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Τιμή : 0,01€ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

κ.2239

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΤΖΙΜΗΣ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ: 
‘’ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΘΑ
ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ’’

ΤΟ 1ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ
OPEN WEST ATTICA

SOCCER STARS
Ποιοι διακρίθηκαν 

στην 4η αγωνιστική 

Στους ΟΤΑ 116,7 εκατ.  
για προνοιακά επιδόματα

Έχουν λαμβάνειν
οι δήμοι Ελευσίνας

και Αχαρνών 

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΓΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

Ποιοι ωφελούνται από 
τη μείωση των δημοτικών

τελών που αποφάσισε 
η δημοτική αρχή 

ΚΕΔΕ: ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ

ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ

Έρχονται 35.000 
προσλήψεις 

5μηνιτών 
σε δήμους –  
περιφέρειες 

«Αγώνας Ποδηλασίας«Αγώνας Ποδηλασίας
στο Χαϊδάρι στο Χαϊδάρι 

σε ανώμαλο έδαφος»σε ανώμαλο έδαφος»

Την 
Κυριακή 9
Νοεμβρίου

μέσα 
στο Άλσος
Δαφνίου 

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

Σε δύο μήνες θα λειτουργήσει ο νέος
βρεφονηπιακός στη Ζωφριά, που θα

απορροφήσει σημαντικό αριθμό παιδιών

ΗΜΕΡΙΔΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ –
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ,  απ΄ την Α.Σ. «ΘΡΙΑΣΙΑ»
-Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση

«Συνεργαζόμαστε
-ανοίγουμε 

δρόμους, για την
Τοπική Ανάπτυξη

στο Θριάσιο»  

Νέες καταγγελίες Λ. Ρακιντζή 
για «κουκούλωμα» παραβάσεων 
«Μόνο στη δικαιοσύνη τα ονόματα όσων «Μόνο στη δικαιοσύνη τα ονόματα όσων 

απαλλάχθηκαν με βουλεύματα»απαλλάχθηκαν με βουλεύματα»

Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών
Έπειτα από κόπους χρόνων προχωρά η ανοικοδόμηση
του «Πνευματικού Κέντρου Ξενιτεμένου Ηπειρώτη»!

ΣΤΟΝ  ΔΗΜΟ  ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

• Πρόγραμμα Εκμάθησης της
ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ για ενήλικες

ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ 

ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ερώτηση στη Βουλή για την εξαίρεσή τους από τις

αποζημιώσεις για τον καταρροϊκό πυρετό 
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Σε μάστιγα εξελί-
χθηκε  ο καταρ-
ροϊκός πυρετός

των αιγοπροβάτων και η
ευλογιά, δίνοντας τη
χαριστική βολή στην
ταλαιπωρημένη ελληνι-
κή κτηνοτροφία.

Το πρόβλημα αγγίζει
906 καταγεγραμμένα
κοπάδια, εκτιμάται όμως
ότι η ζημιά είναι μεγαλύ-
τερη και αγγίζει περί τα
1.200 κοπάδια και πάνω
από 300.000 αιγοπρό-
βατα, καθώς πολλοί κτηνοτρόφοι δεν δηλώνουν ότι
έχουν άρρωστα ζώα στη μονάδα τους, με το φόβο ότι θ'
αναγκαστούν να θανατώσουν και τα υγιή.

Το ζήτημα του καταρροϊκού πυρετού των αιγοπροβά-
των έχει φτάσει αυτό το διάστημα επανειλημμένα στη
Βουλή, με επίκαιρες ερωτήσεις , ενώ έχουν γίνει ευρείες
συσκέψεις για τις ζωονόσους των αιγοπροβάτων στο
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υπό τον Πάρι Κουκου-
λόπουλο και τους αρμόδιους θεματικούς αντιπεριφερει-
άρχες Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να μη συνεχίσει η
εξάπλωσή του.

Εστίες έχουν εμφανιστεί σε 33 νομούς της χώρας και
φορείς της ζωονόσου είναι τα βοοειδή. Οι Ελληνες κτη-
νοτρόφοι είναι σε απόγνωση, αφού οι θάνατοι φαίνεται ν'
αγγίζουν το 7% του ζωικού κεφαλαίου της χώρας κι όσα
ζώα δεν ψοφούν παρουσιάζουν προβλήματα, ενώ διί-
στανται οι απόψεις για το ζήτημα του εμβολίου. Πηγές
ανέφεραν ότι η Κομισιόν φαίνεται να επιδοτεί ως ένα
βαθμό το εμβόλιο, αλλά δεν καλύπτει τα χρήματα για τη
διαδικασία του εμβολιασμού από κτηνιάτρους.

Προβληματισμό επίσης, προκαλεί η εξαίρεση κτηνο-
τρόφων από τη Δυτική και Ανατολική Αττική, αφού όπως
αναφέρεται σε ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου
δεν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους αποζημιώσεων
και ενισχύσεων που δίδονται επειδή πέστησαν ζημιές
λόγω του καταρροϊκού πυρετού. 

Κάτι τέτοιο θεωρείται αδικαιολόγητο  δεδομένου ότι
στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής, Δυτικής
Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, έως σήμερα έχουν δηλω-
θεί  επτά εστίες καταρροϊκού πυρετού. 

Σύμφωνα δε με όσα υποστηρίζει η Περιφέρεια Αττικής,
ο συνολικός αριθμός αιγοπροβάτων των εκτροφών
αυτών, είναι τρείς χιλιάδες τριακόσια πενήντα έξι ζώα και
ο αριθμός των δηλωθέντων θανάτων είναι εκατόν τριά

ντα επτά. Η εξαίρεση των κτηνοτρόφων της Περιφέρει-
ας Αττικής από τις συγκεκριμένες αποζημιώσεις είναι
αδικαιολόγητη δεδομένου ότι η κτηνοτροφία αποτελεί
μείζονα επαγγελματική απασχόληση στην Περιφέρεια,
εκατοντάδες χιλιάδες είναι τα ζώα που εκτρέφονται στην
περιοχή και απειλούνται από τον καταρροϊκό πυρετό
εάν δεν μπορέσουν να ανταποκριθούν οι κτηνοτρόφοι
στο οικονομικό κόστος που συνεπάγονται τα αναγκαία
απολυμαντικά και εντομοαπωθητικά μέσα στο σύνολο
των εκτροφών, ενώ προβλήματα αναμένεται να παρου-
σιαστούν και στην εφοδιαστική αλυσίδα του λεκανοπεδί-
ου. 

Η εξαίρεση των κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Αττικής
από τις συγκεκριμένες ενισχύσεις και αποζημιώσεις
συνεπάγεται τόσο οικονομική καταστροφή για ένα σημα-
ντικό κλάδο της οικονομίας της Περιφέρειας Αττικής, όσο
και άνοδο των τιμών διάθεσης στον καταναλωτή των κτη-
νοτροφικών προϊόντων που παράγονται στην Περιφέ-
ρεια.

Στη σχετική ερώτηση ο κ. Οικονόμου ζητα να απαντη-
θούν από τον αρμόδιο υπουργό , 

Για ποιους λόγους εξαιρέθηκαν οι κτηνοτρόφοι της
Περιφέρειας Αττικής από τις αποζημιώσεις και τις ενι-
σχύσεις λόγω του καταρροϊκού πυρετού, δεδομένου ότι
δηλώθηκαν επτά εστίες καταρροϊκού πυρετού και ποιος
ευθύνεται για την παράλογη αυτή «παράλειψη»;

Πώς θα προστατευτούν συνολικά οι εκτροφές στην
Περιφέρεια Αττικής από τον καταρροϊκό πυρετό;

Αν θα  τροποποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις ώστε να
αποκατασταθεί η συγκεκριμένη αδικία και να ενταχθούν
όπως δικαιούνται και οι κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας
Αττικής στο πρόγραμμα αποζημιώσεων και ενισχύσεων
για τον καταρροϊκό πυρετό;     

Με το ποσό των 116.780.077,86 € επιχορηγού-
νται οι Δήμοι από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους έτους 2014 προκειμένου να καταβάλουν
τα προνοιακά επιδόματα στους κατά νόμο δικαιού-
χους. Το ποσό αφορά στην καταβολή των σχετι-
κών επιδομάτων κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και
Οκτώβριο 2014.

Από την περιοχή μας έχουν λαμβάνειν οι δήμοι
Ελευσίνας και Αχαρνών, καθώς σύμφωνα με την 

υπουργική απόφαση ο μεν πρώτος θα επιχορη-
γηθεί με 2.268.485,43, ο δε δεύτερος με
1.959.380,79.

Να αναφερθεί ότι οι Δημ́οι θα πρέπει να υποβάλ-
λουν τα σχετικά στοιχεία  εώς την

Τεταρ́τη 31 Δεκεμβριόυ 2014 για τα ποσα ́ που
απαιτουν́ται προκειμεν́ου να καταβληθουν́ τα προ-
νοιακα ́επιδομ́ατα του διμην́ου Νοεμβριόυ – Δεκεμ-
βριόυ 2014.

Στους ΟΤΑ 116,7 εκατ.  
για προνοιακά επιδόματα
Έχουν λαμβάνειν οι δήμοι 
Ελευσίνας και Αχαρνων 

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 
Περικλέους 40 &

Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105547581

Ασπρόπυργος
Καμπόλης Παν.

Πλάτωνος 1,
Εφημερία:  08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105572588

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Ζαλαβρά - Χατζηνικο-

λή Μαρία - Κορίνα
Λ Φυλής 240,
Τηλέφωνο:
2102471445

Αχαρνές
Κόχυλα Ξένη 

Λ. Πάρνηθος 121,
Εφημερία:  08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2102465660

Παπανικολάου Γ.
Θρακομακεδόνων

117,  Εφημερία: 
08:00 - 23:00
Τηλέφωνο:
2102430204

Μάνδρα

ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ

Δήλου 12 & Κορο-
πούλη Βαγγέλη,  

Τηλέφωνο:
2105551232

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 14 έως 20
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιωαννίκιος, Ιωανίκιος
Ιερομάρτυρα Ερμείου του πρεσβυτέ-

ρου, Οσίου Ιωαννικίου του Μεγάλου

2 - ΘΡΙΑΣΙΟ Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014

ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ερώτηση στη Βουλή για την εξαίρεσή τους από τις

αποζημιώσεις για τον καταρροϊκό πυρετό 
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ΗΜΕΡΙΔΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ –
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ,  
απ΄ την Α.Σ. «ΘΡΙΑΣΙΑ»

-Νέες Γυναίκες της Επιστήμης
στην Απασχόληση

«Συνεργαζόμαστε
-ανοίγουμε 

δρόμους, για την
Τοπική Ανάπτυξη

στο Θριάσιο»  

Με απαλλαγές και μειώσεις
στους δημότες κατέληξε το
Δημοτικό Συμβούλιο του Χαϊδα-

ρίου, ύστερα από πρόταση της Δημοτι-
κής Αρχής.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση της
Δημοτικής Αρχής τονίζονται  τα εξής:

Από την στιγμή που αναλάβαμε τη Διοί-
κηση του Δήμου, θέσαμε την ανάγκη
αναπροσαρμογής δημοτικών τελών για
τους συνδημότες μας, τους χαμηλόμι-
σθους, τις τρίτεκνες - πολύτεκνες και
μονογονεϊκές οικογένειες, τα Α.Μ.Ε.Α, τους άπορους.

Συνεχίζοντας την πολιτική ανακούφισης στα λαϊκά νοι-
κοκυριά της πόλης για τα δημοτικά τέλη του 2015 έχου-
με ως βασικό κριτήριο τη διαφορετική ταξική θέση των
φορολογούμενων. Καταργούμε ή μειώνουμε κατά πολύ
τα Δημοτικά Τέλη σε άνεργους, άπορους, ευπαθείς ομά-
δες, Α.Μ.Ε.Α, νέους επαγγελματίες.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι με τα παραπάνω δεν λύνε-
ται το πρόβλημα του λαϊκού νοικοκυριού, αυτό της κακο-
πληρωμένης ή απλήρωτης εργασίας, της ανεργίας, των
απολύσεων, των χαρατσιών. 

Εξάλλου αυτά είναι που κάνουν αδύνατη την εκπλή-
ρωση των υποχρεώσεων- πληρωμής των εργαζόμενων
δημοτών. 

Επιδιώκουμε, όμως, με την πρόταση που κάνουμε να
δώσουμε μία ανάσα από την ασφυκτική φοροληστεία.

Δεν αποδεχόμαστε την αύξηση
της ανταποδοτικότητας, τα νέα
τέλη και παράβολα για τους εργα-
ζόμενους και τα λαϊκά στρώματα,
τη διεύρυνση τη πολιτική συγκυ-
βέρνησης και ΕΕ, που η εγκύ-
κλιος του υπουργείου Εσωτερι-
κών ονομάζει «βελτίωση της
εισπραξιμότητας ιδίων εσόδων».

Στις σημερινές συνθήκες παρα-
τεταμένης καπιταλιστικής κρίσης
τονίζουμε την ανάγκη ο λαός να

παλέψει διεκδικώντας την πλήρη και επαρκή κρατική
χρηματοδότηση της τοπικής διοίκησης από τον κρατικό
προϋπολογισμό για τη λειτουργία των υπηρεσιών, που
θα συνδυαστεί με την άμεση δραστική μείωση ανταπο-
δοτικών τελών, με στόχο την κατάργηση κάθε είδους
τοπικής φορολογίας, ανταποδοτικών και άλλων τελών,
δηλαδή την κατάργηση κάθε είδους συμμετοχής των
εργαζομένων. 

Τα έσοδα να προέρχονται από τη φορολογία στο μεγά-
λο κεφάλαιο, την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς
κατανάλωσης στα οικιακά τιμολόγια των πρώην ΔΕΚΟ,
στην εκπαίδευση και στην υγεία.

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΓΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
Ποιοι ωφελούνται από τη μείωση των δημοτικών τελών που αποφάσισε η δημοτική αρχή 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

Α. Πολύτεκνοι
Για τις πολύτεκνες - τρίτεκνες

οικογένειες, μείωση των τελών σε
ποσοστό 75%, για μέχρι 45.000 €
και μείωση σε ποσοστό 50% για
εισόδομα μεγαλύτερο των 35.000 €

Β. Α.Μ.Ε.Α.
Για τα άτομα με αναπηρίες

(Α.Μ.Ε.Α.) 67% και άνω ή μέλη των
οικογενειών τους,  εφόσον συγκα-
τοικούν, απαλλαγή από των τελών
καθαριότητας και ηλεκτροφωτι-

σμού με ετήσιο εισόδημα 35.000 
€ , ή 50% απαλλαγή για εισόδημα

μεγαλύτερο των 35.000 €

Γ. Άποροι και μακροχρόνια άνερ-
γοι

Για άπορους και μακροχρόνια
ανέργους με ετήσιο εισόδημα έως
8.000€, προσαυξανόμενο κατά
2.000 € για κάθε προστατευόμενο
τέκνο, πλήρη απαλλαγή από τα
τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφω-
τισμού.

Δ. Κατοικίες
Κατοικίες έως 80τ.μ. μείωση

τελών κατά 11,5%

Επίσης

1. Για καταστήματα (εκτός εστία-
σης) κάτω των 100τ.μ. μείωση
κατά 10% στα δημοτικά τέλη.

2. Για τους νέους επαγγελματίες
με επαγγελματική έδρα στο Χαϊδά-
ρι, 50% μείωση για τα τρία πρώτα
έτη λειτουργίας.

Τα τέλη καθορίστηκαν ως εξής:

Με στόχο
την Ενη-
μέρωση

– Ευαισθητοποίη-
ση της τοπικής κοι-
νωνίας, αναφορικά
με την τοπική ανά-
πτυξη, το Ν.Π.Δ.Δ.
Πολιτισμού- Αθλη-
τισμού - Κοινωνι-
κής Πολιτικής
– Π ρ ο σ χ ο λ ι κ ή ς
Αγωγής Δήμου
Ελευσίνας και το

Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου, διοργα-
νώνουν Ημερίδα, στο πλαίσιο  υλοποίησης του Τοπικού
Σχεδίου Δράσης  «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ
ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ». 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 12
Νοεμβρίου 2014, στις 18:30, στο Δημαρχείο Ελευσίνας,
Χατζηδάκη 41 και Δήμητρος, στην αίθουσα του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, και στη διάρκειά της θα παρουσια-
στούν οι ανάγκες του Θριάσιου Πεδίου, σε συνδυασμό
με το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Απασχόλησης και Κοι-
νωνικής Πολιτικής,

Σε 35.000 ανέρχονται τελικά (32.000 στους
δήμους και οι υπόλοιποι στις περιφέρειες)
οι άνεργοι που θα απασχοληθούν στην

αυτοδιοίκηση για 5 μήνες μέσω των προγραμμά-
των κοινωφελούς εργασίας. 

Αυτή τη φορά μάλιστα όσοι απασχοληθούν σε
εργασίες όπως στην καθαριότητα θα έχουν βαρέα
και ανθυγιεινά, ανακοίνωσε ο νέος πρόεδρος της
ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης στη προχθεσινή
πρώτη (με τη νέα σύνθεση) συνεδρίαση του Δ.Σ.
της ένωσης.

Ο κ. Γ. Πατούλης συμφώνησε με τις προτάσεις
που έγιναν στο συμβούλιο ώστε η Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδας να διεκδικήσει από την
κυβέρνηση:

-Να επιμηκυνθεί ο χρόνος εργασίας από τους 5
μήνες έως και τους 10 κι αν χρειασθεί οι δήμοι
(όσοι έχουν τη δυνατότητα) να αναλάβουν ένα
μέρος του επιπλέον κόστους. 

Στη συνεδρίαση επισημάνθηκε βέβαια ότι κάτι
τέτοιο δεν θα γίνει δεκτό ακριβώς επειδή το 5μηνο
έχει προβλεφθεί προκειμένου οι απασχολούμενοι
να μην θεμελιώνουν δικαίωμα για τη λήψη επιδό-
ματος ανεργίας μετά τη λήξη των συμβάσεων.

-Να μην γίνει η πρόσληψη όλων των συμβασι-
ούχων τους χειμερινούς μήνες αλλά οι συμβάσεις
να υλοποιηθούν σταδιακά και να επεκταθούν την
άνοιξη και το καλοκαίρι όταν οι ανάγκες των δήμων
είναι μεγαλύτερες. 

Κοινή, πάντως, ήταν η συνισταμένη των τοπο-
θετήσεων πως οι προσλήψεις εποχικού προσω-
πικού δεν μπορούν να καλύψουν τις σημαντικές
ελλείψεις μόνιμου προσωπικού στους ΟΤΑ, θέμα
το οποίο η νέα διοίκηση της ΚΕΔΕ θα θέσει με
έμφαση στις επαφές της με τους αρμόδιους
υπουργούς (αναμένεται να ξεκινήσουν τις επόμε-
νες ημέρες αρχής γενομένης από τον υπουργό
Εσωτερικών κ. Αργ. Ντινόπουλο).

ΚΕΔΕ: ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ

Έρχονται 35.000 προσλήψεις 
5μηνιτών σε δήμους – περιφέρειες 
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Ευχαριστήριο 
προς το Σύλλογο 
Δρομέων Υγείας

Με επιστολή της προς το
Σύλλογο Δρομέων Υγείας 
Ελευσίνας, η πρόεδρος του
Νομικού Προσώπου Πολιτι-

σμού Αθλητισμού Κοινωνικής
Πολιτικής & Προσχολικής 

Αγωγής (ΠΑΚΠΠΑ) του Δήμου
Ελευσίνας κ. Μαρία Βασιλείου,

εκφράζει τις ευχαριστίες της
για τη σημαντική εθελοντική

βοήθεια στον καθαρισμό του
χώρου του Δημοτικού Σταδίου

της πόλης μας και του π
εριβάλλοντα χώρου.

που επιδιώκει τη
συνεργασία όλων των
τοπικών φορέων, για
την επιτυχή προώθη-
ση των ωφελουμένων
γυναικών – επιστημό-
νων στην αγορά εργα-
σίας, μέσα από τη
δημιουργία Τοπικών
Συμφώνων Προώθη-
σης της Απασχόλησης,
και τελικό στόχο τη
στήριξη και ανάπτυξη
του Θριάσιου Πεδίου. 

Η Αναπτυξιακή
Σύμπραξη ¨Θριασία¨ κι
οι φορείς που
συμπράττουν στο Πρό-
γραμμα, απευθύνουν
πρόσκληση, για συμ-
μετοχή στην  Ημερίδα,
προς όλους  τους
ενδιαφερόμενους: 

Τις Επαγγελματικές
Οργανώσεις, τους
Εργοδοτικούς Φορείς, 

Κοινωνικούς Εταί-
ρους,  Επιχειρήσεις
του Θριάσιου  Πεδίου,
και  τις ωφελούμενες
Γυναίκες – Επιστήμο-
νες.

Για περισσότερες
πληροφορίες επισκε-
φθείτε  την ιστοσελίδα
H Y P E R L I N K
"http://www.topsa-thri-
asia.gr" www.topsa-
thriasia.gr  ή το
Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
Δήμου Ελευσίνας,
Παγκάλου και Κίμωνος
11, τηλ.: 210-5565618.
ή το Πνευματικό
Κέντρο του Δήμου
Ασπροπύργου, Αλέ-
κου Παναγούλη 13
(3ος όροφος), στην
πλατεία Αγίου Δημητρί-
ου, στον Ασπρόπυργο,
τηλ.: 210-5577191 και
210 5577593. 

ΟΒουλευτής Περιφέρειας Αττικής και Πρόε-
δρος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγω-
γής και Εμπορίου της Βουλής, κ. Γεώρ-

γιος Βλάχος, επισκέφθηκε τον Αναπληρωτή
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής
Αλλαγής, κ. Νίκο Ταγαρά, προκειμένου να τον ενη-
μερώσει και να του θέσει υπ’ όψιν θέματα σχετικά
με την Περιφέρεια Αττικής.

Στην συνάντηση μεταξύ άλλων, ετέθησαν θέματα
σχετικά με: τα πρόστιμα, τα εξ’ αδιαιρέτου κτίσμα-
τα εκτός σχεδίου, η οριοθέτηση οικισμών, ο χαρα-
κτηρισμός περιοχών Γ, τα δίκτυα κοινοχρήστων, η
όδευση των δικτύων της ΔΕΗ, η ένταξη στο
ν.4178/2013 ρυθμίσεων του ν.4014/2011, η ρύθμι-

ση των κληροτεμαχίων, η παράταση των αδειών
του ν.4067/2012, οι χρήσεις πολεοδομικού κτιρίου,
οι αλλαγές ορίων χαρακτηρισμένων περιοχών κ.α.

Ο κ. Υπουργός δεσμεύτηκε να εξετάσει όλα τα
θέματα, δίνοντας σχετικές οδηγίες και κατευθύν-
σεις στους παρευρισκόμενους συνεργάτες του,
έτσι ώστε σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να
υπάρχουν απαντήσεις και δεσμεύσεις για ρυθμί-
σεις που θα ενσωματωθούν σε επόμενα νομοσχέ-
δια του ΥΠΕΚΑ.

Ο κ. Γεώργιος Βλάχος, εξέφρασε την ικανοποίη-
σή του για την αποτελεσματική συνεργασία με τον
κ. Ταγαρά.
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Οριοθέτηση οικισμών, παράταση των 
οικοδομικών αδειών και ρυθμίσεις 
Στο επίκεντρο της 
συνάντηση του Βουλευτή  
Γεώργιου Βλάχου,
με τον Αναπληρωτή
Υπουργό Περιβάλλοντος 
& Κλιματικής Αλλαγής,
Νίκο Ταγαρά

Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών
Έπειτα από κόπους χρόνων προχωρά η ανοικοδόμηση 
του «Πνευματικού Κέντρου Ξενιτεμένου Ηπειρώτη»!

ΗΈνωση Ηπειρωτών Αχαρνών είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει επίσημα πλέον την
έκδοση της άδειας ανοικοδόμησης του ‘’Πνευματικού Κέντρου του Ξενιτεμένου Ηπειρώτη’’ στον
Προφήτη Ηλία, στην οδό Οινέας 98.

«Έπειτα από κόπους χρόνων οι προσπάθειές μας βρήκαν αντίκρισμα και επιτέλους πλησιάζουμε ένα
βήμα πιο κοντά στην πραγματοποίηση του ονείρου, που είναι η ανέγερση του ‘’Πνευματικού Κέντρου
του Ξενιτεμένου Ηπειρώτη’’. Δεν πρέπει όμως να παραλείψουμε να ευχαριστήσουμε τον τέως Δήμαρχο
Αχαρνών κ. Σωτήρη Ντούρο, τον νυν Δήμαρχο Αχαρνών κ. Ιωάννη Κασσαβό, τον Αρχιτέκτονα Μηχανικό
κ. Αλέξανδρο Βησσαράκη, καθώς και όλους όσους εργάστηκαν και βοήθησαν σε αυτό το εγχείρημα.

Η έκδοση της άδειας ήταν σαφώς ένα μεγάλο βήμα, αλλά δεν επαναπαυόμαστε καθώς το δύσκολο
έργο συνεχίζεται ώστε να επιτευχθεί η ανέγερση του ‘’Πνευματικού Κέντρου του Ξενιτεμένου Ηπειρώ-
τη’’, προσπάθεια στην οποία σας χρειαζόμαστε όλους αρωγούς» δήλωσαν εκ μέρους του Διοικητικού
Συμβουλίου η Πρόεδρος Μελπομένη Καράλη και η Γεν. Γραμματέας Μαρία Ζήση.
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Ευχές, χαμόγελα και διαβεβαιώσεις
στον αγιασμό του Βρεφονηπιακού
Σταθμού Ζωφριάς, που τελέστηκε σε
ζεστή ατμόσφαιρα .  

Τα παιδιά, τους γονείς και τους
εκπροσώπους της δημοτικής αρχής
καλωσόρισε η Διευθύντρια του Βρεφο-
νηπιακού Σταθμού Ζωφριάς, κα
Βούλα Λαμπράκη, η οποία ευχήθηκε
καλή και δημιουργική σχολική χρονιά
και υπογράμμισε ότι οι εργαζόμενοι
στον παιδικό σταθμό αισθάνονται
πολύ τυχεροί με τη νέα διοίκηση,
καθώς από την πρώτη στιγμή ο Πρόε-
δρος των Παιδικών Σταθμών, κ. Πανα-
γιώτης Καμαρινόπουλος, προσπάθη-
σε να ανοίξουν όλοι οι σταθμοί, επι-
λύοντας τα προβλήματα που υπήρ-
χαν. Εξέφρασε, δε, την πεποίθηση ότι
με τη συνεργασία όλων θα πάνε όλα
κατ’ ευχήν,  ενώ διαβεβαίωσε τον κ.
Καμαρινόπουλο ότι οι εργαζόμενοι
στον παιδικό σταθμό θα σταθούν
αρωγοί στο έργο του.

Αντιδήμαρχος 
Δημήτρης Καμπόλης

‘’Στόχος η διασφάλιση της 
ποιότητας των παιδικών 
σταθμών και η εύρυθμη

λειτουργία τους’’

Οι διοικήσεις έχουν συνέχεια, υπο-
γράμμισε ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών και Περι-
βάλλοντος, κ. Δημήτρης Καμπόλης,
διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχιστεί το
έργο στους παιδικούς σταθμούς. Τόνι-
σε μάλιστα ότι ο Παναγιώτης Καμαρι-
νόπουλος ήταν ο πιο κατάλληλος

άνθρωπος για να αναλάβει τους παιδι-
κούς σταθμούς και έχει τη στήριξη του
Δημάρχου και του δημοτικού συμβου-
λίου. 

Ανακοίνωσε, επίσης, ότι σε δύο
μήνες θα λειτουργήσει ο νέος βρεφο-
νηπιακός σταθμός στη Ζωφριά και θα
απορροφήσει σημαντικό αριθμό παι-
διών.

Στα προβλήματα που οδήγησαν
στην καθυστέρηση έναρξης λειτουρ-
γίας των παιδικών σταθμών και στον

«αγώνα δρόμου» της διοίκησης για να
επιλυθούν, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος
των Παιδικών Σταθμών Άνω Λιοσίων,
κ. Παναγιώτης Καμαρινόπουλος.
Επανέλαβε ότι στόχος είναι η διασφά-
λιση της ποιότητας των παιδικών
σταθμών και η εύρυθμη λειτουργία
τους και ενημέρωσε τους γονείς για τις
δωρεάν αθλητικές και εικαστικές δρα-
στηριότητες που θα πραγματοποιη-
θούν και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό
Ζωφριάς.

Στην τελετή του αγιασμού παρέστη-
σαν, επίσης, για να ευχηθούν καλή
σχολική χρονιά σε παιδιά, γονείς και
εργαζομένους, η Περιφερειακή Σύμ-
βουλος κα Αριστέα Βάβουλα, ο Αντι-
πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών
Άνω Λιοσίων κ. Μαρίνος Σαρλάς, οι
Πρόεδροι των Παιδικών Σταθμών
Ζεφυρίου κ. Γεώργιος Κούρκουλος και
Φυλής (Χασιά) κ. Βαγγέλης Σταματά-
κος, η Τοπική Σύμβουλος κα Μαρία
Χριστοπούλου, η Πρόεδρος του Πολι-
τιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου
Ζωφριάς κα Ευαγγελία Κωβαίου και ο
Γραμματέας του Συλλόγου κ. Πανα-
γιώτης Πουλόπουλος.

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΦΥΛΗΣ 
ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

Σε δύο μήνες θα λειτουργήσει ο νέος βρεφονηπιακός στη
Ζωφριά, που θα απορροφήσει σημαντικό αριθμό παιδιών

Σε κανονική λειτουργία από 3/11
το Κολυμβητήριο του Δήμου Φυλής
Σε κανονική λειτουργία τέθηκε, από το πρωί της Δευτέρας, 3 Νοεμβρίου, το Κολυμβητήριο Άνω Λιοσίων.

Οι εγγραφές έχουν αρχίσει από τη προηγούμενη εβδομάδα και συνεχίζονται. «Στόχος της διοίκησης
του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού είναι να λειτουργήσει με τις καλύτερες προϋποθέσεις»,

τόνισε ο Πρόεδρος του ΔΣ, Γιώργος Μαυροειδής και πρόσθεσε ότι οι προσπάθειες δε σταματούν εδώ. 
«Το μεγάλο στοίχημα είναι η συνεχής κι απρόσκοπτη λειτουργία του κολυμβητηρίου κι αυτό θα επιτευχθεί

μόνο με τη μείωση του κόστους λειτουργίας του. Η λύση του πετρελαίου για τη θέρμανση του νερού είναι οικο-
νομικά ασύμφορη και μελετάμε όλα τα σενάρια για την αντικατάστασή του. Εξετάζουμε τη λύση του φυσικού
αερίου και του υγραερίου, ενώ ήδη έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση ηλιακών θερ-
μοσιφώνων για την εξοικονόμηση ενέργειας στη λειτουργία της μικρής πισίνας και στα μπάνια των αθλουμέ-
νων. 

Έχουμε επίσης παραλάβει το ισοθερμικό κάλυμμα (κουβέρτα) για την εξοικονόμηση ενέργειας στην πισίνα. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα παρουσιάσουμε ολοκληρωμένη λύση,
που θα καταστήσει οικονομικά βιώσιμο το κολυμβητήριο. 

Τέλος, η Τεχνική Υπηρεσία έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αδειοδότησης του Κολυμβητηρίου, που αποτελεί προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία του και πιστεύουμε ότι σύντομα
θα έχουμε καλά νέα και σε αυτό τον τομέα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού.   

ΣΤΟΝ  ΔΗΜΟ  ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

• Πρόγραμμα Εκμάθησης
της ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ

ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ για ενήλικες

ΟΔήμος Ασπροπύργου και το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενι-
κής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και

του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης)
θέτουν σε λειτουργία  τοπρόγραμμα εκμάθησης
της ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ για ενήλικες.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει κατά τη νέα
εκπαιδευτική περίοδο,  και μπορούν να το παρα-
κολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης,
ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφε-
ρομένων στο τμήμα απαιτείται η συμπλήρωση σχε-
τικής αίτησης καθώς και ένα φωτοαντίγραφο της
αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο
Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμ-
ματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά
Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλει-
ας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ.
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό
Δημόσιο.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε Δευ-
τέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 11:00 μέχρι
τις 14:00, στο:

Πρώην γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας (πίσω
από το Δημαρχείο), οδός Σαλαμίνος και Αθ. Διάκου,
τηλ. 213 2006539 , email: kdvm17@gmail.com

Στην κα Εύα Στεργίου και στην κα Ρία Παπιδά 

Δηλώσεις συμμετοχής για τη χειμερινή
περίοδο μέχρι 21/11/2014 

Δηλώσεις συμμετοχής για τη χειμερινή περίοδο
Σεπτεμβρίου 2014-Ιανουαρίου 2015 μέχρι
21/11/2014. Έπειτα, το δικαίωμα για νέες αιτήσεις
θα παραμείνει ανοιχτό και θα πραγματοποιείται
έναρξη τμημάτων κάθε φορά που συμπληρώνεται
επαρκής αριθμός αιτήσεων.Θα τηρηθεί σειρά προ-
τεραιότητας. 
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«Αγώνας«Αγώνας
ΠοδηλασίαςΠοδηλασίας
στο Χαϊδάρι στο Χαϊδάρι 
σε ανώμαλοσε ανώμαλο
έδαφος»έδαφος»

Την Κυριακή 9
Νοεμβρίου μέσα
στο Άλσος 
Δαφνίου 
Η Δ/νση Νεολαίας, Αθλητι-
σμού & Πολιτιστικών Υπηρε-
σιών του Δήμου Χαϊδαρίου
διοργανώνει την Κυριακή 9
Νοεμβρίου μέσα στο Άλσος

Δαφνίου Θεωρούμε ότι η άθληση, είναι ανάγκη και δικαίω-
μα για την πλειοψηφία του λαού ιδιαίτερα της νεολαία να
συμμετέχει συστηματικά χωρίς το κόστος της επιβαρύνεις,
σε οργανωμένες δραστηριότητες.
Ο Αγώνας θα διεξαχθεί σε 5 κατηγορίες:
1η κατηγορία :με συμμετοχή μαθητών και -τριών των
Α’+Β’+Γ’τάξεων Δημοτικού 
2η κατηγορία :με συμμετοχή μαθητών και -τριών των
Δ’+Ε’+ΣΤ’τάξεων Δημοτικού 
3η κατηγορία :με συμμετοχή μαθητών και -τριών όλων των
τάξεων των Γυμνασίων 
4η κατηγορία :με συμμετοχή μαθητών και -τριών όλων των
τάξεων των Λυκείων
5η κατηγορία :με συμμετοχή Ενηλίκων
Στους τρεις πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας (και στο
πρώτο κορίτσι κάθε κατηγορίας ) θα απονεμηθούν μετάλ-
λια , αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους συμμετέχο-
ντες και κύπελλο στον πρώτο νικητή του αγώνα.

Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορεί να γίνουν :
- είτε ομαδικά μέσω ομαδικής κατάστασης συμμετοχής του
σχολειού που θα αποσταλεί με E-mail στην ηλεκτρονικη
διευθυνση : dhsportsteam@gmail.com 
- είτε ατομικά μέσω E-mail στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυν-
ση (Προσοχή να αναγράφεται και η κατηγορία της συμμε-
τοχής) 
- είτε τέλος τηλεφωνικά στο Τμήμα Αθλητισμού της Δ/ νσης
(αρ.τηλ.2105822240) .
Προσδοκώντας στη βοήθεια και συνεργασία  παρακαλού-
νται οι διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν έγκαιρα
για τις συμμετοχές μαθητών και μαθητριών του σχολείου
τους .
* Ο Αγώνας θα ξεκινήσει στις 10:30 π.μ. 
* Η συμμετοχή στον αγώνα γίνεται με ευθύνη των αγωνι-
ζομένων και υποχρεωτικά με χρήση ποδηλατικού κράνους
για την ασφάλεια τους.
* Στον αγώνα θα υπάρχει Γιατρός και νοσηλευτικό προ-
σωπικό. 
* Επιβεβαίωση συμμετοχών με φυσική παρουσία έως στις
10:00 π.μ.
* Στον αγώνα θα τιμηθεί η πρωταθλήτρια Ελλάδος στην
Ποδηλασία (1η δρόμο Αντοχής και στα 500μ. )
Φασόη Βαρβάρα

Το Κεν́τρο Περιβαλλοντικης́ Εκπαιδ́ευσης
Ελευσιν́ας στα πλαισ́ια υλοποιήσης της Πραξ́ης
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» το οποιό υλοποιειτ́αι
μεσ́ω του Επιχειρησιακου ́ Προγραμ́ματος «Εκπαιδ́ευση
και Δια Βιόυ Μαθ́ηση» με τη συγχρηματοδοτ́ηση της Ευρω-
παικ̈ης́ Εν́ωσης (Ευρωπαικ̈ο ́ Κοινωνικο ́ Ταμειό – Ε.Κ.Τ.) και
εθνικων́ πορ́ων προτιθ́εται να οργανωσ́ει επιμορφωτικο ́σεμι-
ναρ́ιο στις 14&15 Νοεμβριόυ 2014 με θεμ́α: «Εισαγωγικο ́σεμι-
ναρ́ιο στη μεθοδολογιά και τις διδακτικες́ τεχνικες́ υλοποιήσης
προγραμματ́ων Περιβαλλοντικης́ Εκπαιδ́ευσης». 

Το σεμιναρ́ιο θα διεξαχθει ́ στους χωρ́ους του ΚΠΕ,
απευθυν́εται σε 15 εκπαιδευτικους́ απο ́ καθ́ε Διευθ́υνση και
κυριώς σε εκπαιδευτικους́ που εχ́ουν μικρη ́η ́καθολ́ου εμπει-
ριά στο σχεδιασμο ́και στην υλοποιήση περιβαλλοντικων́ προ-
γραμματ́ων, δεν εχ́ουν επιμορφωθει ́ σε ΚΠΕ και προτιθ́ενται
να υλοποιησ́ουν προγραμ́ματα περιβαλλοντικης́ εκπαιδ́ευσης
στα σχολειά τους κατα ́το τρεχ́ον σχολικο ́ετ́ος. Οσ́οι επιθυμουν́
να το παρακολουθησ́ουν καλουν́ται να δηλωσ́ουν συμμετοχή
στους/στις Υπευθ́υνους/ες Π.Ε. των οικειών Διευθυν́σεων
μεχ́ρι τις 27/10/2014.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
16:30 – 17:00  Προσελ́ευση - Εγγραφες́
17:00 – 17:20  «Θεσμικο ́πλαισ́ιο Προγραμματ́ων Π.Ε. και

Θεματικων́ Δικτυών»
Μπεγετ́ης Παν́ος, Υπευθ́υνος ΚΠΕ Ελευσιν́ας,
Ιωαν́νου Θαν́ος, Υπευθ́υνος Π.Ε. Β/θμιας Εκπ/σης Δ ́

Αθην́ας
17:20 – 18:10  «Περιβαλλοντικη ́ Εκπαιδ́ευση /

Εκπαιδ́ευση για την Αειφορ́ο Αναπ́τυξη: Θεωρητικες́ και
μεθοδολογικες́ προσεγγισ́εις». Φλογαϊτ́η Ευγενιά, Καθη-
γητ́ρια Περιβαλλοντικης́ Εκπαιδ́ευσης στο Εθνικο ́ και
Καποδιστριακο ́Πανεπιστημ́ιο Αθηνων́

18:10 – 18:30  «Web Applications για κατασκευη ́φυλ́λων
εργασιάς για θεμ́ατα περιβαλλοντικης́ εκπαιδ́ευσης»

Μαυρακ́ης Αναστασ́ιος, Υπευθ́υνος Π.Ε. Β/θμιας
Εκπ/σης Δυτ. Αττικης́

18:30 – 18:50  Διαλ́ειμμα - καφες́
18:50 – 19:10  «Η διαμορ́φωση της μαθητικης́ ομαδ́ας :

βασικα ́στοιχειά και μεθοδολογιά για αξιοποιήση απο ́τους
εκπαιδευτικους́ στην Π.Ε.» Ντιν́ου Ιωαν́να, Υπευθ́υνη Π.Ε.
Β/θμιας Εκπ/σης Γ  ́Αθην́ας

19:10 – 19:30 «Θεατρικες́ μεθ́οδοι και τεχνικες́ στην Π.Ε.»
Παπαλεξιόυ Ιωαν́να, Μελ́ος Π.Ο. του ΚΠΕ Ελευσιν́ας
19.30-20:00 «Αναστοχαστικες́ δραστηριοτ́ητες για την

αποτιμ́ηση των προγραμματ́ων Π.Ε.»
Τσιγ́κου Αλεξαν́δρα, Υπευθ́υνη Π.Ε. Α/θμιας Εκπ/σης

Δυτ. Αττικης́
20:00 – 20:30 Ερωτησ́εις - Συζητ́ηση με τους εισηγητες́

Αγιασμός και επιμνημόσυνη δέηση 
στο Κέντρο Αμεα Αχαρνών ‘’ΑΡΩΓΗ’’

Με τον καθιερωμένο Αγιασμό, αλλά και με
επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του
ανθρώπου που εμπνεύστηκε την δημι-

ουργία του Κέντρου Διημέρευσης Ατόμων με Ειδι-
κές Ανάγκες ΑΡΩΓΗ, του Αντώνη Έλλιοττ, ξεκίνησε
η νέα σχολική χρονιά. 

Με πρωτοβουλία του Προέδρου της ΑΡΩΓΗΣ
Νικόλαου Γκασούκα πραγματοποιήθηκε η  επι-
μνημόσυνη δέηση στην μνήμη του μεγάλου ευερ-
γέτη Αντώνη Έλλιοττ, ως ένας μικρός φόρος τιμής
σε όλα όσα προσέφερε στην πόλη των Αχαρνών ,
αλλά κυρίως σ’ αυτά τα παιδιά.

Στην σεμνή και ταπεινή εκδήλωση που πρωτα-
γωνιστές ήταν μόνο τα παιδιά της ΑΡΩΓΗΣ,
παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασ-
σαβός που δεσμεύτηκε πως θα κάνει τα αδύνατα,
δυνατά, ώστε σε συνεργασία με τον Νίκο Γκασού-
κα και το προσωπικό να διευκολύνουν την διαβίω-
ση των παιδιών της ΑΡΩΓΗΣ, αλλά και τις οικογέ-
νειές τους, καθώς αντιλαμβάνεται πλήρως τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Ιδιαί-
τερα συγκινημένη παρακολούθησε την εκδήλωση
η σύζυγος και συνεχιστής του έργου του Αντώνη
Έλλιοττ, Βίκυ, ενώ επίσημοι προσκεκλημένοι
εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν ο πρώην
Δήμαρχος Αχαρνών Τάκης Παπανίκας (επί δημαρ-
χίας του δημιουργήθηκε η ΑΡΩΓΗ) καθώς και ο
Μίμης Κατσανδρής που ως Δημοτικός Σύμβουλος
τότε έτρεξε την προσπάθεια δημιουργίας του με
την κ. Έλλιοττ.

Ο Νίκος Γκασούκας από την πλευρά του τόνισε
πως αυτός ο χώρος είναι ιερός και πρέπει να στη-

ριχτεί από τον καθένα, ενώ δεν λησμόνησε να
ευχαριστήσει θερμά όλους όσους στήριζαν και
συνεχίσουν να στηρίζουν την προσπάθεια της
ΑΡΩΓΗΣ. Παράλληλα δεν παρέλειψε να αναφερ-
θεί και στο «Βαμβακάρειο Ίδρυμα - Αρωγή» για
άπορα ορφανά και απροστάτευτα παιδιά με ειδι-
κές ικανότητες που ενώ είναι εδώ και 2 χρόνια έτοι-
μο δεν έχει ακόμη λειτουργήσει! 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας
Σεμιναρ́ιο για τις τεχνικες́ υλοποιήσης προγραμματ́ων αειφορίας στις 14 & 15 Νοεμβρίου
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ΟΛΟΙ στη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ -
ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΝΟΕΜΒΡΗ 
στις 11 π.μ.  στην Πλατεία Λαού 

στην Άνω Ελευσίνα
Παραθέτουμε την ανακοίνωση που λάβαμε

από την παράταξη ‘’ Ενεργή Συμπολιτεία’’ με
τίτλο Χορηγίες και Αισχύλεια - Χριστουγεν-
νιάτικο χωριό.

‘’Στο δημοτικό συμβούλιο την Τετάρτη 29-10-
2014, μετά από την διαμαρτυρία των δημοτικών
συμβούλων της Ενεργής Συμπολιτείας, για την
περιφρόνηση που επιδεικνύει  ο δήμαρχος κ
Τσουκαλάς Γιώργος  στον κανονισμό λειτουργίας
του δημοτικού συμβουλίου, καθώς δεν απαντά
στις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης, αποκαλύφθη-
καν εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα.

Στην προ-
σπάθεια του ο
κ Καμπάνης
Γαβριήλ (πρό-
εδρος Κοινω-
φελούς Επι-
χείρησης του
Δήμου  )  να
δικαιολογήσει
γιατί δεν δημο-
σιεύονται στην
διαύγεια όπως
π ροβλέπ εται
από τον νόμο τα ποσά των
χορηγιών για τα Αισχύλεια πλην
του ποσού των ΕΛΠΕ παραδέ-
χθηκε ότι διατηρείται  δεύτερο
ανεπίσημο ταμείο από την επι-
τροπή Αισχυλείων για να καλύ-
πτει ανάγκες που ο νόμος δεν
προβλέπει ή απαγορεύει. Χαρα-
κτηριστικά αναφέρθηκε: «  στην
εκδήλωση με τους Κινέζους και
σε “πληρωμή  υπερωριών εργα-
ζομένων” που έχουν υπερβεί το
μέγιστο επιτρεπόμενο όριο που προβλέπει ο
νόμος» . Μάλιστα σε ερώτηση δημοτικού συμ-
βούλου της αντιπολίτευσης με τι παραστατικά

πληρώνονται αυτοί οι
εργαζόμενοι, παραδέ-
χθηκε ότι πληρώνονται
χωρίς παραστατικά.

Κατά την άποψη μας
κάτι σάπιο υπάρχει στο
βασίλειο της «Δανιμαρ-
κείας» και σε κάθε περίπτωση δεν είμαστε διατε-
θειμένοι να συγκαλύψουμε ακόμη και να ανε-
χθούμε  καμιά  παρανομία η σκοπιμότητα. Πολύ
δε περισσότερο  όταν οι εργαζόμενοι και οι ανά-
γκες τους γίνονται πεδίο εκμετάλλευσης.

Επίσης πληροφορηθήκαμε ότι και φέτος όπως
και τα προηγούμενα χρόνια (σαν να
μην πέρασε μια μέρα ) το χριστου-
γεννιάτικο  χωριό θα κοστίσει κοντά
στα 200000 ευρώ . Ελπίζουμε να το
επανεξετάσει η δημοτική αρχή και
να μην πράξει αυτή την ύβρη απέ-
ναντι σε όλους αυτούς τους πολίτες
της  πόλης που δοκιμάζονται από
την ανεργία και   την ακραία φτώχια.
Μήπως με τα χρήματα που δίνονται
εδώ και χρόνια στο χριστουγεννιάτι-
κο χωριό θα μπορούσε η πόλη μας

να είχε φτιάξει ένα
χώρο πολιτισμού,
που μοναδική
πόλη στην Δυτική
Αττική δεν έχει.
Εμείς αυτό θα
κάναμε  αντί να
δίνουμε κάθε
χρόνο 50000
ευρώ  στην ενοι-
κίαση του καρου-
ζέλ.

Για την Ενεργή Συμπολιτεία
Βαμβακάς Κώστας
Μίλησης Θανάσης’’

«Χορηγίες και Αισχύλεια - Χριστουγεννιάτικο Χωριό»
Να επανεξετάσει το κόστος του Χριστουγεννιάτικου 
Χωριού η δημοτική αρχή ζητά η ‘’Ενεργή Συμπολιτεία’’

Τι αναφέρουν για το ζήτημα οι Βαμβακάς Κώστας και Μίλησης Θανάσης

Ανακοίνωση από Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής
 (Παράρτημα Θριασίου «Η ΜΑΣΙΝΑ»)

Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων 
και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής
Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ελευσίνας 

Η Παιδιατρική κλινική του ΘΡΙΑΣΙΟΥ νοσοκομείου κινδυνεύει
άμεσα με κλείσιμο, λόγω έλλειψης γιατρών. Χρειάζεται να ενισχυ-
θεί άμεσα με μόνιμους παιδίατρους και να προστεθούν παιδοχει-
ρουργοί και παιδοορθοπεδικοί για να καλύπτονται οι βασικές ανά-
γκες.

Σε οριακή κατάσταση βρίσκο-
νται η Αιμοδοσία, οι Παθολογι-
κές κλινικές, η κλινική Φυσικής
Ιατρικής και Αποκατάστασης και
η ΩΡΛ. Κινδυνεύουν με κλείσιμο
αν αποχωρήσει ένας γιατρός.
Λόγω των ελλείψεων προσωπι-
κού μεγαλώνει η εντατικοποίη-
ση, με ότι αυτό συνεπάγεται για

την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ασφάλεια
ασθενών και υγειονομικών. Δεκάδες ρεπό χρωστάνε σε πολλούς
εργαζόμενους, όπως σε Αιμοδοσία και Χειρουργεία.  

Σοβαρότατα προβλήματα προκαλεί η μείωση των κονδυλίων για
φάρμακα και υγειονομικά υλικά, με αποτέλεσμα να λείπουν φάρ-
μακα, σύριγγες, γάντια και αντιδραστήρια για τα εργαστήρια.

Το Κέντρο Υγείας Ελευσίνας χρειάζεται να ενισχυθεί με μόνιμο
προσωπικό και να λειτουργεί σε καθημερινή 24ωρη βάση, με
έμφαση στη πρόληψη και προαγωγή της υγείας.

Συγχωνεύουν τα Ιατρεία του ΠΕΔΥ (ΙΚΑ) με το Κέντρο Υγείας
Αντί να ενισχύουν με μόνιμους γιατρούς και προσωπικό τα

Ιατρεία του ΠΕΔΥ στην Ελευσίνα και να ξανανοίξουν το Ιατρείο στη
Μάνδρα, σχεδιάζουν να τα κλείσουν και να μεταφέρουν όσους για-
τρούς και λοιπούς εργαζόμενους έχουν απομείνει στο Κέντρο Υγεί-
ας Ελευσίνας. 

Ο αγώνας για δημόσιες, δωρεάν υπηρεσίες υγείας μας αφορά
όλους

Η υγεία είναι λαϊκό δικαίωμα και πρέπει να παρέχεται εντελώς
δωρεάν αποκλειστικά από το κράτος. Με κατάργηση των πληρω-
μών των ασθενών και της επιχειρηματικής δράσης στην υγεία. Με
πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων υγείας
από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτά απαιτούν σύγκρουση με τα
συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και την πολιτική της Ε.Ε.
που τους υπηρετεί. Σε αυτόν το δρόμο σε καλούμε να αγωνιστού-
με μαζί.

Απαράδεκτο θεωρεί να χρησιμοποι-
είται ο κανονισμός ύδρευσης ως
όχημα για να ποινικοποιούνται η

υδροδότηση και η υδροληψία, η ‘’ΔΥΝΑΜΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ‘’

του Δημήτρη Μπουραίμη, ο οποίος υπο-
στηρίζει ότι το νερό είναι αγαθό και ως
αγαθό είναι δικαίωμα και όχι ανάγκη.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του για
το θέμα η δημοτική παράταξη του κ.
Μπουραίμη αναφέρει τα εξής 

Δύναμη Συμμετοχής:«Η «τρόικα» του
δήμου Φυλής δείχνει το πρόσωπό της»

Με το εφεύρημα ενός κανονισμού ύδρευ-
σης, πρόχειρου και αντιλαϊκού επιχειρεί να
απαντήσει η νέα διοίκηση του δήμου Φυλής
στα οικονομικά προβλήματα που η ίδια, στο
παρελθόν, δημιούργησε στο πρώην δήμο
Άνω Λιοσίων.

Ο νέος κανονισμός που παρουσιάστηκε
στο δημοτικό συμβούλιο αποτελεί αντιγραφή

του αντίστοιχου κανονισμού του 1983, επί
εποχής Πανάγου. Αντικατοπτρίζει μόνο την
κατάσταση των Άνω Λιοσίων, χωρίς να
συμπεριλαμβάνει τις περιοχές του Ζεφυρίου
και της Φυλής καθώς και τη νέα πραγματικό-
τητα που έχει διαμορφωθεί στον ενιαίο δήμο
Φυλής. Δεν αποτυπώνει την ανάπτυξη, τις
βιομηχανικές περιοχές, περιοχές που υδρεύ-
ονται από γεωτρήσεις, πηγές και περιουσια-
κά στοιχεία

του δήμου.
Κυρίως, όμως, αποτελεί το πρώτο αλλά

ουσιαστικό βήμα για να επιβληθεί, με μαθη-
ματική ακρίβεια, «χαράτσι» από τη νέα δημο-
τική αρχή στους κατοίκους του δήμου Φυλής,
εφόσον προβλέπει τετραπλασιασμό των
εσόδων.

Ο νέος κανονισμός ύδρευσης στηρίζεται
στην παλιά, κακή αντίληψη της παραγωγής
χρεών. Χρέη που, στο τέλος του 2010, έφτα-
σαν τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Στηρίζεται στην
κακή αντίληψη που καλλιέργησε συστηματι-

κά το δίδυμο Παππού – Καμπόλη: οι πολίτες
πληρώνουν, η δημοτική αρχή εισπράττει
αλλά οι κάτοικοι χρωστούν στην ΕΥΔΑΠ.

Σήμερα, το δίδυμο Παππού – Καμπόλη
θέλει να επιβάλλει τον ίδιο κανονισμό. Των
χρεών και της διπλής οικονομικής επιβάρυν-
σης των κατοίκων.

Την προηγούμενη τριετία, η διοίκηση του
Δημήτρη Μπουραϊμη ρύθμισε και πλήρωσε
το τεράστιο χρέος των 40 εκατομμυρίων
ευρώ στην ΕΥΔΑΠ,  χωρίς να επιβάλλει ούτε
ένα ευρώ φόρο στους κατοίκους.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ καλεί τη διοί-
κηση να αποσύρει τον άτολμο και επιπόλαιο
κανονισμό που ψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία,
στο δημοτικό συμβούλιο, αναλογιζόμενη το
κόστος που θα κληθούν να καταβάλλουν οι
λαϊκές οικογένειες.

Θεωρεί απαράδεκτο να χρησιμοποιείται ο
κανονισμός ύδρευσης ως όχημα για να ποι-
νικοποιούνται η υδροδότηση και η υδρολη-
ψία. 

Το νερό είναι αγαθό και ως αγαθό είναι
δικαίωμα και όχι ανάγκη.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πιστεύει στην
ανάγκη υλοποίησης ενός κανονισμού που δε
θα αποτελεί το μέσο για φορομπηχτική πολι-
τική και θα διέπεται από τη λογική του να
πληρώνουν όσοι περισσότεροι μπορούν,
όσο λιγότερα χρήματα γίνεται.

Σε διαφορετική περίπτωση θεωρεί ότι επι-
βεβαιώνεται απόλυτα όταν μιλούσε προεκλο-
γικά για την «τρόικα» των Άνω Λιοσίων που
διαθέτει διεύθυνση και ονοματεπώνυμο.

Είναι πρόθυμη δε, να στείλει εκεί το
«λογαριασμό» όταν θα αναλάβει εκ νέου τη
διοίκηση του δήμου.

ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
«Η «τρόικα» του δήμου Φυλής δείχνει 
το πρόσωπό της»
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Νέες καταγγελίες Λ. Ρακιντζή 
για «κουκούλωμα» παραβάσεων 
«Μόνο στη δικαιοσύνη τα ονόματα όσων απαλλάχθηκαν με βουλεύματα»«Μόνο στη δικαιοσύνη τα ονόματα όσων απαλλάχθηκαν με βουλεύματα»

Μόνο ενώπιον της
δικαιοσύνης μπορεί
να αποκαλύψει τα

πρόσωπα που απαλλάχθηκαν
με απαλλακτικά βουλεύματα,
αναφέρει ο Γενικός Επιθεωρη-
τής Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ),
Λέανδρος Ρακιντζής, σε έγγρα-
φό του που διαβιβάστηκε στη
Βουλή, έπειτα από ερώτηση
που είχε καταθέσει ο πρόεδρος
των Ανεξάρτητων Ελλήνων,
Πάνος Καμμένος.

Ο κ. Ρακιντζής ωστόσο, στο
έγγραφό του αναφέρεται σε
υποθέσεις για τις οποίες, ενώ
είχαν εντοπιστεί παραβάσεις,
αυτές καλύφθηκαν αναδρομικά
ύστερα από την ψήφιση σειράς
νομοθετικών ρυθμίσεων από τη
Βουλή. Πρόκειται για ένα κείμε-
νο πέντε σελίδων στο οποίο ο
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας
Διοίκησης επιλέγει να ενημερώ-
σει τον πρόεδρο των Ανεξάρτη-
των Ελλήνων όχι μόνο για
συγκεκριμένες περιπτώσεις για
τις οποίες οι έλεγχοι που διενερ-
γήθηκαν έδειξαν σοβαρά ζητή-
ματα, αλλά και να απαριθμήσει
και τις νομοθετικές διατάξεις που
οδήγησαν είτε στην αναδρομική
τους κάλυψη είτε στην απαλλα-
γή τους.

Ο πρόεδρος των Ανεξάρτη-
των Ελλήνων είχε καταθέσει
ερώτηση έπειτα από δηλώσεις
του κ. Ρακιντζή στην Επιτροπή
Θεσμών και Διαφάνειας της
Βουλής για «ιδιότυπη ασυλία
επωνύμων και για εμπόδια στο
έργο του, όποτε προσπαθεί να
ελέγξει επωνύμους», καθώς και
«για απαλλαγή ΔΕΚΟ από
ευθύνες, γεγονός που υποκρύ-
πτει αμνηστία εξαιτίας νόμου
που πρόσφατα ψηφίστηκε από
τη Βουλή». Ο κ. Καμμένος με
την ερώτησή του, ζητούσε να
ενημερωθεί σε ποιους επωνύ-
μους αναφερόταν ο Γενικός Επι-
θεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
και αν ερευνήθηκαν οι καταγγε-
λίες αυτές.

«Δεδομένου ότι η αποκάλυψη
προσώπων που έχουν απαλλα-
γεί με απαλλακτικά βουλεύματα
αποτελεί το ποινικό αδίκημα της 

συκοφαντικής δυσφήμισης και
παράλληλα, παράβαση της
νομοθεσίας περί ευαίσθητων
προσωπικών δεδομένων, τα
πρόσωπα αυτά μπορούν να
αναφερθούν μόνον ενώπιον του
δικαστικού λειτουργού στον
οποίο ανετέθη η διαταχθείσα
από τον εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου προκαταρκτική εξέταση,
προκειμένου να διακριβωθούν
ενδεχόμενες ευθύνες δικαστικών
λειτουργών που εξέδωσαν
απαλλακτικά βουλεύματα» απα-
ντά ο Γενικός Επιθεωρητής
Δημόσιας Διοίκησης.

Για τον ΟΣΚ

Ο κ. Ρακιντζής αναφέρει ενδει-
κτικά ότι το 2009, ο ΓΕΔΔ διε-
νήργησε έλεγχο στον Οργανι-
σμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ),
όπου εντοπίστηκαν μισθολογι-
κές υπερβάσεις ύψους περίπου
30 εκατ. ευρώ. Όπως επισημαί-
νει μάλιστα, με τις διαπιστώσεις
της Έκθεσης συμφώνησε ομό-
φωνα η Ολομέλεια του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους. Οι
υπερβάσεις επιβεβαιώθηκαν
στη συνέχεια, από έλεγχο που
διενήργησε το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους, το οποίο ξεκίνησε
τη διαδικασία επιστροφής τους,
ως αχρεωστήτως καταβληθέ-
ντων. 

Η Έκθεση Ελέγχου διαβιβά-
στηκε στον Εισαγγελέα Πρωτο-
δικών, ο οποίος ξεκίνησε διώ-
ξεις για απιστία των μελών του
ΔΣ του ΟΣΚ. Ωστόσο, με τη διά-
ταξη του άρθρου 39 παρ. 12 του
Ν. 4024/2011, νομιμοποιήθηκαν
αναδρομικά οι εν λόγω υπερβά-
σεις και σταμάτησε κάθε διαδικα-
σία.

ΟΚΑΝΑ

Αναφέρεται επίσης ότι το
2010, ο ΓΕΔΔ διενήργησε έλεγ-
χο στον ΟΚΑΝΑ, όπου διαπι-
στώθηκαν μισθολογικές υπερ-
βάσεις, οι οποίες επιβεβαιώθη-
καν από έλεγχο μισθοδοσίας
που διενήργησε το Γενικό Λογι-
στήριο του Κράτους. Η Έκθεση
του ΓΕΔΔ διαβιβάστηκε στον
εισαγγελέα Πρωτοδικών. 

Ωστόσο, με τη διάταξη του
άρθρου 111 του ν. 4172/2013,
δεν αναζητούνται οι καταβληθεί-
σες πάσης φύσεως υπερβάσεις.

Διαγραφή χρεών

Ο κ. Ρακιντζής επισημαίνει
εξάλλου ότι με τους Ν.
4071/2012 και 4170/2013 δια-
γράφηκαν τα χρέη όλων των
δημοτικών επιχειρήσεων. Στη
συνέχεια η 49/2014 Γνωμοδότη-
ση του ΝΣΚ, ερμηνεύοντας τις
διατάξεις αυτές, αποφαίνεται ότι
απαλλάσσονται οι διοικούντες
τις δημοτικές επιχειρήσεις από
προσωπική και αλληλέγγυα
ευθύνη, αλλά και οι συνυπόχρε-
οι ιδιώτες.

Στο έγγραφο γίνεται, μεταξύ
άλλων, αναφορά:

Στον Ν. 4254/2014 με τον
οποίο τροποποιήθηκε άρθρο
του Ποινικού Κώδικα ώστε κατη-
γορίες προσώπων να παύσουν
να θεωρούνται υπάλληλοι νομι-
κών προσώπων ιδιωτικού δικαί-
ου στα οποία μπορούν να διατε-
θούν επιχορηγήσεις από
ΝΠΔΔ, Τράπεζες κλπ και άρα,
δυνάμει υποκείμενα εγκλημάτων
σχετικών με την υπηρεσία. 

Ο κ. Ρακιντζής αναφέρει ότι η
πρότερη διάταξη επανήλθε 20
ημέρες αργότερα με τον Ν.
4262/2014, ωστόσο δημιουργεί-
ται μείζον θέμα, καθόσον για
όλες τις εκκρεμούσες υποθέσεις
θα γίνει επίκληση της ευνοϊκότε-
ρης διάταξης, έστω και αν ίσχυε
για μια ημέρα.

Με τον Ν. 4255/2014 παύουν
οριστικά οι εκκρεμείς ποινικές
διώξεις που αφορούν σε κάθε
είδους πράξεις και παραλείψεις
σχετιζόμενες με διάθεση πόρων
του ΟΑΕΕ για την εξυπηρέτηση
του σκοπού του.

Στον Ν. 4139/2013 που όρισε
ότι «δεν συνιστά δωροδοκία η
απλή υλική παροχή προς 

έκφραση ευγνωμοσύνης». Η
διάταξη καταργήθηκε έπειτα
από έντονες διαμαρτυρίες του
ΓΕΔΔ.

Στον Ν. 4046/2012 με τον
οποίο απαλλάσσονται από κάθε
ευθύνη μέλη ΔΣ των ελληνικών
τραπεζών που αποφάσισαν τη
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα
επαναγοράς ομολόγων, αλλά
και στελέχη της ΤτΕ για την από-
φαση συμμετοχής του Κοινού
Κεφαλαίου των ΝΠΔΔ και των
Ασφαλιστικών Φορέων σε πρό-
γραμμα ανταλλαγής τίτλων του

Ελληνικού Δημοσίου ή άλλης
χρηματοδοτικής διευκόλυνσης.

Στον Ν. 4141/2013 που ορί-
στηκε ότι αναστέλλεται η ποινική
δίωξη προσώπων στα οποία
είχε ή έχει ανατεθεί η νόμιμη
εκπροσώπηση των εταιρειών
που περιλαμβάνονται στο πρό-
γραμμα αποκρατικοποιήσεων
των μεσοπρόθεσμων πλαισίων
δημοσιονομικής πολιτικής για
οφειλές των εταιρειών προς το
Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ασφαλιστικούς
οργανισμούς, ΟΤΑ, κλπ.

Στον Ν. 4146/2013 διότι με
διάταξη ορίστηκε ότι δεν συνιστά
απιστία για τον πρόεδρο, τα
μέλη του ΔΣ και τα στελέχη των
Τραπεζών, η σύναψη δανείων
πάσης φύσεως με νομικά πρό-
σωπα δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου, μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα του ευρύτερου δημό-
σιου τομέα.

Στον Ν. 4224/2013 που ορί-
στηκε ότι τα μέλη του ΔΣ ή άλλου
συλλογικού οργάνου διοίκησης
της ΛΑΡΚΟ δεν υπέχουν καμία
ευθύνη ποινική, αστική, διοικητι-
κή ή άλλη κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους που αφορούν
στην αποκρατικοποίηση ή στην 

αξιοποίηση επιμέρους περι-
ουσιακών στοιχείων της
ΛΑΡΚΟ.

Επίσης, στον Ν. 4224/2013
γιατί με διάταξη αναστέλλονται
όλες οι ποινικές υποθέσεις που
εκκρεμούν ενώπιον ποινικών
δικαστηρίων για προέδρους και
μέλη των ΔΣ των Αγροτικών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων,
εφόσον οι Οργανώσεις αυτές
συγχωνεύονται ή μετατρέπονται
ή τίθενται σε καθεστώς εκκαθά-
ρισης.

Ο κ. Ρακιντζής αναφέρει επί-
σης ότι ενίο-
τε, έχουν
τεθεί εμπό-
δια από
δημόσιους
φορείς στο
έργο του
ΓΕΔΔ που
α φ ο ρ ο ύ ν
στη μη
σύμπ ραξη
στοιχε ίων,
στη μη υλο-
π ο ί η σ η
π ο ρ ι σ μ ά -
των και
ε κ θ έ σ ε ω ν

ελέγχου, στην αποφυγή αναζή-
τησης πειθαρχικών ευθυνών
εμπλεκομένων υπαλλήλων ή
λειτουργών του δημόσιου τομέα
(ειδικά των αιρετών).

Αξιοσημείωτη είναι αναφορά
του Γενικού Επιθεωρητή που
αφορά στην πρακτική του
υπουργείου Οικονομικών,
καθώς όπως λέει ο κ. Ρακιντζής,
«με την αιτιολογία ότι οι φορολο-
γικοί έλεγχοι προγραμματίζονται
πλέον από την κεντρική υπηρε-
σία του υπουργείου μέσω ειδι-
κού συστήματος ανάλυσης κιν-
δύνου με συγκεκριμένες εντολές
προς τις ΔΟΥ, η Γενική Γραμμα-
τεία Δημοσίων Εσόδων ζήτησε
από τον ΓΕΔΔ να μην υποδει-
κνύονται πλέον εκ μέρους του
συγκεκριμένες φορολογικές
δράσεις νομικών ή φυσικών
προσώπων ή ακόμα και εμπλε-
κομένων σε υποθέσεις διαφθο-
ράς δημόσιων λειτουργών».
Διευκρινίζει ωστόσο, ότι ο ΓΕΔΔ
ενημερώνει για την αναγκαιότη-
τα συγκεκριμένων φορολογικών
δράσεων απευθείας τη Γενική
Γραμματεία Εσόδων του υπουρ-
γείου Οικονομικών.
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ΟΔήμος Μεγαρέων ενημερώνει
πως βρίσκεται σε ισχύ ρύθμιση
που αφορά ληξιπρόθεσμες και

βεβαιωμένες οφειλές προς τα ταμεία του
και προς τη ΔΕΥΑΜ. 

Καλούνται όσοι επιθυμούν να ρυθμί-
σουν τις οφειλές τους να προσέλθουν
την στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου
έως 30 Νοεμβρίου 2014 και στην οικο-
νομική υπηρεσία της ΔΕΥΑΜ έως 14
Νοεμβρίου 2014 για να υπαχθείτε στην
ευνοϊκή ρύθμιση του Νόμου 4254/14 και
να τύχετε απαλλαγής προσαυξήσεων,
προστίμων και υπό προϋποθέσεις επι-
πλέον έκπτωση επί του αρχικού κεφα-
λαίου. Επισημαίνουμε πως ο αριθμός
των δόσεων κυμαίνεται από 24 έως 100
ανάλογα με το ύψος του οφειλόμενου
ποσού. Επιπροσθέτως σας ενημερώ-
νουμε πως με την υπαγωγή στη συγκε-
κριμένη ρύθμιση σταματούν ταυτόχρονα
και όλα τα αναγκαστικά μέτρα είσπρα-
ξης (δέσμευση ΑΦΜ, κατάσχεση τραπε-
ζικών λογαριασμών, κατάσχεση περιου-
σίας κλπ.).

Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που 
έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009

Εφάπαξ καταβολή
με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις

εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε.
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
και των προστίμων

Οι οφειλές του τέλους επί των ακαθά-
ριστων εσόδων εστιατορίων, κέντρων
διασκέδασης κ.λπ. που έχουν βεβαιωθεί
ή μη μέχρι 31.12.1997

ρυθμίζονται και καταβάλλονται σε είκο-
σι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις μειωμέ-
νου του κεφαλαίου κατά ποσοστό εξή-
ντα τοις εκατό (60%) χωρίς πρόστιμα και

προσαυξήσεις.
Οφειλές από το τέλος των ακαθάρι-

στων εσόδων ή το τέλος  παρεπιδημού-
ντων μετά (1.1.1998 )

καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις (24)
μηνιαίες δόσεις χωρίς πρόστιμα και
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβο-
λής.

Οφειλές από δημοτικά ή κοινοτικά
τέλη, φόρους και εισφορές, καθώς και
πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας ρυθμίζονται σε είκοσι τέσσερις (24)
μηνιαίες δόσεις χωρίς την καταβολή του
προστίμου και προσαυξήσεις εκπρόθε-
σμης καταβολής.

Πρόστιμα του άρθρου 5 του
Ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α΄), καθώς και
οφειλές από τέλη χρήσης κοινόχρηστων
χώρων του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980
(ΦΕΚ 246 Α΄)

δύναται να ρυθμιστούν και να καταβλη-
θούν, σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες
δόσεις, μειωμένα σε ποσοστό 70% και
χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμου
καταβολής, 

Φορολογικές διαφορές μεταξύ δήμων
και και φορολογουμένων  για τις οποίες
ασκήθηκαν ενώπιον των διοικητικών
πρωτοδικείων προσφυγές, δύναται να
περαιωθούν με ρύθμιση της κύριας
οφειλής από τις αρμόδιες υπηρεσίες
των δήμων και κοινοτήτων χωρίς την
καταβολή προστίμου και προσαυξήσε-
ων που έχουν βεβαιωθεί σε είκοσι τέσ-
σερις (24) μηνιαίες δόσεις

Το τέλος που οφείλεται καταβάλλεται
σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαί-
ες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των εκατόν
πενήντα (150) ευρώ.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την
υποβολή της δήλωσης και οι λοιπές

μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των
επόμενων αντίστοιχων μηνών.

Αν ολόκληρο το ποσό της οφειλής
πληρωθεί μέσα σε προθεσμία καταβο-
λής της πρώτης δόσης, ο οφειλέτης
δικαιούται επιπλέον έκπτωση δέκα τοις
εκατό (10%) επι της αρχικής οφειλής.

 Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που 
έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010

Εφάπαξ καταβολή
με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις

εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε.
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
και των προστίμων

Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ
σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με

απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις
εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προ-
σαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και
των προστίμων και υπό την προϋπόθε-
ση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη
των 100 ευρώ.

Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι
10.000,00 ευρώ

σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλ-
λαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό
(50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξή-
σεις εκπρόθεσμης καταβολής και των
προστίμων

Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ
μέχρι 20.000,00 ευρώ

σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με

απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις
εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προ-
σαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και
των προστίμων.

Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ 
και πάνω
σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή

κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής και των προ-
στίμων.

-      Έως τις 30.11.2014 υποβάλλεται
αίτηση  του οφειλέτη προς τον δήμο και
έως 14.11.2014 προς τη ΔΕΥΑΜ που
έχει βεβαιώσει τις οφειλές του.

-      Στην παρούσα ρύθμιση υπάγεται
υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμέ-
νων και ληξιπρόθεσμων οφειλών έως
30.10.2014

-      Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόπο-
σες πλην της τελευταίας που μπορεί να
είναι μικρότερη των υπολοίπων και επι-
βαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθε-
σμης καταβολής

-      Η καθυστέρηση πληρωμής μιας
δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση
αυτής με προσαύξηση δεκαπέντε τοις
εκατό (15%). Η δόση αυτή με την ανα-
λογούσα προσαύξηση πρέπει να κατα-
βληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομη-
νία λήξης της προθεσμίας καταβολής
της επόμενης δόσης .

ME EYNOΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
ΗΗ  ρρύύθθμμιισσηη  λληηξξιιππρρόόθθεεσσμμωωνν  οοφφεειιλλώώνν  ππρροοςς  ττοονν  δδήήμμοο  ΜΜεεγγααρρέέωωνν  
Στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου έως 30 
Νοεμβρίου  και στην οικονομική υπηρεσία της ΔΕΥΑΜ 
έως 14 Νοεμβρίου 2014 η υποβολή αιτήσεων  

Δεκαοκτώ προσλήψεις 
εποχικών στην Σχολή
Αξιωματικών της Αστυνομίας 
στις Αχαρνές 

Η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής
Αστυνομίας, που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών ,
αμαμένεται να γίνει το προσεχές διάστημα

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι τραπεζοκό-
μοι, καθαρίστριες, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι και
μάγειρες . 

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Μεγάλος Χορηγός της Έκθεσης 
«Ανακαλύψτε την Άγνωστη Ελλάδα – Προστατευόμενες Περιοχές»

Με αφορμή την συμπλήρωση των 50
χρόνων από την ίδρυση του Μου-

σείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας διορ-
γανώθηκε Έκθεση για τις προστατευόμε-
νες περιοχές, μιας Ελλάδας που λίγοι
από μας γνωρίζουν. 

Ο Όμιλός μας συνέβαλε στην υλοποίηση
της Έκθεσης αυτής ως Μεγάλος  Χορη-
γός.  

Την ημέρα των εγκαινίων παρευρέθησαν
φίλοι και υποστηρικτές του Μουσείου
καθώς και στελέχη των ΕΛ.ΠΕ. με κεντρι-
κό ομιλητή τον πρώην Πρωθυπουργό, κ.
Π. Πικραμμένο.



Για την 4η αγωνιστική
του τουρνουά  του 1ου
Open West Attica
Soccer Stars σημειώ-
θηκαν τα εξής αποτελέ-
σματα:

Η Λ Ι Α Κ Ε Σ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

2000-01
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ -

ΔΥΝΑΜΗ 9-0
ΑΡΓΩ -

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
Β' 0-4

2002-03
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ -

ΔΥΝΑΜΗ 2-1
ΑΡΓΩ -

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
Β' 3-2

ΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ 1-2

SOCCERLAND -
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
Α' 6-0

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΑΙΑΣ 0-
0

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β' -
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ 1-3

ΣΑΛΠΕΑΣ -
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 5-4

ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ -
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 2-2

2004-05
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ -

ΔΥΝΑΜΗ 11-0
ΑΡΓΩ -

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
Β' 3-4

ΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ 1-2

SOCCERLAND -
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
Α' 3-2

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΒΥΖΑΣ
4-1

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β' -
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ 0-7

ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ -
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 3-5

2006-07
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ -

ΔΥΝΑΜΗ 2-11
ΑΡΓΩ -

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
Β' 1-3

SOCCERLAND -
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
Α' 7-3

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΒΥΖΑΣ
1-3

2008...
ΑΡΓΩ -

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
Β' 1-4

SOCCERLAND -
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
Α' 1-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

Η βαθμολογία της 4ης
αγωνιστικής  του 1ου
OPEN WEST ATTICA
S O C C E R
STARS.Αναλυτικά:

**00-01**:
ΠΑΟΚ Μάνδρας 6
Νέα Πέραμος 4
Πανελευσινιακός α' 3
Πανελευσινιακος β' 3
Ακράτητος 3
Ευκλείδης 3
Αργώ Μεγάρων 1
Δύναμη Ασπρ/γου 0
Soccerland 0
Μέγαρα SC 0
Βύζας 0
ΠΑΟ Λουτράκι 0
Σαλπέας 0
Ειδυλλιακός 0
Ποσειδώνας 0

**02-03**:
Πανελευσινιακός α' 9
ΠΑΟΚ Μάνδρας 9
Soccerland 9
Σαλπέας 9
Αργώ Μεγάρων 7
ΠΑΟ Λουτράκι 6
Νέα Πέραμος 6
Αμπελακιακός 6
Ευκλείδης 4
Ποσειδώνας 4
Ειδυλλιακός 3

Πανελευσινιακός β' 2
Βύζας 1
Αίας Παραλίας 1
Δύναμη Ασπρ/γου 0
Μέγαρα SC 0
Ακράτητος 0
Eυκλείδης Β' 0

**04-05**:
ΠΑΟΚ Μάνδρας 12
ΑΟ Λουτράκι 9
Πανελευσινιακός β' 7
Νέα Πέραμος 7
Ευκλείδης 7
Ποσειδώνας 7
Αργώ Μεγάρων 6
Σαλπέας 6
Soccerland 6
Αμπελακιακός 6
Δύναμη Ασπρ/γου 4
Ακράτητος 3
Βύζας 3
Πανελευσινιακός α' 1
Ειδυλλιακός 0
Μέγαρα SC 0
Ευκλείδης Β' 0

**06-07**:
Δύναμη Ασπρ/γου 9
Πανελευσινιακός β' 9

Soccerland 9
Ειδυλλιακός 6
Παο Λουτράκι 6
Βύζας 5
Μέγαρα SC 4
Superball 4
Σαλπέας 3
Νέα Πέραμος 0
Αργώ Μεγάρων 0
Πανελευσινιακός α' 0
Ευκλείδης 0
Ποσειδώνας 0
Ακράτητος 0

**08-09**:
Μέγαρα SC 9
Πανελευσινιακός β' 6
Πανελευσινιακός α' 4
Βύζας 3
Δύναμη Ασπρ/γου 1
Soccerland 1
Ειδυλλιακός 0
ΠΑΟ Λουτράκι 0
Νέα Πέραμος 0
Αργώ Μεγάρων 0
Ευκλείδης 0
Σαλπέας 0
Superball 0
Ποσειδώνας 0
Ακράτητος 0
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

Ο επιθετικός του Πανελευσινιακού
Νίκος Κουσκουνάς(φωτό) βρίσκεται
στην 2η θέση του πίνακα των σκόρερ
στον 3ο όμιλο της ΓΈθνικής κατηγο-
ρίας. Ο Μανδραικός είναι η μοναδική
ομάδα στην κατηγορία που στα πέντε
παιχνίδια δεν έχει σημείωσει γκόλ. Ανα-
λυτικά:

1) Μπρέσκα (Παναργειακός)     4

2)Κουσκουνάς (Πανελευσινιακός)
3

Καραμαλίκης (Ζακυνθιακός)  3
Μιχαλάκης (Αιολικός) 3

3) Ζακόφ (ΠΑΟ Βάρδας) 2
Ζαγοριανός (Αιολικός)         2
Μικελάτος (Αχαϊκή)   2
Στρατάκης (Βύζας Μεγάρων)          2
Μελετίδης (Δόξα Ν. Μανωλάδας)     2
Τσούπρος (Αστέρας Μαγούλας)       2                        
Φούφουλας (Αχαϊκή) 2
Σιώκος (ΑΟ Λουτράκι)         2
Λιβέρης (Ζακυνθιακός)        2
Αγγελόπουλος (Παναργειακός)       2

Παπαϊωάννου (Παναργειακός)         2
Θεοδωρακόπουλος (ΠΑΟ Βάρδας)    2

4) Δρυμούρας (Ερμής Κιβερίου) 1
Ζίου (Ερμής Κιβερίου)          1
Γκουτσούλας (Πανελευσινιακός)      1
Δουκάκης (Πανελευσινιακός) 1
Μεχμέτογλου (Πανελευσινιακός)     1
Σκαφτούρος (Πανελευσινιακός)       1
Σαραντόπουλος (ΠΑΟ Βάρδας)        1
Γ. Γραμματικόπουλος 
(ΠΑΟ Βάρδας) 1

Δημητρακόπουλος (ΠΑΟ Βάρδας)     1
Σκοτζάι (ΠΑΟ Βάρδας)         1
Σαλαπάτας (Καλαμάτα)        1
Καλαντζής (Καλαμάτα)         1
Τριάντος (Καλαμάτα) 1

Ηλιόπουλος (Καλαμάτα)       1
Πούτσι (Παναργειακός)        1
Σίμωσης (Παναργειακός)      1
Μπακάλης (Αιολικός) 1
Σαμπάνης (Αιολικός)  1
Γάλας (Αιολικός)       1
Μίχος (Αιολικός)       1
Νίκου (Ζακυνθιακός)  1
Αποσκίτης (Αχαϊκή)   1
Μπέχλης (Αστέρας Μαγούλας)        1

Παπακωνσταντίνου (Αστέρας Μαγού-
λας)    1

Καδάς (Παναρκαδικός)         1
Νάνος (Παναρκαδικός)         1
Νικολόπουλος 
(Δόξα Ν. Μανωλάδας)         1
Ζαχαράκης (ΑΟ Κύμης)        1

Ο ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΣΚΟΡΕΡ ΣΤΗΝ ΓΈΘΝΙΚΗ 
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Ο ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ 

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ανακοινώθηκαν απο την
ΚΕΔ/ΕΠΟ οι διαιτητές της 6ης
αγωνιστικής στην ΓΈθνική
κατηγορία. Αναλυτικά:

Ο Πέτρος Τσαγκαράκης απο
την Κορινθία θα είναι ο διαιτη-
τής του ντέρμπι της Ελευσίνας
με τον Παναργειακό. Βοηθοί
του θα είναι οι συμπατριώτες του Πυργάκης, Σπηλιώτης.

Στο μάτς του Μανδραικού με τον Παναρκαδικό διαιτη-
τής της αναμέτρησης θα είναι ο Μάλαμας απο την Ανα-
τολική Αττική με βοηθούς τους: Γουργιώτη-Δουλγεράκη
απο τον ίδιο σύνδεσμο.

Στο μάτς στο ΔΑΚ Λέρνας Ερμής Κιβερίου-Αστέρας
Μαγούλας κληρώθηκε ο Κούλης απο την Ηλεία με
βοηθό τον Καραλή απο τον ίδιο σύνδεσμο και δεύετρο
βοηθό τον Γεωργακόπουλο απο την Αρκαδία.

***Ο Βύζας Μεγάρων έχει το ρεπό του...

Ο νέος προπονητής του Πανελευσινιακού, Τζίμης
Κουστένης, μιλά για τα σχέδια του και τις απόψεις του
σε βασικά σημεία και για τη νέα του ομάδα.

Για την απόφαση του να έρθει στον Πανελευσι-
νιακό

Γνωρίζω την ομάδα του Πανελευσινιακού από την
εποχή που για ένα διάστημα συστεγαζόμασταν στο
Περιστέρι. Οι άνθρωποι που απαρτίζουν την ομάδα
είναι φιλόδοξοι και κάνουν τα πάντα για τον σύλλογο.
Θεωρώ πως ο τρόπος που μου μίλησαν για το τι
θέλουν να κάνουν και να πετύχουν με την ομάδα με
βρίσκει απόλυτα ταυτισμένο με τις απόψεις τους.

Ξέρω πως είναι μια δύσκολη καμπή του πρωταθλή-
ματος αλλά κατάλαβα από την πρώτη στιγμή ότι
υπάρχει μεγάλη διάθεση και πίστη ότι μπορούμε να 

πετύχουμε την παραμονή μας στην κατηγορία για
Τρίτη συνεχόμενη χρονιά και παράλληλα να παίξουμε
και καλό μπάσκετ.

Πρέπει να δείξουμε σε όλους πως η ομάδα της Ελευ-
σίνας αλλά και η πόλη της δικαίως και πανάξια πρέπει
να έχει έναν εκπρόσωπο στην Α1 για τον κόσμο, για
τους ανθρώπους που απαρτίζουν την ομάδα και για
τον κόσμο γενικά.

Για τις δυνατότητες της ομάδας και αν μπορεί να
κάνει το βήμα παραπάνω

Το πιστεύω ακράδαντα και αυτό είπα και στους
ανθρώπους όταν μιλήσαμε, ότι η ομάδα δεν έχει να
ζηλέψει τίποτα από κανένα σύλλογο γιατί είναι άρτια
οργανωμένη στα θέματα εγκαταστάσεων και στα θέμα-
τα υποδομών. Το υλικό που διαθέτει είναι πάρα πολύ
καλό γιατί έχει ποιοτικούς Έλληνες και ξένους παίκτες.

Θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου μέσα από τις προπο-
νήσεις και την σκληρή δουλειά να έρθουν και τα θετικά
αποτελέσματα. Εμείς θα προσπαθήσουμε 

αρχής γενομένης από το αμέσως επόμενο παιχνίδι
να πετύχουμε και την πρώτη νίκη στο Πρωτάθλημα
που πιστεύω θα μας δώσει και το έναυσμα για την
αντεπίθεση που πρέπει να κάνουμε.

Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα όποτε έχουμε πολύ
δρόμο μπροστά μας για να διορθώσουμε τα όποια
κακώς κείμενα έχουν γίνει.

Για τις προσωπικές του φιλοδοξίες κι αν αυτές
συμβαδίζουν με τις φιλοδοξίες της ομάδας

Με βρίσκουν απόλυτα ταυτισμένο με τις φιλοδοξίες
που έχουν οι άνθρωποι της ομάδας. 

Είμαι σχεδόν συντοπίτης εδώ αφού κατάγομαι από
την διπλανή συνοικία του Περιστερίου, γνωρίζω πολύ
καλά τους ανθρώπους και με βρίσκουν απόλυτα ταυτι-
σμένο με αυτά που πιστεύουν και τις αρχές που έχουν
γύρω από το μπάσκετ. 

Είναι εξαιρετικοί
άνθρωποι όλοι
όσοι απαρτίζουν
την ομάδα γιατί ναι
μεν βρισκόμαστε
σε μια επαγγελμα-
τική κατηγορία
αλλά ταυτόχρονα
διατηρούν και το
θερμό και οικογε-
νειακό κλίμα , που
πρέπει να υπάρχει
σε οποιαδήποτε
ομάδα και να βρί-
σκεσαι.

Ένα μήνυμα για τον κόσμο της Ελευσίνας
Αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε στους ανθρώ-

πους και στον κόσμο της Ελευσίνας που σε κάθε αγω-
νιστική γεμίζει το κλειστό της Γούβας είναι ότι θα
κάνουμε τα πάντα για να πετύχουμε τους στόχους που
έχουμε θέσει. Θεωρώ πως μέσα από την δουλειά και
την σκληρή προπόνηση θα πετύχουμε την παραμονή
και γιατί όχι να κάνουμε κι ένα βήμα παραπάνω.Θέλω
να είναι σίγουροι πως οι παίκτες, η διοίκηση, όλο το
προπονητικό team και όσοι είναι κοντά στην ομάδα θα
κάνουμε τα πάντα για να τους κάνουμε υπερήφανους
και να χαίρονται να βλέπουν την ομάδα τους να παίζει
στην Α1. Είμαι σίγουρος ότι στο τέλος της χρονιάς θα
είμαστε όλοι ευχαριστημένοι για την ομάδα και για
αυτό που θα έχει πετύχει.

Για το μάτς του Σαββάτου με αντίπαλο την ΑΕΚ
Κακά τα ψέματα εμείς προερχόμενοι από τέσσερις

συνεχόμενες ήττες καλούμαστε αυτή την στιγμή να
παίξουμε ένα δύσκολο παιχνίδι στην έδρα 

μας με αντίπαλο μια ομάδα που είναι ιστορική στο
χώρο όχι μόνο του μπάσκετ αλλά γενικά του Ελληνι-
κού αθλητισμού.

Σεβόμαστε την ιστορία της, σεβόμαστε την ΑΕΚ όμως
από εκεί και πέρα στην έδρα μας μέσα δεν έχουμε να
φοβηθούμε κανένα αντίπαλο. Θα παίξουμε για την
νίκη, τα παιδιά είναι προετοιμασμένα και προετοιμάζο-
νται για αυτό το παιχνίδι, είναι ένα μεγάλο ντέρμπυ και
συνήθως αυτά που καθορίζουν τα ντέρμπυ πέρα από
οποιαδήποτε τεχνική ανάλυση που μπορούμε να
κάνουμε είναι παράγοντες που έχουν να κάνουν με
την διάθεση, με την θέληση, με το πάθος, με το πόσο
δυνατά θα πας στην μπάλα, με τα ριμπάουντ...

Πιστεύω πως θα τα κάνουμε όλα αυτά και θα πάρου-
με την πρώτη μας νίκη στο Πρωτάθλημα για να ευχα-
ριστήσουμε και τους ανθρώπους που θα είναι κοντά
μας.

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΥ
 2-2 ΜΕ ΤΗΝ ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ

Σε ένα
ματς που
κυριάρχη-
σαν  οι
δ υ ν α τ έ ς
μ ο ν ο μ α -
χίες και
κ ρ ά τ η σ ε
αμείωτη την ένταση μέχρι το τέλος του, οι βετεράνοι της
Δάφνης και του Ειδυλλιακού  αναδείχθηκαν ισόπαλοι με
σκορ 2-2. Οι δύο ομάδες είχαν από ένα καλό ημίχρονο
η κάθε μια, με το τελικό σκορ να αντικατοπτρίζει πλήρως
την μορφή του αγώνα. 

Η Δάφνη πατούσε καλύτερα στο 1ο ημίχρονο με τους
γηπεδούχους όμως να παίρνουν κεφάλι στο σκορ  με
τον Δήμα  στο 15’ για να ισοφαρίσει στο 22’ ο Μπαλόκας
ύστερα από όμορφη σέντρα του Μεγαρίτη. 

Οι Βιλλιώτες  πήραν εκ νέου το προβάδισμα στο 31’ με
απ’ ευθείας εκτέλεση κόρνερ (!) του Δήμα, για να ισοφα-
ρίσει και πάλι η Δάφνη λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου
με τον αειθαλή Γιάννη Τζότζολη  ο οποίος σκόραρε από
δύσκολη θέση και με τη βοήθεια του δοκαριού. Στην
επανάληψη οι γηπεδούχοι παρουσιάστηκαν με περισ-
σότερες δυνάμεις, είχαν την πρωτοβουλία των κινήσε-
ων, δημιούργησαν  φάσεις για να σκοράρουν  αλλά έπε-
σαν επάνω σε έναν εκπληκτικό Λεχρή ο οποίος είχε
κατεβάσει ρολά.

Διακριθέντες  παίκτες για τις δύο ομάδες ήταν οι
Δήμας, Ταμπακάκης, Τιπτηρής και οι Λεχρής (κορυφαί-
ος), Τζότζολης,  Μεγαρίτης Μ., Τζαβάρας Αλ.

Διαιτήτευσε ο Δημητρακόπουλος – Γιατρός ο Κος
Ρούσσης Μπ.

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΥ(προπονητής  Αντώνης
Σκουλάξινος):  Μεγάλος Θ., Ταμπακάκης, Λεγκίτσας,
Ξανθόπουλος,  Μεγάλος Ι,  Δουδέσης, Βάππας, Τζού-
ρος, Μπόφος, Δήμος, Τιπτιρής. Έπαιξαν και οι: Τζαβά-
ρας, Παυλίτο

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΔΑΦΝΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ(προπονητής Στέ-
λιος Κόλιας): Λεχρής,  Σταμουλης Σ.,  Μπουγέτσας, Τζό-
τζολης, Κοτσίφης, Δρόσης,  Μεγαρίτης Μ.,Μπαλόκας
Μ., Λεχρής, Χάλιος Τζαβαρας Αλ.   Έπαιξε  και ο Χρ.
Ραχούτης.

***Ερχόμενος αγώνας της Δάφνης Ερυθρών, την Δευ-
τέρα 10 Νοεμβρίου στον Ορχομενό με την ομώνυμη
ομάδα.  

ΤΖΙΜΗΣ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ: <<ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΘΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ>>
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Στον … πάγο μέχρι τον Μάιο 
η καταβολή εφάπαξ

Μέχρι τον Μάιο του 2015 θα πρέπει να περιμένουν
για το εφάπαξ χιλιάδες εργαζόμενοι που αποχώρησαν
με σύνταξη από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 και μετά, σύμ-
φωνα με δημοσιεύματα του Τύπου. Πρόκειται για περί-
που 40 χιλιάδες ενδιαφερόμενους.

Ο λόγος, βάσει των ίδιων πληροφοριών είναι η εμπλο-
κή που έχει προκύψει στον υπολογισμό των ποσών
που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι.

Συγκεκριμένα έχουν προκύψει προβλήματα στις
αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας στον
καθορισμό του ειδικού συντελεστή βάσει του οποίου τα
εφάπαξ θα μειώνονται ανάλογα με τα ελλείμματα του
κάθε φορέα.

Ο νέος τύπος για τον υπολογισμό του εφάπαξ αναμέ-
νεται να οδηγήσει σε μεγάλες μειώσεις ακόμη και 40%
για τους φορείς που έχουν λίγα έσοδα, πολλές αποχω-
ρήσεις και υψηλά ελλείμματα.

Κατά συνέπεια εκείνοι που έχουν αποχωρήσει για
σύνταξη από την 1η Σεπτεμβρίου του 2013 και μετά θα
πρέπει να περιμένουν ως και 20 μήνες για να πληρω-
θούν το εφάπαξ και αυτό μειωμένο.

Αρνούνται τις κατηγορίες
Αντιμέτωποι με ισόβια οι συλληφθέντες 
για την κοκαΐνη 230 κιλών στη Βούλα

Ποινική δίωξη για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση
εγκληματικής οργάνωσης, ιδιαίτερα διακεκριμένη περί-
πτωση διακίνησης ναρκωτικών, που τιμωρείται με ισό-
βια κάθειρξη, και παράνομη οπλοκατοχή ασκήθηκε σε
βάρος των τριών κατηγορουμένων, οι οποίοι συνελή-
φθησαν την Τρίτη στη Βούλα.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή, προ-
κειμένου να απολογηθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες αρνού-
νται τις κατηγορίες.

Πρόκειται για έναν Έλληνα και δύο αλλοδαπούς, οι
οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε διεθνές κύκλω-
μα εμπορίας κοκαΐνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κύκλωμα χρησιμοποι-
ούσε διαμέρισμα στη Βούλα, όπου βρέθηκε ποσότητα
κοκαΐνης βάρους τουλαχιστον 230 κιλών, η οποία είχε
έρθει στην Ελλάδα από τη Λατινική Αμερική κρυμμένη
σε φορτίο με μπανάνες.

Επιβίβαση μόνο από την μπροστινή πόρτα σε
56 γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ

Στόχος η αντιμετώπιση της λαθρεπιβίβασης στα
μέσα μαζικής μεταφοράς και η «καλύτερη οργάνω-
σης της επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών»,
σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ.
Σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε από το Σάββατο σε 56
γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ της Αθήνας το
σύστημα υποχρεωτικής επιβίβασης μόνο από τη
μπροστινή πόρτα, με την με την επίδειξη του εισι-

τηρίου ή της κάρτας απεριορίστων διαδρομών στον
οδηγό.
Τα οχήματα των εν λόγω γραμμών φέρουν ειδικό
μήνυμα στη φωτεινή επιγραφή τους, για την ενημέ-
ρωση του επιβατικού κοινού.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Αστικών
Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), το μέτρο εφαρμό-
ζεται για την αντιμετώπιση της λαθρεπιβίβασης στα
μέσα μαζικής μεταφοράς και «στο πλαίσιο της
καλύτερης οργάνωσης της επιβίβασης και αποβί-
βασης επιβατών».

«Καμπάνες» 624.000 ευρώ στην
αγορά τον Οκτώβριο

Συγκεκριμένα, σε 213 πρόστιμα που επιβλήθηκαν στο
υπαίθριο εμπόριο- λαϊκές αγορές και για παραεμπόριο το
ύψος του ποσού έφτασε τις 412.000 ευρώ, σε 54 πρόστι-
μα σε αρτοποιεία- ζαχαροπλαστεία το ποσό ήταν 56.000
ευρώ, σε 31 περιπτώσεις σε σούπερ μάρκετ- μίνι μάρκετ
επιβλήθηκαν πρόστιμα 29.500 ευρώ, σε εμπορικές επιχει-
ρήσεις 28 πρόστιμα ύψους 46.000 ευρώ, σε κρεοπωλεία
τα 25 πρόστιμα έφτασαν τα 18.500 ευρώ, σε καταστήματα
εστίασης- αναψυχής τα 23 πρόστιμα ήταν 15.000 ευρώ, σε
πρατήρια καυσίμων επιβλήθηκαν 21 πρόστιμα ύψους
22.000 ευρώ, σε κυλικεία (διατιμήσεις) 11 πρόστιμα ύψους
8.000 ευρώ, σε ιχθυοπωλεία 7 πρόστιμα ύψους 4.000
ευρώ, σε οπωροπωλεία 6 πρόστιμα ύψους 4.000 ευρώ,
σε παντοπωλεία- περίπτερα- ψιλικά 5 πρόστιμα ύψους
3.000 ευρώ, σε 3 περιπτώσεις στη Βαρβάκειο αγορά τα
πρόστιμα ήταν 4.500 ευρώ σε μία επιχείρηση ξυλείας επι-
βλήθηκε πρόστιμο 1.000 ευρώ και από άλλους ελέγχους
επιβλήθηκαν πρόστιμα 500 ευρώ.

Ακόμη, το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη-
τας με τη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του
Καταναλωτή κατόπιν εκτεταμένης έρευνας και κατ' εφαρ-
μογή της νομοθεσίας για την «προστασία των καταναλω-
τών» (ν. 2251/94 και ν.3758/2009) επέβαλε σε 15 εταιρεί-
ες χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 281.000 ευρώ.

Σημειώνεται, ότι κατά των αποφάσεων επιβολής προ-
στίμου, χωρεί η άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον
των αρμόδιων Δικαστηρίων, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.

ΣΤΑ ΥΨΗ ΟΙ ΤΙΜΕΣ
«Σαρώνει» την παγκόσμια αγορά το

ελληνικό λάδι λόγω κατάρρευσης της
ισπανικής παραγωγής

Θα… πλημμυρίσει η παγκόσμια αγορά από καλό ελληνικό
ελαιόλαδο και σε εξαιρετικά υψηλές τιμές, εκτιμούν διεθνείς
αναλυτές που βλέπουν ότι η παγκόσμια ζήτηση θα ξεπεράσει
την προσφορά.

«Η παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου αναμένεται να
κατρακυλήσει το 2014-15 και η τιμή του να εκτοξευτεί, λόγω
των επιπτώσεων της ξηρασίας και των κατεστραμμένων
δέντρων στην Ισπανία, αλλά και τον εμφύλιο πόλεμο στη
Συρία», τόνισε αρμόδιος ερευνητής μιλώντας στο Bloomberg.

H παραγωγή ελαιολάδου αναμένεται να μειωθεί από
3.190.000 τόνους το 2013-2014 σε 2.550.000 τόνους το 2014-
2015. Κύρια αιτία η χειρότερη ξηρασία που υπέστη ποτέ η
Ισπανία αλλά και η παραγωγή ρεκόρ της προηγούμενης χρο-
νιάς που εξάντλησε τα ελαιόδενδρα. Οπως σημειώνει το
Bloomberg η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και εξα-
γωγέας ελαιολάδου στον κόσμου, καθώς το λάδι της χρησιμο-
ποιείται παντού.

Η πτώση της παραγωγής θα έχει ως συνέπεια την αύξηση
της ζήτησης κυρίως στην ΕΕ αλλά και και σε άλλες χώρες, με
την τιμή να αναμένεται να μείνει υψηλή για μεγάλη περίοδο και
όπως τονίζει το πρακτορείο ειδήσεων την πτώση στην παρα-
γωγή της Ισπανίας αναμένεται να αντισταθμίσει η ελληνική
παραγωγή που εκτιμάται ότι θα εκτοξευτεί στους 300.000
τόνους από τους 158.000 τόνους.

Η παραγωγή στην Ελλάδα για το 2014 σημείωσε άνοδο
100%, ενώ εκτός της Ισπανίας που επλήγη από παρατεταμέ-
νη ξηρασία, η παραγωγή μειώθηκε και στη Συρία, λόγω του
εμφυλίου πολέμου.

Χαρδούβελης: Στις 31 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται το πρόγραμμα

Την εκτίμηση πως μέχρι το τέλος του έτους θα έχει επέλθει συμφωνία με τους εταίρους για την επόμενη μέρα
της ελληνικής οικονομίας, έκανε ο υπουργός Οικονομικών έπειτα από τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξί-
μου με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ευ. Βενιζέλο.
Ο κ. Χαρδούβελης τόνισε πως στις 31 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται το πρόγραμμα και την επομένη πρέπει να
είναι όλοι νικητές. Αναφερόμενος στις δηλώσεις του κ. Ντάισελμπλουμ, όπως αυτές παρουσιάστηκαν στον
Τύπο, τόνισε πως ο ίδιος ο πρόεδρος του Eurogroup του διευκρίνισε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν
το μεσημέρι πως αυτές παραποιήθηκαν και πως ο ίδιος με έγγραφό του στο κοινοβούλιο της χώρας του δεν
αναφέρθηκε σε συνέχεια του υφιστάμενου προγράμματος αλλά στο τι θα γίνει την επόμενη μέρα.

Την Πέμπτη οι ανακοινώσεις
Λοβέρδος: Λύση χωρίς κόστος στο 
πρόβλημα των κενών στα σχολεία

Στα κενά σε όλα τα σχολεία αναφέρθηκε ο υπουργός Παι-
δείας Ανδρέας Λοβέρδος μιλώντας στην συνεδρίαση του
Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας για τις αλλαγές στα δημοτικά
σχολεία. Μάλιστα, ανήγγειλε ότι  σήμερα Πέμπτη, θα
γίνουν ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση του προβλήμα-
τος «χωρίς επιπλέον κονδύλια».

Ο κ. Λοβέρδος κατήγγειλε και κομματικές παρεμβάσεις
στο χώρο των σχολείων και των καταλήψεων, ενώ επανέ-
λαβε ότι στις περιπτώσεις που ξεπερνούν τις τρεις ημέρες,
θα αναπληρώνονται οι διδακτικές ώρες σε αργίες και
εκδρομές, όπως ορίζει ο νόμος.

«Είπαμε ναι στις κινητοποιήσεις, έχουν δικαίωμα οι
εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά πρέπει
να πούμε ναι και στους νόμους» πρόσθεσε ο υπουργός
Παιδείας.

Οι αλλαγές στα δημοτικά

Παρουσιάζοντας τις αλλαγές στα δημοτικά σχολεία, ο κ.
Λοβέρδος ανέφερε ότι στόχος είναι λιγότερη ύλη σε πρώτη
φάση και συμπύκνωση στη δεύτερη, με τη συγγραφή νέων
βιβλίων.

«Πρέπει να αυξήσουμε την ενασχόληση με ζητήματα που
ολοκληρώνουν την προσωπικότητα του μαθητή της πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης. Δημιουργική απασχόληση, άθλη-
ση, αισθητική αγωγή. Όχι πολλή δουλειά στο σπίτι που
εξοντώνει παιδιά και γονείς» τόνισε. 

«Θέλουμε τα παιδιά να πάψουν να μισούν το σχολείο.
Θέλουμε να το αγαπήσουν ως δικό τους χώρο» πρόσθεσε. 

Η πρόταση του υπουργείου θα κατατεθεί αναλυτικά στο
Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης που θα συνεδριάσει εντός του Νοεμβρίου. Ο στόχος
είναι να ολοκληρωθεί ο διάλογος τον Ιανουάριο, ώστε στη
συνέχεια να κατατεθεί στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο. 

Ενημέρωσης για τη σκελετική υγεία

Δωρεάν μετρήσεις κύφωσης και 
σκολίωσης στις 7 και 8 Νοεμβρίου

Την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, ο Σύλλο-
γος Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα» προσκαλεί μικρούς και
μεγάλους στη διήμερη εκδήλωση για την σκελετική υγεία,
με δωρεάν μετρήσεις κύφωσης και σκολίωσης, στο εμπο-
ρικό κέντρο AVENUE, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ημέ-
ρες Υγείας και ποιότητας Ζωής». 

Η εξέταση θα γίνει σε μαθητές Ε’ & Στ’ Δημοτικού, Γυμνα-
σίου και Λυκείου. Παράλληλα την ειδική εξέταση μπορούν
να κάνουν και οι γονείς - κηδεμόνες, καθώς και οποιοσδή-
ποτε άλλος επιθυμεί (προτεραιότητα έχουν οι άνθρωποι
που έχουν κάποιο πόνο στην σπονδυλική τους στήλη,
εγκατεστημένη οστεοπόρωση και έντονη κύφωση). Οι
μαθητές θα πρέπει να συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμό-
να.Ο έλεγχος σε μαθητές Γυμνασίου έχει ιδιαίτερη σημασία
καθώς υπάρχουν πολλές περιπτώσεις οι οποίες εξελίσσο-
νται κατά την όψιμη εφηβεία (Λύκειο) και οι οποίες δεν
έχουν διαγνωσθεί κατά την πρώιμη εφηβεία (Γυμνάσιο).

ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ    ---     ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

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

•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

•ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

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

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

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος 
Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 & 210 5571996
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(18.3.13)

21.11.11

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

- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

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

Ενοικιαζ́εται ισογ́εια κατοικιά
60 τμ στην Ελευσιν́α, με

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

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

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

Ενοικιάζεται στον 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)

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6986734365

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

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

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

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

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

με αυτόλογους βιολογικούς 
παράγοντες PRP

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

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

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

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

16.11
.12
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

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

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

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546674-5546285

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

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

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-

5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213

2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

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

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

210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210

5546993 - 5560800 - 5543065

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑΣτο κατάστημά
μας θα βρείτε:

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

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

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

ΙΒΙΣΚΟΣ

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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ



16 - ΘΡΙΑΣΙΟ Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014

«Η Ελλάδα, επιτέλους, ανακά-
μπτει», μετά από έξι χρόνια ύφεσης,
διαπιστώνει η Κομισιόν. Αναμένει
σχεδόν ισοσκελισμένο προϋπολογι-
σμό στη γενική κυβέρνηση το 2015
και πλεόνασμα στη γενική κυβέρνη-
ση το 2016, ενώ θεωρεί πως η χώρα
θα πετύχει πρωτογενή πλεονάσματα
«μαμούθ», τα υψηλότερα, στην
Ευρωζώνη.

Αναμένει δε αισθητή πτώση του
χρέους, στο 168,8% του ΑΕΠ το
2015, από 175,5% φέτος, και περαι-
τέρω στο 157,8% το 2016, τονίζοντας
πως οι μειωμένες κεφαλαιακές ανά-
γκες των τραπεζών θα μειώσουν τον
δανεισμό της χώρας από τον EFSF
και το χρέος, αντίστοιχα. Παράλληλα
«βλέπει» σταδιακή αύξηση του κατά
κεφαλήν μισθολογικού κόστους και
μείωση της ανεργίας. Πάντως προει-
δοποιεί για δύο βασικούς κινδύνους:
Την επίπτωση που θα έχει στη δυνα-
μική ανάκαμψης η υψηλή αβεβαιότη-
τα για τη συνέχιση υλοποίησης της
πολιτικής προσαρμογής τους επόμε-

νους μήνες και το γεωπολιτικό ρίσκο.
Σύμφωνα με την Κομισιόν:

[1] Αναμένεται ανάπτυξη 0,6%
φέτος, 2,9% το 2015 και 3,7% το
2016 και ισχυρή ανάκαμψη των επεν-
δύσεων με αύξηση 11,7% το 2015 και
15% το 2016.

[2] Η ανάκαμψη το 2015 θα στηρι-
χθεί στις χαμηλές προσδοκίες για τον
πληθωρισμό, στην αύξηση του διαθέ-
σιμου εισοδήματος και τη χρήση
αποταμιεύσεων, που είχαν διατηρη-
θεί εκτός τραπεζικού συστήματος,
στα χρόνια της κρίσης, ενώ αναμένει
ανάκαμψη εξαγωγών.

[3] Το 2016 η ανάπτυξη θα επιτα-
χυνθεί εξαιτίας της αναμενόμενης
ανάκαμψης των επενδύσεων και του
ότι θα ξεκινήσουν να αποδίδουν καρ-
πούς οι διαρθρωτικές μεταρρυθμί-
σεις που έχουν υλοποιηθεί.

[4] Ως αποτέλεσμα η ανεργία θα
αποκλιμακωθεί στο 22% το 2016
από 26,8% φέτος.

[5] Αναμένει αύξηση στο κεφαλήν
μισθολογικό κόστος κατά 0,1% το

2015 και κατά 1,7% το 2016, μετά
από πολυετή συρρίκνωση και μεί-
ωση 7,1% το 2013.

[6] Η αβεβαιότητα είναι αυτή τη στιγ-
μή ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την
ελληνική οικονομία. Μάλιστα η Επι-
τροπή εκτιμά πως στην παρούσα
φάση, το ισοζύγιο των κινδύνων,
είναι μάλλον αρνητικό για την Ελλά-
δα, αφού η αβεβαιότητα, είναι σημα-
ντική, για τις εξελίξεις τους αμέσως
επόμενους μήνες.

[7] Στον αντίποδα, τα πράγματα θα
μπορούσαν να εξελιχθούν καλύτερα,
εάν οι εξαγωγές ξεπεράσουν τις
προσδοκίες, και η χώρα ανακτήσει
ταχύτερα την επενδυτική εμπιστοσύ-
νη, με μια επιτυχημένη αντιμετώπιση
των «κόκκινων» δανείων και με τα
θετικά αποτελέσματα των stress tests
για τις τράπεζες.

[8] Σχετικά με τον στόχο για έλλειμ-
μα 1,6% του ΑΕΠ στη γενική κυβέρ-
νηση, προειδοποιεί πως η κυβέρνη-
ση, όπως και τα προηγούμενα χρό-
νια, θα πρέπει να ασκήσει σφικτό

έλεγχο στις δαπάνες προς το τέλος
του έτους διασφαλίζοντας την επίτευ-
ξη πρωτογενούς πλεονάσματος
1,5% του ΑΕΠ.

[9] Τονίζει πως οι προβλέψεις της
στηρίζονται στην υπόθεση για επίτευ-
ξη πρωτογενών πλεονασμάτων
4,1% και 5,4% του ΑΕΠ το 2015 και
το 2016 αντιστοίχως, ενώ αναμένει
πλεόνασμα 1,3% στο ισοζύγιο της
γενικής κυβέρνησης το 2016.

[10] Το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ
αναμένεται να σταθεροποιηθεί φέτος
στο 175,5% του ΑΕΠ και να αποκλι-
μακωθεί στο 168,8% το 2015 και στο
157,8% το 2016.

Αίσθηση προκαλεί η εκτίμηση της
Κομισιόν, πως σε εποχικά προσαρ-
μοσμένους όρους, το ελληνικό ΑΕΠ
επέστρεψε σε θετικό έδαφος, στο
δεύτερο τρίμηνο του έτους, ενώ ανα-
μένει ισχυρές επιδόσεις στο τρίτο. Τα
επίσημα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ
αναμένονται στις 14 Νοεμβρίου.

ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Κομισιόν: Η Ελλάδα θα πετύχει τα 
υψηλότερα πλεονάσματα στην Ευρωζώνη


