλύτερος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και δίκαια έφτασε στην

4η νίκη του στο πρωτάθλημα, φθάνοντας τους 15 βαθμούς.
Να σημειωθεί ότι στο πρώτο ημίχρονο είχαμε μία δεκάλεπτη καθυστέρηση καθώς τραυματί-

στηκε στο κεφάλι ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, όπου και αποχώρησε με ασθενοφό-
ρο.Τα τέρματα της ομάδος του Βασίλη Στασινόπουλου που έχασε και πέναλτι σημείωσαν οι:
Βασιλάκος, Μητρόπουλος, Κολιόπουλος. Χαμένο πέναλτι ο Μητρόπουλος απέκρουσε ο τερμα-
τοφύλακας.

ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ-ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 2-1
Την ήττα γνώρισε ο Μανδραικός εκτός έδρας απο τον ΠΑΟ Βάρδας και μπλέκει σε περιπέτει-

ες. Ευκαιρίες: 23' Ασημάκης(Μ),  Μπεγκλετζής 24'(Μ). Πολίτης(ΠΑΟΒ)Δοκάρι 33'.
Διαιτητής Κέκελος.Βοηθοί; Κακατσίδης-Σπυριδόπουλος(Αιτωλοακαρνανίας).
ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ: Καπετανάκης, Γαλανόπουλος, Ζέλιος, Βραχνής, Αποστολόπουλος, Νικολόπου-

λος, Πολίτης, Ντόμας, Κοτζάι, Σαραντόπουλος, Γραμματικόπουλος.
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ(προπονητής Βασίλης Καραούλης): Παλιγγίνης, Μπινιχάκης, Μποδώνιας, Φερε-

ντίνος, Κρητικός, Σιγάλας, Ασημάκης, Νηφαδόπουλος, Μπεγκλετζής, Κατσικάς, Αμντουραχμάνι.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:
Βύζας Μεγάρων – Αχαϊκή 3-0       Αστέρας Μαγούλας – Δόξα Μανολάδας 2-3
Κύμη – Ζακυνθιακός 0-3 α.α.     Παναρκαδικός – Ερμής Κιβερίου 1-3      
Καλαμάτα – Αιολικός 0-0 ΠΑΟ Λουτρακίου – Πανελευσινιακός 0-2  
ΠΑΟ Βάρδας – Μανδραϊκός 2-1  Ρεπό: Παναργειακός
Η Βαθμολογία (σε 12 αγώνες):
Παναργειακός        22-5   26Αιολικός            22-8    24
Δόξα Ν. Μανολάδας   13-7   22Καλαμάτα            13-6    22
ΠΑΟ Λουτρακίου        11-2    22Πανελευσινιακός        15-9   22
ΠΑΟ Βάρδας        15-15   15Βύζας Μεγάρων        12-9    15
Μανδραϊκός            7-16   7 Αστέρας Μαγούλας    12-20  7

Ο Ακράτητος συνεχίζοντας τον φρενήρη καλπασμό του επικράτησε στήν
έδρα του της ομάδος του Ειδυλλιακού με 3-0 και εξακολουθεί να βρίσκεται στο
ρετιρέ της βαθμολογίας. Τα τέρματα της ομάδος του Γιώργου Μαύρου σημεί-
ωσε ο Γιώργος Τσιγγόπουλος(37'(π), 67΄και 75'(π).

Διαιτήτευσε ο Σταμάτης με βοη-
θούς τους: Νάκο, Βάτσιο Κ.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ(προπονητής Γιώρ-
γος Μαύρος): Σαββόπουλος, Αγκά-
νωβ, Ζησούδης(55'Καλέμι), Καρά-
παπας, Λευρεντίεβ, Πλαβού-
κος(70'Καπουράνης), Λούντζης,
(80'Καμπέρης), Σιακαβάρας, Ντά-
μπος, Τσιγγόπουλος, Παρασίδης.

Ε ΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ(π ροπ ονητής
Μιχάλης Κάσδαγλης): Βανδώ-
ρος(75' λόγω τραυματισμού Ρου-
μελιώτης), Κακοσίμος Ε, Πέτρου,
Κατσανέας Σ.(35'Γαλάτης), Βλά-
χος, Γκιόκας(70'Λίγγος), Δουδέσης,
Ριζάι, Κακοσίμος Γ, Δρίκος.

***Στην φωτό ο σκόρερ και των
τρίων τερμάτων του Ακράτητου
Γιώργος Τσιγγόπουλος.

ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ Ο ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ 4-0 ΤΟΝ
ΚΡΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΟΠυρρίχιος Ασπροπύργου μετά απο έξοχη εμφάνιση συνέτριψε τον
Κριό Ασπροπύργου με 4-0. Τα τέρματα σημείωσαν οι: Βάσης 2'
Κέσοβ(15' 74'), Καλαιτζίδης 75'.Διαιτητής της συνάντησης ο Μπούρ-

δος με βοηθούς τους: Μάντη -Καπρέτσο
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ(προπονητής Αποστόλης Λινάρδος): Παλατσίδης, Ελευθεριά-

δης, Μερκάι, Στεφανίδης, Κυριακίδης, Αποστολόπουλος,
Λευκόπουλος(70'Μαυρίδης),Καλαιτζίδης, Κέσοβ, Βάσης, Φωτιάδης.

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(προπονητής Νίκος Τσαμόγλου): Ζερζελίδης,
Μίχος, Καλοειδάς, Γεροδήμος, Σίνος Ε, Σύρος, Βαλμάς(89'Πέππας), Τόλας,
Παναγιώτου, Βάντζος(82' Τελίδης), Ζώτος(72'Παπαδόπουλος).

Ο ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.Π 4-0 ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ
Ο Ατταλος Νέας Περάμου συνέτριψε εκτός έδρας τον Αίαντα Παρλίας

Ασπροπύργου με 4-0. Σε πολλά κέφια οι παίκτες του Γιώργου Ανανιάδη
κατάφεραν να επιβάλουν τον δικό τους ρυθμό και να διαλύσουν την ασταθέ-
στατη γραμή των γηπεδούχων σημειώνοντας τέσσερα υπέροχα τέρματα. Το
ένα καλύτερο απο το άλλο. Σκόρερ ήταν οι: Ασλανίδης 24'  Λιάκος 29'  Αρι-
στόπουλος 63'  Κουμτζίδης 80'.

Διαιτητή ο Σπύρος Σταθόπουλος με βοηθούς τους: Σαββόγλου -Φαρμάκη
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ(προπονητής Κώστας Λινάρδος): Πλάκα, Χλίνος, Ντούρος,

Ρουμελίδης(78'Λυγερός), Λιάκος, Κλογκέρι, Παπαδόπουλος, Κουβίδης,
Τάτσης(70'Λιόλιος Κ)., Σπαρίδης(74'Γιαμπασάκης), Στρίγγος.

ΑΤΤΑΛΟΣ(προπονητής Γιώργος Ανανιάδης): Ρόκας, Φραγκόπουλος, Κου-
τσομύτης, Στάθης, Ευσταθιάδης, Ασλανίδης(77΄Δικράν), Μπαγδάτογλου),
Τζελάι(53 Αριστόπουλος), Μονέ, Κουσίδης, Κουμτζίδης.

Ο ΛΕΩΝ 2-1 ΤΗΝ ΖΩΦΡΙΑ
Στο ντέρμπι των ουραγών ο Λέων σημείωσε σημαντική νίκη επι της

Ζωφριάς με 2-1 και βελτίωσε την βαθμολογική του θέση. Προηγήθηκε η
Ζωφριά στο 59' με τον νεοεισελθόντα Καραγκούνη για να φέρει το μάτς στα
ίσια στο 67' ο Μιχαηλίδης. Το τελικό 2-1 σημείωσε στο 85' ο Νησίδης.

Διαιτητής ο Κορδολαίμης. Βοηθοί οι: Ντζουροπάνος-Φούρκας. Αποβλήθηκε
στο 85' ο Μανωλάς(Ζ).

ΛΕΩΝ: Μολντοβάν, Σταυρόπουλος, Μιχαηλίδης, Αναγνώστου, Ιακωβίδης,
Σεμερτζίδης(46'Τσατσάς), Βενετικίδης(46'Μπελέσκας), Τρέτιακ(46'Σαββίδης
Κ), Καμαρίτης, Μησίδης.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΣΔΑ ΣΤΗΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 3-0 ΤΟΝ ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ
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Πάτρα: 
Μεγάλη 

ποσότητα 
ηρωίνης 

σε κιβώτια με 
πορτοκάλια

Περισσότερα από 11
κιλά ηρωίνης σε κιβώ-
τια με πορτοκάλια προ-
χώρησαν οι λιμενικές
αρχές της Πάτρας, ενώ
π ραγματοπ οιήθηκαν
και τρεις συλλήψεις. 

Το φορτηγό στο οποίο
εντοπίστηκαν τα ναρ-
κωτικά είχε προορισμό
την Ιταλία.

Ειδικότερα, σε διενερ-
γούμενο έλεγχο που
π ραγματοπ οιήθηκε,
στην πύλη εισόδου
οχημάτων του νοτίου
λιμένα Πατρών φορτη-
γό όχημα
(τράκτορας/επικαθήμε-
νο), με φορτίο παλέτες
που περιείχαν χαρτοκι-
βώτια με πορτοκάλια,
εντοπίστηκαν με τη
χρήση κινητής μονάδας
ανίχνευσης ακτίνων X 

(X-RAY VAN), επιμε-
λώς κρυμμένες σε
μηχανικό εξάρτημα του
τράκτορα και συγκεκρι-
μένα εντός του φίλτρου
καμπίνας, 22 πλαστικές
συσκευασίες που περι-
είχαν ηρωίνη, συνολι-
κού μικτού βάρους
11.293,5 γρ.

Ο 61χρονος οδηγός
του οχήματος, ο οποίος
επρόκειτο να επιβιβα-
στεί με το φορτηγό σε
πλοίο με προορισμό
την Ιταλία, συνελήφθη,
ενώ κατόπιν συντονι-
σμένης επιχείρησης
στελεχών του Β' Λιμενι-
κού Τμήματος του
Κεντρικού Λιμεναρχεί-
ου Πάτρας, του Κλιμα-
κίου Ειδικών Αποστο-
λών και του Γραφείου
Ασφάλειας συνελήφθη
ο 52χρονος ιδιοκτήτης
του οχήματος καθώς
και ο 43χρονος υπεύ-
θυνος του φορτίου, οι
οποίοι επέβαιναν σε
Ι.Χ. όχημα στην πόλη
των Πατρών.

Εγκαίνια Έκθεσης 
Φωτογραφίας

ΕΡΤ-Open και βραβεία
σε Αθλητικούς 

Συντάκτες ''Μικρόφωνο
στα γήπεδα''

Πραγματοποιήθηκαν τα Εγκαίνια Έκθεσης φωτογρα-
φίας από τον απαράμιλλο αγώνα κατά του "μαύρου"
στην ΕΡΤ, με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου και τον
Γιάννη Σιδηρά στα γραφεία στην Αγία Παρασκευή. Εγι-
ναν βραβεύσεις όλων των συντελεστών των Αθλητι-
κών Εκπομπών της ERTopen και ''Μικρόφωνο Στα
Γήπεδα'' Βραβεύτηκαν ο συντάκτης της στήλης Ανέ-
στης Τσακίρογλου, ο πρόεδρος του ΠΣΑΤ Σωτήρης
Τριανταφύλλου, ο Κώστας Μότσης, ο Βαγγέλης Κου-
κούλογλου, ο Γιάννης Γαλανόπουλος, ο Γιώργος Καλί-
τσας, ο Λευτέρης Σαρελάκος, ο Ανδρέας Παγανόπου-
λος, ο Νίκος Κορόβηλας, ο Δημήτρης Καιμάς, ο Νίκος
Παγιωτέλης, κ.ά.

ΒΒΡΡΑΑΒΒΕΕΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ  --   ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ……
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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

Συλλήψεις παράνομων "αποκλειστικών" 
σε Νοσοκομεία της Αθήνας

Νυχτερινές ώρες της 19 προς 20/12/2014 πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι, από αστυ-
νομικούς των Τμημάτων Αλλοδαπών Αθηνών, σε Νοσοκομεία της Αθήνας, για τον
εντοπισμό γυναικών, που εργάζονται παράνομα ως αποκλειστικές νοσοκόμες. 

Ειδικότερα, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε δύο Νοσοκομεία στην Αθήνα, κατά τη διάρ-
κεια των οποίων διαπιστώθηκε ότι πέντε αλλοδαπές γυναίκες (τρεις Γεωργιανές, μία
Ουκρανέζα και μία Βουλγάρα), εργάζονταν ως αποκλειστικές νοσοκόμες, χωρίς να
διαθέτουν το προβλεπόμενο πτυχίο Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων, άδεια άσκησης
επαγγέλματος της αρμόδιας Αρχής, βιβλιάριο υγείας και δεν ήταν εγγεγραμμένες στο
μητρώο (λίστα) αποκλειστικών νοσοκόμων του Νοσοκομείου.

Οι συλληφθείσες, με τις σχηματισθείσες σε βάρος τους δικογραφίες, οδηγήθηκαν
στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ξεκίνησε το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ στα σχολεία

Άρχισε η εφαρμογή του προγράμματος της Αξιολόγη-
σης της Σωματικής Διάπλασης, των Διατροφικών Συνη-
θειών και της Σωματικής Δραστηριότητας των Μαθη-
τών, στο πλαίσιο του ΕΥΖΗΝ (Εθνική δράση Υγείας για
τη ΖωΗ των Νέων) , σε όλα τα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά,
Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας , που θα ισχύσει  έως
15 του μηνός.

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε
όλους τους μαθητές της χώρας, ακόμα και στις περι-
πτώσεις κατά τις οποίες η αξιολόγηση παραμέτρων
υγείας τους είναι δύσκολη, λόγω γεωγραφικών, οικονο-
μικών ή άλλων περιορισμών. 

Η διαδικασία της αξιολόγησης πραγματοποιείται στα
σχολεία χωρίς την εμπλοκή τρίτων, διασφαλίζοντας το 

απόρρητο και την ανωνυμία για κάθε μαθητή που
συμμετέχει στο πρόγραμμα, όπως ορίζει η Αρχή Προ-
στασίας Δεδομένων. Εκτός από τη διαχρονική αξιολό-
γηση των παραμέτρων υγείας των μαθητών, το ΕΥΖΗΝ
μέσα από παράλληλες δράσεις, παρέχει διαρκή συμ-
βουλευτική ενημέρωση και εκπαίδευση σε μαθητές,
γονείς και εκπαιδευτικούς, έχοντας ως κύριο στόχο την
προώθηση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών.

Το EYZHN είναι ένα πρόγραμμα του Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδεί-
ας & Θρησκευμάτων και Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η διασφάλιση
της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών, μέσα από την υιο-
θέτηση ισορροπημένων συνηθειών διατροφής και
σωματικής δραστηριότητας. 

8.11.14

- 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

Υπερψηφίστηκε η τροπολογία για επέκταση της Cosco

Υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία με την οποία επικυρώ-
νεται το ιδιωτικό συμφωνητικό ανάμεσα στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς και την
ΣΕΠ Α.Ε., θυγατρική της κινεζικής Cosco, για τον δεύτερο και τρίτο προβλήτα του
Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του Πειραιά.

Η τροπολογία υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, καθώς και
από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, ενώ καταψηφίστηκε από τη Δημοκρατική Αριστερά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, πριν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση, είχε αντιταχθεί στην τροπολογία,
τόσο επί της διαδικασίας (καθώς παρακάμφθηκε η συζήτησή της στην αρμόδια Επι-
τροπή της Βουλής), όσο και επί της ουσίας - ενώ με τα ίδια επιχειρήματα και η ΔΗΜΑΡ
εκτίμησε πως ο διακανονισμός συνιστά «απίστευτα θετική διάκριση υπέρ της εταιρεί-
ας».

(18.3.13)

ΓΑΜΟΣ
O Απαζίδης Αναστάσιος του Παύλου και της

Γκαλίνας, το γένος Κουρενκόβα, 
που γεννήθηκε στο Αλμα Ατα ΣΣΔ 

Καζαχσταν και κατοικεί στον Ασπρόπυργο 
και η Μαζμανίδου Ελένη του Νικολάου και της

Ευμορφίλης, το γένος Κοσοφίδου,
που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής, και

κατοικεί στον Ασπρόπυργο, πρόκειται να έλθουν
σε γάμο που θα τελεστεί 

στο Δημαρχείο Ασπροπύργου.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

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

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

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

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

 ·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
ΖΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ CNCCAM.
Τηλ Επικοινωνίας
2105552260.(11.6.14)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Με προϋπηρεσία και συστά-

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

Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει

τη φύλαξη παιδιών στην
περιοχή της Ελευσίνας. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ

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

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

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος 
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ

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

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

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

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

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

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

Νέος 35 ετών ψάχνει
σοβαρή γνωριμία

με κοπέλα. 
Τηλέφωνο 6946455806

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΔΙΠΑΤΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΜΕ ΑΥΛΗ ΕΩΣ 140 ΤΜ 
ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΤΗΛ. 210 5571855

Ο προϋπολογισμός που ψήφισε στις 15
Δεκέμβρη η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Φυλής είναι εναρμονισμέ-
νος με τον Κρατικό Προϋπολογισμό και σύμ-
φωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει το ΥΠΕΣ
για την επίτευξη των στόχων του Μεσοπρόθε-
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
για μείωση δαπανών κ.α.

Είναι ένας ακόμη προϋπολογισμός σύμφω-
να με το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ . 

Αποδείχτηκε στην τετραετία εφαρμογής του η
ορθότητα της εκτίμησης των εκλεγμένων με το
ΚΚΕ ότι η τοπική Διοίκηση ως αναπόσπαστο
κρατικό όργανο του αστικού κράτους σε τοπι-
κό και περιφερειακό επίπεδο έχει αποστολή
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας , την
ανατροπή των εργασιακών σχέσεων ,τις απο-
λύσεις των εργαζομένων , την εμπορευματο-
ποίηση υπηρεσιών και έργων προς όφελος
της επιχειρηματικής δράσης σε βάρος της
εργατικής λαϊκής οικογένειας.

Αυτήν την πολιτική της κυβέρνησης και της
ΕΕ απέναντι στους Δήμους την στηρίζει και η
διοίκηση του Δήμου Φυλής και όχι μόνο η
σημερινή διοίκηση αλλά και οι άλλες παρατά-
ξεις της μειοψηφίας ασχέτως αν κάποιες τον
καταψήφισαν.

Δεχτήκανε τον Καλλικράτη και τώρα δέχονται
αδιαμαρτύρητα την πολιτική της κυβέρνησης
που περικόπτει χρόνο με το χρόνο μια σειρά
πόρους για τους Δήμους.

Η περικοπή πόρων 2009-2013 στο 60%

από τους ΚΑΠ έχει ως αποτέλεσμα η σχέση
χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολο-
γισμό να είναι περίπου 30% και απ’ ευθείας
απ’ το λαό. (όπως λέγεται από τους  « ίδιους
πόρους» στο 70%.

Έτσι  είναι διαμορφωμένος και ο προϋπολο-
γισμός που έφεραν στο Δημοτικό Συμβούλιο
για να ψηφίσουμε.

Δεν λένε κουβέντα πως για τα οικονομικά
των Δήμων σταδιακά μεθοδεύεται η οριστική
απαλλαγή του κράτους από την χρηματοδότη-
ση των Δήμων και η επιβάρυνση  του λαού.

Το δε ΥΠΕΣ ενισχύοντας τα θεσμικά εργαλεία
που ήδη διαθέτει θα δημιουργήσει εντός της
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών το
παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των
ΟΤΑ. Σε περίπτωση δηλαδή που διαπιστώνο-
νται αποκλίσεις από τους προϋπολογισμούς
θα ενημερώνεται ο Δήμος  ότι υποχρεούται σε
άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του
και υποβολή αυτού προς έγκριση στην Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση.

Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι  ακόμη
το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
για τις λαϊκές ανάγκες  ουσιαστικά να είναι
παγωμένο.  Οι πόροι της ΣΑΤΑ από χρόνο σε
χρόνο μειώνονται.

Σε αντίθεση με όλους τους εκλεγμένους που
βλέπουν  τον Ευρωμονόδρομο  σαν διέξοδο
και γίνονται συνεργοί στην υλοποίηση των
στόχων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2014-2018  οι 4

Δήμαρχοι εκλεγμένοι με τα ψηφοδέλτια της
Λαϊκής Συσπείρωσης με τη στήριξη του ΚΚΕ ,
που στην εγκύκλιο του ΥΠΕΣ , απάντησαν
πως δεν  θα βοηθήσουν την Κυβέρνηση , την
ΕΕ και το ΔΝΤ για να πετύχουν τους στόχους
του Μεσοπρόθεσμου γιατί δεν θέλουν ν μειώ-
σουν τις δαπάνες για προμήθειες , για προ-
σλήψεις προσωπικού ,για υπεραπασχόληση
κ.α. ,τις δαπάνες δηλαδή που ονομάζουν «λει-
τουργικού τύπου» γιατί αυτό θα σημάνει την
παραπέρα υποβάθμιση των υπηρεσιών και
της λειτουργίας των Δήμων . Δεν δέχονται
δηλαδή να υπογράψουν τα μνημόνια διαρκεί-
ας της ΕΕ που υπογράφουν τα κόμματα και οι
φιλικές σ’ αυτά δημοτικές αρχές.

Δεν αποδέχονται ακόμη την  αύξηση της
ανταποδοτικότητας , τα νέα τέλη και παράβολα
για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα
και θα βάλλουν εμπόδια στην άσκηση της αντι-
λαϊκής πολιτικής κυβέρνησης  και ΕΕ διεκδι-
κώντας μαζί με το Εργατικό-λαϊκό κίνημα
λύσεις στα εκρηκτικά λαϊκά προβλήματα.

Εμείς σαν Λαϊκή Συσπείρωση Φυλής δεν
συγκρίνουμε τον προϋπολογισμό αυτόν με τον
περσινό που είχε 145 εκ. και φέτος προβλέ-
πονται 121 περίπου. Η ουσία είναι πως στην
πράξη ένα μικρό ποσοστό πόσο; 25%, 30%
υλοποιείται.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ένα μικρό ποσο-
στό να πηγαίνει για έργα αναπτυξιακά μέσα
από το Τ.Π. όπως αντιπλημμυρικά, κτιριακά
,νέα σχολεία και παιδικοί σταθμοί κ.α.

Αν δεν ήταν και η επιχορήγηση του ΕΣΔΝΑ
για την χωματερή στην ουσία ο Δήμος δεν θα
μπορούσε να λειτουργήσει.

Το δυστύχημα δηλαδή για όλους όσους
ζούμε σ’ αυτόν το Δήμο είναι πως όλες οι Διοι-
κήσεις άσχετα να πετάνε και καμιά κορόνα
(δεν τις πιστεύουν βέβαια) είναι πως στηρίζο-
νται στα αντισταθμιστικά της χωματερής για να
λειτουργήσει ο Δήμος.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Φυλής θα παλέψει
μαζί με τον κόσμο :

-για πλήρη κρατική χρηματοδότηση , για εξα-
σφάλιση όλων των λειτουργικών δαπανών και
της μισθοδοσίας των εργαζομένων από τον
κρατικό προϋπολογισμό.

-για μείωση των ανταποδοτικών τελών και
ουσιαστική ελάφρυνση για τα λαϊκά στρώματα 

και τα μικρομάγαζα και αύξηση στις μεγάλες
επιχειρήσεις και τις τράπεζες.

-για εξασφάλιση της λειτουργίας των κοινωνι-
κών δομών του Δήμου (βρεφικοί-παιδικοί
σταθμοί , βοήθεια στο σπίτι , ΚΑΠΗ κ.α.

-για ολοκληρωμένη λειτουργία των υπηρε-
σιών του Δήμου χωρίς ΣΔΙΤ, ΚΟΙΝΣΕΠ,ΜΚΟ,
με εργαζόμενους με σταθερή δουλειά ,με δικαι-
ώματα που να ανταποκρίνονται στις σύγχρο-
νες ανάγκες τους.

Για όλους τους παραπάνω λόγους καταψή-
φισα τον προϋπολογισμό στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος
Τσιουμπρής Δημήτρης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΦΥΛΗΣ 
ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ   ΑΝΤΙΛΑΪΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων 
και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισμός, 

- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

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

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

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546674-5546285

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

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

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-

5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213

2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

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

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

210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210

5546993 - 5560800 - 5543065

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Πωλείται ξυλουργικό μηχάνημα 
(πλάτη, σβούρα, ξεχοντριστήρας,
δίσκος, τρυπάνι) σε λογική τιμή. 

Πληροφορίες  στο 210 5548930 ή στο
6972203340

16.11.12
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Μήνυμα στους βου-
λευτές να στηρίξουν
την υποψηφιότητα

του Σταύρου Δήμα, ώστε η
χώρα να αποφύγει τις πρόω-
ρες εκλογές, έστειλε την
Κυριακή ο πρωθυπουργός
Αντώνης Σαμαράς με δημό-
σια δήλωσή του. 

«Ο ελληνικός λαός δεν θέλει
να γίνουν πρόωρες εκλογές.
Και έχει δίκιο. Από την πλευ-
ρά μας κάνουμε ό,τι επιβάλ-

λει το Σύνταγμα και το συμφέρον της χώρας, ώστε να
εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας από αυτή τη Βουλή.
Πρέπει να μη γίνουν εκλογές, πρέπει να τερματιστεί η
πολιτική αβεβαιότητα, πρέπει να προχωρήσει η Ελλάδα
στην επόμενη μέρα» τόνισε ο πρωθυπουργός, υπο-
γραμμίζοντας πως «τα προβλήματα της χώρας δεν μπο-
ρούν να βαλτώνουν σε μια μόνιμη προεκλογική περίο-
δο».

Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους βουλευτές «να ακού-
σουν τη φωνή της συνείδησής τους, την ψυχή τους, τη
φωνή του εθνικού συμφέροντος αλλά και της κοινής λογι-
κής» ώστε να επιτευχθεί «συναίνεση για την εκλογή του
Σταύρου Δήμα στην Προεδρία της Δημοκρατίας».

Με τη φράση αυτή ο πρωθυπουργός έδειξε ότι επιμέ-
νει στην επιλογή του Σταύρου Δήμα και πως δεν ευστα-
θούν σενάρια που τον θέλουν να σκέφτεται την αντικατά-
στασή του μετά τη δεύτερη ψηφοφορία, στις 23 Δεκεμ-
βρίου.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την πορεία της χώρας
να διαπραγματευθούμε στη συνέχεια την επόμενη μέρα,
μετά το τέλος του Μνημονίου, και την νέα συμφωνία
θωράκισης της Ελλάδας» πρόσθεσε, σημειώνοντας:

«Προσδοκώ τη στήριξη όλων των βουλευτών για να
προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε τη συνταγματική
αναθεώρηση, ώστε πολύ σύντομα η Ελλάδα να έχει το
νέο Σύνταγμα που χρειάζεται, να μη μπει σε περιπέτειες
και να μην αναβάλει τη συνταγματική αλλαγή για πολλά
ακόμα χρόνια».

Παράλληλα, για πρώτη φορά ο πρωθυπουργός δήλω-
σε ότι μετά την προεδρική εκλογή μπορεί να υπάρξει
διεύρυνση του κυβερνητικού σχήματος «με τη συμμετο-
χή και άλλων προσώπων που πιστεύουν στην ευρω-
παϊκή προοπτική της χώρας, ώστε η επόμενη φάση να
μας βρει πιο ενωμένους», ενώ σημείωσε ότι «θωρακι-
σμένοι οικονομικά και πολιτικά, μπορούμε να βρούμε το
κατάλληλο χρονοδιάγραμμα για Εθνικές εκλογές ακόμα
και στο τέλος του 2015».

«Κάτω από συνθήκες προεκλογικής πόλωσης, μόνον
αφελείς θα πίστευαν ότι μπορεί κανείς να διαπραγμα-
τεύεται για την οικονομία μας ή να αλλάζει το Σύνταγμά
μας. Αυτό λέει η φωνή της ευθύνης απέναντι στον ελλη-
νικό λαό. Και αυτό είναι ένα ρεαλιστικό σχέδιο αληθινής
συναίνεσης, χωρίς θεσμικές εμπλοκές και χωρίς ακυ-
βερνησία, ώστε η επόμενη μέρα να βρει την πατρίδα μας
ενωμένη, τη Δημοκρατία μας σταθερή και την οικονομία
μας αξιόπιστη και θωρακισμένη μέσα στην Ευρώπη»
συμπλήρωσε. 

Α. ΣΑΜΑΡΑΣ:
Συμφέρον της χώρας,

είναι να εκλεγεί Πρόεδρος
της Δημοκρατίας από

αυτή τη Βουλή. 

‘’Παράθυρο’’ για εθνικές εκλογές,
ακόμα και στο τέλος του 2015,

άφησε ο Πρωθυπουργός.

Σε οκτώ ή και λιγό-
τερες δόσεις θα
πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ
του 2015 όπως,
εμμέσως, αποφάσι-
σε το υπουργείο
Οικονομικών.

Στην τροπολογία
που θα κατατεθεί τη
Δευτέρα στη Βουλή
προκειμένου να
κατοχυρωθεί με
νόμο η παράταση
της προθεσμίας των τροποποιητικών δηλώσεων Ε9
του έτους 2014, θα αναφέρεται ότι η προθεσμία για
τις μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης των
φορολογουμένων που πραγματοποιήθηκαν μέσα
στο 2014 αλλάζει και μετατίθεται για τις 31/03/2015.

Αυτό σημαίνει ότι το νωρίτερο που μπορεί να
βεβαιωθεί ο ΕΝΦΙΑ του 2015, είναι ο μήνας Απρί-
λιος του 2015 προκειμένου και οι υπηρεσίες του
υπουργείου Οικονομικών να έχουν χρόνο να ετοι-
μάσουν και να «ανεβάσουν» στο Taxis τα νέα εκκα-
θαριστικά. Από τη στιγμή που ο φόρος θα βεβαιω-
θεί Απρίλιο, η πρώτη δόση θα πρέπει να λήγει
μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα δηλαδή μέχρι το
τέλος Μαίου του 2015 και αυτό υπό την προϋπόθε-
ση ότι δεν θα υπάρξει άλλη καθυστέρηση.

Έτσι, ο φόρος ακινήτων της επόμενης χρονιάς θα
καταβληθεί σε οκτώ δόσεις στην καλύτερη περί-
πτωση για τους φορολογούμενους (σ.σ ο νόμος του
ΕΝΦΙΑ αναφέρει ότι η τελευταία δόση θα πρέπει να
πληρώνεται μέχρι και τον Δεκέμβριο εκάστου

έτους).Η τροπολογία θα
περιλαμβάνει τρεις κρίσι-
μες ημερομηνίες:

30/12: Εκπνέει η προθε-
σμία για την υποβολή των
τροποποιητικών δηλώσε-
ων Ε9. Η παράταση ανα-
κοινώθηκε την Παρασκευή
από το υπουργείο Οικονο-
μικών ενώ η τροπολογία
(σ.σ απαιτείται νόμος για
να κατοχυρωθεί η νέα ημε-
ρομηνία) αναμένεται στη

Βουλή τη Δευτέρα. Η ηλεκτρονική εφαρμογή θα
κλείσει στις 23:59 το βράδυ της επόμενης Τρίτης

31/03/2015: Εκπνέει η προθεσμία για την υποβο-
λή των δηλώσεων με τις αλλαγές που έγιναν στην
περιουσιακή κατάσταση των φορολογουμένων
μέσα στο 2014. Βάσει αυτών των τροποποιήσεων,
θα γίνει ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ για το 2015.
Όποιος δεν κάνει τροποποίηση, εννοείται ότι θα
πληρώσει φόρο με βάση το περιεχόμενο του περι-
ουσιολογίου όπως θα διαμορφωθεί στο τέλος του
2014.

01/01/2015: Από αυτή την ημερομηνία και μετά,
οποιαδήποτε μεταβολή γίνει στην ακίνητη περιου-
σία, θα πρέπει να δηλώνεται στην εφορία το πολύ
μέσα σε 30 ημέρες. Κανονικά αυτό έπρεπε να γίνει
από τις αρχές του 2014, ωστόσο λόγω των αλλε-
πάλληλων παρατάσεων φτάσαμε στις αρχές του
2015.

Πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης 
4.000 ανέργων στο λιανεμπόριο

Πρόγραμ-
μα συμ-
βουλευτι-

κής, κατάρτισης και
π ι σ τ ο π ο ί η σ η ς
4.000 νέων ανέρ-
γων, ηλικίας 18
έως 24 ετών, «για
την Ανάπτυξη του
Ανθρώπινου Δυνα-
μικού στον Τομέα
του Λιανικού Εμπο-
ρίου», ξεκινά
άμεσα μέσω
σύμπραξης της
ΕΣΕΕ με την Ειδική
Υπηρεσία Εφαρμο-
γής Συγχρηματοδο-
τούμενων Ενεργει-
ών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΣΕΚΤ) του υπουργείου Εργασίας.

Όπως ανακοίνωσε  σε συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Βασίλης Κορκίδης, το πρό-
γραμμα θα είναι τετράμηνο με αμοιβή 7 ευρώ την ώρα συν τις ασφαλιστικές εισφορές. Ο προϋ-
πολογισμός του προγράμματος είναι 10,4 εκατ. ευρώ και είναι διάρκειας 2 ετών.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα, ο κ. Κορκίδης σχολίασε ότι στόχος είναι να υπάρχει διαδοχή στις
επιχειρήσεις και να γίνουν εξωστρεφείς οι υπάρχουσες δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Στη συνέντευξη παραβρέθηκε και ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι-
ας, Ιωάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος σημείωσε ότι το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει ένα κενό
στην αγορά και στόχος είναι «να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας». 

Επίσης, ανέφερε ότι δεν θα υπάρχει κανένα κενό μεταξύ των επιχειρησιακών προγραμμάτων
καθώς παλιό και νέο ΕΣΠΑ θα λειτουργήσουν διαδοχικά χωρίς καθυστερήσεις, ενώ ανέφερε ότι
η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στις εμπροσθοβαρείς.

Σε οκτώ με δέκα δόσεις
θα πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ του 2015 


