
Στην επόμενη συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Μεγαρέων

Έρχεται ο 
καθορισμός
τελών που 

αφορά πλήθος 
δημοτών και

επαγγελματιών

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΝΕΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΔΒΜ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Η παρακολούθηση είναιΗ παρακολούθηση είναι

εντελώς δωρεάνεντελώς δωρεάν

Ξεκίνησαν τις ενημερωτικές
συναντήσεις τους οι «Ομάδες Γονέων» 

της ΚΕ.ΔΗ.Φ
Στο ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο

«Πνοή» στο Ζεφύρι

εισέρχονται οι δήμοι
ΥΠΕΣ – Στόχος είναι η ορθολογικότερη 
οργάνωση των ΟΤΑ προκειμένου να 

αντλήσουν πόρους μέσα από το νέο ΕΣΠΑ
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ΕΠΣΔΑ: ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ 
ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ

ΕΝΩΣΗ ΠΑΝ/ΔΟΞΑΣ-ΑΤΤΑΛΟΣ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 

ΚΑΙ Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ-ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ

Ο ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ 
ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟΝ

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟ

«Δεν περνάει η 
βρώμικη προπαγάνδρα

του Γ. Δρίκου,  
που εναγωνίως προσπαθεί να 

αναβάλλει την παραδοχή της ήττας του»

Υποστηρίζει σε νέα ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της
‘’Δημοτικής Συνεργασίας’’ Θανάσης Πανωλιάσκος 

ΕΦΙΑΛΤΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 

ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΕΣΧΑΤΙΑΣ

Επανήλθε με ερωτήματα για την
ολοκλήρωση κατασκευής του

ρέματος στην Κοινότητα 
Ζεφυρίου, ο βουλευτής Γ. Βλάχος 

Τη διακοπή
λειτουργίας 

του διαλυτηρίου 
πλοίων «Αφοι ΣΑΒΒΑ

ΕΠΕ» στην Βλύχα
Ελευσίνας 

Αποφάσισε η Περιφερειάρχης Αττικής, 
στηριζόμενη στο γεγονός ότι η εγκατάσταση 
λειτουργεί χωρίς την απαιτούμενη έγκριση 

παραχώρησης χρήσης χώρου από τον ΟΛΕ

ΤΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Ποιοί αναλαμβά-
νουν καθήκοντα 

από τη Δυτική
Αττική

Εργαστήρι κινητοποίησης 
ανέργων του ΟΑΕΔ 

Σε Αττική και Θεσσαλονίκη 

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΤΗΣ 2ης ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Δωρεάν 
εξετάσεις σε

όλα τα σχολεία
του δήμου 

Ασπρόπυργου, 
από πολυμελή κλιμάκια Ιατρών

ΤΑ ΕΙΠΑΝ Χ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ

Ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης
το θέμα που αφορά τη ρύθμιση οφειλών των Δήμων

στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία
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Με πλεόνασμα 655 εκατ. ευρώ
το 2014 και 759 εκατ. το 2015
θα κλείσει, σύμφωνα με τις

προβλέψεις, ο ενοποιημένος προϋπο-
λογισμός της Αυτοδιοίκησης. Αυτό δήλω-
σε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερι-
κών, Θεόφιλος Λεονταρίδης, σε ημερίδα
που οργάνωσε ο γενικός γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Μανώλης
Αγγελάκας, προκειμένου να ενημερώσει
τους 66 δήμους της Αττικής για τις αρμο-
διότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
και να ξεκινήσει διάλογος μεταξύ Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης και δημοτικών Αρχών.

Όπως σημείωσε ο κ. Λεονταρίδης, οι κρατικοί πόροι των
δήμων μειώθηκαν κατά 65% από το 2010 έως σήμερα. Υπήρ-
ξαν συμπίεση του λειτουργικού κόστους, δραστικές περικοπές
στα αναπτυξιακά έργα και τα έργα υποδομής, αλλά συγχρόνως,
τα ίδια έσοδά τους αυξήθηκαν από 2.017.239.827 το 2011 σε
3.113.341.985 το 2013 και εκτιμώνται σε 3.200.000.000 για το
2014.

Στους δήμους έχουν χορηγηθεί έως σήμερα 2.569.060.000
ευρώ για το 2014 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
(ΚΑΠ). Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται οι τακτικές επιχο-
ρηγήσεις για τις λειτουργικές δαπάνες, οι Συλλογικές Αποφάσεις
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ) για έργα και επενδύσεις και οι
λοιπές αρμοδιότητες που προορίζονται για λειτουργικές δαπά-
νες σχολείων, προνοιακά επιδόματα, αφαλάτωση, ΔΕΥΑ κ.α. Η
υπολειπόμενη επιχορήγηση από τους ΚΑΠ θα ξεπεράσει τα
274.060.000 ευρώ έως το τέλος του χρόνου.

Σε ό,τι αφορά την αναχρηματοδότηση των δανείων των ΟΤΑ,
σημείωσε ότι διερευνάται σε συνεργασία με τα συναρμόδια
υπουργεία νομοθετική ρύθμιση με ευνοϊκότερους όρους απο-
πληρωμής. Με τη ρευστότητα που θα προκύψει από τα μικρό-

τερα τοκοχρεολύσια, οι δήμοι θα μπο-
ρέσουν να ανταποκριθούν στις τρέ-
χουσες και κυρίως στις ληξιπρόθε-
σμες οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Από την άλλη πλευρά, όπως τόνι-
σε, οι δήμοι θα πρέπει να καταβάλουν
κάθε προσπάθεια για τη συγκράτηση
των δαπανών, την αύξηση των εσό-
δων -ιδίως των εσόδων παρελθόντων
ετών, την εξόφληση κατά προτεραιό-
τητα των ληξιπρόθεσμων οφειλών και
στην κατάρτιση ρεαλιστικών προϋπο-
λογισμών που θα επιτρέπουν τη δημι-

ουργία πλεονασμάτων, που βεβαίως -σημείωσε- θα ανήκουν
στους δήμους. Η ΚΥΑ κατάρτισης προϋπολογισμού 2015
«περιέχει αναλυτικές και συγκεκριμένες οδηγίες για την επίτευξη
των παραπάνω αλλά και για ρεαλιστικές και επιτυχείς αναμορ-
φώσεις των προϋπολογισμών όπου αυτό είναι αναγκαίο» είπε.

«Η αυτοδιοίκηση πρέπει να βασίζεται σε νέου τύπου ποιοτικά
χαρακτηριστικά» σημείωσε ο κ. Λεονταρίδης και πρόσθεσε ότι
κάποια από αυτά «είναι ο επιχειρησιακός προγραμματισμός, η
λογοδοσία, ο έλεγχος, η διαφάνεια, ο σεβασμός στο περιβάλ-
λον».

Επίσης, το υπουργείο έχει αποστείλει στους δήμους, στην
Περιφέρεια και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση πρότυπο Οδηγό
προσαρμογής των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας και
Σχέδιο Στελέχωσης που θα επιτρέψουν σε κάθε δήμο να οργα-
νωθεί καλύτερα, να βελτιώσει τη διοικητική του λειτουργία, να
γίνει πιο αποτελεσματικούς στους στόχους του και αποδοτικός
στα αποτελέσματά του. Μάλιστα, υπολογίζεται ότι στα τέλη
Νοεμβρίου, κατόπιν απαντήσεων των ΟΤΑ, το υπουργείο θα
έχει πληρέστερη εικόνα. Στόχος είναι η ορθολογικότερη οργά-
νωση των ΟΤΑ προκειμένου να μπορέσουν να αντλήσουν
πόρους και μέσα από το νέο ΕΣΠΑ.
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τις απόψεις της εφημερίδας

Ελευσίνα

Τσάμος Παναγιώτης 
Λεωφόρος Εθνικής
Αντιστάσεως 54,
Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105549976

Ασπρόπυργος
Λιόσης Αναστάσιος 
Ειρήνης 2 & Αγίου

Δημητρίου, 
Τηλέφωνο:
2105580218

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

Ρούτης Κων/νος
Κοροπούλη Β. 15,
Μάνδρα, 19600, 

Εφημερίας:08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105551954

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014
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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 14 έως 20
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αθηνόδωρος, Αθηνόδωρας, 
Αθηνοδωρής, Δώρης, Αθηνοδώρα
Ερνέστος, Ερνεστίνη, Ερνεστίνα, 
Θεαγένης, Θεαγένιος,
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Σε τροχιά.... πλεονάσματος 
εισέρχονται οι δήμοι

ΥΠΕΣ – Στόχος είναι η ορθολογικότερη οργάνωση των ΟΤΑ 
προκειμένου να αντλήσουν πόρους μέσα από το νέο ΕΣΠΑ

Θα εκδοθούν Βεβαιώσεις
και Βιβλιάρια Υγείας, και θα
αντιμετωπιστούν ζητήματα
εμβολιασμών, όλα εντελώς
δωρεάν, χωρίς καμιά διάκρι-
ση για τυχόν ανασφάλι-
στους..

Μια πιλοτική-πρωτο-
ποριακή πρωτοβου-
λία, θα εκδηλωθεί, τις

επόμενες ημέρες, σε όλα τα
Σχολεία του Ασπρόπυργου. Με
δεδομένες τις τεράστιες δυσκο-
λίες που αντιμετωπίζει μεγάλη
μερίδα των οικογενειών της
πόλης, λόγω της κρίσης, και τις
αρνητικές επιπτώσεις που
αυτή προκαλεί στην ιατρική
παρακολούθηση και τους εμβο-
λιασμούς των νέων, ο Δήμος
Ασπροπύργου, η 2η Διοίκηση
Υγειονομικής Περιφέρειας
(ΔΥΠΕ) και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, συμφώνησαν σε μια πρωτοβουλίας που
εκδηλώνεται για πρώτη φορά.

Στο πλαίσιο αυτό, κινητά Συνεργεία της 2ης
ΔΥΠΕ, τα οποία θα στελεχώνουν Παιδίατροι,

Παθολόγοι, Οδοντίατροι, Νοσηλευτές και Επισκέ-
πτες Υγείας, θα επισκεφτούν, ένα προς ένα, όλα τα
Σχολεία του Ασπρόπυργου, από τα Νηπιαγωγεία
έως και τα Λύκεια, και θα εξετάσουν επί τόπου όλα
τα παιδιά.

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΤΗΣ 2ης ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Δωρεάν εξετάσεις σε όλα 
τα σχολεία του Ασπρόπυργου, 
από πολυμελή κλιμάκια Ιατρών
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Παραθέτουμε την σχετική ανακοίνωση
του κ. Πανωλιάσκου 

Ο μετρ της μεθόδευσης και του παρασκη-
νίου κ. Δρίκος, έχει χάσει την ψυχραιμία
του, αρνούμενος να αποδεχτεί ότι στο Δήμο
Μάνδρας- Ειδυλλίας  θα διεξαχθούν εκλο-
γές και ο τόπος θα έχει την ευκαιρία, με τη
δύναμη των πολιτών, να βγει από το τέλμα
που τον έχει θέσει  ο ίδιος και η παράταξή
του. 

Ο εθισμός του απερχόμενου δημάρχου
και των συνεργατών του στο ψέμα, τους
οδηγούν και πάλι στο δρόμο της κοροϊδίας
και του εμπαιγμού των πολιτών. Τις τελευ-
ταίες ημέρες έχει επιστρατευτεί η γνωστή
βρώμικη προπαγάνδα (κατανοούμε τους
φόβους του κ. Δρίκου), στην οποία επιδίδο-
νται εν χορώ οι εκτελούντες  την εντεταλμέ-
νη υπηρεσία του… Τεχνικού Συμβούλου κ.

Λάσκαρη που ονειρεύ-
εται, ότι δεν θα γίνουν
εκλογές, μεθοδεύσεις και μη αρμοδιότητα
της Περιφέρειας να ορίσει ημερομηνία εκλο-
γών…

Και επειδή ο κόσμος πρέπει να μαθαίνει,
είναι καιρός να μάθει την αλήθεια την οποία
τα παπαγαλάκια του κ. Δρίκου  διαστρε-
βλώνουν και αποκρύπτουν συστηματικά. 

Με κατεπείγον έγγραφό του, στις 2 Οκτω-
βρίου 2014 και με αριθμό πρωτοκόλλου
37723, ο υπουργός Εσωτερικών Αργύρης
Ντινόπουλος διευκρινίζει ότι:

«Ο Περιφερειάρχης Αττικής είναι
αρμόδιος για την προπαρασκευή και τη
διενέργεια των γενικών βουλευτικών
εκλογών και κάθε άλλης εκδήλωσης της
λαϊκής θέλησης σε όλους τους δήμους
του Νομού Αττικής»

Με έγγραφό επίσης στις 2 Οκτωβρίου και

με αριθμό πρωτοκόλλου 37724 ο υπουρ-
γός Εσωτερικών Αργύρης Ντινόπουλος,
προς τον Άρειο Πάγο ζητά τον διορισμό
δικαστικών αντιπροσώπων και ενημερώνει
ότι ο ορισμός της ημερομηνίας των εκλογών
θα γίνει από την Περιφέρεια Αττικής.

«Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι,
μετά τον ορισμό της ημερομηνίας των
εκλογών από την Περιφέρεια Αττικής, θα
σας αποσταλεί πίνακας εκλογικών τμη-
μάτων, προκειμένου να προβείτε στο
διορισμό των εκλογικών αντιπροσώ-
πων»

Μήπως  και ο υπουργός της Νέας Δημο-
κρατίας λέει ψέματα;  Ενδέχεται βέβαια,
κατά τον κ. Δρίκο, η μεθόδευση να φτάνει
μέχρι τα υψηλά στελέχη του κομματικού
χώρου από τον οποίο προέρχεται και ο
ίδιος… 

Η Περιφέρεια Αττικής με έγγραφό της στις
30 Οκτωβρίου και αριθμό πρωτοκόλλου
210908, ενημερώνει το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών για την πρόθεση ορισμού εκλογικών
ημερομηνιών στις 30 Νοεμβρίου και 7
Δεκεμβρίου αντίστοιχα, ζητώντας νομοθετι-
κή ρύθμιση για το διορισμό εκλογικών αντι-
προσώπων. Επισημαίνεται δε, ότι η Περι-
φέρεια προκηρύσσει επαναληπτικές εκλο-
γές  σύμφωνα με το 37723/2.10.2014

έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Η Περιφέρεια Αττικής με νέο έγγραφό

της, στις 3-11-2014 και αριθμό πρωτοκόλ-
λου 214940,  που κοινοποιεί μεταξύ άλλων
στο ΥΠΕΣ, τον Άρειο Πάγο και το Δήμο
Μάνδρας- Ειδυλλίας, γνωστοποιεί τη διεξα-
γωγή επαναληπτικών εκλογών στις 30
Νοεμβρίου και 7 Δεκεμβρίου. Παράλληλα
υπογραμμίζεται προς τους ενδιαφερόμε-
νους Δήμους: «Η παρούσα με φροντίδα
των οικείων Δήμων να τοιχοκολληθεί
στα δημοσιότερα μέρη αυτών και να κοι-
νοποιηθεί στους επικεφαλής των συν-
δυασμών που ανακηρύχθηκαν νόμιμα».   

Παρά το γεγονός ότι απερχόμενος
δήμαρχος γνωρίζει τα συγκεκριμένα έγγρα-
φα συνεχίζει να τα αγνοεί. Την ίδια  στιγμή,
χρησιμοποιώντας  ακριβοπληρωμένες
τακτικές διαστρέβλωσης της αλήθειας προ-
σπαθεί εναγωνίως να αναβάλλει την παρα-
δοχή της ήττας του, και ψαρεύει σε θολά
νερά κατά την προσφιλή τακτική του.
Δυστυχώς τον κ. Δρίκο και τους συνεργάτες
του, οι εκλογές θα γίνουν. Η Δημοτική
Συνεργασία και ο Θανάσης Πανωλιάσκος
θα είναι παρόντες και σε αυτή την κρίσιμη
μάχη για τον τόπο, την ώρα που ο κ. Δρίκος
θα ετοιμάζεται να αποχωρήσει ως κακός
δήμαρχος… 

«Δεν περνάει η βρώμικη προπαγάνδρα του Γ. Δρίκου,  
που εναγωνίως προσπαθεί να αναβάλλει την παραδοχή της ήττας του»

Υποστηρίζει σε νέα ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της ‘’Δημοτικής Συνεργασίας’’ Θανάσης Πανωλιάσκος 
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Στη διακοπή της λειτουρ-
γίας του διαλυτηρίου πλοί-
ων της εταιρείας «Αφοι

ΣΑΒΒΑ ΕΠΕ» στην Βλύχα Ελευσί-
νας προχώρησε με  απόφασή της
στις 4/11 η Περιφέρεια Αττικής.

Η απόφαση της Περιφερειάρχου
Ρ. Δούρου στηρίχτηκε στο γεγονός
ότι η εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς
την απαιτούμενη έγκριση παραχώ-
ρησης χρήσης χώρου της χερσαί-
ας ζώνης λιμένος Ελευσίνας από
τον ΟΛΕ.

Υπενθυμίζεται ότι για το θέμα
των διαλυτηρίων πλοίων είχαμε
αναφερθεί στις 13 Ιουνίου 2014
καθώς τότε η διοίκηση του Οργα-
νισμού Λιμένος Ελευσίνος, είχε
παρουσιάσει μελέτη Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων για την προ-
σωρινή εγκατάσταση διαλυτηρίου
πλούων στον κόλπο της Ελευσί-
νας. Επίσης, λίγες βδομάδες
μετά είχαμε δημοσιεύσει την
αρνητική γνωμοδότηση  του  ΔΣ
Ελευσίνας , που έλεγε όχι στην
εγκατάσταση προσωρινού διαλυ-
τηρίου ναυαγίων στο Καλυμπάκι-
όπως είχε προταθεί από τον
ΟΛΕ. 

Ειδικότερα, τότε το Δημοτικό
Συμβούλιο Ελευσίνας γνωμοδό-
τησε αρνητικά στην Μελέτη Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων του
Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας
(ΟΛΕ), που προτίθετο να εγκατα-
στήσει διαλυτήριο πλοίων στην περιοχή Καλυμπάκι. 

Σύμφωνα με την Μελέτη ο ΟΛΕ θα ανέθετε σε ιδιωτι-
κή εταιρεία την ανέλκυση των ναυαγίων, που βρίσκονται

στον κόλπο της Ελευσίνας,
και τη δημιουργία διαλυτηρίου
στο πρώην διαλυτήριο πλοί-
ων του Μπακόπουλου, το
οποίο  δεν έχει πλέον άδεια
για τέτοιου είδους δραστηριό-
τητα. 

Να σημειώσουμε ότι το
Δημοτικό Συμβούλιο είχε αντι-
προτείνει για την διάλυση των
πλοίων το χώρο των Ναυπη-
γείων Ελευσίνας και την ανά-
ληψη του έργου από αυτά. 

Η  απόφαση αυτή του
Δημοτικού Συμβουλίου έχει
γνωμοδοτικό χαρακτήρα και
ασφαλώς δεν αποτελεί από-
φαση για μη πραγματοποίηση
των σχεδίων του ΟΛΕ, επεσή-
μανε σε σχετική του ενημέρω-
ση ο δήμος Ελευσίνας .

Να διευκρινισθεί επίσης ότι
η απόφαση της Περιφερειάρ-
χη Αττικής, Ρένας Δούρου
αναφέρει ξεκάθαρα ότι η
‘’ΑΦΟΙ ΣΑΒΒΑ ΕΠΕ’’ δεν έχει
εφοδιασθεί την απαιτούμενη
έγκριση περί παραχώρησης
χώρου από τον Οργανισμό
Λιμένος Ελευσίνας και πως  η
παρούσα απόφαση δύναται
να ανακληθεί, εφόσον αρθούν
οι λόγοι που προκάλεσαν
αυτήν, με προσφυγή εντός
15ημέρων. Τις επόμενες ημέ-
ρες θα υπάρχει κινητικότητα

γύρω από το θέμα, καθώς αναμένονται αποφάσεις από
τον ΟΛΕ , οι οποίες θα είναι καθοριστικές για την εξέλι-
ξη του θέματος . 

Στην επόμενη συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεγαρέων

Έρχεται ο καθορισμός τελών
που αφορά πλήθος δημοτών

και επαγγελματιών
Συνεδριάζει η Οικονομική Επι-

τροπή του Δήμου Μεγαρέων την
10/11/2014, ώρα 09:00

Στην ημερήσια διάταξη περι-
λαμβάνονται: 

Αναμόρφωση προϋπολογι-
σμού Ο.Ε. 2014

Περί καθορισμού τελών φωτι-
σμού- καθαριότητας

Περί καθορισμού τέλους χρήσε-
ως αιγιαλού

Περί καθορισμού τέλους χρήσε-
ως χρήσεως λαϊκών αγορών

Περί καθορισμού τελών διαφή-
μισης

Περί καθορισμού τέλους εμπο-
ροπανηγύρεων

Περί καθορισμού τελών και
δικαιωμάτων χρήσεως δημοτικών
σφαγείων

Περί καθορισμού φόρου ηλε-
κτροδοτούμενων χώρων για το
έτος 2014

Περί καθορισμού τελών και
δικαιωμάτων χρήσεως δημοτικού
κοιμητηρίου

Περί καθορισμού τέλους χρήσε-
ως οδών – πλατειών και κοινο-
χρήστων χώρων

Περί καθορισμού τελών ελλιμε-
νισμού σκαφών

Περί καθορισμού ετήσιου
τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο
που καταλαμβάνει η κατασκευή
του περιπτέρου (κουβούκλιο)

Περί καθορισμού τελών ύδρευ-
σης για την περιοχή Αγ.Παντελεή-
μονα για την Δημοτική Κοινότητα

Ν.Περάμου
Έκθεση των αποτελεσμάτων

εκτέλεσης του πρ/σμού του
Δήμου Μεγαρέων Γ’ τριμήνου
2014

Σύνταξη όρων δημοπρασίας
του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ (2014)»

Αποδοχή προσφοράς δωρεάν
παραχώρησης για χρήση της
αιθούσης του πρώην κινηματο-
γράφου «ΓΑΛΑΞΙΑΣ»

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του
έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ»

Περί αποδοχής ή μη της ένστα-
σης του αναδόχου Δ.Τσίγκου κατά
της 2ης Αναλυτικής επιμέτρησης
του 2ου ΠΠΑΕ & του 2ου λογα-
ριασμού του έργου: «Αποκατά-
σταση του πρωτεύοντος οδικού
δικτύου του Δήμου Μεγαρέων»

Απαλλαγή υπολόγου της
πάγιας προκαταβολής δημοτικής
κοινότητας Νέας Περάμου λόγω
της αλλαγής διοίκησης κ.ά.

Τη διακοπή λειτουργίας 
του διαλυτηρίου πλοίων «Αφοι ΣΑΒΒΑ

ΕΠΕ» στην Βλύχα Ελευσίνας 

Αποφάσισε η Περιφερειάρχης Αττικής, 
στηριζόμενη στο γεγονός ότι η εγκατάσταση 
λειτουργεί χωρίς την απαιτούμενη έγκριση 
παραχώρησης χρήσης χώρου από τον ΟΛΕ

‘’Δεν περνάει η βρώμικη προπαγάνδα του κ. Δρίκου‘’ είναι
ο τίτλος της νέας ανακοίνωσης του επικεφαλής της ‘’Δημοτι-
κής Συνεργασίας’’ Αθανάσιου Πανωλιάσκου, η οποία κάνει
λόγο λόγο για:εθισμό του απερχόμενου δημάρχου Μάνδρας
- Ειδυλλίας και των συνεργατών του στο ψέμα, κάτι που τους
οδηγεί και πάλι στο δρόμο της κοροϊδίας και του εμπαιγμού
των πολιτών.

φωτό από Ecoeleusis-Kινηση Πολιτών
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Φοροδιαφυγή - μαμούθ
αποκάλυψαν οι έλεγχοι 

του ΣΔΟΕ

Σημαντικές περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος,
απάτης και διαφθοράς αποκάλυψαν οι εκτεταμένες
έρευνες που πραγματοποίησε το Σώμα Δίωξης

Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) κατά το δίμηνο Αυγούστου
- Σεπτεμβρίου 2014.

Μεταξύ αυτών, είναι η υπόθεση γιατρού στο Κολωνάκι, ο
οποίος δεν εξέδωσε αποδείξεις για υπηρεσίες συνολικού
ύψους 6.194.267 ευρώ, καθώς και ανδρόγυνο καλλιτεχνών,
το οποίο φέρεται να μην δήλωσε ποσό σχεδόν 4 εκατ. ευρώ
για αγορά κατοικίας στη Βούλα. Επίσης, καθηγητές του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και των ΤΕΙ απέκρυψαν
φορολογητέα εισοδήματα ύψους 1 εκατ. ευρώ, ενώ έμποροι
σε ιχθυόσκαλα απέκρυψαν φορολογητέα εισοδήματα 8
εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής:
Οκτώ επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία

για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικού ύψους 4.926.946
ευρώ, προκειμένου να αποφύγουν την απόδοση του ΦΠΑ
και να μειώσουν ισόποσα τα κέρδη τους. Οι επιχειρήσεις
αυτές έλαβαν φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλ-
λαγές αξίας άνω των 200.000 ευρώ.

Επτά επιχειρήσεις εξέδωσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία
συνολικής αξίας 29.927.377 ευρώ. Για τις συναλλαγές αυτές
δεν καταβλήθηκε κανένας φόρος, οι λήπτες δε αυτών τα
χρησιμοποίησαν για παράνομο συμψηφισμό ΦΠΑ και ισό-
ποση μείωση φορολογητέων κερδών.

Ένας ιατρός, χειρουργός στο Κολωνάκι, κατά τα έτη 2001-
2012, δεν εξέδωσε αποδείξεις για υπηρεσίες συνολικού
ύψους 6.194.267 ευρώ, ενώ τρεις ιατροί διαφόρων ειδικοτή-
των δεν εξέδωσαν αποδείξεις για υπηρεσίες συνολικού
ύψους 278.971 ευρώ.

Τρεις δικηγόροι κατά τα έτη  2005-2011 δεν εξέδωσαν
αποδείξεις για υπηρεσίες συνολικού ύψους ύψους
1.106.511 ευρώ

Έξι φυσικά πρόσωπα, έμποροι σε ιχθυόσκαλα, απέκρυ-
ψαν φορολογητέο εισόδημα συνολικού ύψους 8.068.608
ευρώ.

Συνταξιούχος βρέθηκε με περιουσία μεγαλύτερη εκείνης
που προκύπτει από εμφανείς πηγές κατά 1.609.068 ευρώ
και επιπλέον είχε αποκρύψει εισόδημα από μισθώματα
ύψους 154.795 ευρώ.

Φυσικό πρόσωπο, δημόσιος υπάλληλος στο υπουργείο
Υποδομών, προσαύξησε την περιουσία του κατά 667.674
ευρώ, χωρίς να μπορεί να την δικαιολογήσει.

Φυσικό πρόσωπο, μη επιτηδευματίας, δεν ήταν σε θέση 

να δικαιολογήσει προσαύξηση περιουσίας κατά 361.641
ευρώ. Φυσικό πρόσωπο, υπήκοος Ρουμανίας, παρέλειψε
να δηλώσει κληρονομιά. Ο αναλογών φόρος είναι ύψους
623.051 ευρώ.

Ανδρόγυνο καλλιτεχνών υπέβαλε ανακριβή δήλωση για
την αγορά κατοικίας στην Βούλα Αττικής. Το τίμημα που δεν
δηλώθηκε ανέρχεται στο ποσό των 1.999.948 ευρώ για τον
καθένα, δηλαδή το συνολικό ποσό που δεν δηλώθηκε είναι
3.999.896 ευρώ. Σημειώνεται ότι διοικητικό πρόστιμο και
φόρος εισοδήματος καταλογίζεται και στην πωλήτρια επιχεί-
ρηση.

Περ/κή Δ/νση ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Τέσσερις επιχειρήσεις εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά φορο-

λογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές, ύψους
1.442.671 ευρώ

Δύο ιατροί στην Θεσσαλονίκη, ένας γυναικολόγος και μία
παιδίατρος, απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 2.230.000
ευρώ, όπως διαπιστώθηκε από το άνοιγμα και την επεξερ-
γασία των τραπεζικών τους λογαριασμών.

Η Περ/κή Δ/νση Αν. Μακεδονίας και Θράκης αποκάλυψε,
μετά από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών εργολάβου, ότι
είχε αποκρύψει εισόδημα ύψους 410.000 ευρώ. Επίσης
πρώην διευθυντής τράπεζας είχε αποκρύψει εισοδήματα
ύψους 980.000 ευρώ, όπως προέκυψε από το άνοιγμα των
τραπεζικών του λογαριασμών.

Η Περ/κή Δ/νση Θεσσαλίας καταλόγισε φόρους και πρό-
στιμα σε δύο φυσικά πρόσωπα, ύψους 2.000.000 ευρώ, για
ανακριβείς δηλώσεις εισοδήματος μετά το άνοιγμα των τρα-
πεζικών τους λογαριασμών και 4.000.000 ευρώ σε πέντε
επιχειρήσεις για λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Η Περ/κή Δ/νση Ηπείρου αποκάλυψε την υπερτιμολόγηση
κατά 1.200.000 ευρώ, στην προμήθεια μηχανημάτων
συσκευασίας αγροτικών προϊόντων, τα οποία προμηθεύτη-
κε Αγροτικός Συνεταιρισμός της περιοχής.

Η Περ/κή Δ/νση Δυτικής Ελλάδας
Τεχνική εταιρεία στην Πάτρα, έλαβε 133 εικονικά φορολο-

γικά στοιχεία κατά τα έτη 2010 και 2011, ύψους 3.156.000
ευρώ.

Εργολάβος στον Πύργο, δεν κατέβαλε φόρους ύψους
400.000 ευρώ.

Επιχείρηση καθαριότητας έλαβε εικονικά φορολογικά στοι-
χεία ύψους 782.000 ευρώ.

Η Περ/κή Δ/νση Στερεάς Ελλάδας καταλόγισε πρόστιμα
ύψους 2.116.000 ευρώ σε αγρότη από την Θήβα, για λήψη
και έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Περ/κή Δ/νση Πελοποννήσου
Πανεπιστημιακός ιατρός δεν δήλωσε εισόδημα από το

2007 έως το 2010 ύψους 950.000 ευρώ.
Σε δύο αγοραπωλησίες ακινήτων επεβλήθησαν πρόστιμα

ύψους 1.310.000 ευρώ, για ανακριβή δήλωση της πραγμα-
τικής αξίας.

Νέο πρόγραμμα επισιτιστι-
κής και βασικής υλικής
συνδρομής σε άτομα και

οικογένειες που βρίσκονται σε
καθεστώς ακραίας φτώχιας, προ-
ωθεί το υπουργείο Εργασίας. 

Το πρόγραμμα, που παρουσίασε
χθες ο υφυπουργός Εργασίας
Βασίλης Κεγκέρογλου, είναι προϋ-
πολογισμού 330.000.000 ευρώ
και σε πρώτη φάση, αναμένεται να
καλύψει 165.000 οικογένειες που
βιώνουν συνθήκες ακραίας φτώ-
χιας. 

Σύμφωνα με τον κ. Κεγκέρογλου, θα τεθεί σε
εφαρμογή στις αρχές του 2015 και θα διαρκέσει
έως το 2020. 

Το πρόγραμμα, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευ-
ση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιλαμβάνει τη
διανομή αγαθών και την παροχή υπηρεσιών προς
μεμονωμένα άτομα και οικογένειες. 

Η υλοποίησή του θα γίνει με τη συνδρομή της
Εκκλησίας, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ενώ θα
λειτουργεί συμπληρωματικά με την εφαρμογή του
θεσμού του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Νέο πρόγραμμα δωρεάν σίτισης για
165.000 άπορες οικογένειες 

Η υλοποίησή του θα γίνει με τη συνδρομή της Εκκλησίας 
& των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Metro: Νέο κατάστημα 
My market στους
Θρακομακεδόνες

Πρόκειται για το 62ο κατάστημα My market, με
το οποίο ολοκληρώνεται το φετινό πλάνο ανά-
πτυξης της εταιρίας. Το νέο κατάστημα, με

χώρο πώλησης 1.000 τ.μ., βρίσκεται επί της Λεωφό-
ρου Θρακομακεδόνων 224.

Συνεχίζοντας την επέκταση του δικτύου της, η
METRO ΑΕΒΕ εγκαινίασε την Παρασκευή 24 Οκτωβρί-
ου 2014 το 62ο κατάστημα My market στη περιοχή των
Θρακομακεδόνων, ολοκληρώνοντας έτσι το φετινό
πλάνο ανάπτυξης καταστημάτων.

Το νέο σύγχρονο και μοντέρνο κατάστημα My market,
με χώρο πώλησης 1.000 τ.μ., βρίσκεται σε κεντρικό
σημείο και συγκεκριμένα επί της Λεωφόρου Θρακομα-
κεδόνων 224. Διαθέτει άνετο υπαίθριο πάρκινγκ και
εύκολη πρόσβαση από την ευρύτερη περιοχή των
Θρακομακεδόνων, το Ολυμπιακό Χωριό, τις Αχαρνές
και τη Βαρυμπόμπη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, παραμένοντας στα-
θερή στις αξίες και τις αρχές της, η αλυσίδα My market,
θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τον Έλληνα κατανα-
λωτή με συνεχείς προσφορές που μειώνουν σημαντικά
τις τιμές σε όλα τα είδη αγαθών αλλά και να διατηρεί
την υψηλή ποιότητα που τη χαρακτηρίζει, τόσο στα
προϊόντα της όσο και στην φιλική εξυπηρέτηση των
εργαζομένων της.
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Το μεσημέρι της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου
στον χώρο του ψυχοπαιδαγωγικού
Κέντρου «Πνοή» στο Ζεφύρι, ξεκίνησαν
οι συναντήσεις Γονέων που διοργανώνει
η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου
Φυλής(ΚΕΔΗΦ) , με στόχο να στηρίξει
του γονείς στο δύσκολο και πολύτιμο
έργο της ανατροφής των παιδιών τους. 

Οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε
Πέμπτη και θα διαρκέσουν ως τις 18
Δεκεμβρίου. Αξίζει ν’ αναφερθεί η φιλοσο-
φία τη λειτουργίας των Ομάδων
Γονέων, όπως αυτή εκφράστηκε
μέσα από σχετική  ανακοίνωση
της ΚΕΔΗΦ και είναι η εξής: 

«Γονέας δεν γεννιέσαι. Γίνεσαι,
“περνώντας” μέσα από πολύπλο-
κες διαδικασίες και διλλήματα, και
έχοντας σαν –κύριο- οδηγό το
ένστικτο και όλα όσα βίωσες στην
οικογένεια στην οποία μεγάλωσες.
Δεν είναι καθόλου απλό, ούτε
εύκολο να βρεις τα κατάλληλα
βήματα που πρέπει να κάνεις για
την ανατροφή ενός παιδιού.

Πολλές φορές θα νιώσετε αμή-
χανοι, εκνευρισμένοι ή ένοχοι
μπροστά στο παιδί σας, στη
συμπεριφορά του, στη σχέση σας
μαζί του. 

Καθώς όμως κάθε παιδί, όπως
και κάθε οικογένεια, είναι διαφορε-
τική δεν υπάρχει ένας και μοναδι-
κός σωστός τρόπος ανατροφής
των παιδιών, όπως δεν υπάρχουν

και τέλειοι γονείς.
«Καλοί γονείς είναι τα ώριμα ψυχολογι-

κά άτομα, τα οποία ξέρουν να ελέγχουν
τη δική τους ψυχολογία και ν’ αντιμετωπί-
ζουν σωστά τις ανάγκες του παιδιού
τους». Και φυσικά, οι γονείς που αγα-
πούν τα παιδιά τους κάτι που στις μέρες
μας δεν είναι αυτονόητο.

Ωστόσο, το καλό ψυχολογικό υπόβα-
θρο και η αγάπη για το παιδί δεν αρκούν.
Το να είναι κανείς γονιός δεν είναι μόνον

υπόθεση ενστίκτου. Χρειάζονται γνώσεις
και δεξιότητες. Και δυστυχώς, κανείς δεν
μας εκπαιδεύει για να γίνουμε γονείς.
Πολλοί από εμάς προχωράμε ψάχνοντας
στο σκοτάδι, διαβάζοντας βιβλία και
περιοδικά, μιλώντας με φίλους και γνω-
στούς για να βρούμε λύση σε κάποιο
πρόβλημα που μας απασχολεί. 

Γι’ αυτό τον λόγο, στη ΚΕ.ΔΗ. Φυλής με
Πρόεδρο τον κύριο Γκίκα Χειλαδάκη σκε-
φτήκαμε να δημιουργήσουμε μία Σχολή

Γονέων που σκοπός της είναι η στήρι-
ξη των γονέων ώστε να μπορούν να
ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθε-
το και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός
διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινω-
νικοοικονομικές συνθήκες. 

Γονείς παιδιών όλων των ηλικιών,
κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και
μόρφωσης και μελλοντικοί γονείς είναι
ευπρόσδεκτοι να μιλήσουν μαζί μας,
να θέσουν τους προβληματισμούς
τους και τις αγωνίες τους και μαζί να
βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση στο
πρόβλημα τους. 

Η Σχολή Γονέων είναι ολιγομελείς
ομάδες που συντονίζει η ψυχολόγος κ.
Έφη Κεραμιδά. Σκοπός της είναι αφε-
νός η ενημέρωση των γονέων σε
θέματα ψυχολογίας του παιδιού, αφε-
τέρου η διαφοροποίηση της στάσης
και της συμπεριφοράς των γονέων,
ώστε να μπορέσουν να ανταποκρι-
θούν πιο αποτελεσματικά στο ρόλο
τους» 

Ξεκίνησαν τις ενημερωτικές
συναντήσεις 

τους οι «Ομάδες Γονέων» 
της ΚΕ.ΔΗ.Φ

Στο ψυχοπαιδαγωγικό
Κέντρο «Πνοή» στο Ζεφύρι

ΕΝΑΡΞΗ 
ελαιοκομικής

διαδικασίας στα
Μέγαρα 

Επίσημη έναρξη για την
ελαιοκομική περίοδο στα

Μέγαρα την Τρίτη 4 Νοεμ-
βρίου, οπότε και οι παρα-

γωγοί της περιοχής 
άρχισαν να επισκέπτονται

τα ελαιοτριβεία.
Σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της 

Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας, η παραγωγή
ελαιολάδου θα είναι φέτος

αυξημένη, λόγω της 
υψηλής καρπόδεσης στην
περιοχή των Μεγάρων,

ενώ, πέρα από τον όγκο
της παραγωγής, 

αναμένεται και υψηλής 
ποιότητας προϊόν.

Θυμίζουμε ότι η περίοδος
συλλογής στα Μέγαρα ξεκί-
νησε την Τρίτη 4 Νοεμβρί-
ου, εξαιτίας του ψεκασμού

δακοκτονίας που
πραγματοποιήθηκε στις

6 Οκτωβρίου.

ΤΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Ποιοί αναλαμβάνουν
καθήκοντα 

από τη Δυτική Αττική 

Κατά την 25η Συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής ορίστηκαν κατά πλειοψηφία τα
νέα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα
συμμετέχουν σε Κοινές Επιτροπές Παρακολούθη-
σης Προγραμματικών Συμβάσεων σε όλες τις Περι-
φερειακές Ενότητες της Αττικής.

Σημειώνεται ότι κατά την ψηφοφορία ΚΑΤΑ ψήφι-
σε η «Ελληνική Αυγή για την Αττική» ενώ ΛΕΥΚΟ
ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής».

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΦΥΛΗΣ

Άμεση 
ανταπόκριση
του Μαρίνου
Σαρλά στο 
αίτημα του 
Συλλόγου

Τα αιτήματα των κατοίκων
του Πανοράματος, που
είχαν μαζευτεί μέχρι την

Τετάρτη 29-10-14, 
προωθήθηκαν από το

Πρόεδρο του Συλλόγου
Δημήτρη Κοψαχείλη, 
την Παρασκευή 31-10 ,

στις αρμόδιες υπηρεσίες
του Δήμου Φυλής.

Ο Αναπληρωτής
Δήμαρχος Ύδρευσης 
και Υποδομών Μαρίνος
Σαρλάς ανταποκρίθηκε

άμεσα στα αιτήματα και το
πρωί της Τρίτης 4-11 έστει-

λε το ειδικό 
καλαθοφόρο του δήμου. 
Σύμφωνα με τα αιτήματα

των κατοίκων οι ηλεκττολό-
γοι του δήμου προέβηκαν
στην αντικατάσταση περί-
που 30 καμένων λαμπτή-
ρων στα διάφορα σημεία

του Πανοράματος . 
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Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ &Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ &
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Στο θεματικό Μουσείο του Στο θεματικό Μουσείο του 
Νοσοκομείου ΣωτηρίαΝοσοκομείου Σωτηρία

Το Σάββατο 08 Νοεμβρίου στις 12:00, θα
πραγματοποιηθεί ειδική ξενάγηση στο ολοκαί-
νουριο Μουσείο του Νοσοκομείου «Σωτηρία»
και στα πλαίσια του Πανελλήνιου Πνευμονο-
λογικού Συνεδρίου. Την ξενάγηση θα κάνει ο
πνευμονολόγος Φώτης Βλαστός. Το νέο αυτό
Μουσείο στεγάζεται στο στρατιωτικό αντιφυμα-
τικό κτίριο του 1905. Στο Μουσείο μπορεί
κανείς να δει ιατρικά εργαλεία και συσκευές
των πρώτων χρόνων του αντιφυματικού
αγώνα, έπιπλα, ντοκουμέντα, κοστούμια επο-
χής και φωτογραφίες, καθώς επίσης και ενθυ-
μήματα της Σοφίας Σλήμαν, που πρωτοστάτη-
σε στο χτίσιμο του πρώτου περιπτέρου για
τους φυματικούς που τότε θεωρούντο οι Άθλι-
οι των Αθηνών…
Η μετάβαση θα γίνει με ίδια μέσα και η επίσκε-
ψη στο Μουσείο είναι δωρεάν, η διεύθυνση
είναι Μεσογείων 152, Αθήνα. 
Όσοι φίλοι της Ι.Λ.Ε.Α και όσοι μουσειόφιλοι
επιθυμούν να παρακολουθήσουν την ξενάγη-
ση σε αυτό το εξειδικευμένο Μουσείο, παρα-
καλούμε να το δηλώσουν στο τηλέφωνο 210
2462701 και ώρες 9.00 – 13.00 έως την
Παρασκευή, με σκοπό να δηλώσει με τη σειρά
της και η Ι.Λ.Ε.Α. τον αριθμό των ατόμων που
θα παρακολουθήσουν την ξενάγηση.

ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ  ΕΩΣ
ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2015

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΟΔήμος Ασπροπύργου,  ενημερώνει
όλους τους Δημότες της πόλης, ότι
το Κέντρο Δια Βίου

Μάθησης(Κ.Δ.Β.Μ.), που ίδρυσε και λειτουρ-
γεί με εξαιρετική επιτυχία η Δημοτική Αρχή,
από την Άνοιξη του 2013, προγραμμάτισε τη
λειτουργία, για το επόμενο τρίμηνο, τα παρα-
κάτω δεκαπέντε (15)  προγράμματα Γενικής
Εκπαίδευσης Ενηλίκων:

Α. Επεξεργασία Κειμένου -
Διαδίκτυο (50 ώρες): 

Δύο (2) τμήματα, με έναρξη
μαθημάτων αντίστοιχα, στις
12/11/2014 το Πρώτο τμήμα,
και 19/11/2014 το δεύτερο.

Β. Τμήματα με έναρξη (κατά
προσέγγιση) από 24/11/2014
- 01/12/2014

1. Υπολογιστικά Φύλλα - Παρουσιάσεις (50
ώρες): 1 τμήμα

2. Δημιουργία Ιστοσελίδας (50 ώρες): 1
τμήμα

3. Αγγλικά Α1 επίπεδο (50 ώρες): 1
τμήμα

4. Αγγλικά, Α2 επίπεδο (50 ώρες): 1
τμήμα

5. Γαλλικά, Α1 επίπεδο (50 ώρες): 1
τμήμα 

6. Ιταλικά (25 ώρες): 1 τμήμα 
7. Γερμανικά, Α1 επίπεδο (50 ώρες): 1

τμήμα 
8. Ισπανικά (25 ώρες): 1 τμήμα 

9. Οικονομικά (25 ώρες): 1 τμήμα
10. Αγωγή Υγείας (25 ώρες): 2

τμήματα
11. Ψυχολογία (25 ώρες): 1 τμήμα
12. Αστικοί λαχανόκηποι (25 ώρες): 1

τμήμα 

Τα προσφερόμενα προγράμματα, μπορούν
να παρακολουθήσουν, εντελώς δωρεάν, ενή-
λικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και
μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομέ-
νων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση

σχετικής αίτησης καθώς και ένα φωτοαντίγρα-
φο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβα-
τηρίου. 

Για πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να απευθύνονται, τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες:

Στον Γραφείο του Κέντρου Δια Βίου Μάθη-
σης του Δήμου Ασπροπύργου, που λειτουργεί
στην οδό Σαλαμίνος, όπισθεν Δημαρχείου,
στο ισόγειο Γραφείο, στο οποίο λειτουργούσε
η Δημοτική Αστυνομία. (Τηλ. 2132006539,
email:  HYPERLINK "mailto:kdvma@aspropy-
rgos.gr" kdvma@aspropyrgos.gr). 

Επισημαίνεται ότι, για όλα τα προγράμματα,
θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Το έργο του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, του
Δήμου Ασπροπύργου, εντάσσεται στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά
Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέ-
λειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –
Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και
συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊ-
κό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημό-
σιο.

Προβολή παιδικών ταινιών 
διοργανώνει 

ο Σύλλογος Θεσσαλών Φυλής

Με στόχο τη ψυχαγωγία αλλά και την μεταφορά μηνυμά-
των γύρω από τις αξίες της ζωής, ο Σύλλογος Θεσσαλών
στον δήμο Φυλής  «Ο Ρήγας Φεραίος», διοργανώνει τα
περισσότερα Σαββατόβραδα βραδιές κινηματογράφου για 

τα παιδιά και  τα μέλη του χορευτικού τμήματος. 
Στο χώρο του συλλόγου,   μικροί και μεγάλοι αναπτύσσουν

σχέσεις φιλίας, συντροφικότητας και αλληλεγγύης, ενώ οι
γυναίκες του Συλλόγου προσφέρουν μεζεδάκια, γλυκά και
αναψυκτικά δημιουργώντας μια χαλαρή ατμόσφαιρα. 

Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου θα υπάρχει μια ακόμα παρου-
σίαση παιδικής ταινίας, την οποία οι μικροί θεατές περιμέ-
νουν με ιδιαίτερη ανυπομονησία…

Το μήνυμα της ημερίδας του Συλλόγου Ζωφριάς με θέμα την καρδιά

Καλύτερα να προλαβαίνεις παρά να Θεραπεύεις.......

Ενημερωτικού και συμβου-
λευτικού χαρακτήρα ήταν
η ημερίδα με θέμα την

καρδιά, που πραγματοποίησε
στις  29 Νοεμβρίου  ο Πολιτιστικός
& Εξωραϊστικός Σύλλογος
Ζωφριάς. Ομιλητής ήταν ο έμπει-
ρος καρδιολόγος, κ. Καραλάς
Παναγιώτης , ο οποίος πληροφό-
ρησε τους παρευρισκόμενους με
ποιον τρόπο θα πρέπει όλοι να
προστατεύουν την λειτουργία της
καρδιάς. Βασικοί παράγοντες για

την υγιή καρδιά -ανέφερε ο ιατρός
- είναι η σωστή διατροφή και η
άσκηση, που αποτρέπουν κάθε
κίνδυνο παχυσαρκίας.  

Ο ίδιος τόνισε πολλές φορές ότι
απο νωρίς πρέπει να γίνονται τα
σωστά βήματα διότι είνια καλύτερα
να προλαβάινεις παρά να θερα-
πεύεις. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, εκράζει
ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ.
Καραλά για την εθελοντική του
συνεργασία .

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΣΤΟ ΚΔΒΜ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Η παρακολούθηση είναι εντελώς δωρεάνΗ παρακολούθηση είναι εντελώς δωρεάν

ΟΟιι   εεγγγγρρααφφέέςς  σσττοο
ΓΓρρααφφεείίοο  ττοουυ

ΚΚέέννττρροουυ  ΔΔιιαα  ΒΒίίοουυ
ΜΜάάθθηησσηηςς  ((σσττηηνν

ππρρώώηηνν  ΔΔηημμοοττιικκήή
ΑΑσσττυυννοομμίίαα,,   οοδδόόςς

ΣΣααλλααμμίίννοοςς  όόππ ιισσθθεενν
ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ))..
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ΟΔήμαρχος Αγίων Αναργύρων - Καματερού,
Νίκος Σαράντης και οι Αντιδήμαρχοι Γιάννης
Ελαιοτριβάρης και Σωτήρης Καμαρινόπου-

λος συμμετείχαν στη σύσκεψη της Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αθήνας για την αντιπλημμυρική
θωράκιση της περιοχής. 

Ο Δήμαρχος, Νίκος Σαράντης, αναφέρθηκε στα
ακραία καιρικά φαινόμενα που γίνονται όλο και
συχνότερα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ανάγκη
όχι μόνον εκτέλεσης νέων αντιπλημμυρικών έργων,
αλλά και ενίσχυσης της δυναμικότητας του υπάρχο-
ντος δικτύου.

Ιδιαίτερα για τους Αγίους Αναργύρους και το Καμα-
τερό ζήτησε την χρηματοδότηση έργων και μελετών 

για τη διευθέτηση των παράπλευρων ρεμάτων της
Εσχατιάς, το συνολικό δίκτυο ομβρίων της λεκάνης
του Καματερού, την ανάσχεση των ομβρίων στις πλα-
γιές του Ποικίλου, επιμέρους βελτιώσεις στα υπάρχο-
ντα δίκτυα, επισκευές στα πρανή του Κηφισού κ.ά. 

Επίσης, αναφέρθηκε στο θέμα της αποζημίωσης
των πληγέντων από την πρόσφατη βροχόπτωση.

Η σύσκεψη κατέληξε στη συμφωνία για τον προ-
γραμματισμό συνολικού αντιπλημμυρικού σχεδια-
σμού για την Δυτική Αθήνα και την προώθηση των
απαραίτητων έργων γι αυτό, σε στενή συνεργασία
της Περιφέρειας Αττικής με τους Δήμους.

Οι συσκέψεις θα συνεχιστούν σε υπηρεσιακό επί-
πεδο. 

Οι προτάσεις του Ν. Σαράντη για την
αντιπλημμυρική θωράκιση της Δυτ. Αθήνας

Δεν ήταν, δυστυχώς, η πρώτη φορά
που  το  ρέμα της Εσχατιάς - ή ‘’αί-
σχους’’ όπως συνηθίζουν να το

λένε πολλοί κάτοικοι - ‘’έπνιξε’’ τα δυτικά
προάστια της Αττικής. 

Οι κάτοικοι της Φυλής, των Αχαρνών, του
Καματερού, των Αγίων Αναργύρων, του
Ιλίου, έχουν και στο παρελθόν ζήσει αρκε-
τές φορές τον εφιάλτη με τις περιουσίες
τους να καταστρέφονται από τους χειμάρ-
ρους που δημιουργούν τα μπαζωμένα και
γεμάτα σκουπίδια ρέματα . 

Ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής,  Γεώρ-
γιος Βλάχος, με αφορμή τις πρόσφατες
πλημμύρες που έπληξαν τη Δυτική Αττική,
επανέφερε με κατάθεση ερώτησης στη
Βουλή, το ζήτημα της ολοκλήρωσης της
κατασκευής του έργου του ρέματος της
Εσχατιάς, καθώς έξι (6) περίπου χρόνια
μετά την υπογραφή χρηματοδότησης του
έργου, οι σχετικές εργασίες στο πρώτο
τμήμα του δεν έχουν ολοκληρωθεί, ενώ

στο δεύτερο τμήμα του δεν έχουν ακόμη
ξεκινήσει.

Αναλυτικά στην ερώτησή του ο κ. Βλάχος
αναφέρει τα εξής:

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 4277/5-11-2014
ΠΡΟΣ TOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
• Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλι-

ματικής Αλλαγής
• Υποδομών, Μεταφορών &

Δικτύων

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση της κατασκευής
του έργου του ρέματος της Εσχατιάς, στη
Δημοτική Κοινότητα του Ζεφυρίου του
Δήμου Φυλής

Τα πολύ μεγάλα προβλήματα που
προκάλεσαν οι πρόσφατες σφοδρές βρο-
χοπτώσεις στην Δυτική Αττική δεν είναι κάτι
καινούργιο. Τα τελευταία χρόνια, έχουν
καταγραφεί πολλές και καταστροφικές
πλημμύρες στη συγκεκριμένη περιοχή, οι

οποίες άλλοτε συν-
δέονται με υπερχειλί-
σεις συγκεκριμένων

ρεμάτων, άλλοτε με αστοχίες του
δικτύου ομβρίων, άλλοτε οφείλονται σε
συνδυασμό και των δύο.

Πριν από ένα χρόνο περίπου, με
επείγουσα επιστολή τους, κάτοικοι της
περιοχής του Δήμου Φυλής, αλλά και με
αναφορά που κατέθεσα ο ίδιος στη Βουλή,
είχαν επισημανθεί τα προβλήματα από την
καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών
του ρέματος της Εσχατιάς, αναφέροντας
μεταξύ άλλων ότι λόγω των έντονων βρο-
χοπτώσεων που είχαν σημειωθεί εκείνο το
διάστημα, τμήμα του τοιχίου αντιστήριξης,
είχε υποστεί αστοχία με αποτέλεσμα να
κινδυνεύουν άμεσα κατοικημένες περιο-
χές.

Να σημειωθεί ότι από το 2008,
είχε υπογραφεί η χρηματοδότηση του
έργου διευθέτησης της λεκάνης απορροής
του ρέματος της Εσχατιάς, προϋπολογι-
σμού 198 εκ. ευρώ. Συγκεκριμένα το έργο
εντάχθηκε στην Ετήσια Έκθεση για το Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
2007-2013, ενώ και στην Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ τον Ιούνιο του
2009 αναφέρεται ρητά η «Διευθέτηση
ρέματος εσχατιάς από την πλατεία Ιλίου
έως και τη Λεωφόρο Καραμανλή και έργων
συμβολής ρέματος Πικροδάφνης». Μάλι-
στα είχε προβλεφθεί μέχρι τον Οκτώβριο
του 2009 να δημοπρατηθεί το 1ο τμήμα
του ρέματος και στις αρχές του 2010, να
δημοπρατηθεί το 2ο τμήμα του. Ωστόσο
μέχρι σήμερα οι σχετικές εργασίες στο 1ο
τμήμα του δεν έχουν ολοκληρωθεί, ενώ
στο 2ο τμήμα του δεν έχουν ξεκινήσει.
Κατόπιν τούτων…

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. Σε ποιο βαθμό έχουν προχωρή-

σει και έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο
ρέμα της Εσχατιάς;

2. Πότε και που θα ενταχθεί για χρη-
ματοδότηση το μέρος του 1ου τμήματος
που είναι σε εκκρεμότητα;

3. Σε ποια φάση βρίσκεται το 2ο
τμήμα και πως θα προχωρήσει τόσο από
πλευράς χρηματοδότησης όσο και από
πλευράς χρονοδιαγραμμάτων;

ΕΦΙΑΛΤΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΕΣΧΑΤΙΑΣ
Επανήλθε με ερωτήματα για την ολοκλήρωση κατασκευής του
ρέματος στην Κοινότητα Ζεφυρίου, ο βουλευτής Γ. Βλάχος 

Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες από σήμερα 
ΤΡΕΜΟΥΝ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΟΙ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ 
Κι ενώ οι ‘’πληγές’’ είναι ακόμη ανοιχτές για δεκάδες ανθρώπους που επλήγησαν από τη θεομηνία της 24ης

Οκτωβρίου, νέα έπιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα  Παρασκευή με ισχυρές βροχές και καταιγί-
δες, οι οποίες μέχρι τη νύχτα θα επεκταθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Στις πληγείσες περιοχές τρέμουν για τα χειρότερα εάν επαναληφθούν τα ίδια φαινόμενα, καθώς ο συντονισμός
και η βοήθεια  των αρμοδίων φορέων έχει αποδειχθεί στο παρελθόν ότι δεν έχουν γρήγορα αντανακλαστικά. 

Πιο συγκεκριμένα, από το μεσημέρι της Παρασκευής ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο
και τη δυτική ηπειρωτική χώρα, οι οποίες σταδιακά μέχρι τη νύχτα θα επεκταθούν στη δυτική και κεντρική Μακε-
δονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την υπόλοιπη Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, την Εύβοια, την
υπόλοιπη Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Το Σάββατο, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε ολόκληρη τη χώρα αλλά σταδιακά θα ασθενή-
σουν πρώτα στα δυτικά και μέχρι αργά τη νύχτα στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές.

Την Κυριακή είναι πιθανό οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες να διατηρηθούν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στην
ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
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Εργαστήρι κινητοποίησης 
ανέργων του ΟΑΕΔ 
Σε Αττική και Θεσσαλονίκη 

Εργαστήρι κινητοποίη-
σης ανέργων του
ΟΑΕΔ σε Αττική και

Θεσσαλονίκη Μέσω των Εργα-
στηρίων του ΟΑΕΔ θα παρα-
σχεθεί στους συμμετέχοντες
ολοκληρωμένη βιωματική πλη-
ροφόρηση σχετικά με τις Συμ-
βουλευτικές Υπηρεσίες που
υλοποιούνται από τον Οργανι-

σμό (Συμβουλευτική Επαγγελ-
ματικού Προσανατολισμού, Συμ-
βουλευτική των Τεχνικών Αναζή-
τησης Εργασίας, Συμβουλευτική
Ανάληψης Επιχειρηματικών
Πρωτοβουλιών). 

Ο ΟΑΕΔ θέτοντας ως στόχο
την παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν
περισσότερους ανέργους, προ-

τίθεται να υλοποιήσει Εργαστή-
ρι Ενεργοποίησης - Κινητοποί-
ησης Ανέργων στους Νομούς
Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Μέσω των Εργαστηρίων θα
παρασχεθεί στους συμμετέχο-
ντες ολοκληρωμένη βιωματική
πληροφόρηση σχετικά με τις
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που
υλοποιούνται από τον Οργανι-
σμό (Συμβουλευτική Επαγγελ-
ματικού Προσανατολισμού, Συμ-
βουλευτική των Τεχνικών Αναζή-
τησης Εργασίας, Συμβουλευτική

Ανάληψης Επιχειρηματικών
Πρωτοβουλιών). Επισημαίνεται
ότι μετά τη διεξαγωγή του Εργα-
στηρίου, οι ωφελούμενοι από
αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να
ενταχθούν σε ολοκληρωμένα
προγράμματα συμβουλευτικής. 

Το εργαστήριο Ενεργοποίη-
σης για τον Νομό Θεσσαλονί-
κης, θα υλοποιηθεί Τετάρτη
12/11/2014 από τις 09:30 έως
τις 15:00 Το εργαστήριο Ενεργο-
ποίησης για το Νομό Αττικής, θα
υλοποιηθεί Πέμπτη 13/11/2014

από τις 09:30 έως τις 15:00 Ο
ΟΑΕΔ προσκαλεί όλους τους
ενδιαφερόμενους να λάβουν
μέρος. 

Μπορείτε να δηλώσετε συμμε-
τοχή στους Εργασιακούς Συμ-
βούλους της Υπηρεσίας του
ΟΑΕΔ που είστε εγγεγραμμένος
/ εγγεγραμμένη. Διευκρινίζεται
ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιό-
τητας. 

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες στον διαδικτυακό τόπο
www.oaed.gr .

Οι θέσεις της Αυτοδιοίκησης σχετικά με το νέο Προϋπολογι-
σμό διατυπώθηκαν στο πρόσφατο Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., που ήταν
ταυτόχρονα και το πρώτο που διεξήχθη μετά την ανάδειξη των
νέων αιρετών μελών του.

Να ξεκαθαριστεί άμεσα πόσα χρήματα θα δοθούν
στους Δήμους
Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης,  ο Πρόεδρος

της Κ.Ε.Δ.Ε. και Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης, έθεσε
καταρχήν στον Αν. Υπουργό Οικονομικών το ζήτημα ότι δεν
καταγράφεται στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού, το ύψος
των πόρων που προορίζονται να δοθούν από την Πολιτεία
στους Δήμους της χώρας. Η πρόβλεψη για απόδοση πόρων
2.947 εκ. €  στο σύνολο της Αυτοδιοίκησης , Α’  και Β’ Βαθμού,
δικαιολογημένα δημιουργεί σύγχυση κι ανησυχία, γι αυτό πρέ-
πει άμεσα να αποσαφηνιστεί πόσα τελικά χρήματα θα κατευ-
θυνθούν στους Δήμους. Ιδιαίτερα μάλιστα μετά τη σημαντική
συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην επίτευξη του πλεο-
νάσματος. (Το 2013 αναμένεται να παρουσιάσει 1.319 εκατ. €
πλεόνασμα όταν στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονο-
μικής  Σταθερότητας είχαν προϋπολογιστεί  565 εκατ. €)

Για το λόγο αυτό τόνισε ο Γ. Πατούλης πως πρέπει η Πολι-
τεία να επιβραβεύσει τους Δήμους και στον προϋπολογισμό
του 2015 θα πρέπει να επιδοκιμαστούν έμπρακτα για τη συμ-
βολή τους στην επίτευξη του εθνικού στόχου για δημιουργία
οικονομικών πλεονασμάτων.

Τα αιτήματα της Κ.Ε.Δ.Ε.
Στο πλαίσιο αυτής της επιβράβευσης η Κ.Ε.Δ.Ε. θέτει προς

την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών μια σειρά
από αιτήματα , άμεσα και επείγοντος χαρακτήρα, τα οποία
πρέπει να προβλεφθούν στον προϋπολογισμό.

Να παράσχει η Πολιτεία τους Συνταγματικά και νομοθετικά
κατοχυρωμένους πόρους (Ν.3852) σε πλήρη απόδοση και
χωρίς περικοπές, ώστε να επιτελέσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση ‘

Α Βαθμού αποτελεσματικά το καθήκον της.
Σαφή αύξηση του μεριδίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από

το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με προτεραιότητα σε
μικρούς και ορεινούς Δήμους που δεν διαθέτουν διαχειριστική
επάρκεια.

Να διατεθούν 2 δις € από το νέο ΕΣΠΑ, για τη δημιουργία
Επιχειρησιακού Προγράμματος για τους Δήμους με τελικούς
δικαιούχους τους Δήμους και ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης
την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και τους Δήμους.

Να αποσαφηνιστεί πιο θα είναι το ανταποδοτικό όφελος της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το πλεόνασμα που συνεισέφερε
στα δημοσιονομικά της χώρας.

Να αποδοθούν στους δήμους οι αναγκαίοι πόροι για τη
συντήρηση και λειτουργία μεταφερόμενων δομών.

Να επανέλθει το ποσοστό κατανομής εσόδων του Πράσινου
Ταμείου στους δήμους από 2,5% που είναι σήμερα, στο αρχι-
κό 10%, κυρίως για έργα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής.

Να μειωθεί το επιτόκιο δανεισμού των δήμων από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων στο ύψος του επιτοκίου της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Να καλυφθούν οι οικονομικές απώλειες των δήμων λόγω
της κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας και της κάλυψης
δαπανών από φθορές λόγω της κατάργησης των Σχολικών
Φυλάκων.

Μέτρα στήριξης των μικρών σε μέγεθος πληθυσμού κι
απομακρυσμένων Δήμων

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ έθεσε μια σειρά από μέτρα που πρέ-
πει να ληφθούν, για να διασφαλιστεί η στοιχειώδης λειτουργία
των Δήμων και ιδιαίτερα των απομακρυσμένων και μικρών σε
μέγεθος πληθυσμού. Συγκεκριμένα, ζήτησε να υπάρξει πρό-
βλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό για:

Την πρόσληψη ειδικών γραμματέων σε όλους τους Δήμους.
Την πρόσληψη ειδικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων σε

αριθμό αντίστοιχο με αυτό των αντιδημάρχων και ιδιαιτέρων

γραμματέων.
Την κάλυψη εξόδων παράστασης για όλους τους αντιδημάρ-

χους.
Την κάλυψη εξόδων μετακίνησης δημοτικών συμβούλων σε

Καλλικρατικούς Δήμους.
Για τα δύο τελευταία ζητήματα η θέση του Υπουργού ήταν

θετική, με  δεδομένο ότι το δημοσιονομικό κόστος είναι ελάχι-
στο

Η ρύθμιση οφειλών των Δήμων στο Δημόσιο και 
στα Ασφαλιστικά Ταμεία
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. έθεσε στον Αν. Υπουργό Οικονο-

μικών και το ζήτημα της ρύθμισης των  οφειλών Δήμων στο
Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία, που τέθηκε στο Διοικητι-
κό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ . Στο πλαίσιο της απόφασης αυτής
ζητήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών :

• Η ενεργοποίηση και ταυτόχρονη παράταση πέραν του
2016 της ρύθμισης για συμψηφισμό χρεών των δήμων με τους
παρακρατηθέντες πόρους (η απόδοση των οποίων λήγει το
2016). Σε κάθε περίπτωση πέραν της παραπάνω ημερομη-
νίας η κάθε δόση να ισούται με το 5% των μηνιαίων εσόδων
από τους ΚΑΠ για κάθε δήμο που εντάσσεται στη ρύθμιση.

• Η ένταξη στο πρόγραμμα των ληξιπρόθεσμων όσων
Δήμων οφείλουν στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ,
ακόμη και αν οι οφειλές αυτές αφορούν σε χρέη δημοτικών επι-
χειρήσεων και ανωνύμων εταιρειών των δήμων που μετά την
εκκαθάρισή τους μεταβιβάστηκαν στους δήμους.

Ο Αν. Υπουργός αντιμετώπισε θετικά τα αιτήματα που υπο-
βλήθηκαν από την Κ.Ε.Δ.Ε. και στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθη-
κε να επαναληφθεί την ερχόμενη εβδομάδα η συνάντηση,
ώστε να αποτιμηθεί το δημοσιονομικό κόστος για την ικανο-
ποίηση των αιτημάτων αυτών, προκειμένου στη συνέχεια να
υπάρξει η αντίστοιχη πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό.

ΤΑ ΕΙΠΑΝ Χ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ
Ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης το θέμα που αφορά τη ρύθμιση 
οφειλών των Δήμων στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Χ. Σταϊκούρα  προχθες το μεσημέρι αντι-
προσωπεία της Κ.Ε.Δ.Ε., αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της Γ. Πατούλη, τον Α΄ Αντι-
πρόεδρο Δ. Καφαντάρη, τον Γενικό Γραμματέα Ι. Μουράτογλου και το  μέλος του Δ.Σ.

της ΚΕΔΕ και επικεφαλής του «Αυτοδιοικητικού Κινήματος» Α. Κοιμήση.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα της Κ.Ε.Δ.Ε. , με σκοπό να παρουσιαστούν

στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών οι απόψεις και τα αιτήματα του ανώτερου
θεσμικού οργάνου της Αυτοδιοίκησης , ενόψει της κατάρτισης του τελικού σχεδίου του Προϋπο-
λογισμού για το έτος 2015.
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Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από
το 1ο Δημοτικό Σχολείο και το 1ο
Νηπιαγωγείο, στις 10 Νοεμβρίου
2014, και θα ολοκληρωθεί, κατά
σειρά Σχολείων και Βαθμίδων
(Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια,
Λύκεια). 

Θα ελεγχθούν τα Βιβλιάρια Υγείας,
χωρίς εξαίρεση για τους ανασφάλι-
στους μαθητές, και θα εκδοθούν
Βιβλιάρια σε όσους δεν διαθέτουν. 

Επίσης, το Ιατρικό
Κλιμάκιο θα επιλαμβά-
νεται και των περιπτώ-
σεων, στις οποίες
απαιτείται συμπλήρω-
ση των εμβολίων ή
περαιτέρω  ιατρική
φροντίδα, ενώ θα εκδί-
δει δωρεάν, και τις
Ιατρικές Βεβαιώσεις
που απαιτούνται για τη
Γυμναστική και τη συμ-
μετοχή των νέων σε
αθλητικές εκδηλώσεις.

Για το σκοπό αυτό,
οι Γονείς των μαθη-
τών, όλων των βαθμί-
δων, θα πρέπει να
αποστείλουν στους 

υπεύθυνους Εκπαιδευτικούς κάθε
τμήματος, τα Βιβλιάρια Υγείας των
παιδιών τους. 

Για την απίθανη περίπτωση που
κάποιος Γονέας δεν επιθυμεί την
εξέταση του παιδιού του, θα πρέπει
να το γνωρίσει στο Σχολείο, με γρα-
πτή δήλωσή του. 

Με δεδομένο ότι, τέτοια, εκτεταμένη
εκστρατεία, πρωτοβάθμιου ελέγχου
υγείας, εκδηλώνεται για πρώτη φορά
στην Αττική, και αφορά στον Ασπρό-
πυργο, ο Δήμαρχος της πόλης, κ.
Νικόλαος Μελετίου, απευθύνει
έκκληση, προς τους Γονείς και τους
Εκπαιδευτικούς, να συνεργασθούν
με το Ιατρικό Κλιμάκιο, προκειμένου
να ολοκληρωθεί με επιτυχία, τούτη η
πολλαπλά ωφέλιμη προσπάθεια.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2



Ολοι οι δρόμοι οδηγούν την Κυριακή
στο γήπεδο της Ελευσίνας (15:00)
όπου 

διεξάγεται η συνάντηση του Πανελευ-
σινιακού με τον Παναργειακό στα 

πλαίσια της 6ης αγωνιστικής. Στα
άλλα μάτς ο Μανδραικός υποδέχεται
στην 

Μάνδρα τον Παναρκαδικό, ενώ ο
Αστέρας Μαγούλας αγωνίζεται στο
Κιβέρι με τον Ερμή.Αναλυτικά:

Ο Πέτρος Τσαγκαράκηςαπο την
Κορινθία θα είναι ο διαιτητής του ντέρ-
μπι της Ελευσίνας με τον Παναργεια-
κό. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώ-
τες του Πυργάκης, Σπηλιώτης.

Στο μάτς του Μανδραικού με τον
Παναρκαδικό διαιτητής της αναμέτρη-
σης 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 κληρώ-
θηκε 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 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟ
Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ
Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΜΗ
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 
Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΠΑΡΕΛΘΟΝ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΣ

Ο Βύζας Μεγάρων βρί-
σκεται σε αναζήτηση
προπονητή μετα το δια-
ζύγιο με τον 

Κυράκο Μίχα. Υποψήφι-
οι για τον πάγκο οι Σταύ-
ρος Δήμου και Γιάννης
Μπότσης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το  Δ.Σ. εκφράζει τις

θερμές του ευχαριστίες
για την άριστη συνεργα-
σία 

και την προσφορά του στην ομάδα και  του  εύχεται  καλή συνέχεια και 
επιτυχίες στην  προσωπική και προπονητική του πορεία.
Παράλληλα με την διακοπή της συνεργασίας με τον Κυριάκο Μίχα διακό-

πτεται η συνεργασία με τον προπονητή τερματοφυλάκων Γρηγόρη Βιρβίλη
και τον γυμναστή Δημήτρη Μανταλόβα.

Σε αυτή τη φάση ο Βύζας βρίσκεται σε διερευνητικές επαφές για την εύρε-
ση αντικαταστατών της προπονητικής ομάδας.

Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ
ΣΤΙΣ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΟΥ

Ο Α.Π.Ο. Απόλλων Ποντίων Ασπρο-
πύργου σας προσκαλεί στην ετήσια 

χοροεσπερίδα του συλλόγου, όπου
θα λάβει μέρος στο κοσμικό κέντρο 

"Ευκλείδιο" στις 21 Νοεμβρίου 2014
και ώρα 20:00. Οι Ματθαίος 

Τσαχουρίδης και Ανέστης Ιωακειμί-
δης θα δώσουν μια ιδιαίτερη πινελιά
στην βραδιά, με τα παραδοσιακά
ακούσματα του Πόντου, ενώ μαζί
τους θα είναι και ο Dj Pumb. Η τιμή
της πρόσκλησης είναι στα 20 ευρώ 

(φαγητό,κρασί,αναψυκτικό), για
κρατήσεις στα τηλέφωνα 6976-988-
539 & 6975724583

* Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
θα μοιραστούν δώρα σε στο κοινό,
που θα τιμήσει τον σύλλογο με την
παρουσία του.

ΕΣΚΑΝΑ: 
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Ανακοινώθηκαν από την ΚΕΔ
ΕΣΚΑΝΑ και την ΚΕΔ ΕΣΚΑ οι
διαιτητές και 

κριτές των αγώνων της ΕΣΚΑΝΑ
το Σαββατοκύριακο. Αναλυτικά:

ΣΑΒΒΑΤΟ 08-11-14

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α
ΚΛ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ 13.45

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. -
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΚΟΡ Α Σια-
μίδης , 

Ναστούλης Χριστοδούλου Χρη-
στίδης

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β΄
ΚΛ. ΔΑΣΚΑΛ. ΕΛΕΥΣ 13.30

ΦΙΛΟΘΕΗ ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΚΟΡ
Β2 Πέππας Παπαδάτος Λέκου

ΠΑΙΔΕΣ -ΕΦΗΒΟΙ
ΚΛ. ΔΑΣΚΑΛ. ΕΛΕΥΣ 15.00 ΓΑΣ

ΕΛΕΥΣΙΣ ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ Π Γ Πέπ-
πας Παπαδάτος Λέκου

ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ 15.,30
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ 

Ε Β Μπουλινάκης Ιερωνυμάκης 
Μοσκόβης Κουτσομήτρος
ΚΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΛ ΣΑΛ 19.30

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ ΤΕΛΜΩΝΑΣ Ε Γ
Πέππας Πολίτης Κ. 

Μπασούκος

ΚΥΡΙΑΚΗ 09-11-14
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΚΛ.ΚΑΜΙΝΙΩΝ 19.00 ΠΡΟΦ.

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α1
ΓΥΝ Μητρόπουλος 

Καφαντάρης Σαμαρτζής Σαλτα-
γιάννη Λέκου

ΚΛ.ΚΑΜΙΝΙΩΝ 17.00
ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ Α1
ΓΥΝ Μητρόπουλος Καφαντάρης 

Σαμαρτζής Σαλταγιάννη Λέκου

ΠΑΙΔΕΣ ΕΦΗΒΟΙ
ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ 19.30

ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Π
ΑΝΔ Ιερωνυμάκης 

Καραγεωργόπουλος Κουτσομή-
τρος

ΚΛ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛ 12.00
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΟΚ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Π Γ Πέππας 

Καραγεωργόπουλος Κάζος
ΚΛ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ 16.00 ΕΝ.

ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ -ΕΝ
ΑΜΦΙΑΛΗΣ Ε Γ Πέππας 

Μοσκόβης Κάζος

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ
ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Σε δράση το Σαββατοκύ-
ριακο το πρωτάθλημα στην
Δυτική Αττική με σπουδαία 

παιχνίδια.Τα βλέμματα
στρέφονται στον Ασπρό-
πυργο και στην Νέα Πέραμο 

όπου αναμετριούνται η
Ενωση Πανασπροπυργια-
κού/Δόξας με τον Ατταλο
Νέας 

Περάμου και στην Νέα
Πέραμο η τοπική ομάδα με
τον Ακράτητο Ανω Λιοσίων. 

Στην β΄κατηγορία ξεχωρί-
ζει το τοπικό ντέρμπι στα
Μέγαρα μεταξύ της Αργώ 

και του Μεγαρικού. Αναλυ-
τικά:

ΣΑΒΒΑΤΟ
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (6η αγωνι-

στική)
Δημ.Στάδιο Ασπροπύρ

γου: Ενωση Παν.Δόξας-
Ατταλος Νέας Περάμου

Πανοράματος: ΑΕ Ζεφυρί-
ου-Αίας Παραλίας

Νεοκτίστων: Ελπίδα
Ασπροπύργου-ΠΑΟΚ Μάν-
δρας

ΚΥΡΙΑΚΗ(15:00)
Βιλλίων: Ειδυλλιακός-Θρα-

σύβουλος Φυλής

Παραλίας Ασπροπύργου:
Κριός-Εθνικός Πανοράματος

Δημ. Νέας Περάμου: Νέα
Πέραμος -Ακράτητος Ανω
Λιοσίων

Γκορυτσάς: Πυρρίχιος
Ασπροπύργου-Ζωφριά

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(6η αγωνι-
στική)

ΣΑΒΒΑΤΟ(15:00)

Γ.Ρουμελιώτης: Ελευσινια-
κός-Ικαρος Νεοκτίστων

ΚΥΡΙΑΚΗ(15:00)
Δημ.Στάδιο Μεγάρων:

Αργώ-Μεγαρικός
Πανοράματος: Σκορπιός

Φυλής-Λαμπερή Ελευσίνας
Νεοκτίστων: ΑΟ Ελευσί-

νας-Απόλλων Ποντίων
Ασπροπύργου

Γ.Ρουμελιώτης: Πανελευ-

σινιακή Ενωση-Αστέρας Λιο-
σίων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ (3η
αγωνιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ
Μάνδρας(11:00) Μανδραι-

κός-Πανελευσινιακή Ενωση
Νέας Περάμου(12:00)

Βύζας Μεγάρων-Αίας Παρα-
λίας

Γ.Ρουμελ ιώτης(12:00)
Πανελευσινιακός-Ακράτητος

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ
(3η αγωνιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ

Νέας Περάμου(10:00)
Αργώ Μεγάρων-Αγίοι Ανάρ-
γυροι

Γ.Ρουμελ ιώτης(10:00)
Λαμπερή-Πανελευσινιακός

ΕΠΣΔΑ: ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝ/ΔΟΞΑΣ-ΑΤΤΑΛΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΙ Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ-ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ

Εργοτέλης-Βέροια (8/11, 15:00)
Διαιτητής: Γεώργιος Λιαχούδης (Μακεδονίας),

βοηθοί: Αλέξανδρος Γρεβένης (Χαλκιδικής).
Κέρκυρα-Παναιτωλικός (8/11, 17:15)
Διαιτητής: Αθανάσιος Γιάχος (Χίου), βοηθοί:

Νικόλαος Γεωργράκος (Αθηνών), Βασίλειος
Καμπούρης (Εύβοιας).

Ξάνθη-ΟΦΗ (8/11, 19:30)
Χρήστος Μήτσιος (Ηπείρου), Ιοαρδάνης Δημη-

τριάδης (Κατσοριάς), Χρήστος Μαγιάννης
(Άρτας)

Ολυμπιακός-Πανθρακικός (9/11, 15:00)
Διαιτητής: Μάριος Λαμπρόπουλος (Ηλίειας),

Εμαννουήλ Βλάσσης (Λασιθίου), Γεώργιος Σταυ-
ρουλάκης (Ρεθύμνου).

ΠΑΣ Γιάννινα-Νίκη Βόλου (9/11, 17:15)

Διαιτητής: Απόστολος Αμπάρκιολης (Καβά-
λας), Νικόλαος Καραϊσαρίδης (Πιερίας), Ιωάννης
Καραγκιοζόπουλος (Ημαθίας).

Λεβαδειακός-Πλατανιάς (9/11, 17:15)
Διαιτητής: Ανδρέας Παππάς (Αθηνών), Ιωάν-

νης Τουμπακάρης (Αθηνών), Ιοαρδάνης Απτόσο-
γλου (Αθηνών).

Πανιώνιος-Καλλονή (9/11, 17:15)
Διαιτητής: Μιχάλης Βοσκάκης (Ρέθυμνο),

Αντώνιος Καρατζίκας (Αθηνών), Τρύφων Πετρό-
πουλος (Αρκαδίας).ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (9/11,
19:30)

Διαιτητής: Σταύρος Τριτσώνης (Αθηνών), Χρή-
στος Ακρίβος (Αθηνών), Ηλίας Αλεξέας (Μεσση-
νίας).

Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης (10/11, 19:30)
Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος, βοηθοί:

Δαμιανός Ευθυμιάδης (Πιερίας), Χασάν Κούλα
(Ξάνθης)

Ο ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟ

Επιστροφή στις νίκες θέλει ο Αχαρναικός που
υποδέχεται την Κυριακή στις 15:00 στην έδρα του
τον Πανηλειακό στα πλαίσια της 6ης αγωνιστικής.

Διαιτητής: Ντοκάκης (Χανίων).
Βοηθοί: Κωστάντιος (Εύβοιας), Μπαλιάκα

(Λέσβου). 4ος: Μιχαηλίδης (Βοιωτίας).

ΖΩΝΤΑΝΕΨΑΝ ΜΝΗΜΕΣ ΟΙ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ...
Μνήμες του ένδοξου παρελθόντος

ζωντάνεψαν στο δείπνο  που διοργά-
νωσε ο παλιός πρόεδρος του Πανελευ-
σινιακού Πέτρος Οικονόμου και στην
οποίακαλεσμένοι ήταν όλοι οι εν ζωή
παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές των στα-
χυοφόρων.

Οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές του
Πανελευσινιακού ζωντάνεψαν μνήμες
απο τοπαρελθόν και την χρυσή εποχή
(1961-62 και 1967-68) όταν αγωνιζόταν
στην Α΄Εθνική. Μαζεύτηκαν όλοι μαζί
σε γνωστή ταβέρνα της Ελευσίνας δεί-
πνησανκαι θυμήθηκαν τα παλιά και τις
ιστορίες με αγώνες εκείνης της επο-
χής. Τοκρασί έρεε άφθονο. Τι να πρω-
τοθυμηθούμε για αυτούς τους μεγά-

λους παιχταράδες που έκαναν την Ελευσίνα γνωστή ανά το πανελλήνιο. Νίκος Αδάμ, Ματθαίος Μουράτης,
Κώστας Καρμπώνης, Σπύρος Φακιολάς, ΜίμηςΜουρίκης, Μιχάλης Καναβάς, Γιώργος Τζικιτζέλας, Τάκης
Μαρής, ΓιώργοςΜακρυνώρης, Παναγιώτης Καραβασίλης, Μίμης Μουρίκης(δικηγόρος).

Παραβρέθηκαν ο παλιός πρόεδρος εκείνης  της εποχής Πέτρος Οικονόμου και ακόμα ο Τάσος Αδάμ,
Νίκος Κριεκούκης. Ο σημερινός πρόεδρος των βετεράνων Νίκος Αδάμ παρέδωσε τιμητική πλακέτα στον
πρόεδρο Πέτρο Οικονόμου.
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ΕΚΠΟΙΖΩ: Απαγόρευση 
πλειστηριασμών για ακόμη 3 έτη 

Σε λιγότερο από 2 μήνες λήγει η απαγόρευση πλει-
στηριασμών κύριας κατοικίας και η Ένωση Καταναλω-
τών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) σημειώνει σε ανακοίνω-
σή της ότι η κυβέρνηση δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα
κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του
προβλήματος παρά μόνο την τροπολογία που κατατέθη-
κε στη Βουλή, για τη ρύθμιση των χρεών των επιχειρή-
σεων και τις «σκέψεις» του τέως υπουργού Ανάπτυξης
Nίκου Δένδια, σχετικά με τα στεγαστικά δάνεια. 

Το σχέδιο για τα δάνεια των επιχειρήσεων, κατά την
ΕΚΠΟΙΖΩ, είναι αμφίβολο αν θα δώσει ανάσα σε χιλιά-
δες επιχειρήσεις, καθώς για ακόμα μία φορά οι τράπεζες
είναι αυτές που θα αποφασίζουν για τις ρυθμίσεις που
θα εφαρμόζονται, ενώ έχει πλήθος ασαφών και προβλη-
ματικά διατυπωμένων διατάξεων. 

Εξάλλου, ο Κώδικας Δεοντολογίας που θα ισχύσει
από το 2015, θα έχει αποτελέσματα μόνο αν τροποποι-
ηθεί ώστε α) να περιλαμβάνει και τις οφειλές που έχουν
καταγγελθεί, β) να αντιμετωπίζει το ζήτημα των περισσό-
τερων του ενός πιστωτών, γ) να είναι λιγότερο γραφειο-
κρατικός και δ) να περιλαμβάνει δεσμευτικές διατάξεις
σχετικά με τις ρυθμίσεις που θα προτείνουν οι τράπεζες.
"Επομένως, με εξαίρεση το νόμο για τα υπερχρεωμένα
νοικοκυριά, που αφορά οφειλέτες που πληρούν συγκε-
κριμένες προϋποθέσεις, η απουσία προστατευτικού
πλαισίου για τους δανειολήπτες θα οδηγήσει χιλιάδες
νοικοκυριά αλλά και επιχειρηματίες στον κίνδυνο να
χάσουν τη στέγη τους το 2015" σημειώνει η ΕΚΠΟΙΖΩ. 

Η οργάνωση των καταναλωτών προτείνει: - Αναστολή
των πλειστηριασμών όλων των ακινήτων για τα επόμενα
τρία έτη. 

- Προστασία της κύριας κατοικίας χωρίς προϋποθέ-
σεις και των άλλων ακινήτων μέχρι 200.000 ευρώ. 

- Αναπροσαρμογή των στεγαστικών δανείων στις
πραγματικές αξίες των ακινήτων και τις πραγματικές
δυνατότητες των δανειοληπτών, με διαγραφή της διαφο-
ράς που προκύπτει και όχι «παρκάρισμά» της στο μέλ-
λον, αποστερώντας έτσι από το δανειολήπτη το κίνητρο
να πληρώνει, αφού θα πρόκειται για μια οφειλή που δε
θα τελειώσει ποτέ. 

- Δημιουργία μηχανισμού εξατομικευμένης εξέτασης
κάθε περίπτωσης οφειλέτη. 

- Ανάλογα με την περίπτωση, διαγραφή μέρους του
δανείου, μείωση επιτοκίου, επέκταση του χρόνου απο-
πληρωμής, «πάγωμα» των δόσεων, άτοκη περίοδος
χάριτος.

Κονδύλι €2,8 δισ. στους Έλληνες 
παραγωγούς ως το τέλος του έτους

Ξεκινά την Τρίτη η πληρωμή της ενιαίας ενίσχυσης

Ξεκινά την ερχόμενη Τρίτη η προκαταβολή της ενιαίας ενί-
σχυσης, η οποία θα καταβληθεί ολόκληρη στους αγρότες,
χωρίς παρακρατήσεις από τον ΟΓΑ. Σύμφωνα με όσα
δήλωσε την Πέμπτη, ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Πάρης Κουκουλόπουλος
από το βήμα της Βουλής, ως τις 31 Δεκεμβρίου θα κατα-
βληθούν συνολικά στους παραγωγούς πάνω από 2,8
δισ. ευρώ, κονδύλι που περιλαμβάνει την ενιαία ενίσχυση,
πληρωμές παλαιότερων ετών, επιστροφές ΦΠΑ και ειδι-

κού φόρου πετρελαίου κ.ά.
Επανέλαβε επίσης ότι γίνεται προσπάθεια στο υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε οι φετινές δηλώσεις ΟΣΔΕ να
γίνουν το ταχύτερο δυνατό, να «ανοίξει» το σύστημα γρή-
γορα, έτσι ώστε από το 2015 να δίδονται γρηγορότερα οι
αποζημιώσεις στους έλληνες παραγωγούς.
Όσον αφορά το θέμα των βοσκοτόπων που «καίει» τους
κτηνοτρόφους, καθώς πολλές εκτάσεις χαρακτηρίστηκαν
μη επιλέξιμες (ήταν δασικές), με συνέπεια χιλιάδες αγρό-
τες να χάσουν τις επιδοτήσεις, ο αναπληρωτής υπουργός
επεσήμανε ότι τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος έχουν ετοιμάσει σχετική τροπολογία, η
οποία θα συμπληρώσει τη ρύθμιση που είχε ψηφιστεί τον
περασμένο Μάιο για τα βοσκοτόπια.

Reuters: Τρία σενάρια για την επόμενη μέρα εξετάζει το Eurogroup

Τρείς επιλογές για την επόμενη ημέρα μετά τη λήξη του προγράμματος στην Ελλάδα εξετά-
ζουν οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης στο Eurogroup, σύμφωνα με αποκλειστικές
πληροφορίες του Reuters.
Οι κατά Reuters τρεις επιλογές είναι οι εξής και σε όλες σημαντικό ρόλο παίζει η χρήση του
«μαξιλαριού» των 11 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(ΤΧΣ):
1. Νέα πιστωτική γραμμή. Προβλέπει επιστροφή του ποσού των 11 δισ. ευρώ στον EFSF.
Στην συνέχεια η Ελλάδα θα κάνει αίτηση για μια Πιστωτική Γραμμή με Ενισχυμένες Προϋπο-
θέσεις (Enhanced Conditions Credit Line -ECCL) στο διάδοχο σχήμα του EFSF, τον ESM. 
Αυτό θα επιτρέψει στην Ελλάδα να υποστηρίξει ότι δεν βρίσκεται πλέον στο τρέχον πρό-
γραμμα και θα δώσει τη δυνατότητα στην ευρωζώνη να αυξήσει το ποσό των 11 δισ. αν χρει-
αστεί και πάντα υπό όρους. Ωστόσο η ένταξη στη γραμμή ECCL σημαίνει και υπογραφή Μνη-
μονίου Συνεννόησης, κάτι που κρίνεται ως «πολιτικά ευαίσθητο» για την Ελλάδα καθώς τα
προηγούμενα μνημόνια περιλάμβαναν λεπτομέρειες των μέτρων λιτότητας απαίτησαν οι
δανειστές και θεωρήθηκαν «απώλεια ανεξαρτησίας» από τους Ελληνες. 
Η επιλογή αυτή απαιτεί πέντε εβδομάδες για να ολοκληρωθεί και προϋποθέτει τους πιο
αυστηρούς όρους καθώς η γραμμή ECCL θα μπορεί να ακυρωθεί αν η Ελλάδα δεν τηρήσει
τους στόχους των μεταρρυθμίσεων. Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα πάντα με το Reuters,
η Ελλάδα θα πρέπει να αιτηθεί ένα νέο, πλήρες πρόγραμμα διάσωσης (fully-fledged bailout).
2. Παράταση και αλλαγή χρήσης του ποσού. Η επιλογή αυτή χρειάζεται τρεις εβδομάδες για

να ολοκληρωθεί και προβλέπει ότι τα 11 δισ. του ΤΧΣ θα παραμείνουν διαθέσιμα και μετά το
2014 και θα επιτραπεί ύστερα από τροποποίηση των σχετικών εγγράφων να χρησιμοποιη-
θούν και για την εξυπηρέτηση του χρέους εκτός από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Τα κεφάλαια θα αποτελέσουν ένα μαξιλάρι για την Ελλάδα αλλά με ανώτατη οροφή τα 11 δισ.
ευρώ. 
Η Κομισιόν θα ελέγχει τις μεταρρυθμίσεις ενώ ο ρόλος της ΕΚΤ και του ΔΝΤ θα πρέπει να διευ-
κρινιστεί. Το ΔΝΤ θα έχει στην καλύτερη περίπτωση ρόλο «παρατηρητή», κάτι που αρκετές
χώρες της ευρωζώνης δεν θεωρούν αρκετό. Παραλλήλως η ΕΚΤ θα πρέπει να αποφασίσει,
αν η συμφωνία είναι αρκετή ώστε να είναι επιλέξιμοι οι ελληνικοί τίτλοι για το πρόγραμμα
παροχής ρευστότητας μέσω αγοράς ομόλογων (OMT).
3. Επέκταση του μνημονίου. Η τρίτη επιλογή είναι η επέκταση του υπάρχοντος μνημονίου από
6 έως 15 μήνες και θα χρειαστεί διάστημα 2-3 εβδομάδων για να υπάρξει επίσημη έγκριση.
Αυτό θα δώσει περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα ώστε να επιτύχει τα υπάρχοντα προαπαι-
τούμενα και να λάβει το 1,8 δισ. ευρώ της τελευταίας δόσης η οποία υπάρχει κίνδυνος να χαθεί
εάν δεν ολοκληρωθεί η τρέχουσα αξιολόγηση έως τα τέλη του έτους. 
Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα μπορούν τότε να συμφωνήσουν σε αλλαγή του
σκοπού χρήσης των 11 δισ. ευρώ του ΤΧΣ αφού πρώτα επιστρέψουν στον EFSF στα τέλη του
έτους πάνω στη βάση της χρονικής επέκτασης του μνημονίου κατά ένα έτος. Η επιστροφή των
κεφαλαίων στο EFSF θα μείωνε το χρέος της Ελλάδας. 
Ο ρόλος και ο βαθμός εμπλοκής του ΔΝΤ θα έπρεπε να αποφασιστεί, αλλά ταυτόχρονα θα
ήταν εφικτό το πρόγραμμα να μην ονομαστεί μνημόνιο αλλά επιστολή προθέσεων. Αυτή όμως
η επιλογή θα είχε το στίγμα ότι η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται σε μνημόνιο.

Ξαναλλάζει χέρια... το τροχαίο υλικό του ΟΣΕ, αναλαμβάνει η 

Aλλάζει «χέρια» για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες το τροχαίο υλικό του OΣE. Tη διαχείρισή του αναλαμβάνει η
ΓAIAOΣE, η οποία προχωρεί σε πλήρη καταγραφή του ενεργού αλλά και του εγκαταλελειμμένου υλικού με στόχο την αξιο-
ποίησή του, όπου αυτό είναι εφικτό. H ανάθεση διαχείρισης τροχαίου υλικού στη ΓAIAOΣE συμπεριλαμβάνεται στο
νομοσχέδιο «Pυθμίσεις θεμάτων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων» του υπουργείου Mεταφορών, το
οποίο δεν έχει ψηφιστεί ακόμη από τη Bουλή.
Yπενθυμίζεται ότι τον Aπρίλιο με απόφαση του υπουργείου Yποδομών στο «Διαύγεια» το τροχαίο υλικό (3.353 τεμάχια,
κινητήρες, φορτάμαξες και επιβατάμαξες) είχε μεταφερθεί από τον OΣE στο Δημόσιο προκειμένου να μειωθεί το χρέος
του Oργανισμού. Mε την απόφαση αυτή προβλεπόταν η μεταβίβαση του ενεργού τροχαίου υλικού, ενώ στον OΣE παρέ-
μενε η κυριότητα του μη ενεργού τροχαίου υλικού.Mε τη νέα απόφαση όλο το υλικό, ενεργό αλλά και ανενεργό, περνά στη
ΓAIAOΣE, η οποία, στο αμέσως προσεχές διάστημα, θα προκηρύξει διαγωνισμό προκειμένου να επιλέξει σύμβουλο δια-
χείρισης του τροχαίου υλικού. Tο έργο του συμβούλου θα είναι η καταγραφή τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική στο σταθ-
μευμένο υλικό του OΣE που δεν χρησιμοποιείται και το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, αγγίζει το 30% του συνόλου
του τροχαίου υλικού.O ανάδοχος του έργου θα πρέπει να γνωμοδοτήσει για το υλικό που μπορεί να διασωθεί, ενώ όσα
εγκαταλελειμμένα βαγόνια και μηχανές δεν μπορούν να επιδιορθωθούν θα πωληθούν ως σκραπ με διαγωνισμούς.
H εταιρεία, μάλιστα, έχει επιλέξει τέσσερις περιοχές σε όλη την Eλλάδα (Πελοπόννησο, Kεντρική Eλλάδα, Mακεδονία και
Θράκη) προκειμένου να οργανωθούν χώροι στάθμευσης και περισυλλογής των βαγονιών και των μηχανών που δεν χρη
σιμοποιούνται από την TPAINOΣE. Mάλιστα, οι χώροι αυτοί θα περιφραχτούν με σύστημα ασφαλείας ώστε να μην κιν-
δυνεύσουν από κλοπές και βανδαλισμούς.

Περίθαλψη σε 
προστατευόμενα 
μέλη θανόντων 
ανασφάλιστων

Θα παρέχεται ως τις 28
Φεβρουαρίου 2015, 

σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο

Υγειονομική και φαρμακευτική περί-
θαλψη ανάλογη με εκείνη που παρέ-
χεται στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ,
θα έχουν έως τις 28 Φεβρουαρίου του
2015, τα προστατευόμενα μέλη της
οικογένειας ανασφάλιστου υπερήλικα
ο οποίος έχει πεθάνει.

Η πρόβλεψη αυτή περιέχεται σε
πρόσφατη εγκύκλιο της Γενικής Διεύ-
θυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης του

υπουργείου Εργασίας, βάσει της
οποίας ορίζεται ότι οι επιζώντες σύζυ-
γοι και τα τέκνα διατηρούν το δικαίωμα
παροχών ασθένειας σε είδος.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός
Εργασίας Αντώνης Μπέζας, κατά την
πρόσφατη συνάντησή τους με τους
εκπροσώπους της Επιτροπής Διεκδί-
κησης Σύνταξης Ανασφάλιστων Υπε-
ρηλίκων Βορειοηπειρωτών, «Ομό-
νοια», στην Ελλάδα και του Κεντρικού
Συλλόγου Βορειοηπειρωτών, «με τη
συγκεκριμένη ρύθμιση, καλύπτεται το
ερμηνευτικό κενό που υπήρχε και εξυ-
πηρετούνται προστατευόμενα μέλη
οικογενειών που έχουν ανάγκη».

Με νόμο του 2012 έγινε ανασχεδια-
σμός του πλαισίου συνταξιοδότησης
των ανασφάλιστων υπερηλίκων,
θεσμοθετήθηκαν αυστηρότερες προϋ-

ποθέσεις για τη χορήγηση της σχετι-
κής σύνταξης και επανακρίθηκαν από
1/1/2013 όσοι την ελάμβαναν. 

Στη συνέχεια με νόμο του 2014
θεσπίστηκε ότι οι υπερήλικες ασφαλι-
σμένοι του ΟΓΑ, οι οποίοι δεν πλη-
ρούσαν τις προϋποθέσεις για τη
χορήγηση της σύνταξης, δικαιούνται οι
ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους
παροχές υγειονομικής και φαρμακευ-
τικής περίθαλψης από τον ΕΟΠΥΥ
μέχρι 28/2/2015.

Ο υφυπουργός ενημέρωσε για τη
πιλοτική εφαρμογή του Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος, πρόγραμ-
μα στο οποίο μπορούν να ενταχθούν
και ανασφάλιστοι υπερήλικες άνω των
67 ετών, εφόσον πληρούν τα σχετικά
κριτήρια.

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
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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
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