ΘΡΙΑΣΙΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Τιμή : 0,01€

45 τόνοι φρούτων μέσα σε 2
ημέρες σε Κοινωνικά Παντοπωλεία
και Συλλόγους της Δυτικής Αττικής

Απασχόληση χιλιάδων
ανέργων στην τοπική
αυτοδιοίκηση

Συνολικά 743 θέσεις κοινωφελούς
εργασίας - για το 2014- στη Δυτική
Αττική και τις Αχαρνές
Σελ: 3

Στο στόχαστρο

Τα σενάρια εξυγίανσής τους

του υπουργείου
Οικονομικών, 41 δήμοι
που έχουν αποκλίσεις
πάνω από 10% στον
προϋπολογισμό

Σελ: 2-9

ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
- H ένταξη στο πολεοδομικό σχέδιο
των περιοχών Λεφάντω, Τσουκλίδι
και Ζωφριά ΙΙΙ στα Άνω Λιόσια

Σελ: 3

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΙΟ ΕΜΠΟΛΑ

ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΣΤΙΣ 18/11

«Είναι αυτονόητο πως θα κάνουμε
ό,τι μπορούμε ώστε να υπάρχουν
πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης»,
τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Γ. Βασιλείου

ΑΓΟΡΑ ‘’ΓΙΓΑΝΤΑ’’

Σελ: 4

Σελ: 5

ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Επιθυμεί να
κατασκευάσει
o κινεζικός
κολοσσός
Cosco. Eξελίξεις
αναμένονται
τον Δεκέμβριο
Σελ: 2

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Για τις ελλείψεις
στον ΕΠΑΣ- ΟΑΕΔ
Ελευσίνας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
17η Νοέμβρη: 41 χρόνια μετά

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ
Σελ: 7

κ.2239
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Ο ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 1-0
ΤΟΝ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟ
Σελ: 7

«Δέσμευση των Δήμων
για μείωση του CO2
κατά 20%»

Σελ: 16

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ
ΠΑΓΟΥ Β. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

Σελ: 4

Σελ: 9

Κέρδη 30,5 εκατ. ευρώ στο
εννεάμηνο, έναντι ζημιών

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

Σελ: 5

Σήμερα στο
Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο
Ασπροπύργου

Ο ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ
3-0 ΤΟΝ ΠΥΡΡΙΧΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
4-1 ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Σελ: 10-12

«Μύθοι & Αλήθειες για τα
Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια»

Μεγάλη η συμμετοχή των δημοτών στην ενημερωτική
εκδήλωση στο δημαρχείο Μάνδρας-Ειδυλλίας

2 - ΘΡΙΑΣΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014
Ελευσίνα

Ν ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ
Παγκάλου 81,
Τηλέφωνο:
2105547602
Ασπρόπυργος

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Λ. Δημοκρατίας 146 &
Παναγούλη Α.,
Τηλέφωνο:
2105575614
Φυλή - Άνω Λιόσια
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού

Αχαρνές
Μυστακίδου Δήμητρα Χ. Λεωφόρος
Θρακομακεδόνων 22,
Τηλέφωνο:
2102466608
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΜΙΧΟΓΛΟΥ Ε ΟΕ
Δεκελείας 41 &
Ξενοφώντος,
2102463057

Μάνδρα
Ρούτης Κων/νος
Κοροπούλη Β 15,
Τηλέφωνο:
2105551954

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30.
ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Με λίγη συννεφιά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:
Από 14 έως 21
βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡ ΤΟΛΟΓΙΟ

Γεννάδιος, Γενάδιος
Αγίου Γενναδίου πατριάρχου
Κωνσταντινουπόλεως

ΘΡΙΑΣΙΟ

ΑΓΟΡΑ ‘’ΓΙΓΑΝΤΑ’’
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ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
Επιθυμεί να κατασκευάσει o κινεζικός
κολοσσός Cosco

Β

λέψεις για τη λειτουργία μας αγοράς ‘’γίγαντα’’ με εμπορικά κέντρα
χονδρικής για κινεζικές εταιρείες
αλλά και άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
έχει η Cosco που διεκδικεί στον σχετικό
διαγωνισμό της ΓΑΙΑΟΣΕ, έκταση του
Εμπορευματικού Κέντρου του Θριασίου .
Πρόκειται για τις γνωστές ως Dragon
Mart ή Dragon City, υπεραγορές χονδρικής, που στόχο έχουν να φέρουν τα κινεζικά προϊόντα κοντύτερα στις αγορέςόπου λειτουργούν αυτές - μειώνοντας
σημαντικά και τα κόστη για τους δυνητικούς πελάτες των κινεζικών ομίλων.
Ο φορέας επενδύσεων

Ο φορέας πίσω από αυτές τις επενδύσεις, που συχνά γίνονται από κοινού με
τοπικούς ομίλους σε συνεργασία με εγχώριες κατασκευαστικές, είναι η China
Machinery & Electronic Products Exhibition Center, ευρύτερα γνωστός πλέον ως Chinamex. Υποστηρίζεται από το
κινεζικό υπουργείο εμπορίου ως πλατφόρμα προώθησης
κινεζικών εξαγωγών.
Το επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξής τους έχει στο επίκεντρό του τη δημιουργία περιφερειακών διαρκών εμπορικών
εκθέσεων σε κομβικά γεωγραφικά σημεία από τις οποίες
μπορούν να πουληθούν προϊόντα στις αγορές της ευρύτερης περιοχής.
Επικεφαλής του ομίλου Chinamex είναι ο Χάο Φενγκ, που
αποτελεί πλέον έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς επενδυτές σε εμπορικά ακίνητα. Ενίοτε προκαλώντας και τις
αντιδράσεις των τοπικών επιχειρηματικών συνδέσμων και
επιμελητηρίων. Οπως στην περίπτωση του Μεξικού,
καθώς εγχώρια συμφέροντα αντιμετωπίζουν με μεγάλη
καχυποψία τη μαζική εισβολή του φτηνού ανταγωνισμού
που συνεπάγονται αυτά τα projects.
Τον Δεκέμβριο οι προσφορές

Το ελληνικό εγχείρημα, εφόσον προκριθεί η υλοποίησή

Τα σενάρια εξυγίανσής τους

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

του, θα ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο των παραχωρήσεων
που θα κάνει η Cosco Pacific εάν επικρατήσει στη διαγωνιστική διαδικασία για το Θριάσιο.
Οι δεσμευτικές προσφορές αναμένεται να ζητηθούν εντός
του επομένου μήνα, ενώ δεν έχει αποφασιστεί ακόμα εάν η
έκταση των 600 στρεμμάτων θα παραχωρηθεί ολόκληρη ή
θα κατατμηθεί μεταξύ των ενδιαφερομένων.
Η Cosco ενδιαφέρεται ακόμα και για το σύνολο των 600
στρεμμάτων, σύμφωνα με κύκλους της ΓΑΙΑΟΣΕ, αλλά διατυπώνονται επιφυλάξεις εάν πρέπει να επιλεγεί αυτή η
λύση προκειμένου να μην αποκλειστεί η είσοδος σε άλλους
χρήστες. Μεταξύ των άλλων υποψηφίων είναι και οι Grivalia
Properties, Sarmed και Goldair.
Υπενθυμίζεται πως η Cosco φιλοξενεί ήδη στις εγκαταστάσεις της στον Πειραιά κέντρα διανομής πολυεθνικών
όπως η Huawei, η ZTE και άλλες.
Να σημειώσουμε πως αν υλοποιηθεί το ο φιλόδοξο αυτό
project, η τοπική αγορά θα αλλάξει εντελώς χαρακτηριστικά
, καθώς θα γίνει τόπος προσέλκυσης μεγάλων επενδυτικών
ομίλων, ενώ αδιαμφισβήτη θα είναι η συμβολή του στη δημιουργία θέσεων εργασίας, που τόσο μεγάλη ανάγη έχει η
περιοχή του Θριασίου Πεδίου.

Σ

Στο στόχαστρο του
υπουργείου Οικονομικών

41 δήμοι που έχουν αποκλίσεις πάνω
από 10% στον προϋπολογισμό

το στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών έχουν μπει
41 δήμοι που έχουν αποκλίσεις πάνω από 10% στον
προϋπολογισμό τους σε σχέση με το πλεόνασμα που
ορίζει το μεσοπρόθεσμο. Αυτό αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ παρουσία
της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών.
Το ζήτημα έγινε γνωστό μετά από τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης της «Αυτοδιοικητικό Κίνημα», Απόστολου
Κοιμήση, ο οποίος έκρουσε «καμπανάκι κινδύνου» για την αδυναμία λειτουργίας του συνόλου των δήμων της χώρας λόγω της
απόκλισης από τον στόχο του πλεονάσματος που πρέπει να
παρουσιάσει η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα
με τις δεσμεύσεις της από το Μεσοπρόθεσμο.Να σημειωθεί ότι
σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός ενός δήμου αποκλίνει
από τους στόχους μπορεί να αναγκασθεί να προχωρήσει ακόμη
και αύξηση δημοτικών τελών και φόρων. Τα σενάρια που ακούστηκαν ότι θα επιβληθούν στους δήμους με στόχο την επίτευξη
των πλεονασμάτων, είναι προς το παρόν τα εξής δύο:

-Να δημιουργηθεί νέος κωδικός που θα λειτουργήσει σαν δεύτερο αποθεματικό ταμείο ώστε να συνεισφέρουν οι υπόλοιποι
δήμοι στους «ασθενούντες» αλλά και
– Να μειωθεί η επιχορήγηση στους δήμους έως ότου να επιτευχθεί ο στόχος!
Αμφότερες εκδοχές σύμφωνα με εκτιμήσεις των αιρετών θα
έχουν ως συνέπεια «το σύνολο των δήμων να μην μπορέσει να
λειτουργήσει»
Ο κ. Κοίμησης ζήτησε από το προεδρείο της ΚΕΔΕ να υποβάλει αίτημα ώστε η απόκλιση του πλεονάσματος να καλυφθεί
από αυτούς που έχουν την ευθύνη για τη δημιουργία του και όχι
από το σύνολο των δήμων της χώρας. Κι αυτό, όπως είπε, διότι
με μειωμένους, ήδη, τους πόρους της Αυτοδιοίκησης κατά 65%,
κάθε περαιτέρω μείωση θα έχει ως συνέπεια «το σύνολο των
δήμων να μην μπορέσει να λειτουργήσει».
Όπως είπε ο κ. Κοιμήσης, «ενδεχομένως υπάρχουν υπερβάσεις δήμων, που δεν έχουν ελεγχθεί σωστά από τους ελεγκτικού
μηχανισμούς».

«Αλληλεγγύη Για Όλους»

ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ
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45 τόνοι φρούτων μέσα σε 2 ημέρες
σε Κοινωνικά Παντοπωλεία
και Συλλόγους της Δυτικής Αττικής

«Είναι αυτονόητο πως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να
υπάρχουν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης», τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Γ. Βασιλείου

Μ

ε την καθοριστική συνδρομή της Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής,
η «Αλληλεγγύη Για Όλους» το διήμερο 23-24 Οκτωβρίου, διένειμε δωρεάν 45 τόνους μήλα και αχλάδια σε
κοινωνικά παντοπωλεία δήμων,
φορείς αλληλεγγύης και συλλόγους
που εκπροσωπούν πληγείσες κοινωνικές ομάδες της περιοχής , λόγω
της οικονομικής κρίσης.
Προηγήθηκε συνεργασία του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ.
Γιάννη Βασιλείου με τους αρμόδιους
της «Αλληλεγγύης Για Όλους», που
σαν αποτέλεσμα είχε να βρεθεί και
να οργανωθεί κατάλληλος χώρος
της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής
Αττικής για την υποδοχή τόσο μεγάλης ποσότητας φρούτων και τροφίμων.
Οι εθελοντές της Οργάνωσης με
τη συνδρομή των Εθελοντών Θριασίου καθάρισαν και διαμόρφωσαν
τον προσφερόμενο από την Περιφέρεια χώρο, ώστε οι ποσότητες των
φρούτων και τροφίμων που θα
συνεχίσουν να καταφθάνουν να
φυλάσσονται με ασφάλεια και σε
σωστές υγειονομικά συνθήκες.
«Ο δικός μας ρόλος θέλω να ξεκαθαρίσω είναι υποστηρικτικός και
θεωρώ αυτονόητο να συνεχίσουμε
να κάνουμε ότι μπορούμε για να
υπάρχουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της

ανθρωπιστικής κρίσης, όπως αυτή
της «Αλληλεγγύης Για Όλους», τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιάννης
Βασιλείου.
«Ήδη κινητοποιήθηκαν τα κοινωνικά παντοπωλεία των δήμων της
περιοχής μας», διευκρίνισε η περιφερειακή Σύμβουλος κ. Γιώτα
Παππά, και πρόσθεσε: «Επίσης
δραστηριοποιήθηκαν με τη βοήθεια
των εθελοντών η «Φιλική Φωλιά» Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας, ΑΜΕΑ
Άνω Λιοσίων, ο Σύλλογος Εργαζομένων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας,
Ποντίων Ασπροπύργου, καθώς και
η Εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Μάνδρα.

Την επόμενη βδομάδα η προσπάθεια θα συνεχιστεί και με άλλους
συλλόγους και φορείς»
«Υπάρχουν ακόμα μεγάλες ποσότητες ακτινιδίων και πορτοκαλιών,
καθώς και τρόφιμα που θα προκύψουν μετά από πρωτοβουλία της
«Αλληλεγγύης Για Όλους» με αίτημα
για να προσφέρουν οι επιχειρήσεις
της Δυτικής Αττικής» μας είπε ο κ.
Κώστας Βενιώτης , υπεύθυνος της
Ομάδας Τροφίμων της Οργάνωσης,
που ευχαρίστησε την Περιφερειακή
Ενότητα Δυτικής Αττικής για την
υποστήριξη και την παραχώρηση
του ασφαλούς αποθηκευτικού
χώρου.

Απασχόληση χιλιάδων
ανέργων στην τοπική
αυτοδιοίκηση
ΘΡΙΑΣΙΟ - 3

Συνολικά 743 θέσεις
κοινωφελούς εργασίας για το
2014 στη Δυτική Αττική
και τις Αχαρνές

Ο

ι 32.000 θέσεις που αφορούν την απασχόληση ανέργων σε τομείς της Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού σε ολόκληρη τη
χώρα κατανεμήθηκαν -σύμφωνα με επίσημη απόφαση - με πληθυσμιακά κριτήρια και σε ειδικότητες που έχουν διαπιστωθεί σημαντικές ελλείψεις.
Στο μεγαλύτερο ποσοστό αφορούν άνεργους
Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και σε μικρότερο ποσοστό, ανέργους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
Στους δήμους της Δυτικής Αττικής και τον δήμο
Αχαρνών οι θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως :
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ : 116
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 89
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ: 53
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ: 109
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ: 136
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: 240

ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

- H ένταξη στο πολεοδομικό σχέδιο των περιοχών
Λεφάντω, Τσουκλίδι και Ζωφριά ΙΙΙ στα Άνω Λιόσια

Η

Πολεοδομία τους Δήμου Φυλής, εκτός
από τη καθημερινότητα που περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των Δημοτών σε
θέματα έκδοσης οικοδομικών αδειών, χορήγηση
βεβαιώσεων ιδιοκτησίας, χορήγηση αντιγράφων
ρυμοτομικών σχεδίων, διορθωτικών πράξεων,
ελέγχους οικοδομικών αυθαιρεσιών κτλ, έχει να
αντιμετωπίσει θέματα που είτε χρονίζουν είτε
ζητήματα που χρειάζονται άμεσες λύσεις . Ως εκ
τούτου ο αναπληρωτής Δήμαρχος Πολεοδομίας
Νίκος Χατζητρακόσιας, σε συνεργασία με τα στελέχη και τους εργαζόμενους της Πολεοδομίας, έχει
θέσει προτεραιότητες για την υλοποίηση τους,
που είναι οι εξής:
- Συνολική καταγραφή κατά χρονολογική σειρά
των ιδιοκτησιών που έχουν απαλλοτριωθεί
καθώς και των οφειλομένων αποζημιώσεων εξαιτίας της εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδίου.
- Κύρωση της Πράξης Εφαρμογής των περιοχών Άνω – Κάτω Λίμνης (Πάρκο Πόλης) και
Τσουκλιδίου. της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων.

- Ένταξη στο πολεοδομικό σχέδιο των περιοχών Λεφάντω, Τσουκλίδι και Ζωφριά ΙΙΙ της Δ.Ε.
Άνω Λιοσίων.
Καταγραφή του συνόλου των αυθαίρετων
κατασκευών και υποβολή των εκθέσεων
αυτοψιών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής που έχει αποκλειστικά την αρμοδιότητα
λήψης απόφασης κατεδάφισής τους.
- Διεκπεραίωση κατά χρονολογική σειρά των
χρονιζουσών διορθωτικών πράξεων που χρειάζονται στους δημότες, για το σύνολο των ενερ-

γειών μεταβίβασης των ακινήτων.
- Επικαιροποίηση των αποφάσεων τροποποιητικών πράξεων που δεν συμπεριλαμβάνονται
στο εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο, σχετικά με
την αναγκαιότητα συνέχισης ή μη δέσμευσης
ιδιοκτησιών δημοτών που δεν έχουν αποζημιωθεί.
- Δημιουργία φορέα διαχείρισης στο ΒΙΟΠΑ
άνω Λιοσίων σε συνεργασία με τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
- Διενέργεια κατεδάφισης επικινδύνων κτιρίων
που έχουν κριθεί . οριστικά κατεδαφιστέα.
- Περαίωση φακέλων για τη νομιμοποίηση
αυθαιρέτων σύμφωνα με το Ν. 4178/13 μέχρι τις
08 Φεβρουαρίου 2015.
- Απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών στο Ο.Τ. Γ
2211Α στη Ζωφριά Ι για την ανέγερση του νέου
8ου Δημοτικού Σχολείου.
Έλεγχος, και επανασύσταση οικοδομικών
αδειών των Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου
Φυλής.

4 - ΘΡΙΑΣΙΟ
ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

‘’Η αλήθεια για τη
σημερινή
αντισυνταγματική
κατάσταση
της Ελλάδας’’

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Πνευματικού Κέντρουτου Δήμου μας, σας προσκαλούν στη διάλεξη που θα δώσει ο Επίτιμος Πρόεδρος
του Αρείου Πάγου, Βασίλειος Νικόπουλος, με θέμα
:«Η αλήθεια, για τη σημερινή αντισυνταγματική κατάσταση της Ελλάδας».
Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 17 Νοεμβρίου και ώρα 19:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου («Δημήτριος Καλλιέρης»), Αλέκου Παναγούλη 13,στην π λατεία Αγίου
Δημητρίου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Βασίλειος Νικόπ ουλος γεννήθηκε το 1942 στο
χωριόΠωγωνίσκος της επαρχίας Κονίτσης, του Νομού
Ιωαννίνων. Είναι έγγαμος με δύο τέκνα. Αποφοίτησε
από το Γυμνάσιο Κονίτσης με άριστα και εισήχθη στη
Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. επιτυχών πρώτος στις εισαγωγικές εξετάσεις. Πήρε το πτυχίο της Νομικής με
άριστα, εν συνεχεία έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπ λωμα
στο Ποινικό Δίκαιο με άρ ιστα και αναγορεύτ ηκε
διδάκτωρ της ίδιας σχολής του Α.Π.Θ. με την κάτωθι
αναφερομέν η διδακτορική του διατριβή. Το 1971
εισήλθε στο Δικαστικό Σώμα, επιτυχών πρώτος στις
π αρεδρικές εξετάσ εις και διορίσ θηκε έμ μισθος
πάρεδρος παράΠρωτοδίκαις στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Διήλθε επιτυχώς όλες τις βαθμίδες της δικαστικής ιεραρχίας και το 2007 επελέγη Πρόεδρος του
Αρείου Πάγου. Από νωρίς ασχολήθηκε τόσο με την
επιστήμη όσο και με τα γράμματα. Εκτός από τη νομική διατριβή του με θέμα «Η Νομική Σκέψη του Απ.
Παύλου» δημοσίε υσε πολλές νομικές μελέτ ες και
άρθρα σε διάφορα νομικά περιοδικά και το 2009
εξέδωσε την μελέτη με τίτλο «Η περί ανθρωποκτονίας
διδασκαλία του Μ. Βασιλείου» ως μια πρώτη προσπάθεια εκ μέρους του προς αναζήτηση της δικαιικής
μας ταυτότητας. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η
μελέτη του με τίτλο: «Η νομική παιδεία του Νεοκαισαρείας Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού».

ΣΥΡΙΖΑ Φυλής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Οργάνωση Μελών του ΣΥΡΙΖΑ Φυλής οργανώνει πολιτική εκδήλωση με θέμα: «το πρόγραμμα του
ΣΥΡΙΖΑ για την ανόρθωση και την σωτηρία της Ελλάδας», με κεντρικό ομιλητή τον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Βούτση.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26
Νοέμβρη και ώρα 7μ.μ στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Δημαρχείου Φυλής (Άνω Λιόσια).
Καλούμε τους συνδημότες μας να παραβρεθούν και
να συμμετέχουν με ερωτήσεις στην εκδήλωσή μας.
Η Οργάνωση Μελών του ΣΥΡΙΖΑ Φυλής

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014

Κέρδη 30,5 εκατ. ευρώ στο
εννεάμηνο, έναντι ζημιών

Κ

έρδη έναντι ζημιών και αυξημένες
πωλήσεις ανακοίνωσε μεταξύ άλλων
ο όμιλος Τιτάνα στο 9μηνο του 2014.
Ειδικότερα τα καθαρά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 30,5 εκατ. ευρώ έναντι
ζημιών 14,6 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του
προηγούμ,ενου έτους.
Τα αποτελέσματα στήριξαν οι συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες στο εννεάμηνο ανήλθαν σε κέρδη 19,71 εκατ. έναντι ζημιών 13,086 εκατ. πέρυσι.
Επιπλέον οι πωλήσεις αυξήθηκαν στα 879,7 εκατ. ευρώ από
851,8 εκατ. στο 9μηνο του 2013.
Σε Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά
16,6%, στη Β. Αμερική κατά 13%, στην ΝΑ Ευρώπη κατά 1,5%
ενώ αντίθετα σε πτώση 23,7% υποχρεώθηκε ο κύκλος εργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο (προβλήματα Αιγύπτου).

Η ανακοίνωση του Τιτάνα αναφέρει:
Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε βελτίωση το 3ο τρίμηνο του
2014 και αυξήθηκε κατά 2% στα €308 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρέμειναν σταθερά και ανήλθαν σε €58 εκ. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε
€28 εκ., από €7 εκ. το 3ο τρίμηνο του 2013. Σημειώνεται ότι θετική επίδραση στα αποτελέσματα είχαν οι συναλλαγματικές διαφορές, ειδικά η ενδυνάμωση του δολαρίου και της αιγυπτιακής
λίρας έναντι του ευρώ. Συγκεκριμένα, στα καθαρά κέρδη 3ου
τριμήνου περιλαμβάνονται κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές ύψους €21 εκ., έναντι ζημιών €4,5 εκ., την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
O κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το εννεάμηνο του 2014
ανήλθε σε €880 εκ., σημειώνοντας αύξηση 3% σε σύγκριση με
το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2013. Τα λειτουργικά κέρδη προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων παρέμειναν σταθερά και έφθασαν τα €147 εκ. Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου μετά τα
δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους παρουσίασαν σημαντική μεταστροφή ανερχόμενα σε κέρδη ύψους
€30,5 εκ., σε σύγκριση με ζημίες ύψους €15 εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Στα καθαρά κέρδη εννεαμήνου περιλαμβάνονται κέρδη συναλλαγματικών διαφορών ύψους €20 εκ.,
έναντι ζημιών €13εκ. το 2013.

Λειτουργικά Αποτελέσματα
Στην ελληνική αγορά η ζήτηση δομικών υλικών αυξάνεται, σε
σύγκριση με τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα του 2013, ως αποτέλεσμα υλοποίησης δημοσίων έργων και κυρίως της επανεκκίνησης της κατασκευής των μεγάλων οδικών αξόνων. Η ιδιωτική
οικοδομική δραστηριότητα, η οποία παραδοσιακά αποτελεί την
κύρια πηγή ζήτησης, παραμένει τελείως υποτονική.
Η διατήρηση ικανοποιητικού βαθμού λειτουργίας των εργοστασίων στην Ελλάδα εξακολουθεί να βασίζεται στις εξαγωγικές
δυνατότητες, στο πλαίσιο έντονου ανταγωνισμού από χώρες με
χαμηλό κόστος ενέργειας και χωρίς περιορισμούς στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι επενδύσεις που έχουν γίνει με
στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εργοστασίων, επιτρέπουν, μέχρι σήμερα, τη συνέχιση της εξαγωγικής δραστηριότητας με αμείωτους
ρυθμούς.
Στις Η.Π.Α. συνεχίζονται οι ανοδικές τάσεις στη ζήτηση δομικών υλικών, ιδιαίτερα στην Πολιτεία της Φλόριντα όπου βρίσκεται σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Η βελτίωση προέρχεται κυρίως από την ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων,
στα πλαίσια της ευρύτερης ανάπτυξης που σημειώνει η αμερικανική οικονομία.
Οι υψηλότεροι όγκοι πωλήσεων και οι βελτιωμένες τιμές συντέλεσαν στην αύξηση του κύκλου εργασιών της Titan America, ο
οποίος στο εννεάμηνο άγγιξε τα €345 εκ., σημειώνοντας άνοδο
13%.Τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, ανήλθαν σε €32 εκ., αυξημένα κατά 37% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη η κατασκευαστική δραστηριότητα
παρέμεινε ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με το 2013
και γενικά κινείται χαμηλά σε σύγκριση με την παραγωγική δυναμικότητα των εργοστασίων. Η οικονομική ανάκαμψη στην περιο

χή παραμένει αδύναμη, γεγονός που επηρεάζει άμεσα και τον
κλάδο κατασκευών.
Την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπ τεμβρίου
2014 ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά
1,5% και ανήλθε σε €167 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν
σε €53 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 10%.
Στην Αίγυπτο η αγορά διατηρεί τη δυναμική της και η κατανάλωση τσιμέντου κινείται σε επίπεδα υψηλότερα του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, οι συνεχείς διακοπές στην παροχή φυσικού
αερίου από τον κρατικό φορέα, σε συνδυασμό με τη σημαντική
καθυστέρηση στην αδειοδότηση των απαραίτητων επενδύσεων
για τη χρήση στερεών καυσίμων τις οποίες είχε δρομολογήσει ο
Τιτάνας, οδήγησαν σε απώλεια μεγάλου μέρους της παραγωγής
των εργοστασίων.
Προκειμένου να ανταποκριθεί στην υψηλή ζήτηση για τσιμέντο
έως ότου τεθούν σε λειτουργία οι μονάδες χρήσης στερεών καυσίμων, ο Όμιλος έχει προχωρήσει στην εισαγωγή και άλεση
σημαντικών ποσοτήτων κλίνκερ, παρά τα μικρά περιθώρια κερδοφορίας της δραστηριότητας αυτής.
Ο κύκλος εργασιών στον τομέα της Ανατολικής Μεσογείου
(Αίγυπτος) την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014 παρουσίασε μείωση 24% στα €147 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη παρουσίασαν πτώση 48% σε σύγκριση με την ανάλογη περίοδο του
2013 και περιορίστηκαν σε €32,5 εκ.

Τα κέρδη από την Τουρκία, που ενσωματώνεται με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης, ανήλθαν σε €3,9εκ..
Εκμεταλλευόμενος τις ευνοϊκές συνθήκες που επικράτησαν το
3ο τρίμηνο του έτους στις χρηματαγορές, τον Ιούλιο 2014 ο Όμιλος προχώρησε σε έκδοση ομολογιακού δανείου συνολικής
ονομαστικής αξίας €300 εκ. από τη θυγατρική του Titan Global
Finance PLC. Οι ομολογίες είναι πενταετούς διάρκειας με ετήσιο
επιτόκιο 4,25% και τα κεφάλαια που αντλήθηκαν διατέθηκαν για
την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.
Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2014
ανερχόταν σε €529 εκ., χαμηλότερος κατά €34 εκ. σε σύγκριση
με τα επίπεδα της αντίστοιχης περυσινής ημερομηνίας και κατά
€20 εκ. υψηλότερος σε σύγκριση με τις αρχές του 2014 λόγω
εποχικότητας. Η συνολική, μικτή χρηματοδότηση του Ομίλου
προέρχεται κατά περίπου 40% από ομολογιακά δάνεια στη διεθνή αγορά και κατά 60% από ελληνικές και διεθνείς τράπεζες
στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο
Όμιλος. Στο εννεάμηνο οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αυξήθηκαν
και ανήλθαν σε €47 εκ. έναντι €29 εκ. πέρυσι. Το μεγαλύτερο
μέρος των επενδύσεων κατευθύνεται στην Αίγυπτο και στις
ΗΠΑ.

Προοπτικές για το υπόλοιπο 2014
Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι η κατανάλωση τσιμέντου το 2014 θα
είναι υψηλότερη έναντι του προηγούμενου έτους, για πρώτη
φορά μετά από επτά χρόνια. Η μεταστροφή της τάσης οφείλεται
κυρίως στην υλοποίηση έργων υποδομής, καθώς οι προσδοκίες για την ιδιωτική οικοδομή παραμένουν πολύ συγκρατημένες.
Η ανάκαμψη της αγοράς των ΗΠΑ συνεχίζεται, γεγονός που
επιβεβαιώνουν και οι προβλέψεις που δημοσίευσε το Σεπτέμβριο η Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (Portland
Cement Association), εκτιμώντας ότι η κατανάλωση τσιμέντου
στη χώρα θα σημειώσει αύξηση 7,9% το 2014, 8,4% το 2015 και
10,7% το 2016. Η ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας, θέτει το πλαίσιο για την ανάκαμψη του κλάδου
κατασκευών με κινητήρια δύναμη τον κλάδο οικιστικών ακινήτων.
Η κατασκευαστική δραστηριότητα συνολικά στον τομέα της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης κινείται στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος, δίχως να διαφαίνονται προοπτικές ουσιαστικής
ανάκαμψης βραχυπρόθεσμα.

«Μύθοι & Αλήθειες για τα
Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια»
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Μεγάλη η συμμετοχή των δημοτών στην ενημερωτική
εκδήλωση στο δημαρχείο Μάνδρας-Ειδυλλίας

Νίκος Χατζητρακόσιας:

ΘΡΙΑΣΙΟ - 5

Διαρκής η επαγρύπνηση του
Δήμου Φυλής για τις παράνομες
κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Σ

ΤΟ ΠΑΝΕΛ ΤΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

Τ

ην Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014, στην αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου, στο δημοτικό
μέγαρο Μάνδρας-Ειδυλλίας, παρουσίαστηκε
ενημερωτική εκδήλωση, ανοικτή προς όλους τους
δημότες, με θέμα τους μύθους και τις αλήθειες που
κρύβονται πίσω από τα αντιβιοτικά και τα εμβόλια.
Μια εκδήλωση που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της
εκστρατείας για την ενημέρωση και την σωστή χρήση
των αντιβιοτικών και των εμβολίων μιας και βρισκόμαστε στην αρχή του χειμώνα, από το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και προαγωγής της υγείας,
την Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων, την Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
Το παρόν έδωσαν πολλοί κάτοικοι της Μάνδρας,
αλλά και άλλων δημοτικών ενοτήτων, οι οποίοι εξέφρασαν και τις απορίες τους στους επιστήμονες.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Μάνδρας- Ειδυλλίας, υπογράμμισε:
«Μιας και η χώρα μας κατέχει την πρώτη θέση στην
κατανάλωση αντιβιοτικών και με αφορμή την έξαρση
της εξάπλωσης ιών, ο δήμος μας προχώρησε σήμερα
σε εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών του, με στόχο
την καταπολέμηση μιας σύγχρονης και μεγάλης απειλής για την δημόσια υγεία που δεν είναι άλλος, από
την ανθεκτικότητα των μικροβίων από την αλόγιστη
χρήση των αντιβιοτικών.
Σήμερα οι δημότες ενημερώθηκαν μέσω των σπουδαίων και ενδιαφέροντων ομιλιών από ειδήμονες για
την πρόληψη μέσω των εμβολιασμών σοβαρών και
επικίνδυνων νοσημάτων όπως η γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που έχουμε
αύξηση των ιώσεων και των λοιμώξεων, με πολλούς
συνανθρώπους μας να ταλαιπωρούνται».

Στην εκδήλωση για το Πολυτεχνείο
του Σωματείου Εργαζομένων ο Δήμαρχος Φυλής

Στην επετειακή εκδήλωση
«ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 1973 … Συνεχίζουμε» που διοργάνωσε το
Σωματείο Εργαζομένων, έδωσε
το «παρών» ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς.
Ο Δήμαρχος χαιρέτησε την
πρωτοβουλία του Σωματείου για
την διοργάνωση της επετειακής
εκδήλωσης επισημαίνοντας ότι
τα ιδανικά και οι αγώνες του
Πολυτεχνείου ενάντια στην

δικτατορία, παραμένουν επίκαιρα.
Ο Χρήστος Παππούς εξάλλου, στο τέλος της εκδήλωσης
καλωσόρισε τον Πρόεδρο του
Συνδέσμου Εξορισθέντων –
Φυλακισμένων της Δικτατορίας
κ. Νίκο Τριανταφύλλου που
υπήρξε κεντρικός ομιλητής της
εκδήλωσης και είχε μαζί του,
όπως και με μέλη του Σωματείου, ενδιαφέρουσα συνομιλία.

το κάλεσμα για την ενημερωτική Ημερίδα που
συνδιοργάνωσαν το απόγευμα του Σαββάτου 15
Νοεμβρίου, το Παράρτημα της Αντικαρκινικής και
η Ένωσης Γονέων
Αχαρνών για τις επιπτώσεις της Ασύρματης Ακτινοβολίας
ανταποκρίθηκε
ο
Αναπληρωτής
Δήμαρχος Πολεοδομίας του Δήμου
Φυλής Νίκος Χατζητρακόσιας, ο οποίος
κληθείς στο βήμα της
εκδήλωσης, έκανε
χρήσιμη παρέμβαση
Ο Νίκος Χατζητρακόσιας ενημέρωσε τους
π αρευρισκόμενους
σχετικά με το θέμα
των κεραιών κινητής
Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
τηλεφωνίας,
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8

Συνεδρίασε η Δημοτική
Επιτροπή Διαβούλευσης
στην Ελευσίνα

Μετείχαν εκπρόσωποι τοπικών
συλλόγων, εθελοντών και ενώσεων
γονέων και κηδεμόνων

Π

ραγματο π ο ι ή θηκε την
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου η συνεδρίαση
της Επιτροπής Διαβούλευσης
του
Δήμου Ελευσίνας
με θέμα την συζήτηση και την υποβολή
προτάσεων επί των προσχεδίων προϋπολογισμού και
τεχνικών έργων για το έτος 2015. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι τοπικών συλλόγων, του συλλόγου εθελοντών και συλλόγων γονέων και κηδεμόνων. Από τους
παρευρισκόμενους εκφράστηκαν απόψεις σχετικά με τις
επιδοτήσεις των συλλόγων, τη συνέχιση και ολοκλήρωση
του έργου της αποχέτευσης, την συνέχιση του προγράμματος διανομής γάλακτος στα σχολεία και επέκτασής του
σε όλη την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Σημαντικά κρίθηκαν τα προτεινόμενα έργα για την βελτίωση και πιστοποίηση των παιδικών χαρών καθώς και
τα έργα για την αδειοδότηση των αθλητικών χώρων της
πόλης.
Προτάθηκε η συνέχιση των συνεδριάσεων της Επιτροπής Διαβούλευσης και για άλλα σημαντικά θέματα,
κάτι που έγινε αποδεκτό από την Δημοτική Αρχή.

Ξεκίνησαν τα μαθήματα
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Ο

Στο Δημοτικό Ωδείο Αχαρνών.

Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός και η Πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ
Μαρία Ναυροζίδου σας καλούν να γνωρίσετε τα μυστικά της μουσικής!
Το Δημοτικό Ωδείο ως εκπαιδευτικός θεσμός στοχεύει στην καλλιέργεια και
ανάπτυξη των τεχνικών και ερμηνευτικών δυνατοτήτων της οργανικής και
φωνητικής δυτικής μουσικής, καθώς και Βυζαντινής και Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, σε συνδυασμό με την θεωρητική μελέτη και έρευνα στους
αντίστοιχους τομείς.
Το Ωδείο στελεχώνεται από διπλωματούχους έμπειρους καθηγητές πλήρους διδακτικής ικανότητας και επάρκειας. Οι απολυτήριοι τίτλοι σπουδών
είναι αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Πολιτισμού. Οι πτυχιούχοι και
διπλωματούχοι απόφοιτοι διακρίνονται με βραδεία σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς στον ευρύτερο επαγγελματικό χώρο και έχουν ευκαιρία
συμμετοχής σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για πρόσληψη στην δημόσια εκπαίδευση. Παράλληλα το Ωδείο, συμπράττει σε ποικίλες εκδηλώσεις συνεργαζόμενο με τους ευρύτερους φορείς της πόλης οι οποίοι προάγουν τον πολιτισμό.
Οι καθηγητές του Δημοιτκού Ωδείου με τα «Μουσικά Σύνολα Καθηγητών»
καλύπτουν εκδηλώσεις λόγιας μουσικής και οι καθηγητές λαϊκής – παραδοσιακής και μοντέρνας μουσικής συμμετέχουν στην «Λαϊκή ορχήστρα

ΔΗΚΕΑ» για συναυλίες και παραστάσεις λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής. Η 30ετης διαδρομή του Ωδείου είναι αξιοσημείωτη και καθοριστική για
την πόλη των Αχαρνών από την αρχική ιδρυτική του Ωδείου έως σήμερα.

Εκδήλωση μνήμης για να τιμήσουν την
εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου το 1973, οργάνωσαν την Παρασκευή
14 Νοεμβρίου, με δική τους πρωτοβουλία τα μέλη του ΚΑΠΗ Ζεφυρίου. Πρωταγωνίστρια της εκδήλωσης αναδείχθηκε η χορωδία του ΚΑΠΗ που ξεδίπλωσε
με ποιήματα, κείμενα, τραγούδια και
σλάϊτς, μέσα σε λίγα λεπτά όλο το χρονικό του αγώνα των φοιτητών.
Τα μέλη της χορωδίας του ΚΑΠΗ ερμήνευσαν τα τραγούδια «σφραγίδα» που
ξεσήκωσαν και εμψύχωσαν το λαό ενάντια στην χούντα των συνταγματαρχών.
«Το ακορντεόν» και « Ο Δρόμος είχε τη
δική του ιστορία» του Μάνου Λοΐζου. Το
«Ένα το Χελιδόνι» και «Της δικαιοσύνης
ήλιε νοητέ» των Οδυσσέα Ελύτη και
Μίκη Θεοδωράκη…
Το «Όταν σφίγγουν το χέρι των Γιάννη
Ρίτσου και Μίκη Θεοδωράκη προκάλεσαν βαθιά συγκίνηση στους παρισταμένους, οι οποίοι καταχειροκρότησαν τα
«κορίτσια» του ΚΑΠΗ .

κούμε για τους κατοίκους μας το καλύτερο και για τα παιδιά μας ένα καλύτερο
αύριο».
Ενθουσιασμένος από τη χορωδία
δήλωσε ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών Ζεφυρίου Γιώργος Κούρκουλος ο
οποίος υπογράμμισε στο χαιρετισμό του
«πως η επέτειος του Πολυτεχνείου είναι
μια μέρα μνήμης που πρέπει να γίνει
οδηγός μας για να μην ξαναζήσουμε
ποτέ στην πατρίδα μας τις καταστάσεις
εκείνης της εποχής». Παράλληλα ο κ.
Κούρκουλος εξέφρασε τη χαρά του για
το επίπεδο των παιδικών σταθμών της
περιοχής, οι οποίοι ελέγχθηκαν από την
υγειονομική επιτροπή της Περιφέρειας
και κατατάχθηκαν στους δυο καλύτερους
σταθμούς του Δήμου Φυλής.
«Ο λαός αυτή τη στιγμή είναι σκλαβωμένος. Έχουμε τη Γερμανική μπότα,
έχουμε τους τοκογλύφους στο κεφάλι
μας και ο λαός πεινάει. Να ξέρετε πως
ότι κερδίσαμε μέχρι τώρα, το κερδίσαμε
με αγώνα και ότι καταφέρουμε να κρα-

Συγκίνηση και πολλαπλά μηνύματα στην εκδήλωση μνήμης
του ΚΑΠΗ Ζεφυρίου για το Πολυτεχνείο

«Είμαστε εδώ για να θυμηθούμε και να
θυμίσουμε και σε άλλους, πως τις μεγάλες αλλαγές στην κοινωνία τις ξεκίνησαν
λίγοι, αλλά τις αγκάλιασε η πλειοψηφία
του λαού. Τα νωπά γεγονότα στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
μας ανησυχούν και μας γυρίζουν 41 χρόνια πίσω. Αυτός είναι ένας ακόμα λόγος
να μην είναι αυτή η εκδήλωση μια απλή
ιστορική επέτειος αλλά να γίνει και μια
αφορμή για επαγρύπνηση, για καλύτερες μέρες για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.» υπογράμμισε στο χαιρετισμό
της η πρόεδρος των ηλικιωμένων Καίτη
Λάππα.
Συγχαρητήρια στους διοργανωτές της
εκδήλωσης έδωσε στο σύντομο χαιρετισμό του ο Αντιδήμαρχος Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδάκος ο οποίος υπογράμμισε πως «Σήμερα πρέπει ξανά να διαφυλάξουμε το «Ψωμί Παιδεία, Ελευθερία»
και διαβεβαίωσε πως το σύνολο του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Φυλής «δεν θα σταματήσουμε να διεκδι

τήσουμε, πάλι θα το κρατήσουμε με
αγώνα» υπογράμμισε ο τέως Δήμαρχος
Άνω Λιοσίων Στέργιος Πανάγος.
Στις περικοπές στην παιδεία και την
υγεία εστίασε το χαιρετισμό του ο πρώην
Δήμαρχος Ζεφυρίου Γιάννης Λάπας ο
οποίος υπογράμμισε πως «αυτή τη στιγμή που μιλάμε και το Πολυτεχνείο και τη
Νομική την έχουν κυκλώσει τα ΜΑΤ και η
αστυνομία και οι φοιτητές απαγορεύεται
να μπουν μέσα γιατί κάποιοι θέλουν τη
γνώση να την μεταφέρουν με νόμο και
με τάξη. Με ΜΑΤ και αστυνομία παιδεία
δεν γίνεται για αυτό πρέπει να ανησυχούμε και να επαγρυπνούμε».
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Αντιδήμαρχος Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδάκος , ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Γιώργος
Αντωνόπουλος, ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών Ζεφυρίου Γιώργος Κούρκουλος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεοδόσης Δρόλιας, οι πρώην Δήμαρχοι Στέργιος Πανάγος και Γιάννης Λάπας και ο
πρόεδρος του συλλόγου Ηπειρωτών
Ζεφυρίου Νίκος Μαλάμος.
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Στην αυριανή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελευσίνας

Γνωμοδότηση επί της μελέτης που αφορά τον εκσυγχρονισμό
των εγκαταστάσεων του γηπέδου «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΙΟ ΕΜΠΟΛΑ
ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Το ΚΑΠΗ Ελευσίνας συνεχίζοντας την προσπάθεια για υγειονομική διαφώτιση των
μελών του θα πραγματοποιήσει την Τρίτη 18
Νοεμβρίου και ώρα 1-:30 π.μ. ομιλία με θέμα
‘’Ιός Έμπολα- Τί πρέπει να γνωρίζουμε’’
Οι βασικοί ομιλητές είναι φοιτητές Νοσηλευτικής, οι οποίοι πραγματοποιούν την πρακτική τους εξάσκηση στο Β΄ Παράρτημα και
συγκεκριμένα οι : Πηνελόπη Καπογιάννη,
Δήμητρα Καμάσια, Μαρία Καλαφατά και
Νάντια Νίκου .

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΦΥΛΗΣ

Λαχειοφόρος αγορά για την
ενίσχυση του 5ου Νηπιαγωγείου.

Το νηπιαγωγείο όπως και το δημοτικό σχολείο
ανήκουν στην πρωτοβάθμια δωρεάν παιδεία.
Στο δημοτικό όπου τα βασικά εργαλεία είναι τα
βιβλία η κεντρική διοίκηση τα παραχωρεί δωρεάν
στους μαθητές .
Σε αντίθεση, στο νηπιαγωγείο, τα βασικά εργαλεία είναι υποχρεωμένοι να τα αγοράζουν οι γονείς
επειδή τα τελευταία χρόνια η επιχορήγηση τους
έχει μειωθεί δραματικά.
Για τον παραπάνω λόγους ο Σύλλογος Πανοράματος προχωρά σε λαχειοφόρο , με σκοπό όλα
τα έσοδα να διατεθούν για την αγορά υλικών που
έχει ανάγκη το 5ο νηπιαγωγείο που βρίσκεται στην
περιοχή μας .
Η τιμή του κάθε λαχνού ανέρχεται στην τιμή του
1€ και θα διατίθενται από τα μέλη του Δ.Σ. καθώς
και την ημέρα της κλήρωσης στα γραφεία του συλλόγου για όποιον ενδιαφέρεται να συνεισφέρει σε
αυτή την προσπάθεια.
Η κλήρωση της λαχειοφόρου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19/11/14 και ώρα 8.00 μ.μ. στα
γραφεία του συλλόγου στην πλατεία Άνοιξης.

Σ

υνεδριάζει αύριο 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 20:00
στο Δημοτικό Κατάστημα
Ελευσίνας, η αρμόδια Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου, προκειμένου
να λάβει αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Προέλεγχος ισολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Ελευσίνας
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 570/14
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τους όρους διακήρυξης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας: « Συντήρηση και
Ευπρεπισμός Κοινόχρηστων και
ακάλυπτων χώρων Δ.Ε. Μαγούλας»
2.
Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος του διαγωνισμού για την
«Προμήθεια ειδών
καθαριότητας
και ευπρεπισμού»
Έγκριση δαπάνης και διάθεση
Πίστωσης ποσού 700,00 €, για την

συμμετοχή του Δήμου στο Εθνικό
Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση
Πίστωσης ποσού 332,80 €, για την
προμήθεια Φυτών και Δενδρυλλίων
έτους 2013 (Σ)
Έγκριση δαπάνης και διάθεση
Πίστωσης ποσού 24.431,65 €, για
συντήρηση Δημοτικών κτιρίων ΔΕ
Μαγούλας.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση
Πίστωσης ποσού 3.013,50 €, για
συντήρηση και επισκευή πλατειών
και κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Ελευσίνας
Έγκριση δαπάνης και διάθεση
Πίστωσης ποσού 400.000,00 €,
ΠΑΚΠΠΑ για δράσεις που αφορούν
την καθαριότητα
Έγκριση δαπάνης και διάθεση
Πίστωσης ποσού 3.000,00 €, για
αποζημίωση μελών Επιτροπών
Έγκριση δαπάνης και διάθεση
Πίστωσης ποσού 861,00 €, για την
συμμετοχή του Δήμου σε σεμινάριο

για την «Κομποστοποίηση και την
εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» , και ορισμός υπολόγου
Διορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά
της με αριθμ καταθεσης19950/2013
αγωγής των κ.κ Μπαμπίλη –Γιαννοπούλου Άννα. Μπαμπίλη- Χρονοπούλου Βαρβάρα και Μπαμπίλη
Μεταξία.
Διορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την αδειοδότηση
και την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που αφορά την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των
αθλητικών εγκαταστάσεων του
παδοσφαιρικού
γηπέδου
«ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ»
Διορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση υπαλλήλου του Δήμου ενώπιον του
Β΄Μονομελούς Πλημ/κειου Αθηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Για τις ελλείψεις στον
ΕΠΑΣ- ΟΑΕΔ Ελευσίνας

Ε

ρώτηση προς τον ΥπουργόΕργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κατέθεσαν οι βουλευτές Γιάννης Γκιόκας Χρήστος Κατσώτης
∆ιαμάντω Μανωλάκου με θέμα : ‘’Προβλήματα και
ελλείψεις στον ΕΠΑΣ ΟΑΕ∆ Ελευσίνας Προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας’’

Στην ερώτηση αναφέρονται τα εξής:
‘’Στον ΕΠΑΣ ΟΑΕ∆ Ελευσίνας, από τα μεγαλύτερα
Ιδρύματα κατάρτισης στο ΝομόΑττικής και φέτος εντοπίζονται τεράστια προβλήματα.
Εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε
καθηγητές, με αποτέλεσμα σε αρκετά τμήματα τα
μαθήματα να μην έχουν ξεκινήσει ακόμα. Υπάρχουν
σπουδαστές που αναγκάζονται να διανύουν μεγάλες
αποστάσεις για να προσέλθουν στον ΕΠΑΣ, ακόμα και
απόδιπλανούς νομούς και τελικάνα φεύγουν άπ ραγοι,
την ώρα που δεν υπάρχει καμία μέριμνα για δωρεάν
μεταφορά των σπουδαστών, με αποτέλεσμα ένα
πρόσθετο έξοδο για τους σπουδαστές και τις
οικογένειες τους.
Προβλήματα υπάρχουν και με την πρακτική άσκηση
των σπουδαστών. Πολλοί σπουδαστές δεν πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή κάνουν πρακτική άσκηση
κακοπληρωμένη, αρκετές φορές μάλιστα σε διαφορετικήειδικότητα απόαυτήτων σπουδών τους.

Τα παραπάνω αποτελούν μέρος της κατάστασης που
επικρατεί συνολικά στα Ιδρύματα κατάρτισης και έχουν
ως αποτέλεσμα μαθητές, γονείς και καθηγητές να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητα
τους.Ευθύνη γι' αυτή την κατάσταση έχουν όλες οι
προηγούμενες κυβερνήσεις και η σημερινή
συγκυβέρνηση Ν∆ - ΠΑΣΟΚ, που με την πολιτική που
ακολουθούν ελαχιστοποιούν το εκπαιδευτικόπροσωπικό, προσλαμβάνουν ωρομίσθιους και αναπληρωτές
χωρίς πλήρη εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά
δικαιώματα, δεν υπάρχει καμία μέριμνα για τη μεταφορά των σπουδαστών καθώς και για την εκπόνηση της
πρακτικής τους άσκησης.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός σε ποιες άμεσες ενέργειες
θα προβεί η κυβέρνηση για την άμεση κάλυψη όλων
των κενών, με αποκλειστικά μόνιμους καθηγητές όλων
των ειδικοτήτων, για τη δωρεάν μεταφοράτων σπουδαστών και την πρακτικήτους άσκηση.
Οι βουλευτές
Γιάννης Γκιόκας Χρήστος Κατσώτης ∆ιαμάντω Μανωλάκου’’
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Κατάμεστη από κόσμο η αίθουσα του Δημαρχείου Αχαρνών

δ ι ε υ κ ρ ι ν ί ζο ν τ α ς
πως «Οι οικείες
Δημοτικές Υπηρεσίες
Δόμησης
(Πολεοδομίες) είναι
αρμόδιες να προβούν είτε αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν
καταγγελιών στον
έλεγχο της νομιμότητας των κτισμάτων
που
τις
φέρουν, καθώς και
τις τυχόν πρόσθετες κατασκευές που
υπάρξουν».
θα
Πρόσθεσε επίσης
ότι:

«Η πρόσφατη
νομοθεσία (Ν.4053/2012 και Ν.4070/2012), προβλέπει για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία μιας κεραίας
κινητής τηλεφωνίας σειρά γνωματεύσεων και εγκρίσεων όπως, τη θετική γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας, την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας, τη θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του
κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, την έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία κτλ., ενώ η άδεια κατασκευής και λειτουργίας της κεραίας χορηγείται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(ΕΕΤΤ)».
Αναφερόμενος στα προβλήματα επεσήμανε, πως αυτά εντοπίζονται, στην τοποθέτηση των παρανόμων κεραιών
κινητής τηλεφωνίας για τις οποίες ενώ η νομοθεσία προβλέπει την επιβολή σημαντικών διοικητικών κυρώσεων,
προστίμων και κατεδάφισης από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση, όλα τα παραπάνω έχουν μεγάλη καθυστέρηση στη τελεσίδικη απόφαση και εκτέλεσή τους με αποτέλεσμα για πολύ μεγάλη χρονική περίοδο οι δημότες
να επιβαρύνονται στην υγεία τους και η οργή και αγανάκτηση να οδηγεί στη δικαιολογημένα βίαιη αντιμετώπιση
του θέματος.
Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Πολεοδομίας Νίκος Χατζητρακόσιας κατέληξε πως: Πρόθεση της Δημοτικής Αρχής στο
Δήμο Φυλής είναι η διαρκής επαγρύπνηση και παρακολούθηση του θέματος για την άμεση αντιμετώπισή του οποτεδήποτε και οπουδήποτε χρειαστεί..

Ν. Ο. ΕΛ. «ΑΓΙΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ»
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ι.Ο.
(ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ)
Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

O Ναυταθλητικός Όμιλος Ελευσίνας <<Άγιος Ταξιάρχης>> διοργάνωσε τους πρώτους διασυλλογικούς
ιστιοπλοϊκούς αγώνες το Σαββατοκύριακο 1/11 και 2/11/2014 στον

θαλάσσιο χώρο μπροστά από το
“IRIS”.
Στους αγώνες συμμετείχαν ο Ναυτικοί Όμιλοι του Δήλεσι, του Αλεποχωρίου και του Βουρκαρίου Σαλαμίνας.
Την τελετή απονομής των επάθλων τίμησαν με την παρουσία τους
ο Αντιπεριφερειάρχης Δ. Αττικής
Κος Βασιλείου Ιωάννης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δραστηριότητας της Ελληνικής Ιστιοπ λοϊκής
Ομοσπονδίας Κος Κολιοστάσης
Χρήστος.
Ευχαριστούμε τον Δήμο Ελευσίνας, τον Οργανισμό Λιμένα Ελευσί-

Στην υποστέλεχωση
του προσωπικού της
Περιφέρειας Αττικής
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νας και το Κεντρικό Λιμεναρχείο
Ελευσίνας για την βοήθειά τους και
τους συλλόγους οι οποίοι συμμετείχαν στους αγώνες.
Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Τυποποιητική ΕΠΕ και την
αρτοποιία Καρεκλάκη Γεωργίου για
την προσφορά τους:
Εκ μέρους της διοίκησης του ομίλου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Εστίασε η Ρένα Δούρου
στην πρόσφατη συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου

Σ

την τραγική υποστέλεχωση του προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής εστίασε η
Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου,
κατά την εισήγησή της, στη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου όπου και συζητήθηκε το
θέμα των ελλείψεων σε προσωπικό στην Περιφέρεια. «Για την κάλυψη των αναγκών περίπου 4
εκατομμυρίων κατοίκων της Αττικής, σήμερα υπηρετούν στην Περιφέρεια Αττικής μόλις 2.221 εργαζόμενοι.
Αυτός ο αριθμός διαμορφώθηκε τα τελευταία
χρόνια ύστερα από σειρά μνημονιακών νόμων
που οδήγησαν στην έξοδο και την ανεργία 689
εργαζόμενους», τόνισε η κυρία Δούρου, ενώ πρόσθεσε «Αυτή η κατάσταση δεν έτυχε αλλά πέτυχε.
Συνειδητά η κεντρική εξουσία αφυδατώνει οικονομικά Δήμους και Περιφέρειες, τους στερεί πόρους
και προσωπικό. Αυτό αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή.
Τελικός στόχος είναι η απαξίωση της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης και ειδικότερα της Περιφέρειας Αττικής και ο εξαναγκασμός της στην ιδιωτικοποίηση τομέων της δραστηριότητάς της».
Κατέθεσε ψήφισμα η Περιφερειάρχης

Στη συνέχεια η Περιφερειάρχης Αττικής ζήτησε
τη συναίνεση όλων των δημοκρατικών παρατάξεων στο σημαντικό αυτό θέμα και τις κάλεσε σε
συμπόρευση, ώστε να ασκηθεί η μέγιστη πίεση
στην κυβέρνηση και να εγκρίνει την πρόσληψη
139 προσλήψεων γιατρών, μηχανικών, καθαριστριών, φαρμακοποιών, συντηρητών, φυλάκων
κ.α., ενώ ενημέρωσε το Σώμα ότι καταθέτει σχετικό ψήφισμα με το οποίο:
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ όσα νόμιμα δικαιούται η Περιφέρεια Αττικής για την κάλυψη των άμεσων και κατεπειγουσών αναγκών, για να εξασφαλιστεί έστω
και στο παρά πέντε η υποτυπώδης λειτουργία
κρίσιμων τομέων της. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την
κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο να εγκρίνουν άμεσα την υλοποίηση του αιτήματος μας για
την πρόσληψη του απολύτως αναγκαίου προσωπικού» και κλείνοντας πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται
για τα αιτήματα μίας Περιφερειακής αρχής, αλλά
για τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις εκπλήρωσης
της αποστολής της Περιφέρειας απέναντι στους
πολίτες. Χρέος της κυβέρνησης να ανταποκριθεί
άμεσα. Αναμένουμε».

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
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Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

17η Νοέμβρη: 41 χρόνια μετά

41 χρόνια από το Νοέμβρη του '73
τιμάμε την εξέγερση του Πολυτεχνείου
συνεχίζοντας την πάλη, διεκδικώντας
τη ζωή που μας αξίζει.

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβρη
του 1973 ενάντια στην αμερικανοΝΑΤΟϊκή,
φασιστική δικτατορία, οι στόχοι, τα οράματα
και οι προοπτικές εκείνου του αγώνα για γενικότερες ανατροπές φωτίζουν και σήμερα το
δικό μας αγωνιστικό βηματισμό.
Η κορύφωση αυτής της αντιδικτατορικής
δράσης αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη,
δείχνει το δρόμο για τη συλλογική, μαζική,
αγωνιστική στράτευση σαν αναγκαία προϋπόθεση για να απαντήσουν σήμερα οι εργαζόμενοι, ο λαός και η νεολαία μας στη γενικευμένη
επίθεση που δέχονται στα δικαιώματα και τις
κατακτήσεις τους από τις δυνάμεις του κεφαλαίου, την κυβέρνηση, την ΕΕ.
Αντλώντας από αυτόν τον αγωνιστικό σταθμό της πάλης μας αισιοδοξία, αποφασιστικότητα, πίστη στο δίκαιο αγώνα μας.
Όλη η 7χρονη αντιδικτατορική πάλη του λαού
μας, ο παλλαϊκός ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου απέδειξαν πως κανένας αντιδραστικός
μηχανισμός όσο κι αν εμφανίζεται παντοδύναμος και αιώνιος, δεν μπορεί να αναμετρηθεί με
την υπεροχή του οργανωμένου εργατικού–λαϊκού κινήματος.
Οι εκμεταλλευτές δε διστάζουν. Γέννημα του
συστήματος είναι και οι εγκληματίες – ναζιστές
της Χρυσής Αυγής. Πότε τους «μαζεύουν» και
πότε τους «αμολάνε» κατά πως τους βολεύει.
Πότε τους θέλουν «αγανακτισμένους» και πότε
«σοβαρούς».
Εύκολες λύσεις χωρίς αγώνα και θυσίες ποτέ
δεν υπάρχουν.
Οι εργαζόμενοι, οι φίλες και φίλοι της Ειρήνης
πρέπει να απαντήσουν στους γενικότερους
σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ στην
περιοχή, που εγκυμονούν νέες επικίνδυνες
εξελίξεις για τον ελληνικό λαό και τους άλλους
λαούς της περιοχής.
Ο λαός χρειάζεται να καταδικάσει τη στάση
της ελληνικής κυβέρνησης που από τη μια

εμπλέκει τη χώρα στους επικινδύνους σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστών, ενώ από την
άλλη συγκαλύπτει τον πραγματικό ρόλο των
"συμμάχων" της χώρας, ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και ΕΕ,
στην περιοχή.
Δεν υπάρχουν «σωτήρες». Το μέλλον μας
δεν βρίσκεται στα όρια της πείνας!
Να απορρίψουμε τη ζωή με ψίχουλα!
Την 1ηΝοέμβρη έγινε ένα σημαντικό βήμα
που πρέπει να συνεχιστεί. Παίρνουμε τη ζωή
στα χέρια μας.
Ενισχύουμε σε κάθε χώρο τον αγώνα διεκδίκησης των σύγχρονων αναγκών μας, για μόρφωση, δουλειά, ζωή με δικαιώματα.
Κόντρα στο σύστημα, για μια κοινωνία χωρίς
εκμετάλλευση και καταπίεση, χωρίς φασισμό
και κρίσεις.
Συνεχίζουμε την πάλη για να γίνει ο λαός
κυρίαρχος του πλούτου που παράγει.
Παλεύουμε για να την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, για
έναν κόσμο με ειρήνη.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που γίνονται
για τα 41 χρόνια από την επέτειο του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου, καλούμε τους φίλους
της Ειρήνης να δώσουν το «παρών» στην
προσυγκέντρωση της ΕΕΔΥΕ (Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη) και
την πορεία που θα ακολουθήσει προς την
Αμερικάνικη Πρεσβεία τη Δευτέρα 17 Νοέμβρη, στις 4:45μ.μ, με σημείο συνάντησης: Σταδίου & Πεσματζόγλου γωνία.
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Μήνυμα Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Νίκου Δένδια, για την επέτειο της Εξέγερσης
του Πολυτεχνείου

Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες και Πολιτικό Προσωπικό
Η 17η Νοεμβρίου αποτελεί ημέρα συμβολισμού και μνήμης, αφιερωμένη σε όλους
εκείνους που αγωνίσθηκαν με σθένος και αυθορμητισμό για την αποκατάσταση της
Δημοκρατίας στον τόπο μας.
Η εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο, αποτέλεσε θρυαλλίδα εξελίξεων και
έμπρακτη απόδειξη ότι ο ελληνικός λαός ομοθύμως, ανεξαρτήτως ιδεολογικής ή πολιτικής τοποθέτησης και πέραν της οποιασδήποτε υπαρξιακής θεώρησης δεν μπορεί να
συμπορευθεί με λογικές και καθεστώτα που καταλύουν τους δημοκρατικούς θεσμούς,
υπονομεύουν τις δημοκρατικές ελευθερίες και εκμαυλίζουν την έννοια του κράτους
δικαίου.
Η ελληνική πολιτεία αποδίδει σήμερα φόρο τιμής στους αγωνιστές του Πολυτεχνείου,
στην ελληνική νεολαία που με το πάθος της τίμησε τις δημοκρατικές μας παραδόσεις
και κατέδειξε για μια ακόμη φορά ότι κάθε μεγάλη δημοκρατική κατάκτηση - κάθε δημοκρατική ανατροπή- επιτυγχάνεται με υπέρβαση των μικρών και των καθημερινών, με
αγώνα συλλογικό και κοινωνική προσπάθεια ανιδιοτελή.
Το μήνυμα αυτό παραμένει και σήμερα επίκαιρο, μπροστά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός και τον αγώνα που δίδει η χώρα μας για οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση.
Σ’ αυτή την εποχή των προκλήσεων και της ιστορικής για το έθνος ευθύνης, καλούμεθα όλοι, να υπερβούμε τις «ελλειμματικές» νοοτροπίες του παρελθόντος,
να συνθέσουμε εποικοδομητικά τις διαφορές μας και τις αντιθέσεις μας
και να μετάσχουμε ως ενεργοί πολίτες στις εξελίξεις και τους θεσμούς του Πολιτεύματος, απαντώντας έτσι, με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, σε όλους εκείνους που επιχειρούν να απομειώσουν και να υποβαθμίσουν το τεράστιο θεσμικό, ιστορικό και αξιακό
κεφάλαιο της σύγχρονης ελληνικής δημοκρατίας.
Γυναίκες και Άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων,
Η θλιβερή παρένθεση της επταετούς δικτατορίας, που προσέβαλε την τιμή και τους
δεσμούς ενότητας του ελληνικού λαού με τις Ένοπλες Δυνάμεις, αποτελεί πλέον ένα
μακρινό παρελθόν.
Σήμερα οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, όπως αναγνωρίζεται από όλους, αποτελούν
στυλοβάτη του Έθνους και των δημοκρατικών θεσμών.
Με απόλυτη προσήλωση και αφοσίωση στο εθνικό καθήκον, όλοι εσείς, μόνιμα στελέχη, κληρωτοί και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, συνθέτετε ένα αξιόπιστο και στιβαρό εθνικό αμυντικό σύστημα το οποίο εγγυάται όχι μόνο την ακεραιότητα και ανεξαρτησία της χώρας μας, αλλά και την ευρύτερη σταθερότητα στην περιοχή
της Ν.Α. Μεσογείου και των Βαλκανίων.
Σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, ημέρα και νύκτα, διασφαλίζετε τα συμφέροντα του απανταχού Ελληνισμού και υποστηρίζετε αθόρυβα το σύνολο των εθνικών προσπαθειών
για εμπέδωση της ειρήνης, της διεθνούς νομιμότητας και της οικονομικής μας ευημερίας.
Συναισθανόμενοι το βάρος της ευθύνης και την υψηλή σας αποστολή δεν επιτρέψατε στους εαυτούς σας να καμφθείτε από την εσωστρέφεια και τις δυσκολίες της εποχής. Με τη στάση και το παράδειγμά σας, αποτελείτε υπόδειγμα φρονήματος και
ήθους, ανιδιοτελούς προσφοράς στον πολίτη και το κοινωνικό σύνολο, άξιοι συνεχιστές όλων εκείνων που πριν από σαράντα και πλέον έτη έδωσαν ευγενή αγώνα για
την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και την εκπλήρωση των προσδοκιών του ελληνικού λαού.
Με την ευκαιρία της σημερινής ημέρας μνήμης, σας καλώ να συνεχίσετε να επι-

τελείτε πάντοτε τη συνταγματική σας αποστολή με τον ίδιο ζήλο, αισθανόμενοι υπερηφάνεια για το έργο και τη σχέση εμπιστοσύνης που έχετε θεμελιώσει με τον ελληνικό λαό.
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας
Νίκος Δένδιας

«Δέσμευση των Δήμων για
μείωση του CO2 κατά 20%»

Για τα οφέλη της προώθησης φιλικών προς το περιβάλλον
μεθόδων μετακίνησης εντός του αστικού ιστού και την ευθύνη
των Δήμων στη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει, μίλησε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Γιώργος Πατούλης, στον χαιρετισμό του
στην ημερίδα του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, με θέμα: «Προώθηση των ηλεκτρικών
οχημάτων σε Δήμους και Επιχειρήσεις».
Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, με κοινό-στόχο Δήμους, επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην αναπτυσσόμενη αγορά και χρήση ηλεκτρικών
οχημάτων, ο κ. Πατούλης, αναφέρθηκε στη δέσμευση που
έχουν αναλάβει οι Δήμοι, στο πλαίσιο της υπογραφής του
Συμφώνου Δημάρχων για μείωση του διοξειδίου του άνθρακα
κατά 20%, επισημαίνοντας την υποχρέωση των ΟΤΑ να προσανατολιστούν στην κατεύθυνση της ανάληψης πρωτοβουλιών για την προώθηση πολιτικών φιλικών προς το περιβάλλον.
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (2Χ2)
ΑΠΕΔΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Ο Πανελευσινιακός με καλύτερους παίκτες
τους Τζόνσον
και Μάρει να
κάνουν την διαφορά και την
"σφραγίδα" του
Κουστένη
ο
Πανελευσινιακός πέρασε νικηφόρα (65-70) από τα Τρίκαλα.
Ο Πανελευσινιακός παρουσίασε εξαιρετική πολυφωνία
στην επίθεση, αφού σκόραραν και οι 11 παίκτες που
χρησιμοποίησε ο Τζίμης Κουστένης.
Ο Ελάιζα Τζόνσον ήταν ό,τι καλύτερο είχε να παρουσιάσει ο Πανελευσινιακός στην έδρα των Τρικάλων.
Σκόραρε 19 πόντους (2/7 δίπ., 5/6τρίπ.), κατέβασε 6
ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ, σε 29'11''.
Ότι δεν μπορούσαν να κάνουν στο παρκέ μέχρι πριν
από δυο εβδομάδες οι «σταχυοφόροι» το πράττουν με
την έλευση του Κουστένη, ο οποίος έχει δώσει ρόλους
στους παίκτες και τους έχει εμπνεύσει, προκειμένου να
βγάλουν στο παρκέ τον καλύτερο εαυτό τους.
Οι δυο αμερικανοί Τζόνσον και Μάρει αποτέλεσαν την
βάση πάνω στην οποία «έχτισε» το παιχνίδι της η
ομάδα της Ελευσίνας, η οποία μετά το πρώτο 10λεπτο
(17-13) έλεγξε τον ρυθμό. Πήρε ένα προβάδισμα που
διατήρησε ως το τέλος του πρώτου μέρους (34-39),
καθώς ο Αθανασούλας συνέδραμε επιθετικά όπως και ο
Ρόμπινσον.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-13, 34-39, 52-51, 65-70.
ΤΡΙΚΑΛΑ (Φλεβαράκης): Ίνγκραμ 10 (2/7 τριπ., 4
ριμπ.), Νικολόπουλος, Τρέισι 4, Μπόουι 15 (2/6 τριπ., 5
ασίστ), Τσούπκοβιτς 15 (3/9 τριπ., 6 ριμπ.), Πάνος 16 (6
ριμπ.), Σπανός 5 (1/3 τριπ.), Ματαλών, Βαρυτιμιάδης,
Χουχούμης, Μίλκοβιτς.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Κουστένης): Κοξ 6 (2/3 τριπ.),
Ρόμπινσον 8, Τσακαλέρης 1, Βασιλόπουλος 3 (1/3
τριπ.), Μάρει 12 (6 ριμπ.), Αθανασούλας 9 (1/3 τριπ., 6
ριμπ., 3 ασίστ), Μάρκοβιτς 5, Δορκοφίκης 4, Ιωάννου 1,
Τζόνσον 19 (5/6 τριπ., 6 ριμπ.), Καλλές 2.
ΤΖΙΜΗΣ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ: ‘’ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΝΙΚΗ ΜΑΣ’’

Ικανοποιημένος ήταν ο προπονητής του Πανελευσινιακού
Τζίμης Κουστένης απο την σπουδαία επιτυχία του Πανελευσινιακού στα Τρίκαλα. Ο ίδιος στην συνέντεξη τύπου τόνισε:
«Γνωρίζαμε ερχόμενοι εδώ πέρα ότι θα είναι ένα πάρα πολύ
δύσκολο παιχνίδι, πόσο μάλλον όταν παίζεις εκτός έδρας με
μία ομάδα όπως είναι τα Τρίκαλα που έχει ήδη εμπεδώσει την
προπονητική φιλοσοφία του προπονητή της αφού είναι και η
δεύτερη χρονιά που βρίσκεται στην ομάδα. Κλειδί του αγώνα
είχαμε πει πριν έρθουμε εδώ ότι θα είναι ο ρυθμός, για να μην
λέμε κάποια πράγματα έτσι αόριστα όταν λέμε ρυθμό εννοούμε το τέμπο, να μην επιτρέψουμε στην ομάδα των Τρικάλων να
πάει σε πολλές επιθέσεις, να σκοράρει εύκολους πόντους
μέσα από φάσεις τρανζίσιον, είτε είναι πρωτεύων, είτε δευτερεύων αιφνιδιασμός και έτσι να μπορούμε να κατεβάσουμε, να
κρατήσουμε το σκορ όσο γίνεται σε επίπεδα κάτω των 75-80
πόντων» υποστήριξε ο τεχνικός της ομάδας της Ελευσίνας.
«Ως ένα σημείο δουλέψαμε αρκετά, είχαμε βέβαια κάποια
κενά, χάσαμε κάποια στιγμή τη συγκέντρωση μας κάτι το οποίο
είναι φυσιολογικό για την εποχή αυτή μιας και εγώ είμαι στην
ομάδα δύο εβδομάδες και είναι λογικό κάποιες στιγμές οι παίκτες να μπερδεύονται .
Θεωρώ από εκεί και πέρα ότι επιβάλλαμε τον ρυθμό, μπήκαμε στο τέταρτο δεκάλεπτο κόντρα σε ένα μικρό προβάδισμα
αλλά σταθερό, με το αποτέλεσμα να φτάσουμε στο τέλος σε μία
νίκη που θεωρώ ότι ήταν δίκαιη και αυτό αντικατοπτρίστηκε
από τα ριμπάουντ, από τα κλεψίματα, από όλους τους τομείς.
Για μας αυτή η νίκη μπορεί να είναι πολύ σημαντική, αφού είναι
επί μιας ομάδας που κινείται στα ίδια επίπεδα με μας. Επόμενο βήμα για εμάς ένα θετικό αποτέλεσμα μέσα στο Ρέθυμνο»

πρόσθεσε.

Γ΄ ΕΣΚΑΝΑ ΑΝΔΡΩΝ:

Ο ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 61-54 ΕΚΤΟΣ
ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΗΝ
ΓΟΥΒΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 45-65

Για την 7η αγωνιστική της ΓΈΣΚΑΝΑ ο ΓΑΣ Ελευσίνας
επικράτησε εκτός έδρας της Ηλεκτρούπολης 54-61, ενώ
ο ΟΚ Ελευσίνας γνώρισε την ήττα στην Γούβα απο τον
Αστέραν Αγίου Δημητρίου 45-65.Αναλυτικά:

ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ 54-61(24-40)
Διαιτητές : Παυλόπουλος Γιαννακόπουλος
ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ (Καρατζούνης): Γραικούσης 5
Ριζούλης , Χατζηγώγος 2, Τσάγγας , Ρόζος 9(3), Πετς ,
Καμακάρης 14, Σταθόπουλος 18(1) Λύρας , Παπαδημητρίου 3, Μελισσάρης , Γαλάτης 3(1)
ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ (Μαυρογιάννης) Παπαϊωάνου 15 , Στεφάνου 3(1) , Παρμαξίδης , Καρράς 10(1) , Παραλής ,
Αντωνίου 9, Κοσκονάς 9(2), Λάσκος 15 , Μαρούγκας

ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜ. 45-65(25-29)
Διαιτητές: Σπυρόπουλος Καφαντάρης
ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(Διολέτης, Τσικίνας): Μπακογιάννης ,
Τηγάνης , Αντωνάρας 11 , Πατάλας 11(3), Χρήστου,
Παπαχριστοδούλου 4, Δούκας , Ντάφας 2, Δασκαλάκης
9(1) Αρβανίτης 3, Κουρίλας 3, Λιώρης 2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜ. (Ζερβουλάκος Νικάκης ): Παναγόπουλος , Μανίκας 4, Ταρανάς 4, Κουτρόπουλος
17(4), Κασσάνος 15, Αδράμης 4, Αποστολκάκης 13,
Κουντούρης 2, Λούκος , Χριστόπουλος 2, Παπαζαχαρίου 3, Δούβος 1
***Η επόμενη αγωνιστική θα γίνει στις 21/11: Κλειστό
Ανδρέας Δασκαλάκης(21:00): ΓΑΣ Ελευσίνας-Δάφνη
Αγίου Δημητρίου. Κλειστό Ρέντη(20:30): ΑΕ Ρέντη-ΟΚ
Ελευσίνας.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΙΣ ΝΙΚΕΣ Ο ΑΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ...

Επέστρεψε στις νίκες το Χαιδάρι αφού επικράτησε του Καματερού με
1-0. Το γκόλ σημειώθηκε στο 17' όταν από καταπληκτική 40αρα μπαλιά
του Χριστούλη, ο Κορώνας έβαλε τη μπάλα μπροστά, μπήκε με δύναμη στην περιοχή και πλάσαρε στη γωνία. Στο 37 οι ρόλοι αντιστράφηκαν αφού από πάσα του Καρώνα ο Χριστούλης βγήκε απέναντι από τον
Σκαματζούρα αλλά το πλασέ του δεν ήταν καλό και η ευκαιρία χάθηκε.
Στο 57 πλασέ του Κασάπη σε νεο τετ α τετ αποκρούστηκε από τον τερματοφύλακα του Καματερού, ενώ στο 84, το κανονικό γκόλ του Καρώνα ακυρώθηκε σαν επιθετικό φάουλ.
Δυο λεπτά πριν να λήξει το μάτς απειλήθηκε σύρραξη, όταν ο παίκτης του Καματερού Μπούγιας, ο οποίος είχε
αποβληθεί δευτερόλεπτα πριν, έπεσε στο έδαφος προσποιούμενος τον τραυματία από δήθεν χτύπημα ( που κανείς
δεν είδε!). Αξίζει να σημειωθεί επίσης το γεγονός ότι στη σχεδόν γεμάτη εξέδρα του Χαϊδαρίου, φιλοξενήθηκαν 30
περίπου οπαδοί του Καματερού, χωρίς να συμβεί το παραμικρό!
Με λάθη η διαιτησία των κκ Ζαραβίνου, Μπαμπά, Νικολαϊδη.
Χαϊδάρι: Τριανταφύλλου, Παναγιωτακόπουλος, Νούλας, Παπαδόπουλος, (60 Τουρκοχωρίτης), Αρβανίτης, Κασάπης, Ρούσα, (78 Πολίτης), Χριστούλης, Καρώνας, Μπατής (λόγω τραυματισμού πανταζόπουλος), Διαμάντης.
Καματερό: Σκαμαντζούρος, Τρακόσης, Δαυίδ, Γαλανός, Παππάς, Μπαλάρης, Σπυρόπουλος Χρ, Σπυρόπουλος Π,
Παναγιωτακόπουλος, Μπούγιας, Κουνάδης, (46 Μανάρης).

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΘΙΑΚΗ
ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ

<<Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ
ΟΛΟΥΣ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΑΠΟ ΠΟΤΕ,ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ
ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ..>>.

Μετά την αναδιάρθρωση που
πραγματοποιήθηκε στο Δ.Σ του
συλλόγου,η νέα του σύνθεση
είναι η ακόλουθη:
Πρόεδροι: Παθιάκης Αλέξανδρος και Γιαλιάς Γιώργος(υιός)
Αντιπρόεδρος Α :Γιαλιάς Γιώργος(πατέρας)
Αντιπρόεδρος Β: Τερζίου Κατερίνα
Γενική γραμματέας: Μαλανδρίνου Σούλα
Ταμίας: Τοπτίδης Σάββας
Υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος: Κοντολαιμάκης
Στέλιος
Υπεύθυνος τύπου και ενημέρωσης: Καράκος Αγγελος
Μέλη: Κριεκούκης Θανάσης-Κουτσαυτάκης Παναγιώτης-Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης-Γιαλιάς ΣτέλιοςΒασιλείου Βασιλική-Γιμελιάρης Στέλιος-Αναγνώστου
Δημήτρης

Αναπληρωματικά μέλη :Παπαδάκης Νίκος-Γιαλιάς
Χρήστος

***Μέτα την ανάληψη των καθηκόντων του,ο νέος
πρόεδρος κ. Παθιάκης Αλέξανδρος προέβη στην εξής
δήλωση: "Μετά τις μαζικές παραιτήσεις των μελών του
Δ.Σ του συλλόγου και προκειμένου η ομάδα να μην μείνει διοικητικά ακέφαλη για την συνέχεια του πρωταθλήματος,με ότι αυτό συνεπάγεται,αισθάνθηκα την ανάγκη,σαν πρώην πρόεδρος του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο
τα δύσκολα χρόνια της Ε.Π.Σ.Δ.Α και αντιπρόεδρος των
διοικήσεων των κ.κ Γιαλιά και Παπαδάκη,να ηγηθώ μιας
προσπάθειας ώστε η ομάδα να συνεχίσει να αγωνίζεται
στο πρωτάθλημα της Γ Εθνικής και να διεκδικήσει τις
πιθανότητες που της αναλογούν για την κατάκτηση του.
Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Δ.Σ που ανακάλεσαν τις παραιτήσεις τους και δήλωσαν παρόντες
στην προσπάθεια αυτή δείχνοντας με αυτό τον τρόπο
και την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο μου.
Θα ήταν τελείως άδικο όλη αυτή η προσπάθεια που
γίνεται για να επανέλθει ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ στις
επαγγελματικες κατηγορίες να πήγαινε χαμένη εξαιτίας
ενός άτυχου αποτελέσματος.Τέλος θέλω να απευθύνω
κάλεσμα σε όλο το φίλαθλο κοινό της πόλης της Ελευσίνας να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια.
Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ
ΟΛΟΥΣ,ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΠΟΤΕ,ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ
ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ.."
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Ο ΚΡΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ
ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΑ 2-0

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΣΔΑ:
''ΧΑΡΜΑ ΙΔΕΣΘΑΙ'' Ο ΠΑΟΚ
ΜΑΝΔΡΑΣ 3-0 ΤΟΝ ΠΥΡΡΙΧΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο ΠΑΟ Κουντούρων Μάνδρας στο ντέρμπι της αγωνιστικής επικράτησε με 3-0 του Πυρρίχιου Ασπροπύργου.
Σε πολλά κέφια οι παίκτες του Γιώργου Σωτήρχου
κατάφεραν να επιβάλλουν τον δικό τους ρυθμό και να
κερδίσουν δίκαια.
Οι φιλοξενούμενοι του Αποστόλη Λινάρδου βρέθηκαν
σε άσχημη ημέρα. Ο αγώνας έγινε σε ένα ακατάλληλο
και βαρύ αγωνιστικό χώρο.
Τατέρματα του ΠΑΟΚ σημείωσαν οι: Στέρπης 31' Στεφανίδης 72' Παπακωνσταντίνου 84' με κεφαλιά.
Διατήτευσε Κορδολαίμης. Βοηθοί: Μουγιακάκος,
Καπρέτσος.
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ(προπονητής Γιώργος Σωτήρχος):
Τσέπερης, Μπόνο, Λάλας(79'Τσιανάκας), Δρούγγος,
Νταλεμτζάρης, Θεοδωρόπουλος, Στέρπης (77'Σακόβ),
Κόρμαλης (52'Σταφανίδης), Μπασέτας, Καζαντζίδης,
Παπακωνσταντίνου.
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(προπονητής Αποστόλης Λινάρδος): Παλατσίδης, Λευκόπουλος, Μερκάι, Στεφανίδης, Κυριακίδης(86'Μαυρίδης), Αποστολόπουλος
(46'Κωνσταντινίδης), Βάσης, Καλαιτζίδης,Κέσοβ(66'Φαμελιάδης) Παπαδόπουλος.

Ο ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ 2-0
ΤΟΝ ΜΕΓΑΡΙΚΟ

Ο Κριός στο τοπικό ντέρμπι του
Ασπροπύργου ήταν ο νικητής αφού επικράτησε του Αίαντα με 2-0. Οι παίκτες
του Νίκου Τσάμογλου καθάρισαν το παιχνίδι απο το πρώτο ημίχρονο αφού
σημείωσαν και τα δύο τους τέρματα με
τον Ζώτο 35' είχε προηγηθεί δοκάρι του
Παναγιώτου, και 40'.Δαιτητής Σταθόπουλος. Βοηθοί: Βεζυράκης, Οικονόμου
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ(προπονητής Κώστας
Λινάρδος): Πλάκα, Μαρινόπουλος, Χλήνος(25'λόγω τραυματισμού Στρίγγος), Ρουμελίδης,
Ντούρος, Κουβίδης, Παπαδόπουλος, Σπαρίδης (80΄Γιαμπασάκης), Καλύβας(65'Λυγερός), Κλογκέρι, Τάτσης.
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(προπονητής Νίκος Τσάμογλου):Ζερζελίδης, Μίχος, Καλοειδάς, Σίνος Λ, Σίνος Ε,
Σύρος, Βαλμάς(89'Γεροδήμος), Τόλας, Παναγιώτου
(89'Πέππας), Πέγκος (71'Αθανασόπουλος), Ζώτος.

Κλύτερος στο β'ημίχρονο ο Ικαρος Νεοκτίστων επικράτησε του Μεγαρικού με 2-0. Τα τέρματα της ομάδος
του Γιάννη Πρίφτη
σημείωσαν οι: Ασλανίδης 79' Αμπατζής 86'.
Διαιτήτευσε ο Δημητρόπουλος με βοηθούς τους:
Βάτσιο και Πρέντζα.
ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ(προπονητής Γιάννης Πρίφτης): Κατσαπρίνης, Χατζηαντωνάκης(89'Καραγιάννης),
Μαρτίδης, Ντεγκράν, Ασλανίδης, Καμπόλης,
Βράντζας, Πρίφτης(56Παπαντώνης), Ατματζίδης,
(67'Βλάχος), Μπετσόλι.
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ: Πανταζής, Κίτσιος(51Ά.Σάλτας), Υφαντής. Φυλακτός, Γ.Σάλτας, Μήνος, Σακκάς, Λουκάς,
Ηλίας, Κολλάτας, Πιστοφίδης, Καλαιτζής(79'Χατζόπουλος).

Υστερα από ένα αμφίροπο παιχνίδι ο Ατταλος Νέας
Περάμου και η ΑΕ Ζεφυρίου αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1.
Προηγήθηκε η ΑΕΖ στο 23' με σούτ του Ιωσηφίδη.
Στην φάση του γκόλ η μπάλα κτύπησε στο δοκάρι και
μετά στην πλάτη του τερματοφύλακα του Ατταλου Πορανίδη. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον νεοισελθόντα
Τζελάι 77'.Διαιτήτευσε ο Σταμάτης. Βοηθοί: Πατέστη,
Πιπή
ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ(προπονητής Γιώργος Ανανιάδης): Πορανίδης, Μπαγδάτογλου, Φραγκόπουλος,
Δικράν(76'Κουτσομύτης), Ευσταθιάδης, Ασλανίδης, Αριστόπουλος(66'Τζελάι), Κουμτζίδης, Μονέ, Κουσίδης,
Πρισιμιτζής.
ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ(προπονητής Γιώργος Αδάκτυλος):
Δημητρίου,
Κλαμιώτης,
Νασάι,
Πουλικίδης,
Δήμας(61'Σφακινάκης
ΑΓ),
Σφακιανάκης
Αν,
Γκότση,Θανάσης, Ιωσηφίδης(89'Μπολάνο),Ιορδανίδης
(78'Χαιντούτης), Ράγγος.

Υστερα απο ένα αμφίροπο μάτς ο Αστέρας Ανω Λιοσίων και ο Σκορπιός Φυλής αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1.
Προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι
με τον Καλλινίκο στο 74' και ισοφάρισαν οι φιλοξενούμενοι με τον Θάνο 84'.
Η ομάδα του Αστέρα είχε δοκάρι στο 25' με τον
Κοκουρδέλη.
ΑΣΤΕΡΑΣ
Α.
ΛΙΟΣΙΩΝ:
Κρητικός,
Παπαιωάννου(63'Καραγιάννης), Σμαίλης, Βείζι(46'Θεοδωρόπουλος), Τσολακίδης), Δαμιανόπουλος,Βασιλείου
Κοκουρδέλης, Καλλίνικος, Τσεβάς(79'Κληματιανός).
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ(προπονητής Παναγιώτης Λουμάκης): Χάζλαρης, Γιαννακουδάκης, Χρυσανθίδης,
Λάσπας, Λέκος, Κοκόριας, Κατσάρας(79'Πέππας)
Θάνος, Καιταζής (60'Τζωρτζολάκης), Ρίζος, Ελευθεριάδης.

Η ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΣΙΜΠΗΣΕ ΒΑΘΜΟ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ

Ο ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 1-0
ΤΟΝ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟ

ΙΣΟΠΑΛΟΙ 1-1 ΑΣΤΕΡΑΣ
ΛΙΟΣΩΝ-ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ

Σε φιλική αναμέτρηση που διξήχθει στο γήπεδο του Αχαρναικού,
η τοπική ομάδα επικράτησε του Μανδραικού με 1-0. Το νικητήριο
γκολ των “πρασίνων” σημείωσε ο Εμέκα.
ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ(προπονητής Γιώργος Βαζάκας): Κουμής, Μωυσιάδης, Δημόπουλος, Καλαμιώτης, Κουλός, Νιάρος, Εμέκα, Καλογερόπουλος, Ιορδανίδης, Ταμπάκης, Χατζηκοσμάς.
Αγωνίστηκαν και οι: Αθανασόπουλος Μανουσάκης, Ιωαννίδης,
Παπαδόπουλος, Παπτόλιος, Ζώνας, Ψύχος, Στουρνάρας,
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ(προπονητής Νίκος Βαμβακούλας): Παλιγκίνης, Μπινιχάκης, Νηφαδόπουλος, Κρητικός, Φερεντίνος, Ζαγκλής, Αμντουραχμάνι, Σιγάλας, Καουνάς, Μπέντας, Μποδώνιας.
Αγωνίστηκαν και οι: Μανασίδης, Ασημάκης, Μιχάλαρης, Τράκας, Κοκολάκης, Μπεγκλεντζής, Σάμαρης.

ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΥ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δοικητικό Συμβούλιο του Μανδραικού Α.Ο ύστερα απο την γενική συνέλευση που
έγινε στα γραφεία του συλλόγου.
Το νέο Δ.Σ απαρτίζεται απο τους:
Δήμος Πέππας(πρόεδρος) Γιώργος Τσάκαλος( Α’αντιπρόεδρος) Τάσος Μαρούγκας(Β’αντιππρόεδος)
Δημήτρης Τσάμος(γενικός γραμματέας) Δημήτρης Παπακωνσταντίνου(αναπληρωματικός γενικός γραμματέας)
Γιάννης Τσαντήλας(γενικός αρχηγός)
Ρήγος Δημήτρης του Χρήστου -παλιός ποδοσφαιριστής(αναπληρωτής γενικός αρχηγός)
Παναγιώτης Κωνσταντώνης(ταμίας) Αθανάσιος Αλεξάνδρου(έφορος)
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Ρόκκας Χρήστος Τσαντούλης Ιωάννης(σύμβουλος) (Υπεύθυνοι ακαδημιών)
Πέτρου Φίλιππας Μίλιος Παναγιώτης Βιολέτης Γεώργιος Κώνστας Βασίλης Γερόλυμος Νικήτας(αναπληρωματικό
μέλος).
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ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 4-1
ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Στο τοπικό ντέρμπι της Δυτικής Αττικής για την 7η
αγωνιστική ο Πανελευσινιακός μπροστά σε 1000 φιλάθλους επικράτησε του Αστέρα Μαγούλας με 4-1 και
ξαναμπήκε στο κόλπο ανόδου.
ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ

Στο 19'ανατροπή του Σκαφτούρου μέσα στην περιοχή
απο τον Τσούπρο ο διαιτητής Μιχελής έδειξε παίζεται
προκαλώντας τις διαμαρτυρίες των φιλοξενουμένων.
Στην συνέχεια 23' χέρι του Τσούπρου πάλι ο ο ρέφερι
απο τον Πειραιά έδειξε συνέχεια στον αγώνα. Στο
31΄διπλή απόκρουση του τερματοφύλακα Βασιλειάδη
σε διαδοχικά σούτ των Δουκάκη και Σκαφτούρου. Τέσσερα λεπτά αργότερα δυνατό σούτ του Σκαφτούρου
πέρασε σύριζα άουτ απο το αριστερό κάθετο δοκάρι
του τερματοφύλακα του Αστέρα Βασιλειάδη. Στο 37'
ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Σκαφτούρος με σούτ σημείωσε το 0-1.
Δυνατό σούτ του Δουκάκη στο 54' κτύπησε στο δοκάρι
του Βασιλειάδη. Στο 61' ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Δουκάκης με
σούτ πέτυχε το 0-2. Επτά λεπτά αργότερα ΓΚΟΛΛΛΛΛ
ο Βασιλείου με σούτ ύστερα απο σέντρα του Χαλκίδη
μείωσε σε 1-2. Στην συνέχεια στο 86' ο Παπαπαναγιώτου με σούτ μέσα απο την περιοχή πέτυχε το 1-3. Για
να σημειώσει στις καθυστερήσεις 90+3 ο Μιχελής μέσα
σε αποθέωσει το 1-4.
Διαιτητής Μιχελής.Βοηθοί: Παπανδριόπουλος, Χαλβατζάκος (Πειραιά).
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ(προπονητής Αλκης Ελευθεριάδης): Βασιλειάδης, Τσατίδης(81'Μανωλιάς), Τσαγγάρης,
Βασιλείου, Τσούπρος, Δημόπουλος, Κούγιας(46'Κλήμης), Ελβις, Τσακώνης, Ανδριανόπουλος, Επιτροπάκης(60' Χαλκίδης).

Χριστούγεννα με την Εφορία

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να καταβάλουν κοντά στα 3 δισ. στις επόμενες 95 ημέρες

Μέχρι τα μέσα της εβδομάδας εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι μπορούσαν να ελπίζουν ότι έως τα Χριστούγεννα δεν
θα χρειαστεί να βάλουν το χέρι όσο πιο βαθιά φτάνει στην τσέπη

Σφοδρή κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ

Α. Σαμαράς: «Κάνουμε τα πάντα να
μειώσουμε το χρέος, όταν άλλοι κάνουν
ό,τι μπορούν για να επιστρέψουν
στον αναγκαστικό δανεισμό»

Σφοδρή κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ για τις προτάσεις του για το
χρέος εξαπολύει ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς
οποίος παράλληλα προτάσσει ως μείζον ζητούμενο για τη
συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και την οριστική έξοδο από
την κρίση την πολιτική και οικονομική σταθερότητα.
Σε άρθρο του στην Καθημερινή της Κυριακής, με τίτλο «Η
επόμενη μέρα: Μεταρρυθμιστικό άλμα στο αύριο» μέσω
του οποίου ασκεί σφοδρή κρτική για το ζήτημα του χρέους.
Ο Αντ. Σαμαράς αφού παραθέτει τα βήματα που έχουν
γίνει ως τώρα για την απομείωση του χρέους και σημειώ

Αναπληρωματικοί:Χαλκίδης, Κλήμης, Μουρούτσος,
Ζώτος, Παντελίδης, Μιχαήλος, Μανωλιάς.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (προπονητής Κώστας Παρθενίου): Τσακιλτζίδης, Κωνσταντινίδης, Τσίγκρος(68'Τσουμάγκας), Παπαπαναγιώτου, Οικονομόπουλος, Ριζογιάννης, Δουκάκης, Εβερετ, Σκαφτούρος(78' Μεχμέτογλου),
Κατσικιάς(69' Μιχελής), Μακρίδης.
Αναπληρωματικοί: Χύσο, Κολοβός, Τσουμάγκας,
Αρχοντάκης, Αλεξανδρόπουλος, Μιχελής, Μεχμέτογλου.
***Να σημειώσουμε ότι ι Ιβάν Ρούσσεφ είχε δηλωθεί
στην αρχική ενδεκάδα αλλά έπαθε τράβηγμα στο ζέσταμα και την θέση του πήρε ο Κατσικιάς.

Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 3-1 ΤΟΝ
ΑΙΟΛΙΚΟ

Το ντεμπούτο του Βασίλη Στασινόπουλου στον πάγκο
των «κιτρινόμαυρων», συνδυάστηκε με το πρώτο «τρίποντο» της χρονιάς, αφού επικράτησε με 3-1 του Αιολικού.
Οι κιτρινόμαυροι προηγήθηκαν στο 12’, με τον Σελμανάι να εκμεταλλεύεται το λάθος κοντρόλ του Παπαζούδη και με πλασέ να κάνει το 1-0. Οι νησιώτες προσπάθησαν να απειλήσουν, αλλά δεν μπόρεσαν να
δημιουργήσουν επικίνδυνες φάσεις.
Στο 60’ και μετά από στημένη φάση, ο Αλεβίζος με
πλασέ έγραψε το 2-0. Οι παίκτες του Βαγγέλη Γούτη
συνέχισαν το πρέσινγκ και στο 86’ ο Παπαζούδης μείωσε με κεφαλιά σε 2-1. Όμως στις καθυστερήσεις, ο
Σελμανάι και πάλι εκμεταλλεύτηκε λάθος του Μάππα
και έγραψε το 3-1, που ήταν και το τελικό σκορ.Ο Αιολικός τελείωσε το μάτς με 10 παίκτες αφού αποβλήθηκε
με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Λένγκα 83'.
Βύζας Μεγάρων (Μιχάλης Στασινόπουλος): Διαμαντής
Χουστουλάκης, Διαμαντόπουλος, Βασιλάκης (85’ Παπαδόπουλος), Δημακάκος, Σιδερής (68’ Βλάχος), Αλεβίζος
(76’ Κολιόπουλος), Μιχαλόπουλος, Στρατάκης, Μητσόπουλος, Σελμανάι
Αιολικός (Βαγγέλη Γούτης): Μάππας, Καδής (65’ Τόρρες), Λένγκα, Παπαζούδης, Μουτζούρης, Μπακάλης
(77’ Σεραφίγγος), Μίχος, Γάλας, Μιχαλάκης, Λαλάς (58’
Πασαλίδης), Ζαγοριανός.
για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους στην Εφορία.
Ολος ο ΕΝΦΙΑ και η τρίτη δόση φόρου εισοδήματος μαζί με
την έκτακτη εισφορά, το τέλος επιτηδεύματος ή τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης που ενσωματώνεται κατά περίπτωση στο
εκκαθαριστικό θα μπορούσαν να μπουν στη ρύθμιση των 72100 δόσεων, αφήνοντας ως μόνη μεγάλη εκκρεμότητα έως το
τέλος του έτους την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας. Τα υπόλοιπα έμπαιναν σε πολλές χαμηλότοκες δόσεις.

νει πως η Ελλάδα διεκδικεί πρόσθετες ελαφρύνσεις,
διευκρινίζει ότι μια χώρα που δεν έχει βιώσιμο χρέος, δεν
μπορεί να δανειστεί από τις αγορές» καταλήγει.
Ο πρωθυπουργός αναφέρεται σε τέσσερις συγκεκριμένους άξονες: Ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, ανταποδοτικά έσοδα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με πρώτο τον
ΕΝΦΙΑ, αναβάθμιση της δημόσιας Παιδείας και απλοποίηση και εξορθολογισμό του φορολογικού συστήματος με
σταδιακή μείωση φόρων.
Ο κ. Σαμαράς αναφέρει πως για την πολιτική σταθερότητα είναι κρίσιμες παράμετροι, η εκλογή Προέδρου από την
παρούσα Βουλή και να προχωρήσει απρόσκοπτα η
Συνταγματική Αναθεώρηση που ξεκινά. Παράλληλα, τονίζει, χρειάζεται γενικότερη οικονομική σταθερότητα.
«Κάνουμε τα πάντα να μειώσουμε το χρέος, όταν κάποιοι άλλοι κάνουν ότι μπορούν για να επιστρέψουν στον
αναγκαστικό δανεισμό» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ.
Σαμαράς.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Αχαϊκή - Kαλαμάτα 1-4 (83' Κωστής - 29' Σαλαπάτας,
49', 52' Ηλιόπουλος, 78' Καλαντζής)
Παναρκαδικός – ΑΟ Λουτράκι 0-0
Παναργειακός – ΠΑΟ Βάρδας 3-0 (17' Ετόφ, 71' Πούτσι, 90' Λιόσης)
Αστέρας Μαγούλας – Πανελευσινιακός 1-4
Βύζας Μεγάρων – Αιολικός 3-1 (12', 90+ Σελμανάι, 60'
Αλεβίζος - 86' Παπαζούδης)
Δόξα Νέας Μανωλάδας – Ερμής Κιβερίου 0-0
ΑΟ Κύμης - Μανδραϊκός 0-3 (άνευ αγώνα)
Η Βαθμολογία (σε 7 αγώνες)

Παναργειακός
16-2 17
Δόξα Ν. Μανολάδας 7-1 15
Πανελευσινιακός
10-7 15
Καλαμάτα
9-4 14
Αιολικός
13-5 13
ΠΑΟ Λουτρακίου
5-0 12
ΠΑΟ Βάρδας
8-10 8
3-4 7
Ερμής Κυβερίου
Αχαϊκή
5-13 6
Ζακυνθιακός
7-9 6
Αστέρας Μαγούλας 6-10 5
Παναρκαδικός
5-12 5
Μανδραϊκός
4-6 4
Βύζας Μεγάρων
5-9 4
Κύμη
- * Ρεπό έχουν κάνει: Αιολικός, Μανδραϊκός, Λουτράκι,
Παναρκαδικός, Κύμη, Βύζας μεγάρων, Ζακυνθιακός
* Η Κύμη έχει αποσυρθεί από το πρωτάθλημα.
Επόμενη αγωνιστική (8η)
Παναρκαδικός – Αχαϊκή
Καλαμάτα – Παναργεικός
ΠΑΟ Λουτρακίου – Κύμη
ΠΑΟ Βάρδας – Αστέρας Μαγούλας
Μανδραϊκός – Βύζας Μεγάρων
Πανελευσινιακός – Δόξα Μανολάδας
Αιολικός – Ζακυνθιακός
Ρεπό: Ερμής Κιβερίου

Οι τέσσερις λέξεις που διεγράφησαν στον νόμο για τις εκατό
δόσεις με τη γνωστή τροπολογία φέρνουν όλους αυτούς τους
φορολογουμένους προ τετελεσμένων.
Θα κάνουν Χριστούγεννα με την Εφορία κι αν δεν θέλουν να
έρθουν αντιμέτωποι με κατασχέσεις περιουσιακών τους στοιχείων μετά το άτυπο πάγωμα έως τις γιορτές θα πρέπει να καταβάλουν κοντά στα 3 δισ. ευρώ μέσα στις επόμενες 95 ημέρες.
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ
MSc. Πανεπιστημίου Αθηνών

•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
•ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
•ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
•ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
Φυλής 3, 3ος όροφος (έναντι Ταχυδρομείου) - Ασπρόπυργος
Τηλ./fax: 210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com
22.5.14

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ
Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος

Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 & 210 5571996

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Πωλείται ξυλουργικό μηχάνημα
(πλάτη, σβούρα, ξεχοντριστήρας, δίσκος,
τρυπάνι) σε λογική τιμή.
Πληροφορίες στο 210 5548930
ή στο 6972203340

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
στο mail: cv@ksmhr.gr
ή μέσω fax στον αριθμό 2118008866.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονοκατοικία 100τμ με ηλιακό, θέρμανση, τζάκι, πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948 911
222 κα Βασιλείου. (22.9.14)
Ενοικιάζεται πλήρως επιπλωμένο οροφοδιαμέρισμα 90 τμ
στη Μάνδρα, πλησίον της
κεντρικής πλατείας, σε διώροφη οικοδομή, επί οικοπέδου
500 τμ, με κήπο. Ενοίκιο:450
ευρώ. Είναι σε άριστη κατάσταση, διαθέτει αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμό και θέση σταθμεύσεως. Τηλ επικοινωνίας:
210-5555391, 6937895583
Ενοικιάζεται ισόγεια κατοικία
60 τμ στην Ελευσίνα, με
αυτό- νομη θέρμανση. Τηλ.
επικοινω νίας 6977680930.
(16.7.14)

διαμέρισμα 60 τμ με ηλιακό,,
αυτόνομη θέρμανση, θέση
p a r k i n g .
Τηλ:6937050218(4.11.14)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρομάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120
τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδομήσιμος, σε τριώροφη οικοδομή με πιλοτή. Πωλείται και
χωριστά, ήσυχο σημείο, τιμή
ευκαιρίας. Τηλ. 6973315768
(7.5.14)

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.

Ενοικιάζεται στη Μάνδρα διαμέρισμα 125 τ.μ.ισόγειο σε διόροφη οικοδομή, 3 κρεββατοκάμαρες, 2 μπάνια, ηλιακός, επιδαπέδια θέρμανση, ΔΕΗ &
ΕΥΔΑΠ πληρωμένα λόγω
φωτοβολταϊκών. 450€/μήνα
συζητήσημη. Τηλ:
6987165866, κος Τσάμος.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

(5.5.14)

Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:

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

6944132114 (30.1.14)
Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου
Τρυπιτσίδη Σοφία,
Πτυχιούχος του τμήματος
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής
και Ψυχολογίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
τηλ.: 6971862201 και e-mail:
sofi_tripitsidou@hotmail.com
Φιλόλογος καθηγήτρια κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου,με
12ετή εμπειρία μαθημάτων
θεωρητικής κατεύθυνσης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου.Τηλέφωνα: 210-5540847,
6932425665(19.9.13)
ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται κοπέλα που να γνωρίζει κρέπα, σάντουιτς, καφέδες
για κατάστημα της περιοχής
του Ασπροπύργου. Τηλ επικοινωνίας: 6979113414, κος
Δημήτρης (24.7.14)
· ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ CNC
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επικοινωνίας 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 συστάσεις, για πλήρη απασχόληση σε
φαρμακείο στον Ασπρόπυργο
Αττικής.Απαραίτητες γνώσεις
Η/Υ,αγγλικών και πιστοποιημένο πτυχίο βοηθού φαρμακείου.
Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .
Τηλέφωνο-Φαξ:
2105575911(έπειτα απο τηλεφωνική συννενόηση)

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Αλ.
Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα210-5572695,
6932215870
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 2105573042. Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει τη
φύλαξη παιδιών στην περιοχή της
Ελευσίνας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμένων 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

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Σαλαμίνος 40,
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνα: 2105571472, 210-5570337. Fax:
210-5575184. Κινητά:
6979221888, 6979221885.

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6986734365
Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . Τηλεφωνο επικοινωνιας:6908855698
Κύριος 75 ετών , λάτρης της
φύσης, αναζητά κυρία κοντά
στην ηλικία του για σοβαρή
γνωριμία. Τηλ. 6943014666

Γεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - Χειρούργος

- Αθλητικές κακώσεις
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση
- Παιδοορθ/κα προβλήματα
- Θεραπεία τενοντίτιδων
με αυτόλογους βιολογικούς
παράγοντες PRP

16.11
.12

Για άνεργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ επίσκεψη με τιμολόγηση
ΕΟΠΥΥ.Χατζηδάκη 39 & Δήμητρος γωνία (έναντι Δημαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com
Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
και της Κλινικής Ιπποκράτης
21.11.11

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων
και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισμός,
- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)
(18.3.13)

ΙΒΙΣΚΟΣ
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Στο κατάστημά
μας θα βρείτε:

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

μείγματα μπαχαρικών για ξεχωριστές χρήσεις και γεύσεις και αλάτι διαφόρων 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: 210-5579801

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
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 55465795546930
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

ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ

Εταιρεία μελετών και κατασκευών

Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις για την
εξοικονόμηση ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε ενερενεργειακά.
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίαςταρατσών.
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερθερμότητας.
Εγκατάσταση συστήματος γεωθερμίας.
8.10.14
Τοποθέτηση λαμπτήρων Led.
Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν.
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρεάν.
Τώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμο
(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις
κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου.
Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση σε ετήσια βάση μπορεί να
φτάση και να ξεπεράση το 70%.
Για περισσότερες πληροφορίες σας περιμένουμε στο γραφείο μας,
Φυλής 8Α Ασπρόπυργος. Τηλέφωνο 210-5573042 κ. Μαλιά Άννα.
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ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι εκλογές της 30ης Νοεμβρίου, αποτελούν μοναδική ευκαιρία
για να αλλάξει το μέλλον του τόπου μας.
Η Δημοτική Συνεργασία μπορεί, όλοι μαζί μπορούμε να ανατρέψουμε
το παρελθόν και τους εκπροσώπους του με αφετηρία ΝΙΚΗΣ τη
συγκέντρωση στο Δημοτικό θέατρο Μάνδρας ‘’ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ’’,
σήμερα 17 Νοεμβρίου στις 19:30. Θα είμαστε όλοι εκεί!

Νέα δεδομένα
για τους εργαζόμενους
στους ΟΤΑ

Τι αλλάζει για Πειθαρχικά, προϊσταμένους (ΦΕΚ)

Σ

το Νόμο 4304/2014 (Φ.Ε.Κ.ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
234/23-10-2014), “Έλεγχο των
Οικονομικών και Πολιτικών κομμάτων και
των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες
διατάξεις”, περιλαμβάνονται διατάξεις
που αφορούν στους εργαζόμενους στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μεταξύ αυτών,
ξεχωρίζουμε:
-την σύσταση Επιτροπής στο ΥΠΕΣ για
τη σύνταξη «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
-τη δυνατότητα να παραμείνουν στη
θέση τους οι Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων μέχρι την αντικατάστασή τους
-τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης
έργου με ιατρό εργασίας
…ενώ ταυτόχρονα, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία Πειθαρχικών Συμβουλίων αλλά
και λεπτομέρειες για τη διαδικασία κατά
την οποία οι υπάλληλοι κρίνονται για πειθαρχικές υποθέσεις.
Αναλυτικά, όπως αναφέρει σε σημειωμά της η ΠΟΕ-ΟΤΑ:

Άρθρο 22
Επιτροπή Κωδικοποίηση Δικαίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Στο Υπουργείο Εσωτερικών συστήνεται
Επιτροπή για τη σύνταξη «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
Έργο της Επιτροπής αποτελεί η σύνταξη «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με
την κωδικοποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Τοπική Αυτοδιοίκηση
στην Ελλάδα, όπως ιδίως των διατάξεων
που ρυθμίζουν, για τους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους νομικών προσώπων και επιχειρήσεών τους, την
οργάνωση και λειτουργία τους, την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
τους, κάθε ζήτημα εσόδων, δαπανών,
οικονομικής λειτουργίας και αναπτυξιακής πολιτικής τους.
Η
Επιτροπή
αποτελείται
από:………………………………………
………………..
Με τη διάταξη αυτή (άρθρο 22) συστήνεται Επιτροπή Κωδικοποίησης Δικαίου
Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα συντάξει-

κωδικοποιήσει τη νομοθεσία που θα
αφορά τόσο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό.
Άρθρο 23
«Στον τίτλο και στο α΄ εδάφιο του
άρθρου 7 του Ν.4111/2013, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, μετά τις λέξεις
«των Υπουργείων» προστίθενται οι
λέξεις «και των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης». Η ισχύς του παρόντος
αρχίζει από την 1-9-2014.»
Με τη διάταξη αυτή (άρθρο 23ο) επεκτείνεται και στους Ο.Τ.Α. η δυνατότητα
να παραμείνουν, μετά από αίτησή τους
στην υπηρεσία μέχρι την επιλογή και
τοποθέτηση νέων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και εφόσον δεν έχουν
συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας
τους. Η διάταξη αυτή ισχύει στην περίπτωση που απολύονται αυτοδίκαια από
την υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 27
«Η παρ.10 του άρθρου 12 του
Ν.4071/2012 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως
εξής:

«Για την προαγωγή της υγείας και της
ασφάλειας των εργαζομένων κατά την
εργασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα από
τις διατάξεις του Ν.3850/2010, είναι
δυνατή η σύναψη από τους Ο.Τ.Α., εφόσον ο φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής, συμβάσεων μίσθωσης
έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 6
του Ν.2527/1997) με ιατρό εργασίας και
τεχνικό ασφαλείας ή δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (της παρ.2δ του
άρθρου 15 του Ν.4281/2014) με φυσικά
ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν
συναφείς υπηρεσίες. Νομίμως έχουν
καταρτιστεί συμβάσεις μίσθωσης έργου ή
παροχής υπηρεσιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και
ιδιωτών για τη διασφάλιση της υγιεινής
και ασφάλειας των εργαζομένων βάσει
των διατάξεων του Ν.3850/2010, καθώς
και του προισχύσαντος Ν.1568/1985.»

Με τη διάταξη αυτή (άρθρο 27ο) δίνεται
η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων
μίσθωσης έργου ή Δημοσίων Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με Φυσικά ή
Νομικά Πρόσωπα για την παροχή υπηρεσιών (Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός
Ασφάλειας) μεταξύ των Ο.Τ.Α. για τη διασφάλιση της Υγιεινής και Ασφάλειας των
εργαζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.3850/2010.
Άρθρο 30
Το άρθρο 146Α του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός
Κώδικας, Ν.3528/2007, Α΄ 26) όπως
ισχύει,
αντικαθίσταται
ως
εξής:………………………………………
……………………….
Με τη διάταξη αυτή (άρθρο 30) τροποποιούνται-επαναδιατυπώνονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με
τη συγκρότηση και λειτουργία του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου των
Δημοσίων Υπαλλήλων και των Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., των Δήμων και των
Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

