
"Αετονύχηδες’’
έψαχναν να... 

νοικιάσουν 
διαμερίσματα
στο Χαιδάρι 

Τσέκαραν τις 
αγγελίες και μετά 

συναντούσαν τους
ιδιοκτήτες

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Για τον καθορισμό τελών 
καθαριότητας και 

φωτισμού έτους 2015

Έγκριση 
Τεχνικού 

Προγράμματος
έτους 2015
Στο αποψινό 

Δ.Σ. Ελευσίνας

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2599 Tρίτη 18  Νοεμβρίου 2014  Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr

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

κ.2239

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
ΑΟΚ 71-60 ΤΟΝ

ΚΕΡΑΥΝΟ ΑΙΓΙΟΥ

ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ:  
Τα καλύτερα μπορούν

να έρθουν...

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΤΕΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
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μακροχρόνια
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Χρηματοδότηση δήμων 
απο τα Πενταετή 

Αναπτυξιακά 
Προγράμματα 

– Tί ορίζει η απόφαση που αναρτήθηκε στο Διαύγεια 
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ενεργητικό του
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Πλάτωνας, Πλάτων, 
Πλατωνία, Πλάτωνος του

Μεγαλομάρτυρα
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Το περιεχόμενο, τη
δομή και τον τρόπο υπο-
βολής των Πενταετών
Επιχειρησιακών Προ-
γραμμάτων για την πεντα-
ετή περίοδο 2014-2019,
που είναι υποχρεωμένοι
να καταθέσουν μέχρι το
τέλος του Φεβρουαρίου οι
δήμοι όλης της χώρας,
καθορίζει με απόφασή
του το υπουργείο Εσωτε-
ρικών.

Σύμφωνα με την από-
φαση που αναρτήθηκε
στη «Διαύγεια» τα Πενταε-
τή Επιχειρησιακά Προγράμματα συνιστούν ολοκληρωμέ-
να προγράμματα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης
των ΟΤΑ. Καλύπτουν όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων
των δήμων και αφορούν στις υποδομές και στις τοπικές
επενδύσεις, στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης
και λειτουργίας τους. Για την κατάρτισή τους πρέπει να
ληφθούν υπόψη οι κατευθύνσεις σχεδιασμού σε εθνικό
και περιφερειακό επίπεδο, ο υφιστάμενος χωροταξικός
και πολεοδομικός σχεδιασμός καθώς και οι προτεραιό-
τητες που απορρέουν από τα θεσμοθετημένα χρηματο-

δοτικά μέσα.
Στα Πενταετή Προγράμματα

συμπεριλαμβάνονται και οι δρά-
σεις των Νομικών Προσώπων
των δήμων, υπό την προϋπόθε-
ση ότι αυτές έχουν εγκριθεί από
τα δημοτικά συμβούλια.

Οι δράσεις ιεραρχούνται και
προγραμματίζονται με συγκεκρι-
μένο χρονοδιάγραμμα και συσχε-
τίζονται με τις οικονομικές πηγές.
Επίσης πρέπει να καταγραφούν
οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι ανά
πηγή χρηματοδότησης και οι
προϋποθέσεις άντλησής τους, να
εκτιμηθούν τα έσοδα των ΟΤΑ και

των νομικών προσώπων τους και να υπολογιστούν
συνοπτικά οι λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες για
κάθε έτος της πενταετίας.

Υπεύθυνοι για την υλοποίηση των δράσεων που
περιλαμβάνονται στο Πενταετές Πρόγραμμα μπορεί να
είναι οι υπηρεσίες των δήμων και των νομικών τους
προσώπων, οι σύνδεσμοι ΟΤΑ, στους οποίους συμμε-
τέχει ο ΟΤΑ ή οι δομές που ορίζονται ως φορείς υλοποί-
ησης στις συμβάσεις με συνεργασίας του ΟΤΑ με άλλος
φορείς.

Χρηματοδότηση δήμων
απο τα Πενταετή Αναπτυξιακά Προγράμματα 
– Tί ορίζει η απόφαση που αναρτήθηκε στο Διαύγεια 

Συνελήφθη, στην περιοχή των Άνω Λιοσίων,
από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημά-
των Κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφά-

λειας Αττικής, ένας 21χρονος ημεδαπός ( ROMA ),
για ληστείες και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών
σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της επαρχίας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο συλληφθείς
μαζί με συνεργούς του, ένας εκ των οποίων είναι
ήδη έγκλειστος στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρέ-
νων Βόλου, είχαν συστήσει από διετίας εγκληματική
οργάνωση με συγκεκριμένη δομή και ενεργώντας με
διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, αλλά με την ίδια
μεθοδολογία, διέπρατταν διαρρήξεις-κλοπές και
ληστείες σε οικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής
και της επαρχίας.

Είχε αδυναμία στα μαχαίρια 
Ειδικότερα, αφού παραβίαζαν τα παράθυρα ή τις

κεντρι
κές θύρες εισέρχονταν στις οικίες και αφού ερευνού-

σαν τους χώρους αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα,
ηλεκτρονικές και άλλες οικιακές συσκευές ενώ στις περι-
πτώσεις που υπήρχαν ένοικοι εντός, τους ακινητοποι-
ούσαν με την απειλή μαχαιριών.

Εξιχνιάσθηκαν ένδεκα περιπτώσεις
Μέχρι στιγμής, έχει εξακριβωθεί ότι διέπραξαν δύο (2)

ληστείες και εννέα (9) διαρρήξεις-κλοπές από οικίες στο
Παλαιό Φάληρο, στον Άλιμο, στο Γαλάτσι, στην Αργυ-
ρούπολη, στη Νέα Σμύρνη, στο Κερατσίνι και στη Λαμία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμε-
λειοδικών Αθηνών, ενώ ερευνάται η συμμετοχή του και
σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
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Για απόρους, ΑΜΕΑ, μακροχρόνια ανέργους, πολύτεκνους και τρίτεκνους 

Με πρόταση του Δημάρχου Αχαρνών
Γιάννη Κασσαβού, το δημοτικό συμ-
βούλιο αποφάσισε ομόφωνα την

πλήρη απαλλαγή από δημοτικά τέλη για από-
ρους, ΑΜΕΑ, μακροχρόνια ανέργους, πολύτε-
κνους και τρίτεκνους. 

Ο Δήμαρχος κ. Κασσαβός συνεπής στην
προεκλογική δέσμευσή του για έναν Δήμο με
ανθρώπινο πρόσωπο, ανέλαβε σημαντική
πρωτοβουλία για την ελάφρυνση και ανακού-
φιση συμπολιτών μας με σοβαρά οικονομικά
προβλήματα. 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συζήτη-
σης επί της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού
Συμβουλίου για τον καθορισμό των τελών καθα-
ριότητας και φωτισμού για το 2015, ο Δήμαρχος κ
Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: «Καθημερινά, η Διεύ-
θυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας δέχε-
ται αμέτρητα αιτήματα για βοήθεια από συμπολί-
τες μας που βρίσκονται σε απόγνωση. 

Σήμερα, το 2014, είναι αδιανόητο να υπάρχουν
οικογένειες στο Δήμο μας που ζουν σε σπίτια με

κομμένο ηλεκτρικό, και σιτίζονται από τα συσσίτια
της Εκκλησίας. Είμαστε υποχρεωμένοι να σταθού-
με κοινωνικά αλληλέγγυοι απέναντι σ’ αυτές τις
οικογένειες. Γνωρίζω τις περιορισμένες οικονομι-
κές δυνατότητες του Δήμου, όμως δεν είναι δυνα-
τό εμείς να ασχολούμαστε μόνο με αριθμούς όταν
συμπολίτες μας δυστυχούν. 

Ζητώ από όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλί-
ου να στηρίξουν την πρόταση μου, και να δώσου

με όλοι μαζί ενωμένοι χείρα βοηθείας στους
συμπολίτες μας που υποφέρουν».

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η πλήρης απαλ-
λαγή από δημοτικά τέλη για:

Άπορες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα
έως 6.000€ 

Ανάπηροι με μόνιμη αναπηρία άνω του 67% και
ετήσιο εισόδημα έως 10.000€

Πολύτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα έως
20.000€ και κύρια κατοικία έως 100τμ

Οικογένειες που και οι δύο σύζυγοι είναι μακρο-
χρόνια άνεργοι με κάρτα ανεργίας σε ισχύ

Τρίτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα έως 10.000€ 
Ενώ για τις τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα

έως 30.000€ αποφασίστηκε 50% μείωση των
δημοτικών τελών.

Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής, παρά τις αρχι-
κές διαφορετικές προτάσεις της αντιπολίτευσης,
εν τέλει επικροτήθηκε απ’ όλους. Η απόφαση που
θα δώσει ανάσα σε αρκετούς συμπολίτες μας που
αδυνατούν να πληρώσουν τα δημοτικά τέλη, πάρ-
θηκε τελικά ομόφωνα. 

"Αετονύχηδες’’ 
έψαχναν να... νοικιάσουν  
διαμερίσματα στο Χαιδάρι 

Τσέκαραν τις αγγελίες και μετά 
συναντούσαν τους ιδιοκτήτες

Στο Χαϊ-
δ ά ρ ι
έκαναν

την εμφάνισή
τους ευφάντα-
στοι δράστες,
καθώς παρί-
σταναν τους
ενδιαφερόμε-
νους ενοικια-
στές και στη
συνέχεια ‘’ξά-
φριζαν΄΄ τους
ιδιοκτήτες. 

Συγκεκριμένα,
οι δράστες έβα-
ζαν στο στόχα-
στρο αγγελίες για ενοικίαση διαμερισμάτων - συνή-
θως σε διπλοκατοικίες - και κατόπιν καλούσαν για
να κλείσουν ραντεβού .

Την ώρα που ο ανύποπτος ιδιοκτήτης επιδείκνυε
το διαμέρισμα σε κάποιον από τους "ενδιαφερόμε-
νους" (συνήθως άφηνε τα κλειδιά στην πόρτα του
δικού του διαμερίσματος), τα υπόλοιπα μέλη της
σπείρας άδειαζαν το σπίτι του στον άλλο όροφο
από μετρητά, κοσμήματα  και οτιδήποτε άλλο είχε
αξία. 

Αν είχε κλειδώσει το διαμέρισμά του ο ιδιοκτήτης,
έντεχνα τον έφερναν εκεί με το πρόσχημα να υπο-
γράψουν τα συμβόλαια, τον ξανάφερναν βιαστικά
στο προς ενοικίαση για να "τσεκάρουν" κάτι και
συνέχιζαν το "έργο" τους.

Στην ουσία πρόκειται για κλοπή με τη μέθοδο της
απασχόλησης. 

Η συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα ενοχοποιείται
για 10 περιπτώσεις κλοπής συνολικά, ενώ αναζη-
τούνται στοιχεία και για άλλες. 

Τεράστια αίσθηση προκάλεσε στην κοινωνία του Μενιδίου, η είδηση ότι ένας εκ των δύο
δραστων της απαγωγής της 27χρονης φοιτήτριας στην Κυψέλη, ήταν επιφανές πρόσω-
πο της κοινωνίας του Μενιδίου συμμετέχοντας μάλιστα ενεργά στα κοινά με πρωταγω-

νιστικό ρόλο.
Ο 53χρονος κατηγορούμενος είχε εκλεγεί για πρώτη φορά Δημοτικός Σύμβουλος το 2002,

επανεκλέχθηκε το 2006 ενώ το 2008 διετέλεσε καθήκοντα Αντιδημάρχου. 
Το 2010 δεν κατάφερε να εκλεγεί εκ νέου στο δημοτικό συμβούλιο και κάπου εκεί άρχισαν

να τον «πνίγουν» τα οικονομικά προβλήματα.
Μετά τις εκλογές του 2010 έκλεισε την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων που διατηρούσε στην

περιοχή και στη συνέχεια άνοιξε στο όνομα του γιού του, ένα καφέ-μπαρ επί της οδού Γ.
Κατσανδρή, στην πλατεία Αγ. Γεωργίου.

Ωστόσο, ούτε η νέα επιχειρηματική δραστηριότητα κατάφερε να τον βγάλει από την δεινή
οικονομική θέση, Αντιθέτως, του δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερα ανοίγματα, στα οποία αδυνα-
τούσε να ανταπεξέλθει.

Όταν, λοιπόν, πριν από 6 μήνες ο 48χρονος φίλος του έριξε στο τραπέζι την ιδέα της απαγω-
γής της 27χρονης εκείνος αμέσως δέχθηκε, πιστεύοντας ότι αυτή θα ήταν η λύση στα προβλή-
ματα του. Μάλιστα, έβαλε στο κόλπο και ένα τρίτο πρόσωπο αλβανικής καταγωγής, τον
«Αλέκο», που ήταν θαμώνας στην καφετέρια του και φαίνεται πώς γνώριζε κάποια πράγματα
για το θύμα.

«…μου είπε ο Χ. για το σχέδιό του και επειδή είχα πολλά χρέη από το καφέ – μπαρ που έχω
στο Μενίδι, σκέφτηκα να πάω με το μέρος του. Μάλιστα μπήκε στο κόλπο και ο Αλέκος ο Αλβα-
νός, οποίος έλεγε ότι γνώριζε λίγο την κοπέλα από το μαγαζί που δούλευε. Την παρακολου-
θούσαμε πολλές ημέρες και έτσι μάθαμε όλα τα κατατόπια και την αρπάξαμε» υποστήριξε μετα-
ξύ άλλων ενώπιον του εισαγγελέα ο πρώην αντιδήμαρχος.

«Βόμβα» στην κοινωνία του Μενιδίου 
Αντιδήμαρχος είχε διατελέσει στο παρελθόν,  
κατηγορούμενος για την απαγωγή της 27χρονης φοιτήτριας
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Συνεχίζεται το πρόγραμμα επιχορήγησης 
επιχειρήσεων για πρόσληψη 10.000 ανέργων
Έμειναν κενές 2.500 θέσεις και παίρνει παράτασηΈμειναν κενές 2.500 θέσεις και παίρνει παράταση

Την απόφαση να συνεχιστεί η διαδικασία για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα
«Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30 –
66 ετών», ανακοίνωσε η Διοίκηση του ΟΑΕΔ.

Αιτία για την παράταση του προγράμματος είναι το γεγονός ότι έμειναν κενές περί-
που 2.500 θέσεις ανέργων από την προηγούμενη αρχική δημόσια πρόσκληση για συμ-
μετοχή σε αυτό.

Οι υπολειπόμενες θέσεις
κατανέμονται ως εξής:

Για την Κρήτη, τα Ιόνια Νησιά,
το Β. Αιγαίο, την Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη, την
Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική
Ελλάδα και την Πελοπόννησο,
1.420 θέσεις.

Οι υπόλοιπες 1.080 θέσεις
κατανέμονται στην Αττική, την
Κεντρική και τη Δυτική Μακεδο-
νία.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρή-
σεις θα έχουν τη δυνατότητα να
υποβάλλουν τις απαραίτητες
αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος, από την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου, στις 10 το πρωί, έως και τις 28 Νοεμβρίου, στις 3 μετά το μεσημέ-
ρι. Η υποβολή των αιτήσεων θα μπορεί να γίνεται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ,
στη διεύθυνση www.oaed.gr.

Υπενθυμίζεται ότι η επιχορήγηση για τους ωφελούμενους ανέρχεται στο ποσό των 18 ευρώ, ενώ θα
μπορούν να ασφαλιστούν για 25 ημέρες το μήνα. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους
δώδεκα μήνες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης του Οργανισμού, εάν οι παραπάνω θέσεις καλυφθούν πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων τότε θα σταματήσει αυτόματα και η υποβολή αιτή-
σεων.

Όσες επιχειρήσεις επιλεχθούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, οφείλουν να προχωρήσουν στην
πρόσληψη των ανέργων που θα υποδείξει ο ΟΑΕΔ, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Για την παρακολούθηση υλοποίησης του Προγράμμα-
τος καταρτίζονται Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγη-
σης, οι οποίοι διακρίνονται σε Δείκτες Εισροών, Εκροών
και Αποτελέσματος.

Ο χρόνος κατάρτισης των Πενταετών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων είναι το πρώτο εξάμηνο της δημοτικής
περιόδου.

Για το έλεγχο νομιμότητας υποβάλλεται έκθεση εγκε-
κριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην Αυτοτελή
Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ και μέχρι την έναρξη λειτουρ-
γίας αυτής στην αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης. Μετά την έγκριση το Πενταετές
Πρόγραμμα αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου.

Το αρχικό Πρόγραμμα μπορεί να αναθεωρηθεί μετά τη
σύνταξη της ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης, η οποία
μπορεί να γίνει στο τρίτο έτος υλοποίησης του προγράμ-
ματος.

Το Πενταετές Πρόγραμμα εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρό-
γραμμα Δράσης, όπου προσδιορίζονται οι δράσεις ή
τμήματα πολυετών δράσεων του Πενταετούς. Το Ετήσιο
Πρόγραμμα μπορεί να τροποιηθεί ή να περιλάβει και
νέες δράσεις.

Να σημειωθεί ότι και οι μικροί πληθυσμιακά δήμοι που
είναι υποστελεχωμένοι και στερούνται της αναγκαίας υλι-
κοτεχνικής υποδομής, είναι υποχρεωμένοι να καταθέ-
σουν επιχειρησιακό πρόγραμμα απλοποιημένης μορ-
φής.

Γ. Σγουρός: ‘’Μικροκομματικά παιχνίδια 
από τη διοίκηση της Περιφέρειας στο θέμα 
των ελλείψεων προσωπικού‘’

Μικροκομματικά παιχνίδια από
τη διοίκηση της περιφέρειας
στο θέμα των ελλείψεων προ-

σωπικού – Λογοδοτείτε στην Πολιτική
Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και όχι στους
πολίτες, τόνισε ο Γ. Σγουρός

Για μικροκομματικά παιχνίδια με το
θέμα των ελλείψεων προσωπικού στην
Περιφέρεια Αττικής κατήγγειλε τη Ρένα
Δούρου ο επικεφαλής της μείζονος αντι-
πολίτευσης Γιάννης Σγουρός κατά τη
σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής.

Οι ελλείψεις σε προσωπικό της Περιφέ-
ρειας Αττικής ήταν το 2ο θέμα της σημε-
ρινής ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Σγουρός στην τοποθέτησή του,
τόνισε ότι το θέμα εισήχθη προς συζήτη-
ση, προκειμένου η περιφερειακή αρχή 

να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από το
ζήτημα που ανέκυψε με τις καθαρίστριες
του Υπουργείου Οικονομικών, όπου
εκτέθηκε ανεπανόρθωτα, αφού άλλα
έλεγε προεκλογικά και άλλα έκανε μετε-
κλογικά.

Παράλληλα τόνισε ότι το αίτημα που
επικαλείται πως έχει κάνει η κα Δούρου
προς το Υπουργείο Εσωτερικών για
προσλήψεις προσωπικού είναι … ως μη
γενόμενο, αφού πέραν της ανακοίνωσης
δεν ακολουθήθηκε η νόμιμη οδός που
προβλέπει η νομοθεσία.

«Βγάλατε ανακοίνωση με την οποία
ζητάτε, λέει, προσλήψεις από το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών. Σας ρωτώ, έτσι σας
μάθανε ότι γίνονται οι προσλήψεις; Με
ανακοινώσεις; Δεν κλείσατε τρεις μήνες
και ήδη, είτε εσκεμμένα, είτε εν αγνοία
σας παραβιάζετε τους νόμους. 

Καταστρατηγείτε και απαξιώνετε τη λει-

τουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου
που εγκρίνει τις προσλήψεις. Και αντί να
λογοδοτείτε στους πολίτες και στο Περι-
φερειακό Συμβούλιο, λογοδοτείτε στην
Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Σας
καλώ να μην κάνετε και εσείς το ίδιο
λάθος που έκαναν πολλοί. 

Μην παίζετε μικροκομματικά παιχνίδια
με τα θέματα του προσωπικού και γενικά
της Περιφέρειας Αττικής. Αφήστε την
Κουμουνδούρου έξω από την αυτοδιοί-
κηση και την Περιφέρεια Αττικής». 

Ο κ. Σγουρός κάλεσε την κα Δούρου να
αξιοποιήσει τον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας που είχε συνταχθεί επί ημε-
ρών του, προκειμένου να αξιοποιηθεί
καλύτερα το υφιστάμενο προσωπικό. 

Ο Οργανισμός που παρουσιάστηκε τον
Φεβρουάριο του 2014, πλην όμως δεν
ψηφίστηκε λόγω της προεκλογικής
περιόδου, βασίζεται  σε τεκμηριωμένη

και κοστολογημένη μελέτη οργάνωσης
των υπηρεσιών και εισάγει ένα νέο
μοντέλο λειτουργίας προς όφελος των
πολιτών.

Επίσης κάλεσε την κα Δούρου να μην
χρησιμοποιήσει τις ελλείψεις προσωπι-
κού ως άλλοθι αποτυχίας, αφού ξέρει ότι
και το 2015 δεν προβλέπονται προσλή-
ψεις μόνιμου προσωπικού για τους ΟΤΑ.

Τις υπενθύμισε ότι με τις ίδιες ελλείψεις
η διοίκησή του ανταποκρίθηκε με επιτυ-
χία  στην τεράστια πρόκληση της συνέ-
νωσης των πρώην τεσσάρων νομαρχιών
και της πρώην Υπερνομαρχίας σε ένα
σώμα με τον Καλλικράτη, στη σταδιακή
μεταφορά αρμοδιοτήτων, ενώ τόνισε ότι
αξιοποιήθηκε κάθε δυνατότητα απορρό-
φησης προσωπικού από άλλους οργανι-
σμούς που συγχωνεύθηκαν ή προσωπι-
κού που προέκυψε από τα κύματα της
διαθεσιμότητας και της κινητικότητας.
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Συνολικά 37 θέματα περι-
λαμβάνει η σημερινή συνε-
δρίασητης Οικονομικής

Επιτροπής Δήμου Φυλής, η οποία
θα συγκληθεί  στο δημοτικό κατά-
στημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω
Λιοσίων και ώρα 13:00 για τη λήψη
αποφάσεων σχετικά με τα πιο κάτω
θέματα:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό
Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών
ύδρευσης για το έτος 2015.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ.
Καμπόλης Δημήτριος)

2. Εισήγηση προς το Δημοτικό
Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών
καθαριότητας-φωτισμού για το έτος

2015.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ.

Καμπόλης Δημήτριος)
3. Εισήγηση προς το Δημοτικό

Συμβούλιο για τον καθορισμό
φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων
για το έτος 2015.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ.
Καμπόλης Δημήτριος)

4. Εισήγηση προς το Δημοτικό
Συμβούλιο για τον καθορισμό του
συντελεστή Τ.Α.Π. (Τέλους Ακίνητης
Περιουσίας) για το έτος 2015.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ.
Καμπόλης Δημήτριος)

5. Εισήγηση προς το Δημοτικό
Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών
διαφήμισης για το έτος 2015.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ.
Καμπόλης Δημήτριος)

6. Εισήγηση προς το Δημοτικό
Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών
και δικαιωμάτων δημοτικού κοιμητη-
ρίου για το έτος 2015.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ.
Καμπόλης Δημήτριος)

7. Εισήγηση προς το Δημοτικό
Συμβούλιο για τον καθορισμό
τέλους επί των ακαθαρίστων εσό-
δων των κέντρων διασκέδασης,
εστιατορίων και συναφών καταστη-
μάτων για το έτος 2015.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ.
Καμπόλης Δημήτριος)

8. Εισήγηση προς το Δημοτικό
Συμβούλιο για τον καθορισμό
τέλους καθαριότητας των χώρων
λειτουργίας των λαϊκών αγορών για
το έτος 2015.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ.
Καμπόλης Δημήτριος)

9. Εισήγηση προς το Δημοτικό
Συμβούλιο για τον καθορισμό
τέλους των κοινοχρήστων χώρων
γγια το έτος 2015.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ.
Καμπόλης Δημήτριος)

10. Διορισμός δικηγόρου της
Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας,
για υπεράσπιση του πρώην υπαλ-
λήλου του Δήμου Φυλής κ. Ακριτίδη
Γεωργίου του Κων/νου, για ατύχημα
που προκλήθηκε κατά την άσκηση
των καθηκόντων του, το έτος 2010.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ.
Καμπόλης Δημήτριος)

11. Ψήφιση εξειδικευμένων
πιστώσεων σε βάρος του εν χρήσει
προϋπολογισμού μας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Προϊστ/νη Τμ. Ο.Υ.
κα Μαρίνη Κλειώ)

12. Εισήγηση προς το Δημοτικό
Συμβούλιο για την αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2014.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Προϊστ/νη Τμ. Ο.Υ.
κα Μαρίνη Κλειώ)

ΤΡΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΤΡΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ 
ΕΜΠΟΛΑ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΕΜΠΟΛΑ ΣΤΑ ΚΑΠΗ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

Το Κ.Α.Π.Η. Ελευσίνας - Μαγούλας συνεχίζοντας
την προσπάθεια για υγειονομική διαφώτιση των
μελών του πραγματοποιεί ομιλία με θέμα: ΙΟΣ
ΕΜΠΟΛΑ και τι πρέπει να γνωρίζουμε

Την ομιλία θα παρουσιάσουν οι φοιτητές Νοση-
λευτικής που πραγματοποιούν την πρακτική τους
άσκηση στα Κ.Α.Π.Η Ελευσίνας.

Το πρόγραμμα ομιλιών έχει ως εξής:
-Τρίτη 18 Νοεμβρίου 10:30  π. μ.    B' Κ.Α.Π.Η. 
Ομιλητές οι : Καπογιάννη Πηνελόπη, Καμάτσια

Δήμητρα, Καλαφατά Μαρία, Νίκου Νάντια
-Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 10:30 π.μ.  Α' Κ.Α.Π.Η. 
Ομιλητές οι : Δεληγιάννης Ευάγγελος, Δημοπού-

λου Σταματίνα, Ελευθερίου Μαρία, Καραγκόζη
Γεωργία

-Τρίτη  25 Νοεμβρίου  π.μ.   Κ.Α.Π.Η.
ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Ομιλητές οι : Δεληγιάννης Ευάγγελος, Δημοπού-
λου Σταματίνα, Ελευθερίου Μαρία, Καραγκόζη
Γεωργία

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΚΠΠΑΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΚΠΠΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Για τον καθορισμό τελών καθαριότητας 
και φωτισμού έτους 2015

Έγκριση 
Τεχνικού 

Προγράμματος
έτους 2015

Στο αποψινό 
Δ.Σ. Ελευσίνας

Με μοναδικό θέμα την Έγκριση
Τεχνικού Προγράμματος του
Δήμου για το έτος 2015, θα συνε-
δριάσει απόψε και ώρα  8:30 μ.μ
το Δ.Σ. Ελευσίνας .

Σε κατεπειγ́ουσα συνεδριάση της , η
∆ημοτικη ́ Επιτροπη ́ Παιδειάς
Δήμου Μεγαρέων , κατοπ́ιν της

υπ’αριθμ.26004/10-11-2014 εγγραφ́ου
προσκλησ́εως του Προεδ́ρου αυτης́ και
∆ημαρ́χου  κ. Σταμουλ́η Γρηγορ́ιου που
επιδοθ́ηκε στα μελ́η της, ( υπήρξε  νομ́ιμη
απαρτιά, δεδομεν́ου οτ́ι επι ́ συνολ́ου 7
μελων́ βρεθ́ηκαν παρον́τα 6 μελ́η ) έλαβε
απόφαση για την υλοποιήση του θεσμού
Σχολικου ́ Τροχονομ́ου, για το δευτ́ερο
εξαμ́ηνο του 2014.

Ο κ. Προέδρος έθεσε υποψ́η των μελων́
της ∆ημοτικης́ Επιτροπης́ Παιδειάς το υπ’
αριθ. πρωτ.42646/4-11-2014 εγ́γραφο της
∆ιευθ́υνσης Οικονομικης́ και Αναπτυξια-
κης́ Πολιτικης́ του Υπουργειόυ Εσωτερι-
κων́ και το υπ’αριθμ. 146419/6-11-2014
εγ́γραφο του Ταμειόυ Παρακαταθηκων́ και
∆ανειών συμ́φωνα με τα οποιά ο ∆ημ́ος
Μεγαρέων επιχορηγειτ́αι με το ποσο ́ (δ
δ́οσ́η 2014) €57.660,64 για την καλ́υψη
λειτουργικων́ δαπανων́ των σχολειών
Πρωτοβαθ́μιας και ∆ευτεροβαθ́μιας
Εκπαιδ́ευσης επισημαιν́οντας οτ́ι στο
ποσο ́ αυτο ́ συμπεριλαμβαν́εται και η
καλ́υψη της δαπαν́ης για την υλοποιήση
του θεσμου ́του σχολικου ́τροχονομ́ου, για
το δευτ́ερο εξαμ́ηνο του 2014.

Στη συνεχ́εια ο κ.Προέδρος έθεσε
υπ’οψ́η των μελων́ την απο ́ 10/11/2014
εισηγ́ηση της ∆ιευθυν́τριας του τμημ́ατος

Παιδειάς και ∆ια Βιόυ Μαθ́ησης κας Τανή
Ελεν́ης η οποιά εχ́ει ως εξης́ :

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
«Σας γνωριζ́ω οτ́ι με το

υπ’αριθμ.πρωτ.42646/4-11-2014 εγ́γρα-
φο της ∆ιευθ́υνσης Οικονομικης́ και Ανα-
πτυξιακης́ Πολιτικης́ του Υπουργειόυ
Εσωτερικων́ εγ́ινε κατανομη ́ ποσού
21.500.000 ευρω ́ απο ́ τους ΚΑΠ ετ́ους
2014 σε ολ́ους τους ∆ημ́ους της χωρ́ας
για τις λειτουργικες́ δαπαν́ες των
σχολειών τους.

Ο ∆ημ́ος Μεγαρεών επιχορηγηθ́ηκε με
το ποσο ́των 57.660,64 ευρω.́

Στο ποσο ́αυτο ́συμπεριλαμβαν́εται και η
καλ́υψη της δαπαν́ης για την υλοποιήση
του θεσμου ́του Σχολικου ́Τροχονομ́ου για
το 2ο εξαμ́ηνο του 2014 ( Σεπτεμ́βριος-

∆εκεμ́βριος 2014).
Συνεπως́ εισηγουμ́αι οπ́ως γιν́ει η

κατανομη ́ του ως αν́ω ποσου ́ ως
εξης́:

Α) Το ποσο ́ των 51.867,61 ευρώ
στις Σχολικες́ Επιτροπες́ για τις λει-
τουργικες́ δαπαν́ες των σχολικων́
μοναδ́ων τους και συγκεκριμεν́α

1.Στην Πρωτοβαθ́μια Σχολικη ́ Επι-
τροπη ́το ποσο ́των 30.408,50 ευρώ
και

2. Στην ∆ευτεροβαθ́μια Σχολικη ́Επι-
τροπη ́το ποσο ́των 21.459,41 ευρω.́

Β) Το ποσο ́των 5.792,73 ευρω ́στην
Πρωτοβαθ́μια Σχολικη ́ Επιτροπη ́ για

την καλ́υψη της δαπαν́ης για την
υλοποιήση του θεσμου ́του Σχολικου ́Τρο-
χονομ́ου.

Η ∆ημοτικη ́ Επιτροπη ́ Παιδειάς αφού
ελ́αβε υποψ́η τα ανωτερ́ω εκτεθεν́τα και
συζητ́ησε και ανταλ́λαξε αποψ́εις, αποφά-
σισε κατά πελιοψηφία την κατανομη ́ του
ποσου ́ των πεν́τε χιλιαδ́ων επτακοσιών
ενενην́τα δυό ευρω ́ και εβδομην́τα τριων́
λεπτων́ στην Πρωτοβαθ́μια Σχολικη ́Επι-
τροπη ́ για την καλ́υψη της δαπαν́ης για
την υλοποιήση του θεσμου ́ του Σχολικού
Τροχονομ́ου για το Β’ Εξαμ́ηνο 2014.

Το μελ́ος κ. Παπαδοπ́ουλος Μιχαλ́ης
ψηφισ́ε λευκο ́διοτ́ι τα χρημ́ατα δεν επαρ-
κουν́ για τις λειτουργικες́ δαπαν́ες των
σχολειών.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
‘’ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ’’ ΓΙΑ ΤΟ Β’’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 
Από τη Δημοτικη ́Επιτροπη ́Παιδειάς Δήμου Μεγαρέων 
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Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον υποδέχθηκαν
σύλλογοι και φορείς του δήμου Φυλής,
τις Σχολές Γονέων που δημιούργησε και

λειτουργεί η Κοινωφελής Επιχείρηση του δήμου
Φυλής. Η πρώτη γνωριμία των μελών τους με τη
ψυχολόγο που συντονίζει τις ομάδες Έφη Κεραμι-
δά έγινε στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη του
δημαρχείου και ήταν κάτι περισσότερο από ικανο-
ποιητική, για όλες τις πλευρές.

Παρουσία του δημάρχου Χρήστου Παππού, του
προέδρου της ΚΕΔΗΦ Γκίκα Χειλαδάκη και μελών
του δημοτικού συμβουλίου, η κα Κεραμιδά παρου-
σίασε σε συλλόγους, φορείς και συλλογικότητες
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή τις σχολές
γονέων που λειτουργούν, στα πλαίσια των δράσε-
ων υποστήριξης των δημοτών από την ΚΕΔΗΦ.

Στόχος των ομάδων, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινή-
σει τις πρώτες συνεδρίες, είναι η εκπαίδευση των
γονέων για την απόκτηση των γνώσεων που θα
συμβάλλουν στην καλύτερη σχέση με τα παιδιά
τους καθώς και η υποστήριξη τους προκειμένου
να ανταποκριθούν με επιτυχία στο δύσκολο ρόλο
τους.

Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι οι συλλογικές
διαδικασίες που διαμορφώνουν συνθήκες στήρι-
ξης στο θεσμό της οικογένειας και προστασίας της
ψυχικής υγείας γονέων και παιδιών.

«Η οικογένεια είναι ο σημαντικότερος παράγο-
ντας διαμόρφωσης της συμπεριφοράς και του
χαρακτήρα του παιδιού. Στις ομάδες γονέων κατα-
νοούμε απόλυτα το ρόλο του πατέρα και της μητέ-
ρας, τον στηρίζουμε και μοιραζόμαστε τις εμπει-
ρίες μας» τόνισε η κα Κεραμιδά. Προέτρεψε, επί-
σης, του συλλόγους να διοργανώσουν συναντή-
σεις με γονείς, όπου η ίδια θα συζητά με τους
γονείς.

«Θα μας λέτε τι θέλετε να κάνετε και για ποιο
θέμα θα συζητήσετε και θα ερχόμαστε εμείς σε
εσάς. Μέσα από τις επαφές θα προσπαθούμε να
λύνουμε τα δικά σας προβλήματα» σημείωσε.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι ομάδες γονέων γίνο-
νται με πρωτοβουλία του προέδρου της ΚΕΔΗΦ
Γκίκα Χειλαδάκη, ο οποίος εξέφρασε την απόλυτη
ικανοποίησή του από την πρώτη αυτή συνάντηση.
Ο ίδιος προανήγγειλε και νέες δράσεις από την
Κοινωφελή Επιχείρηση, που θα ολοκληρώνουν
και θα «κλειδώνουν» τον παράγοντα «στήριξη της
οικογένειας σε αυτή τη δύσκολη εποχή και στις
έκτακτες συνθήκες που έχει διαμορφώσει».

Πρόθεση του, εξάλλου, είναι, σε συνεργασία με
τους προέδρους των σχολικών επιτροπών, ομά-
δες γονέων να δημιουργηθούν και στα σχολεία,
όπου συγκεντρώνεται ο βασικός πυρήνας των
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες
οικογένειες.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον υποδέχθηκαν σύλλογοι και φορείς του δήμου Φυλής 
Τις νεοσύστατες Σχολές Γονέων της Κοινωφελούς Επιχείρησης  

Με ευκαιρία την Παγκόσμια Ημέρα
Εθελοντισμού (5 Δεκεμβρίου) ο Σύλ-
λογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου

αποφάσισε να πραγματοποιήσει δύο εκδηλώ-
σεις και να συμμετέχει όπως πάντα και στην
Αιμοδοσία που πραγματοποιεί η Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου Ελευσίνας. 

Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την
1η Δεκεμβρίου 2014 στην Αίθουσα του Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας με συν-
διοργανωτή τον Δήμο Ελευσίνας και θα είναι
αφιερωμένη στα παιδιά της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης… με θέμα τον Εθελοντισμό.

Η δεύτερη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 στο Elefsina Hotel με
συνδιοργανωτές τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» και τον Δήμο
Ελευσίνας, το θέμα θα είναι ενημερωτική συζήτηση από ειδικούς επιστήμονες και εθελόντριες για τον
καρκίνο του μαστού, μία αξιόλογη και ενημερωτική συζήτηση, που (για δεύτερη φορά) το «Άλμα
Ζωής» θα ενημερώσει υπεύθυνα τους παρευρισκομένους στην εκδήλωση. 

Τρίτη εκδήλωση θα είναι η Εθελοντική Αιμοδοσία που θα γίνει στις 5 Δεκεμβρίου στο κτήριο της Κοι-
νωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελευσίνας και που όπως πάντα πραγματοποιείτε από την Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου Ελευσίνας, το Θριάσιο Νοσοκομείο και τον Σύλλογο Εθελοντών Θριασίου Πεδί-
ου.

Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου

Εκδηλώσεις για το παιδί, τη γυναίκα,  
τον συνάθρωπό μας
- Στο πλαίσιο της παγκόσμια ημέρα Εθελοντισμού (5 Δεκεμβρίου)

ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ‘’ΔΕΝΤΡΟΥ ΖΩΗΣ’’
Ο Εθελοντισμός στην Αιμοδοσία και

η προσφορά μυελού των Οστών

Η Τράπεζα
Αίματος Συλλό-
γων Γονέων &
Κ η δ ε μ ό ν ω ν
Δήμου Αχαρνών
« Δ Ε Ν Τ Ρ Ο
ΖΩΗΣ» στα πλαί-
σια του εορτα-
σμού της7ης
Νοεμβρίου, Ημέ-
ρας Αφιερωμένης
στον Εθελοντι-
σμό για την Αιμο-
δοσία και το
Μυελό των
Οστών, θα πραγ-
ματοποιήσει την

22α Νοεμβρίου 2014 και ώρα 19:00, ενημερωτική Ημε-
ρίδα, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών
(Μπόσδα & Φιλαδελφείας)

Στην Ημερίδα συμμετέχει με ομιλητές το Γ.Ν.Α.
"Σισμανόγλειο-Αμ.Φλέμιγκ" και ο Σύλλογος "Όραμα
Ελπίδας" - Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των
Οστών της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων «Μαριάννα
Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ» (Θα ακολουθήσει νεώτε-
ρη ανακοίνωση με τους ομιλητές).

Θα είναι τιμή μας και χαρά να παρευρεθείτε στην
εκδήλωσή μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
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Ξεκίνησαν,  εδώ
και κάποιες
μέρες, ενέργει-

ες στον δήμο Μάνδρας
- Ειδυλλίας, που αφο-
ρούν την προστασία
των αδέσποτων ζώων ,
αλλά και την ευαισθη-
τοποίηση των κατοί-
κων σχετικά με το ζήτη-
μα της εγκατάλειψης
των μικρών τετράπο-
δων . 

Όπως ενημερώνει με
ανακοίνωσή του ο
Δήμος, υπήρξαν δρά-
σεις  για την στείρωση
θηλυκών αδέσποτων
σκύλων στις περιοχές
της Μάνδρας, της
Οινόης, των Ερυθρών
και των Βιλίων σε
συνεργασία με κτηνία-
τρο της περιοχής. 

Η προσπάθεια αυτή
έχει ως στόχο να επι-
τευχθεί ο έλεγχος των
γεννήσεων και η μείω-
ση του αριθμού των
αδέσποτων, καταλυτι-
κή είναι η συμμετοχή
των πολιτών που γνωρίζουν τα μέρη που συχνάζουν τα
ζώα.

Επιπροσθέτως, ο Δήμος, προχώρησε και στην εξέυ-
ρεση και σήμανση ειδικών σημείων, στα οποία τοποθε-
τήθηκαν ταίστρες και ποτίστρες για τα αδέσποτα ζώα

στην περιοχή του Αγίου
Γεωργίου στην Κιάφα, στο 

εργοτάξιο, στον Οικισμό
των Αγίων Αναργύρων, στα
Βίλια και τις Ερυθρές. 

Η κίνηση αυτή  θα περιορί-
σει  τα κρούσματα επιθέσε-
ων από πεινασμένα ζώα
ενώ συγχρόνως, θα συμβά-
λει στην διασφάλιση της
υγείας των ζώων και συνε-
πώς στην αποφυγή τυχόν
εστιών μόλυνσης ή μετάδο-
σης ασθενειών. 

Και αφετέρου περιορίζει
σημαντικά δυσάρεστα περι-
στατικά που κατά καιρούς
λαμβάνουν χώρα, όπως
φόλες κτλ.

Μέχρι και σήμερα έχουν
στειρωθεί πάνω από 90
σκυλιά σε όλες τις Δημοτικές
Ενότητες ενώ η λίστα των
αδέσποτων διαρκώς μεγα-
λώνει καθημερινά...

Σε μια προσπάθεια επι-
πλέον ενίσχυσης του προ-
γράμματος προστασίας των
αδέσποτων ζώων ο δήμος
Μάνδρας-Ειδυλλίας ζητά
την ενεργή συμμετοχή όλων

των πολιτών. 
Για το λόγο αυτό, όσοι φιλόζωοι και εθελοντές επιθυ-

μούν να βοηηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση,
παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό
κέντρο του Δήμου:213-2014900.  

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Ανακοίνωση για τον έλεγχο & την

πρόληψη του Καταρροϊκού Πυρετού

Μετά το από 29-10-14 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ενημερώνουμε τους αιγοπροβατο-
τρόφους-χοιροτρόφους ότι: 

Κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ. 5137/128132/14-10-
2014(ΦΕΚ Β΄2738) ΚΥΑ δίνετε η δυνατότητα αγοράς
εγκεκριμένων από τον ΕΟΦ και το ΥΠ.Α.Α.Τ. εντομο-
απωθητικών για τον έλεγχο και την πρόληψη του
Καταρροϊκού Πυρετού κατόπιν αίτησης στην ανωτέ-
ρω Υπηρεσία.  Δικαιολογητικά:

Επικυρωμένο αντίγραφο τιμολογίων αγοράς εντο-
μοαπωθητικών σκευασμάτων.

Αντίγραφο κτηνιατρικής συνταγής (μόνο για εντομο-
απωθητικά σκευάσματα).

Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής από το οποίο
προκύπτει η εφαρμογή των εντομοαπωθητικών
σκευασμάτων.

Η αίτηση γίνετε προς την Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αττικής
(τηλ. 2102005182 και 2295052480).

Εξορθολογισμός
δαπανών στην 
Πρωτοβάθμια 

Σχολική Επιτροπή
Δήμου Φυλής

Εξοικονόμηση 
στη συντήρηση

των λεβητοστασίων 
κατά 60%

Στο πλαίσιο του εξορθο-
λογισμού των δαπανών
στην Πρωτοβάθμια Σχολι-
κή Επιτροπή του Δήμου
Φυλής, μετά από έρευνα
αγοράς, ο Πρόεδρος Γιάν-
νης Κρεμύδας εξασφάλι-
σε μείωση των εξόδων

συντήρησης στα λεβητοστάσια (λέβητες-καυστή-
ρες) των σχολικών μονάδων, κατά 60%. 

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από πιστοποιη-
μένη εταιρία, που θα εκδώσει τα απαραίτητα
έγγραφα-πιστοποιητικά που προβλέπει ο νόμος
για την εγγύηση της ποιότητας της εργασίας και
την εύρυθμη λειτουργία των μέσων θέρμανσης.  

ΚΕΔΕ: Νομοθετική ρύθμιση για τη μη απόλυση εργαζομένων ΑμεΑ

Την άμεση προώθηση νομοθετικής ρύθμισης ζητά η ΚΕΔΕ, για τη διασφάλιση των θέσεων εργα-
σίας των εργαζόμενων ΑμεΑ, που μέχρι σήμερα απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας,

σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των Δήμων.
Ειδικότερα, η πρόταση της ΚΕΔΕ είναι, η συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων να μεταφερθούν σε

προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις Υπηρεσίες των οικείων
Δήμων, από τη στιγμή που τα Ν.Π.Ι.Δ. που μέχρι σήμερα απασχολούνται, είτε καταργούνται, είτε λύονται
ή βρίσκονται υπό καθεστώς εκκαθάρισης.  

Σε ό,τι αφορά στη διαδικασία μεταφοράς του προσωπικού, η πρόταση της ΚΕΔΕ προβλέπει αυτή να
γίνει με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία θα διαπιστώνεται, ότι εξυπηρετούν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες. 

Επίσης, ο χρόνος που διανύθηκε στο Ν.Π.Ι.Δ. θα αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και
θα λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.

Απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή όλων των πολιτών
ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
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Από τις πιο σοβαρές παρου-
σίες στην Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση ήταν και είναι η Μαρία

Μαρούγκα . 
Πρώην δημοτική σύμβουλος και

αντιδήμαρχος  ήταν πάντα στην
πρώτη γραμμή για τα προβλήματα
των πολιτών της περιοχής. 

Επ’ ευκαιρία των επαναληπτικών
εκλογών στον δήμο Μάνδρας -
Ειδυλλίας στις 30 Νοεμβρίου, μετα-
φέρουμε σήμερα τη θέση της για το
εν λόγω δήμο, που πιστεύουμε ότι θα
βοηθήσει πολλούς. 

Στις 30 Νοεμβρίου και ακολούθως στις 7
Δεκεμβρίου στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλ-
λίας θα πραγματοποιηθούν εκ´ νέου
εκλογές για την ανάδειξη δημοτικής
αρχής. Η σημερινή διοίκηση του κ. Γεωρ-
γίου Δρίκου υποστηρίζει ότι πρόκειται για
μια άδικη απόφαση του Διοικητικού Πρω-
τοδικείου Αθηνών, η οποία στηρίχθηκε σ´
ενα τυπικό στοιχείο που αφορούσε τις
διαστάσεις των ψηφοδελτίων της πλειο-
ψηφούσας παράταξης. Θεωρητικά θα
συμφωνήσω μαζί τους με την εξής παρα-
τήρηση όμως. Κι ο Αλ Καπόνε δεν συνε-
λήφθη για τη μαφιόζικη δράση του αλλά
για φοροδιαφυγή. Συνεπώς η ζωή - όταν
θέλει - γίνεται εξαιρετικά δίκαιη.

Η ζωή έκανε την κίνηση που της αναλο-
γούσε και τώρα είναι η ώρα των ανθρώ-
πων των πόλεων μας να κάνουν τη δική
τους. Με γνώση, σύνεση, ωριμότητα,
συνέπεια αλλά και χρήση των...μαθηματι-
κών.

Τα μαθηματικά την τελευταία τετραετία
απέδειξαν ότι όταν η κ. Γιάννα Κριεκούκη
βρίσκεται τη δεύτερη Κυριακή απέναντι
στον κ. Δρίκο, ο Δήμος περνά στην
αισχρή διοίκηση του δεύτερου και των
συνεργατών του. Το ίδιο σενάριο διαδρα-
ματίστηκε τόσο το Νοέμβρη του 2010 όσο
και τον Μάη του 2014. Από τον Μάιο έως
σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα που να
δίνει στην κ. Κριεκούκη την πιθανότητα
να ανατρέψει αυτή την πραγματικότητα. 

Απεναντίας μάλιστα είναι έντονη η
συνειδητοποίηση ότι σήμερα η κ. Κριε-
κούκη είναι πιο αδύναμη, καθώς το διά-
στημα που έχει μεσολαβήσει δεν στάθηκε
ικανό να δημιουργήσει εκείνες τις κοινω-
νικές συμμαχίες και διαπροσωπικές σχέ-
σεις που θα έδιναν την προοπτική της
ανατροπής.

Συνεπώς, εάν θέλουμε να δώσουμε μια
πιθανότητα ανατροπής του εκλογικού
αποτελέσματος του περασμένου Μαΐου,
αποτελεί μονόδρομο η προώθηση του κ.
Θανάση Πανολιάσκου στη δεύτερη
Κυριακή, καθώς είναι ήδη δεδομένη η
αντίστοιχη του κ. Δρίκου, δυνάμει του
πελατειακού και εκβιαστικού μηχανισμού
που έχει στήσει την τελευταία τετραετία.
Οφείλουμε όλοι να αναλογιστούμε ότι η
πιθανότητα επανεκλογής του κ. Δρίκου
θα σήμαινε μια πενταετία πλήρους απα-
ξίωσης των θεσμών, των δομών και της

ζωής έκαστου εξ´ ημών. Ήδη ο Δήμος
τελεί υπό κατάσταση άτυπης παύσης
πληρωμών, αδυνατεί να καταθέσει ισο-
σκελισμένο προϋπολογισμό, επεξεργά-
ζεται εισήγηση για αύξηση των δημοτικών
τελών σε ποσοστό 100%, προσπαθεί με
αμφιβόλου νομιμότητας διαδικασίες να
διασφαλίσει την πληρωμή της μισθοδο-
σίας του Δεκεμβρίου του τακτικού προ-
σωπικού ενώ σε πολλούς συμβασιού-
χους χρωστούνται δεδουλευμένα οκταμή-
νου, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των υπο-
θέσεων του δεν παρίστανται στα δικαστή-
ρια εξαιτίας μη πληρωμής των εξόδων
παράστασης τους την τελευταία διετία, με
αποτέλεσμα να χάνονται υποθέσεις,
γεγονός που συνεπάγεται τεράστιο περι-
ουσιακό και οικονομικό κόστος για τον
Δήμο. Συνεπώς ο καθένας οφείλει ν' ανα-
λάβει τις ευθύνες που του αναλογούν.

Κάποιοι θα επιλέξουν τη σιωπή, αναλο-
γιζόμενοι το δικό τους πολιτικό μέλλον.
Κάποιοι άλλοι θα χτυπήσουν την πλάτη
στην κ. Κριεκούκη και συγχρόνως θα
κλείνουν το μάτι στον κ. Πανολιάσκο και
μέσα στο παραβάν θα κάνουν...ότι τους
φωτίσει ο Θεός. Προσωπικά δεν μου ται-
ριάζει η ένοχη σιωπή. Συνειδητά δεν
ανήκω ούτε στους πρώτους αλλά ούτε και
στους δεύτερους. Δεν με ενδιαφέρει το
πολιτικό μου μέλλον σ´ έναν τόπο που
δεν θα έχει παρόν. Δεν φιλοδοξώ να
χτίσω πάνω στα συντρίμμια, όπως ίσως
ονειρεύονται κάποιοι τρίτοι. 

Στήριξα την κ. Κριεκούκη τόσο ως
συνεργάτης της στο δήμο όσο και αργότε-

ρα στην αντιπολίτευση. Ακόμη κι όταν
είχα ανεξαρτητοποιηθεί από τη δημοτική
της ομάδα ήμουν ίσως η μόνη που υπε-
ρασπιζόμουν σθεναρά στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο, τόσο το συνολικό μας έργο όσο κι
εκείνο που η επίτευξη του αποτελεί απο-
κλειστικά προσωπική της επιτυχία. 

Επί τέσσερα χρόνια στην αντιπολίτευση
έδωσα μια μοναχική μάχη για να πείσω
τόσο την ίδια όσο και τους συναδέλφους
μου ότι έπρεπε να προχωρήσουμε με
νέα ηγεσία, καθώς διαφαινόταν από την
αρχή η αδυναμία επανεκλογής της. Για
λόγους αρχής και ηθικής τάξης εξαιρούσα
τον εαυτό μου από τη διαδικασία αυτή.
Αρνήθηκα να υπερασπιστώ την εμμονή
της για την εξουσία και είμαι περήφανη
για αυτό. Περιφρονώ όμως όλους εκεί-
νους κι εκείνες που με τη σιωπή τους δεν

έδωσαν ποτέ στην κ. Κριεκούκη την
ευκαιρία να αντιληφθεί την κατάσταση και
να αποχωρήσει έγκαιρα και αξιοπρεπώς.
Γιατί αδιαμφισβήτητα υπήρξε μια ικανή
δήμαρχος και άξιζε την ειλικρίνεια και την
εντιμότητα από τους συνομιλητές της. 

Συνέβαλα καθοριστικά στη δημιουργία
δεσμών με τον συνδυασμό του κ. Πανο-
λιάσκου και πετύχαμε να έχουμε μια εννι-
αία στάση στην αντιπολίτευση και από
κοινού να αναδείξουμε την κακοδιοίκηση
και κακοδιαχείρηση της δημοτικής αρχής,
σε κάποιες περιπτώσεις δε ακόμη και να
ανατρέψουμε πολιτικές της διοίκησης.
Φιλοδοξία μου ήταν αυτή η συμπόρευση
εντός του δημοτικού συμβουλίου να
μετουσιωθεί σε συμπόρευση στην κοινω-
νία και σε κοινή κάθοδο στις εκλογές, με
τρίτο πρόσωπο ως επικεφαλή. Όταν η
προσπάθεια αυτή απέτυχε, για λόγους
που δεν είναι του παρόντος αλλά σίγου-
ρα θα ειπωθούν στο μέλλον, αποστασιο-
ποιήθηκα από την ενεργή συμμετοχή
αλλά στήριξα την παράταξη μου και
συγκεκριμένα πρόσωπα εντός αυτής,
που ευελπιστούσα ότι θα αποτελούσαν
εγγύηση δημοκρατικής και προοδευτικής
λειτουργίας σε μια πιθανή νέα διοίκηση
της κ. Κριεκούκη.

Η συνέπεια μου λοιπόν απέναντι στην
παράταξη, που με τίμησε και την τίμησα
για τουλάχιστον είκοσι χρόνια, ολοκλη-
ρώθηκε τον Μάιο. Σήμερα είναι η ώρα της
συνέπειας απέναντι στον τόπο μου και
τους ανθρώπους του. 

Επιπροσθέτως η κ. Κριεκούκη τόσο με

την προεκλογική τακτική που ακολούθη-
σε όσο και με την κεντρική της ομιλία πριν
την εκλογική διαδικασία της δεύτερης
Κυριακής, με αποδέσμευσε πολιτικά,
ηθικά αλλά και συναισθηματικά απέναντι
της. Όταν "έσκιζε μνημόνια" και δήλωνε
ότι θα παλέψει με όλες τις δυνάμεις της
για να ανατρέψει "την απαράδεκτη οικο-
νομική πολιτική της κυβέρνησης της
συναλλαγής στο χώρο της αυτοδιοίκη-
σης", αγωνιζόμενη για την προσωπική
πολιτική της επιβίωση, έκοβε οριστικά
τους οποίους δεσμούς της με τη δημο-
κρατική παράταξη του τόπου μας, απένα-
ντι στην οποία και μόνο δεσμεύομαι. Μια
δημοκρατική παράταξη που το 2006
αγκάλιασε την υποψηφιότητα της με μια
δυναμική συσπείρωση και η οποία εντός
της "μνημονιακής συγκυβέρνησης" την
έθεσε Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο

στον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνος.
Κάποιοι θα ρωτήσουν αν χρωστάμε την

στήριξη μας στον κ. Πανολιάσκο. Η απά-
ντηση μου είναι ρητή και κατηγορηματική:
Όχι! 

Το χρωστάμε όμως στους ανθρώπους
του τόπου μας και στους εαυτούς μας. Το
χρωστάμε στις ζωές που συνειδητά έχου-
με στήσει στην Μάνδρα και την ευρύτερη
περιοχή της, στις πλαγιές του Κιθαιρώνα,
στο ανάγλυφο των Βιλίων, στους
κάμπους των Ερυθρών και της Οινόης,
στην ακτογραμμή του Αλεποχωρίου, της
Ψάθας και του Πόρτο Γερμενού... 

Κάποιοι άλλοι θα ρωτήσουν ποιος
εγγυάται ότι ο κ. Πανολιάσκος θα μπορέ-
σει να εκλεγεί έναντι του κ. Δρίκου τη δεύ-
τερη Κυριακή. Η απάντηση μου επίσης
είναι ρητή και κατηγορηματική: Η μεγάλη
Δημοκρατική Παράταξη!

Κι αυτό επειδή η μεγάλη δημοκρατική
παράταξη - "μεγάλη" όχι αναγκαία σε
μέγεθος αλλά σε ήθος, αξίες, αρχές και
συνέπεια - τη δεύτερη Κυριακή θα δώσει
τη ψήφο της εκεί που πρέπει και δεν θα
οδηγήσει το δήμο μας στην καταστροφή,
δίνοντας έμμεση ψήφο ανοχής στον κ.
Δρίκο με την επιλογή του λευκού ή άκυ-
ρου ψηφοδελτίου, όπως αντίστοιχα έγινε
το 2010 αλλά και το 2014.

Κι αυτό γιατί είμαστε η παράταξη που
εξέλεξε το 2002 δήμαρχο Ελευσίνος τον
αείμνηστο Γιώργο Αμπατσόγλου, βουλευ-

τή του Συνασπισμού τότε, όταν ο
ίδιος ως επικεφαλής και η παρά-
ταξη του είχαν εκλέξει δήμαρχο
τον δεξιό κ. Γεώργιο Γεωργόπου-
λο, τόσο το 1994, καταψηφίζοντας
τη δεύτερη Κυριακή τον κ. Γιάννη
Κρίκα - ότι αξιολογότερο έχει να
επιδείξει η δημοκρατική παράταξη
από τη μεταπολίτευση και μετά
στη Δυτική Αττική - όσο και το
1998, καταψηφίζοντας τον κ. Κλέ-
αρχο Τζαφέρη. 

Είμαστε η ίδια παράταξη που το
1990 εξέλεξε δήμαρχο Ασπρο-
πύργου τον υποψήφιο του ΚΚΕ
αείμνηστο Κώστα Παπαπολυχρο-
νίου, ανατρέποντας το εκπληκτικό
49% που είχε λάβει ο δεξιός υπο-
ψήφιος κ. Γεώργιος Πηλιχός την
πρώτη Κυριακή! 

Ούτε μία δημοκρατική ψήφος
δεν πέρασε στην αντίπερα όχθη!!

Γιατί αυτή είναι η δημοκρατική παράτα-
ξη στη Δυτική Αττική και σε όλη την Ελλά-
δα και αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας
της σε συνθήκες πολέμου. 

Γιατί στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας
έχουμε πόλεμο. Πόλεμο με τη διαφθορά,
την ανικανότητα, την εκμετάλλευση, τη
μισαλλοδοξία, τη διάλυση των κοινωνι-
κών δομών, την κοινωνική απαξίωση, τη
διοικητική ανεπάρκεια, την αδράνεια, την
υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Γιατί αυτή η παράταξη ξέρει καλά πότε
συνειδητά και δημόσια οφείλει να κάνει τις
υπερβάσεις που της αναλογούν για το
συμφέρον του τόπου και των ανθρώπων
του.

Γιατί αυτή η παράταξη έχει παρελθόν,
παρόν και μέλλον, που δεν εγκλωβίζεται
στα πρόσωπα αλλά επενδύει στη ζωή...

Μια δεύτερη ευκαιρία για τον Δήμο Μάνδρας
-Ειδυλλίας που δεν πρέπει να πάει χαμένη.
Άρθρο-άποψη της Μαρίας Μαρούγκα
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Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον το
πρόγραμμα επιδότησης για την αντι-
κατάσταση των συστημάτων θέρμαν-
σης πετρελαίου με αυτόνομα συστή-

ματα φυσικού αερίου σε κατοικίες. Η δημοσίευ-
ση της απόφασης του ΥΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη,
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σηματοδο-
τεί την πρώτη φάση υλοποίησης της δράσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 15 εκατ.
ευρώ, απευθύνεται στις περιοχές Αττικής, Θεσσα-
λονίκης και Θεσσαλίας όπου υπάρχουν αστικά
δίκτυα φυσικού αερίου και το ύψος της ενίσχυσης
κυμαίνεται (ανάλογα με την ισχύ του καυστήρα)
από 1.000 ευρώ (για μονοκατοικίες) έως 5.500
ευρώ (για μεγάλες πολυκατοικίες), ποσά που αντι-
στοιχούν έως και στο 60% του κόστους.

Πλέον ορίζεται και η καταληκτική προθεσμία υπο-
βολής των αιτήσεων, που είναι η 30ή Απριλίου
2015, ή μπορεί και νωρίτερα, αν εξαντληθούν στο
μεταξύ τα διαθέσιμα κονδύλια. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΥΠΕΚΑ, στην Αττική οι αιτήσεις σύν-
δεσης έχουν αυξηθεί κατά 200%, στη Θεσσαλονίκη
κατά 300% και στη Θεσσαλία κατά 450%.

Ένταξη περίπου 50.000 νοικοκυριών 

Εκτιμάται ότι ο προϋπολογισμός επαρκεί για την
ένταξη περίπου 50.000 νοικοκυριών (30.000 νοι-
κοκυριά στην Αττική, 7.000 στη Θεσσαλονίκη και
9.000 στη Θεσσαλία). Σε δηλώσεις του, ο κ. Μανιά-
της επισημαίνει ότι η παρέμβαση στοχεύει σε μεί-
ωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά,
βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των
συστημάτων θέρμανσης και μείωση του φαινομέ-
νου της αιθαλομίχλης με τη χρήση καθαρότερης
πηγής ενέργειας.

«Το πρόγραμμα που ανακοινώσαμε πριν από
ενάμιση μήνα, υλοποιείται ταχύτατα με εξασφαλι-
σμένα και δεσμευμένα κονδύλια του ΕΣΠΑ και έχει
ήδη αγκαλιαστεί από τους πολίτες. Απόδειξη, οι
χιλιάδες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, ως εκδή-
λωση ενδιαφέροντος, στις ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλο-
νίκης και Θεσσαλίας» τονίζει ακόμη ο υπουργός.

Αναφερόμενος εξάλλου στο νομοσχέδιο για το
άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου που πρόκειται
να κατατεθεί στη Βουλή, ο κ. Μανιάτης αναφέρει ότι
θα περιλαμβάνει ρύθμιση για την διευκόλυνση της
αντικατάστασης των συστημάτων πετρελαίου θέρ-
μανσης από συστήματα φυσικού αερίου, η οποία
σε συνδυασμό με τη δράση επιχορήγησης, μπορεί
να δώσει λύση στο μεγάλο πρόβλημα των κλει-
στών θερμάνσεων στις πολυκατοικίες.

«Επιπλέον, ρυθμίζεται (λειτουργικά και οικονομι-
κά) η δυνατότητα και η διαδικασία αποχώρησης
ενός ή περισσότερων συνιδιοκτητών κατά τρόπο
που δεν καθιστά απαγορευτική την παρούσα ή 

μελλοντική λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης
για τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες, εξομαλύνο-
ντας τις ιδιαίτερες δυσχέρειες που παρουσιάστη-
καν στη λειτουργία πολλών πολυκατοικιών και στις
σχέσεις των συνιδιοκτητών κατά τα τελευταία χρό-
νια λόγω της πρωτόγνωρης κρίσης» καταλήγει ο
υπουργός. Κατά τις πληροφορίες, η αυτονόμηση
μεμονωμένων ιδιοκτησιών από την κεντρική θέρ-
μανση θα προϋποθέτει τη σύγκληση γενικής συνέ-
λευσης των συνιδιοκτητών και θα επιτρέπεται μόνο
αν η συνέλευση δεν εγκρίνει τη μετατροπή της
κεντρικής θέρμανσης σε φυσικού αερίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνο
φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις

ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επι-
καρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.

- Έχουν σε ιδιοκτησία τους που χρησιμοποιείται ως
κατοικία και όχι ως επαγγελματικός χώρος, σύστημα
θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία.

- Έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης και παροχής
φυσικού αερίου από την 25η Σεπτεμβρίου 2014 και μετά,
ημερομηνία κατά την οποία έγινε η ανακοίνωση της δρά-
σης (δηλ. στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 δεν έχουν σε ισχύ
σύμβαση σύνδεσης και παροχης́ φυσικου ́αεριόυ).

Μιά κατοικιά, προκειμεν́ου να κριθει ́επιλεξ́ιμη, πρεπ́ει
να πληροι ́τις ακολ́ουθες προυπ̈οθεσ́εις:

- Ειν́αι μονοκατοικιά, πολυκατοικιά για το τμημ́α της
που αφορα ́στο συν́ολο των διαμερισματ́ων του κτιριόυ,
η ́μεμονωμεν́ο διαμερ́ισμα.

- Βρισ́κεται σε περιοχες́ με τιμη ́ ζων́ης χαμηλοτ́ερη ή
ισ́η των 2.500 ευρώ ανά τ.μ., οπ́ως αυτη ́εχ́ει διαμορφω-
θει ́στις 30 Ιουνίου 2014.

- Βρισ́κεται στις περιφερ́ειες Αττικης́, Κεντρικης́ Μακε-
δονιάς και Θεσσαλιάς, σε σημειά με δικ́τυο χαμηλης́
πιέσης φυσικου ́αεριόυ και δυν́αται να συνδεθει ́και τρο-
φοδοτηθει ́απο ́την αρμοδ́ια Εταιριά Παροχης́ Αεριόυ 

(ΕΠΑ) της περιοχης́.
- Φερ́ει οικοδομικη ́αδ́εια η ́αλ́λο αντισ́τοιχο νομιμοποι-

ητικο ́εγ́γραφο.

Για να χαρακτηριστει ́ μιά πολυκατοικιά επιλεξ́ιμη
πρεπ́ει τουλαχ́ιστον το 50% των θερμαινομ́ενων απο ́το
κεντρικο ́ συσ́τημα θερ́μανσης, ιδιοκτησιων́
(διαμερισ́ματα και μη) να χρησιμοποιειτ́αι ως κατοικιά.
∆εν χαρακτηριζ́ονται ως επιλεξ́ιμες οι ιδιοκτησιές που
δεν χρησιμοποιουν́ται για κατοικιά (π.χ. κατασ́τημα στο
ισογ́ειο κτιριόυ).

Η διαρ́κεια της δρασ́ης για τους ωφελουμ́ενους θα ειν́αι
εώς τις 30 Απριλιόυ 2015 (καταληκτικη ́ημερομηνιά για
την καταθ́εση αιτ́ησης συμμετοχης́ στη δρασ́η).

Η διαρ́κεια αυτη ́μπορει ́να συντμηθει ́για οποιαδηπ́οτε
απο ́ τις τρεις περιφερ́ειες, στην περιπ́τωση που οι
διαθεσ́ιμοι πορ́οι της καλυφθουν́ πριν από αυτήν την
ημερομηνιά.

Τα απαιτουμ́ενα δικαιολογητικα ́ για την πιστοποιήση
της εσωτερικης́ εγκατασ́τασης φυσικου ́ αεριόυ και την
καταβολη ́της χρηματοδοτ́ησης, πρέπει να υποβληθουν́
το αργοτ́ερο εώς τις 30 Ιουλιόυ 2015.

Επιλεξ́ιμες ειν́αι οι δαπαν́ες που αφορουν́ στην
προμηθ́εια και εγκατασ́ταση καυστηρ́α, λεβ́ητα, σωληνο-
γραμμης́ φυσικου ́ αεριόυ, συστημ́ατος απαγωγης́ καυ-
σαεριών, υλικων́/εξαρτηματ́ων/αυτοματισμων́
εγκατασ́τασης και συν́δεσης, στις σχετικες́ εργασιές εσω-
τερικης́ εγκατασ́τασης, στη μελετ́η και την επιβ́λεψη. 

∆εν ειν́αι επιλεξ́ιμες οι δαπαν́ες που αφορουν́ στο
δικ́τυο διανομης́ ζεστου ́νερου ́και τις τερματικες́ μοναδ́ες
αποδ́οσης θερμοτ́ητας (σωμ́ατα καλοριφερ́,
ενδοδαπεδ́ιο συσ́τημα, κλπ), καθως́ και σε καθ́ε αλ́λη
παρεμ́βαση στο χωρ́ο του λεβητοστασιόυ/εγκατασ́τασης
του συστημ́ατος φυσικου ́αεριόυ.

Ο ωφελουμ́ενος, για την κατασκευη ́της νεάς εσωτερι-
κης́ εγκατασ́τασης φυσικου ́ αεριόυ, καταβαλ́λει
στον/στους αναδ́οχο/ους μον́ο τη δικη ́του συμμετοχη.́ Το
ποσο ́ της επιχορηγ́ησης θα αποδοθει ́ στον/στους
αναδ́οχο/ους μετα ́την υποβολη ́των απαραιτ́ητων δικαι-
ολογητικων́ και μετα ́ την ολοκληρ́ωση της διαδικασιάς
πιστοποιήσης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 15 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 15 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Ξεκινάει το πρόγραμμα επιδότησης για 
θέρμανση με φυσικό αέριο 
-Tα κριτήρια και η ημερομηνία υποβολής αίτησης



''ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ'' 
Ο ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Απο το σωματείο του ΑΙΑΝΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ λάβαμε μια επιστολή που μετα-
ξύ άλλων διμαρτύρεται για την διαιτησία στα παι-
χνίδια με ΑΕ Ζεφυρίου, Κριό.

Αναλυτικά η επιστολή:
<<Το Δ.Σ του σωματείου μας, παρά την απόφα-

σή του να μην διαμαρτύρεται δημόσια για τον
τρόπο άσκησης της διαιτησίας αναγκάζεται να το
πράξει μετά τις απαράδεκτες κινήσεις ορισμένων
εκπροσώπων της.

Πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε στον αγώνα
της 8/11 με την ΑΕ Ζεφυρίου και την διαιτησία του
κ.Κορδολαίμη που επέτρεψε ένα σκληρό παιχνί-
δι, που οδήγησε σεπροπηλακισμούς μεταξύ των 

παικτών και αποβολές συνεπικουρούμενη απο 
τον επόπτη Μουγιακάκο που ακύρωσε στον 87'

καθαρό γκόλ της ομάδος μας, αλοιώνοντας το
αποτέλεσμα του αγώνα.

Για να έρθουμε στο αγώνα με την ομάδα του
Κριού στις 15/11 όπου ο κ. Σπύρος Σταθόπουλος
έμεινε απαθής τόσο στο σκληρό παιχνίδι των
αντιπάλων όσο και στις ανεπανάληπτες υποδεί-
ξεις του β΄βοηθού κ.Οικονόμου, που δεν κατελό-
γισε δυο εμφανέστατα οφσάινντ, με αποτέλεσμα
να δεχτεί η ομάδα μας ανύπαρκτα τέρματα.

Μας λυπεί το γεγονός ότι αναγκαζόμαστε στην
7η αγωνιστική να ακολουθήσουμε το παράδειγμα
φίλων σωματείων που απο τις πρώτες αγωνιστι-
κές αναφέρθηκαν σε λάθη και παραλείψεις διαιτη-
τών.

Θεωρώντας ότι το ζήτημα αυτό αφορά την μειο-
νότητα των διαιτητών και κυρίως των βοηθών και
με δεδομένη την πάγια θέση μας για δίκαιους
αγώνες. Απαιτούμε από όλους το αυτονόητο την
ίση μεταχείρηση και όχι την εύνοιά τους>>.

Μετά τιμής το Δ.Σ

ΗΤΤΑ ΤΟΥ Γ.Σ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ

Την καλύτερη αγωνιστική της εμφάνιση έκανε η ομάδα
του Γ.Σ Μεγάρων (στη φωτό) στο εντός έδρας παιχνίδι,
με αντίπαλο την ''πλήρη ''ομάδα του Πανελευσινιακού.

Η αγωνιστική  διάθεση, η μαχητικότητα και η διάρκεια
σε άμυνα και επίθεση ήταν τα στοιχεία που έκανα την
ομάδα μας ανταγωνιστική... δείχνοντας έτσι την συστη-
ματική δουλειά που γίνεται στην προπόνηση από την
καθηγήτρια φυσικής αγωγής Ειρήνη Δημοπούλου.

Όμως η έλλειψη ωριμότητας στην επίθεση οδήγησε
την ομάδα μας στο να χάσει το παιχνίδι με τελικό σκορ
65-75.

Συγχαρητήρια αξίζει να δώσουμε στα παιδιά γιατί
μέσα από την αγωνιστική τους διάθεση φάνηκε το ήθος
και η κλάση τους ως παίχτες..

Συγχαρητήρια όμως πρέπει να δώσουμε και στους
θεατές που με την παρουσία τους και το χειροκρότημά
τους ενίσχυσαν τα παιδιά και τον δύο ομάδων...δείχνο-
ντας έτσι το επίπεδό τους.

10 - ΘΡΙΑΣΙΟ Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014

Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΕΠΣΔΑ: Αναβολή 
αγώνων κυπέλλου 
Μετά απο απόφαση Του Δ.Σ. Της ΕΠΣΔΑ αναβάλλο-

νται όλοι οι αγώνες του κυπέλλου της Τετάρτης
19/11/2014 . Σε επίσημη ανακοίνωση θα ενημερωθείτε
για τον ορισμό των αγώνων .

Ακράτητος - Ελπίδα Ασπροπύργου
Πυρρίχιος Ασπροπύργου - Άτταλος Νέας Περάμου
Νέα Πέραμος - Ηρακλής Ελευσίνας
Ασπρόπυργος - Π.Α.Ο. Κουντουρών

ΠΑΡΕΛΘΟΝ Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Τον τερματισμό της συνεργασίας της

με τον έμπειρο τεχνικό αποφάσισε η
διοίκηση του Αστέρα Μαγούλας

Τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι
αποτέλεσε η βαριά ήττα του Αστέρα
από τον Πανελευσινιακό στη Μαγού-
λα.

Η ομάδα της Δυτικής Αττικής έμεινε στους 5 βαθμούς
μετά από 7 παιχνίδι στον 3ο όμιλο και οι διοικούντες
αποφάσισαν να λύσουν τη συνεργασία τους με τον Άλκη
Ελευθεριάδη.

Ο έμπειρος τεχνικός ανέλαβε τα ηνία του Αστέρα
Μαγούλας το καλοκαίρι, ωστόσο τα αποτελέσματα δεν
τον δικαίωσαν και οι επιτελείς του συλλόγου αποφάσι-
σαν πως χρειάζεται ένα ηλεκτροσόκ.

Αυτό φυσικά είναι το διαζύγιο με τον Ελευθεριάδη που
τη Δευτέρα (17/11) βρέθηκε στο γήπεδο και αποχαιρέ-
τησε τους παίκτες.

Ως εκ τούτου οι διοικούντες βρίσκονται σε αναζήτηση
του προπονητή που θα βγάλει την ομάδα από το αδιέ-
ξοδο με στόχο την παραμονή στη Γ’ κατηγορία.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ:
<<ΚΑΝΑΜΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ>>

Το ντεμπούτο του Βασίλη Στασινόπουλου στον
πάγκο του Βύζαντα στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία
αφού επικράτησε ενός αντιπάλου που έχει στόχο
τον τίτλο. Ο ίδιος χαρούμενος για την νίκη της ομά-
δος του τόνισε:

«Κάναμε μια μεγάλη νίκη. Πιστεύω ότι τα παιδιά
του Βύζαντα έχουν αδικήσει τον εαυτό τους και
σήμερα πήραν μια μάλλον εύκολη νίκη.

Η νίκη ήλθε επί μιας ομάδας η οποία πιστεύω ότι
θα παίξει ψηλά στον όμιλο. …

Θεωρώ ότι ο Βύζας θα σωθεί μάλλον εύκολα.
Η ομάδα διαθέτει καλό υλικό αλλά είναι γεγονός

ότι όλες οι ομάδες χρειάζονται βοήθεια. Εμείς
μέχρι τον Ιανουάριο θα πάμε βλέποντας και κάνο-
ντας.

Όλα τα παιχνίδια στον όμιλο είναι ντέρμπι αφού
οι ομάδες δεν έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ
τους.

Ακόμα και ομάδες οι οποίες είναι τελευταίες στον
βαθμολογικό πίνακα μπορούν να δημιουργήσουν
προβλήματα στους αντιπάλους»

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 1-1

ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΣΤΟ
Σε φιλικό αγώνα που έδωσε αντιπροσωπεία ποδο-

σφαιριστών της Νέας Περάμου στο δημοτικό στάδιο
Καρύστου με τους ομολόγους της τοπικής ομάδος ανα-
δείχθηκε ισόπαλη 1-1.

Η ομάδα της Νέας Περάμου προηγήθηκε στο σκόρ με
τον Κολιούκα και ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι με τον
Ελευθερίου.

Τον αγώνα διαιτήτευσε ο κ.Κρομετίδης.
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΚΑΡΥΣΤΟΥ(προπονητής Δημήτρης

Βατίστας): Τζάλα, Τζένη, Μιχαήλ Αρ., Μιχαήλ Γ., Καρά-
βολας, Πανόπουλος, Ελευθερίου, Μπαμπανιώτης, 

Λαψάτης, Ρουμπής, Ρουκλιώτης. Αγωνίστηκαν και οι:
Καπετάνιος, Τζάλας Π, Γιαννακός, Μασούρας, Αράζος.

ΑΝΤΙΠΡ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: Πετρίδης, Ιωαννίδης,
Γεωργακής, ΒιδάληςΠ, Βιδάλης Μ, Τζιαμαλής, Βασίλαι-
νας, Τσεβρετζής, Γραμματικός,Κολιούκας. Αγωνίστηκαν
και οι: Αλαμάνης, Πολυχρόνου, Μαρούσης, Κοκκινίδης,
Θυμιόπουλος.
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Με μεγάλη αισιοδοξία ατενίζει το μέλλον η ομάδα που
κάνει περήφανη μία ολόκληρη πόλη, την Ελευσίνα. Η
πρώτη εκτός έδρας νίκη με 70-65 επί των Τρικάλων,
δεύτερη συνεχόμενη υπό την καθοδήγηση του Τζίμη
Κουστένη, αποτελεί κομβικό σημείο για τη συνέχεια.

Η Διοίκηση, οι προπονητές, οι παίκτες αλλά και οι
φίλαθλοι του Πανελευσινιακού που ακολούθησαν την
ομάδα οφείλουν να ευχαριστήσουν τους παράγοντες και
το φίλαθλο κόσμο των Τρικάλων για την άψογη φιλοξε-
νία. Δίνουν δε ραντεβού στο δεύτερο γύρο για να αντα-
ποδώσουν, όπως πάντα παραδοσιακά γίνεται στην
πόλη της Ελευσίνας και στο γήπεδο του Πανελευσινια-
κού.

Σε μία εποχή που ο ελληνικός αθλητισμός δεν είναι
στα καλύτερα του η ελληνική καλαθοσφαίριση δίνει,

πάλι, το καλό παράδειγμα. Αποτελεί
το άθλημα που στην πλειοψηφία των
αγώνων προάγει το «Ευ Αγωνίζε-
σθαι» και η περυσινή τελευταία αγω-
νιστική αποτελεί το πιο ξεκάθαρο
παράδειγμα. Αυτό το άθλημα που
δίνει τόσες συγκινήσεις σε όλους μας
πρέπει να προστατευτεί και ο Πανε-
λευσινιακός δηλώνει πάντα παρών,
μαζί με τις υπόλοιπες ομάδες, για την προαγωγή του.

Για μία ακόμη φορά η Διοίκηση, οι προπονητές και οι
παίκτες θέλουν να εκφράσουν τις θερμές ευχαριστίες
τους στον υπέροχο φίλαθλο κόσμο της Ελευσίνας που
έδωσε το παρών και στο γήπεδο των Τρικάλων. 

Αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη σε όλους αλλά λίγο 

παραπάνω σε εκείνους τους τρελούς σταχυοφόρους
που πέρασαν τα δυό στενά!

Δίνουμε ραντεβού και πάλι στο γήπεδο, στον επόμενο
αγώνα με το Ρέθυμνο, το επόμενο Σάββατο 22 Νοεμβρί-
ου και ώρα 17.00. Έλατε να ζήσουμε πάλι όλοι μαζί νέες
συγκινήσεις!

ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ:  
Τα καλύτερα μπορούν να έρθουν...

Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
ΑΟΚ 71-60 ΤΟΝ

ΚΕΡΑΥΝΟ ΑΙΓΙΟΥ

Για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος
μπάσκετ ΓΈθνικής ο Μανδραικός του Βασίλη
Μαρίνου ξεπέρασε και το εμπόδιο του Κεραυ-
νού Κερατέας στο κλειστό Μάνδρας με 71-60.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-19, 37-34, 59-47, 71-60
Διαιτητές: Γιαννακουδάκης-Μπανασάκης
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ (Μαρίνος): Σακελλάρης 10,

Ηλιάδης 15 (4), Μπαλάφας 14 (2), Αττίκος 4,
Νάκος 12 (2), Καλεντζάκης 5, Μακρής 7, Κυρί-
τσης 3 (1).

ΚΕΡΑΥΝΟΣ (Ζωντός): Κεφαλάς 8, Τοπουζί-
δης 22 (4), Μοσχοβάκης 7,Λυμπέρης 4,
Κάντζας 2,Βουρνάς 6, Λάφης 11.

Επόμενη αγωνιστική (7η, 23/11):

Κεραυνός Αιγίου – Νίκη Αμαρουσίου
Ερμής Περάματος – Απόλλων Αρχ. Κορίνθου
Κρανίδι – Εσπερος
Ακάδημος Καλαμάτας – Προμηθέας Χαλαν-

δρίου
Νήαρ Ηστ – Ενωση Ιλίου
Ζάκυνθος – Μανδραϊκός
Χαλάνδρι – Πεντέλη - 

1ο ΤΟΥΡΝΟYA
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

OPEN WEST
ATTIKA 

SOCCER STARS

Για την 5η αγωνιστική του
1ου OPEN WEST ATTIKA
SOCCER STARS σημειώ-
θηκαν τα εξής αποτελέσμα-
τα:Αναλυτικά:

2000-01
ΔΥΝΑΜΗ-Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ 1-4
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Β-ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
12-0 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ 6
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Β 6
Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ 4
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙ ΝΙΑΚΟΣ Α 3
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 3
ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ 1
ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠ 0
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 0

2002-03
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Β-ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
8-1
SOCCERLAND -ΒΥΖΑΣ
6-1

ΑΡΓΩ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ 5-2
ΣΑΛΛΕΑΣ -ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ 8-0
ΔΥΝΑΜΗ-Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ 1-5
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ-
ΠΟΣΕΙΔΩΝ 4-7
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ-SOCCE-
LAND 4-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΑΛΛΕΑΣ 12
SOCCERLAND 12
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΣΑΛ. 10
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α 10
Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ 9
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Β 7
ΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 6
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ 6
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ 6
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α 4
ΕΙΔΥΛΙΑΚΟΣ 3
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠ. 1
ΔΥΝΑΜΗ 0
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 0
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 0
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β 0

2004-05
SOCCERLAND-ΒΥΖΑΣ 5-1
ΑΡΓΩ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ 3-5
ΔΥΝΑΜΗ-Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ 1-2
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ-
ΠΟΣΕΙΔΩΝ 6-3
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Α-ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
3-2
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ-SOC-
CERLAND 1-6

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
SOCCERLAND 13
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ 12
Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ 12
ΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 12
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 8
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Β 7
ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ 6
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ 6
ΣΑΛΠΕΑΣ ΠΕΡ. 6
ΔΥΝΑΜΗ 4
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α 4
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 4
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΣΑΛ. 3
ΜΕΓΑΡΑ SPORT CLUB 0

ΕΙΔΥΛΙΑΚΟΣ 0
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β 0
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 0

2006-07

SOCCERLAND-ΒΥΖΑΣ 4-0
ΑΡΓΩ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ 2-8
ΣΑΛΠΕΑΣ-ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
7-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
SOCCERLAND 12
ΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 9
ΕΙΔΥΛΙΑΚΟΣ 9
ΔΥΝΑΜΗ 9
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Β 9
ΣΑΛΠΕΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 6
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 5
ΜΕΓΑΡΑ SPORT CLUB 4
ΠΑΟΚ ΜΑΝΤΡΑΣ 4
ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ 0
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 0
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠ. 0

2008-09
SOCCERLAND-ΒΥΖΑΣ 1-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΓΑΡΑ SPORT CLUB 9 
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Β 6
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α 4
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 3
SOCCERLAND 2
ΔΥΝΑΜΗ 1

Οι παίκτες του Αχαρναϊκού επέστρεψαν στις προπονήσεις 
Επέστρεψαν εχθές στις  προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές στον Αχαρναϊκό μετά το ρεπό της Κυριακής και οι ποδοσφαιρι-

στές γυμνάστηκαν υπό την επίβλεψη του τεχνικού Γιώργου Βαζάκα. Μοναδικός απόντας  ήταν ο Αλέξανδρος Χριστόπου-
λος, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και ακολουθεί θεραπευτική αγωγή.

***Θετικά συμπεράσματα έβγαλε ο Γιώργος Βαζάκας από το φιλικό παιχνίδι με τον Μανδραϊκό. Ο τεχνικός του Αχαρναϊ-
κού, χρησιμοποίησε κυρίως αναπληρωματικούς παίκτες  και έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα τους. <<Το φιλικό με τον
Μανδραϊκό ήταν καλό για εμάς μιας και αγωνίστηκαν κάποια παιδιά που δεν έχουν μεγάλο χρόνο συμμετοχής στο Πρωτά-
θλημα>>. 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ
ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Απορρίπτονται χωρίς να έχουν εξετασθεί

Στα «σκουπίδια» το 40% των
ενδικοφανών προσφυγών
Στα «σκουπίδια» καταλήγει το 40% των ενδικοφανών προ-

σφυγών, καθώς η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων απορρίπτει σιωπηρά τις προ-
σφυγές χωρίς να τις εξετάζει. 

Αποτέλεσμα είναι ακόμα και φορολογούμενοι πως αδίκως
τους έχουν βεβαιωθεί υπέρογκοι φόροι να μην μπορούν να
βρουν άμεσα το δίκιο τους παρά όταν η υπόθεση φθάσει στα
δικαστήρια και αφού πρώτα έχουν πληρώσει το 50% του
φόρου.

Υπενθυμίζεται πως η ενδικοφανής προσφυγή είναι μία διοι-
κητική διαδικασία επίλυσης διαφορών και  κατατίθεται από τον
φορολογούμενο ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
(της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων) προκειμένου να
προσβάλλει πράξεις που εκδίδονται από την φορολογική διοί-
κηση σε βάρος του.

Η συγκεκριμένη προσφυγή καθιερώθηκε με το άρθρο 63 του
ν. 4174/2013 και σκοπό έχει την αποσυμφόρηση των διοικητι-
κών δικαστηρίων, τα οποία είναι επιβαρυμένα με μεγάλο αριθ-
μό υποθέσεων.

Βάσει του εν λόγω νόμου οποιαδήποτε προσφυγή, κατά
πράξης της φορολογικής διοίκησης, κατατεθεί απευθείας στα
διοικητικά δικαστήρια κρίνεται «απαράδεκτη» εάν δεν έχει
προηγηθεί η κατάθεσή της στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφο-
ρών.

Η προσφυγή υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την κοινο-
ποίηση της πράξης της φορολογικής αρχής στον υπόχρεο και
βασική προϋπόθεση είναι η καταβολή του 50% του αμφισβη-
τούμενου ποσού της πράξης, εκτός εάν ο υπόχρεος καταθέσει
αίτημα αναστολής της καταβολής αυτού του ποσού το οποίο
κατατίθεται ταυτόχρονα με την προσφυγή.

8.006 ενδικοφανείς προσφυγές

Στοιχεία που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Εσόδων καταδεικνύουν πως ο αριθμός των ενδικοφανών προ-
σφυγών που είχαν κατατεθεί από τα μέσα του 2013 έως τα
τέλη Οκτωβρίου 2014 στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων από φορολογου-
μένους που αμφισβητούσαν τους φόρους που τους βεβαίωσε
η φορολογική διοίκηση ανέρχονται σε 8.006 προσφυγές.

Το ίδιο διάστημα κατατέθηκαν 2.165 αιτήσεις αναστολής
καταβολής του 50% του φόρου, που υποχρεωτικά πρέπει να
καταβάλουν όσοι υποβάλλουν ενδικοφανείς προσφυγές.

Από τις 8.006 προαναφερόμενες ενδικοφανείς προσφυγές
«ολοκληρώθηκαν» έως το τέλος του Οκτωβρίου οι 6.908, εκ
των οποίων ενεκρίθησαν οι 1.000. Οι 2.784 προσφυγές απορ-
ρίφθηκαν, ενώ για 3.124 προσφυγές «εξέπνευσε» η προβλε-
πόμενη από το νόμο καταληκτική ημερομηνία για εξέταση
τους.

Αυτό έγινε διότι νόμος προβλέπει πως εάν δεν έχει εκδοθεί
απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών με την πάροδο
60 ημερών από την υποβολή της προσφυγής, τότε θεωρείται
ότι η προσφυγή έχει απορριφθεί σιωπηρά!

Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα ακόμα και φορολο-
γούμενοι πως αδίκως τους έχουν βεβαιωθεί υπέρογκοι φόροι
να μην μπορούν να βρουν το δίκιο τους, πολύ απλά διότι η
ΓΓΔΕ δεν εξέτασε τις περιπτώσεις τους.

Εξάλλου, μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου από τις 2.165 αιτήσεις
αναστολής καταβολής του 50% του φόρου που είχαν υποβλη-
θεί είχαν ολοκληρωθεί οι 2.061, εκ των οποίων έγιναν αποδε-
κτές μόλις 10, δηλαδή η ΓΓΔΕ έκρινε πως στις 2.051 υπόλοι-
πες περιπτώσεις η προκαταβολή του φόρου 50% έπρεπε να
καταβληθεί κανονικά.

Σημειώνεται πως η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται
να αναστείλει την πληρωμή του ποσοστού αυτού μόνο στην
περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτή θα είχε ως συνέ-
πεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο.

Θρίλερ με τη διαθήκη 
91χρονης στην Κάλυμνο: 
Αφησε 1 εκατ. ευρώ στους

γείτονές της 

Θα μπορούσε να είναι σενάριο καθημε-
ρινού σίριαλ, ωστόσο είναι πραγματικό-
τητα. Πρόκειται για την υπόθεση της δια-
θήκης μιας 91χρονης Καλυμνιάς, σύμ-
φωνα με την οποία άφησε το διόλου
ευκαταφρόνητο ποσό του 1 εκατομμυρί-
ου ευρώ στους γείτονές της... ξεχνώντας
τους συγγενείς της.

Τα πράγματα, όπως αναμενόταν,
πήραν τη δικαστική οδό, καθώς οι συγ-
γενείς της 91χρονης προσέβαλαν τη δια-
θήκη και θεωρούν πως οι γείτονές της
λειτούργησαν ως σπείρα με σκοπό να
της υφαρπάξουν την περιουσία. Σύμφω-
να με τη «Ροδιακή», με την υπόθεση θα
ασχοληθεί στις 4 Δεκεμβρίου το Τριμελές
Εφετείο Κακουργημάτων Δωδεκανήσου.
Συγκεκριμένα, στο εδώλιο του δικαστηρί-
ου θα βρεθούν οκτώ άτομα, και συγκε-
κριμένα το ζευγάρι των γειτόνων, μία
συμβολαιογράφος και πέντε μάρτυρες
που φέρονται να εμπλέκονται στη σύντα-
ξη της διαθήκης.

Η μήνυση στρέφεται κατά της συμβο-
λαιογράφου που συνέταξε τη διαθήκη,
του ζευγαριού των γειτόνων στους οποί-
ους και «περνάει» όλη η περιουσία αλλά
και των πέντε μαρτύρων. Έτσι το Συμ-
βούλιο Πλημμελειοδικών Κω, παρά την
απαλλακτική πρόταση του αρμόδιου
εισαγγελέως, με το 63/2013 βούλευμα
του παρέπεμψε σε δίκη στο Τριμελές
Εφετείο επί Κακουργημάτων Δωδεκανή-
σου όλους τους εμπλεκόμενους για τα
παραπάνω αδικήματα και η υπόθεση
προσδιορίστηκε να εκδικαστεί αρχικά τον
περασμένο Μάρτιο όμως αναβλήθηκε
και θα εξεταστεί στις 4 Δεκεμβρίου 2014.

Βεβαρημένη η υγεία της 91χρονης

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες,
στην μήνυση η οποία αποτέλεσε και την
αρχή για την άσκηση των διώξεων και εν
συνεχεία την παραπομπή των εμπλεκο-
μένων, αφού γίνεται αναφορά στο ιστορι-
κό της υπόθεσης τονίζεται μεταξύ άλλων
η κατάσταση στην οποία βρισκόταν η
91χρονη την περίοδο εκείνη και έχοντας

μερικές μέρες εξέλθει από το νοσοκο-
μείο. Σύμφωνα μάλιστα και με την ιατρι-
κή βεβαίωση από το νοσοκομείο Καλύ-
μνου η οποία προσκομίστηκε στην δικαι-
οσύνη, η ηλικιωμένη γυναίκα είχε νοση-
λευτεί με διάγνωση «αδυναμία λήψεως
τροφής- ληθαργική κατάσταση» και είχε
εξέλθει με διάγνωση «στεφανιαία νόσος-
αφυδάτωση- γεροντική άνοια- καταβο-
λή».

Οι, δε, συγγενείς της υποστηρίζουν
επίσης πως η ίδια είχε υποστεί το προη-
γούμενο διάστημα και σοβαρότατο εγκε-
φαλικό επεισόδιο.

Σε κάθε περίπτωση στην διαθήκη
βεβαιώνεται πως η 91χρονη «δεν υπά-
γεται σε κάποια περίπτωση του άρθρου
1719 Α.Κ. και δεν στερείται των αισθήσε-
ών της» κάτι που όπως επισημαίνεται
και στη μήνυση που έχει υποβληθεί
«είναι ψευδές και έγινε εν γνώσει προκει-
μένου να συνταχθεί η διαθήκη».

Η διαθήκη

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η
ηλικιωμένη ζούσε στην Κάλυμνο όμως τα
τελευταία χρόνια πριν το θάνατο της
(Δεκέμβριο του 2005) άρχισε να αντιμε-
τωπίζει προβλήματα υγείας για αυτό και
οι συγγενείς της (δεν είχε σύζυγο και παι-
διά) προσέλαβαν αλλοδαπή προκειμέ-
νου να την φροντίζει και να την βοηθάει
με την φαρμακευτική της αγωγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες και βάση
των όσων αναφέρονται στις μηνύσεις
που ήδη έχουν κατατεθεί στην δικαιοσύ-
νη, λίγο καιρό αργότερα, την 91χρονη
άρχισαν να προσεγγίζουν ζευγάρι γειτό-
νων της, οι οποίοι έκαναν ενέργειες προ-
κειμένου να δείξουν ότι την νοιάζονται και
την φροντίζουν, με αποτέλεσμα να
«φύγει» και η αλλοδαπή που την βοη-
θούσε. Η ηλικιωμένη είχε πλέον την απο-
κλειστική φροντίδα των γειτόνων της οι
οποίοι διαχειρίζονταν και τα χρήματά της.

Αξίζει δε να σημειωθεί πως σύμφωνα
με τους συγγενείς, η 91χρονη είχε μεγά-
λη περιουσία η οποία αποτελούνταν
από ακίνητο 15 στρεμμάτων στην Κάλυ-
μνο, ένα σπίτι, ένα γραφείο στην Αθήνα,
αμύθητης αξίας κοσμήματα με πετράδια
και διαμάντια, αλλά και καταθέσεις αρκε-
τών χιλιάδων είτε ευρώ είτε δολαρίων σε
λογαριασμούς τραπεζών. Μάλιστα μόνο
ο αδελφός της ηλικιωμένης της είχε απο-

στείλει στο λογαριασμό της 250.000
ευρώ για τα έξοδά της!

Πότε συντάχθηκε η διαθήκη

Η ηλικιωμένη όσο περνούσε ο καιρός,
αντιμετώπιζε όλο και σοβαρότερα προ-
βλήματα με την υγεία της (για τα οποία
υπάρχουν και βεβαιώσεις γιατρών) ενώ
έπασχε και από άνοια. Λίγες μόλις ημέ-
ρες πριν το θάνατο της η 91χρονη νοση-
λεύτηκε και στο νοσοκομείο Καλύμνου
και μόλις είκοσι μέρες (!) πριν αποβιώσει
– έχοντας εξέλθει από το νοσοκομείο
όπου νοσηλεύτηκε - φέρεται να έχει
συντάξει νέα διαθήκη στην οποία αφήνει
όλη της την περιουσία στους γείτονες
της!

Σύμφωνα πάντα με τα καταγγελλόμενα,
η ηλικιωμένη εξέπνευσε στις 2 τα ξημε-
ρώματα των  Χριστουγέννων του 2012
και άμεσα οι γείτονες της έσπευσαν το
μεσημέρι της ίδιας ημέρας να την κηδεύ-
σουν χωρίς να ειδοποιήσουν ή να περι-
μένουν να αφιχθούν στο νησί οι συγγε-
νείς της, ορισμένοι εκ των οποίων έμεναν
στη Ρόδο!

Το γεγονός αυτό προκάλεσε εύλογα
την αντίδραση των συγγενών αλλά και
πολλά ερωτηματικά, αφενός πως εκδό-
θηκε ληξιαρχική πράξη θανάτου, αφού
λόγω των Χριστουγέννων ήταν όλα κλει-
στά και αφετέρου πως και γιατί έγινε η
ταφή τόσο εσπευσμένα αν και Χριστού-
γεννα. Οι απορίες αυξήθηκαν ακόμη
περισσότερο όταν εμφανίστηκε η διαθή-
κη της 91χρονης με την οποία κληρονό-
μοι πλέον της περιουσίας της η οποία
αξίζει το ποσό του ενός εκατομμυρίου
ευρώ, ήταν το ζευγάρι των γειτόνων της!

Οι συγγενείς της θανούσας προσέφυ-
γαν στην δικαιοσύνη καταθέτοντας μηνύ-
σεις. Η μία από αυτές αφορά το αδίκημα
της υπεξαίρεσης ποσού άνω των 75
χιλιάδων ευρώ, ενώ έχει κατατεθεί μήνυ-
ση και για ψευδή βεβαίωση, ηθική
αυτουργία στην ψευδή βεβαίωση και
άμεση συνέργεια σε ψευδή βεβαίωση
στις οποίες κατηγορούνται από τους
συγγενείς ένας γιατρός ένας συμβολαιο-
γράφος και 5 μάρτυρες που φέρονται να
εμπλέκονται και στην υπόθεση σύνταξης
της διαθήκης. Παράλληλα έχει κατατεθεί
και αγωγή αδικοπραξίας για ψευδορκία
και ηθική αυτουργία στην πράξη αυτή
κατά του ζευγαριού.

ΑΣΕΠ: Απόφαση-σταθμός για όσους
υπαλλήλους διορίστηκαν παράνομα

Παράνομες 27 μονιμοποιήσεις 
συμβασιούχων στον Δήμο Δραπετσώνας

Παράνομες κρίνει το ΑΣΕΠ τις 27 μονιμοποιήσεις
συμβασιούχων στον Δήμο Δραπετσώνας που είχαν
γίνει το 2004 και ζητά την ανάκληση των προσλήψε-
ων.
Σύμφωνα με την απόφαση του ΑΣΕΠ, οι 27 υπάλ-
ληλοι «κατασκεύασαν» με ψευδή στοιχεία τη νομιμό-
τητα της μετατροπής των συμβάσεών τους και
παραπλάνησαν τα αρμόδια τμήματα του ΑΣΕΠ,
προκαλώντας οικονομική ζημιά που ξεπερνά τα 2
εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρει Το Έθνος.

Μείωση στα "φέσια" από απλήρωτες
συναλλαγματικές και ακάλυπτες επιταγές

Στα 255,881 εκ. ευρώ ανήλθε η αξία των ακάλυπτων επι-
ταγών, στο δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2014, ενώ
οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στα 73,873 εκ.
ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Τειρεσίας Α.Ε.
Όσον αφορά στον Οκτώβριο, οι ακάλυπτες επιταγές ανήλ-
θαν σε αξία στα 18,976 εκ. ευρώ (1.192 τεμάχια). 
Αντίστοιχα, οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν σε
αξία στα 7,083 εκ. ευρώ (4.194 τεμάχια).
Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους,
παρατηρείται ότι οι ακάλυπτες επιταγές σημείωσαν μείωση
σε αξία 46,19% και μείωση σε τεμάχια 47,79%. 
Αντίστοιχα, οι απλήρωτες συναλλαγματικές εμφάνισαν μεί-
ωση σε αξία 16,75% και μείωση σε τεμάχια 25,56%.

Μακάβρια υπόθεση
Πατέρας και γιος ζούσαν με ένα πτώμα
στον Κεραμεικό

Τη σορό ενός 52χρονου σε προχωρημένη σήψη βρήκαν
την Κυριακή οι αστυνομικοί του ΑΤ Ομονοίας που κλήθη-
καν λόγω της δυσοσμίας σε κατοικία επί της οδού Θερμο-
πυλών 52 στον Κεραμεικό.
Δύο συγγενικά πρόσωπα του θανόντος, ο αδερφός του και
ο 95χρονος πατέρας τους, που αντιμετωπίζουν ψυχολογι-
κά προβλήματα, το είχαν τυλίξει με σεντόνι και το κρατού-
σαν πάνω στον καναπέ του σπιτιού τους για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα. Και οι δύο άντρες συνελήφθησαν.
Φως στα αίτια και τον χρόνο θανάτου του 52χρονου ανα-
μένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.
Κάτοικοι της γειτονιάς δήλωσαν ότι τον άνδρα που βρέθη-
κε νεκρός είχαν να τον δουν πάρα πολλά χρόνια.

ΣΥΡΙΖΑ Φυλής 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Η Οργάνωση Μελών του ΣΥΡΙΖΑ Φυλής οργανώ-

νει πολιτική εκδήλωση με θέμα: «το πρόγραμμα του
ΣΥΡΙΖΑ για την ανόρθωση και την σωτηρία της Ελλά-
δας», με κεντρικό ομιλητή τον γραμματέα της Κοινο-
βουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ  Νίκο Βούτση.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26
Νοέμβρη και ώρα 7μ.μ στην αίθουσα «Μελίνα Μερ-
κούρη» 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
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

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

•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

•ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

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

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

χώρο των πετρελαιοειδών,  
ζητεί Υπαλλήλους Πρατηρίου Καυσίμων 

για τη λειτουργία του ιδιολειτουργούμενου 
πρατηρίου καυσίμων στην Μαγούλα 

και στην Ν Πέραμο.
Απαραίτητα κάτοικος Μεγάρων, Ελευσίνας, 

Ασπροπύργου, Νέας Περάμου,Μάνδρας,Μαγούλας.

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

ή μέσω ή μέσω fax fax στον αριθμό 2118008866.στον αριθμό 2118008866.
22.5.14

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

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

τρυπάνι) σε λογική τιμή.
Πληροφορίες  στο 210 5548930 

ή στο 6972203340

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

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

21.11.11

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

- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

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

Ενοικιαζ́εται ισογ́εια κατοικιά
60 τμ στην Ελευσιν́α, με

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

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

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

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυγο

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τελειόφοιτος Μαθηματικού

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

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

6944132114 (30.1.14)

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

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται κοπέλα που να γνω-

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

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

Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει τη

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

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

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ

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

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

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος 
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ

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

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

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6986734365

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

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

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

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

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

- Θεραπεία τενοντίτιδων 
με αυτόλογους βιολογικούς 

παράγοντες PRP

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

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

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

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

16.11
.12
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

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

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

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546674-5546285

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

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

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-

5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213

2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

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

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

210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210

5546993 - 5560800 - 5543065

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Στο 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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Ο πρώην δήμαρχος δήμου της Αττικής ξέχασε 
να δηλώσει 3,5 εκατ. ευρώ
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε πρώην δήμαρχος δήμου

της Αττικής με αδήλωτα εισοδήματα ύψους 3.427.000
ευρώ. Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, ο πρώην
δήμαρχος απέκρυψε εισοδήματα από το 2004 έως το
2009 και το ποσό αυτό προέκυψε μετά από άνοιγμα
των τραπεζικών του λογαριασμών.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για
πρώην δήμαρχο Μαραθώνα, για τον οποίο το τελευταίο
διάστημα έχουν ακουστεί αλλά και έχουν γίνει καταγγε-
λίες για κατασπατάληση των δημοτικών πόρων.

Μεγάλη κομπίνα στην Κρήτη
Πολυεθνική με έδρα τη Γερμανία έπαιρνε επιδοτήσεις

με εικονικά τιμολόγια για να δίνει τρόφιμα σε απόρους.
Συγκεκριμένα, στην Κρήτη το ΣΔΟΕ, σε συνεργασία με
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κατά της Απάτης (OLAF),
πραγματοποίησε έλεγχο σε αγρο-κτηνοτροφικό συνεται-
ρισμό, σχετικά με τη διανομή γραβιέρας Κρήτης σε
απόρους. Κατά τον φορολογικό έλεγχο διαπιστώθηκαν
φορολογικές παραβάσεις, με αποτέλεσμα να επιβλη-
θούν πρόστιμα ύψους 2.620.000 ευρώ.

Οι τρεις οδοντίατροι που «αγόραζαν» ακίνητα 
από τον Καρούζο
Σύμφωνα με την έρευνα, τρεις οδοντίατροι και ένα

νομικό πρόσωπο στη Γλυφάδα Αττικής υπέβαλαν ανα-
κριβή δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων,
ύψους 4.601.000 ευρώ, ως αντισυμβαλλόμενοι της
ανωτέρω επιχείρησης αξιοποίησης ακινήτων.

Ο καρδιολόγος δημόσιος υπάλληλος που δεν δήλωνε
εισοδήματα και ενοίκια

Ιατρός καρδιολόγος στον Πειραιά, δημόσιος υπάλλη-
λος, από το 2004 έως το 2010 απέκρυψε εισοδήματα
ύψους 1.474.000 ευρώ, δεν δήλωσε ενοίκια ύψους
36.000 ευρώ και υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολο-
γίας μεταβίβασης ακινήτων κατά 836.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, η Περιφερειακή
Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής ανακάλυψε ότι:

1. Εξι επιχειρήσεις έλαβαν 1.068 εικονικά φορολογικά
στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές, συνολικού ύψους
22.000.000 ευρώ, και δεν απέδωσαν ΦΠΑ ύψους
5.060.000 ευρώ

2. Τέσσερις επιχειρήσεις εξέδωσαν 580 εικονικά στοι-
χεία για ανύπαρκτες συναλλαγές 20.490.000 ευρώ, με
αποτέλεσμα οι λήπτες αυτών να συμψηφίσουν παρά-
νομα ΦΠΑ 4.712.000 ευρώ και να μην καταβληθούν οι
αναλογούντες φόροι.

3. Επιχείρηση εκμίσθωσης και διαχείρισης ακινήτων
στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη δεν εξέδωσε 239 φορολογικά
στοιχεία ύψους 518.000 ευρώ και απέκρυψε τα ανωτέ-
ρω έσοδα από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

4. Ιατρός καρδιολόγος στον Πειραιά, δημόσιος υπάλ-
ληλος, από το 2004 έως το 2010 απέκρυψε εισοδήματα
ύψους 1.474.000 ευρώ, δεν δήλωσε ενοίκια ύψους
36.000 ευρώ και υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολο-
γίας μεταβίβασης ακινήτων κατά 836.000 ευρώ.

5. Αγρότης ειδικού καθεστώτος στη Λακωνία δεν
δήλωσε εισόδημα 525.000 ευρώ.

6. Συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος στο Χαλάνδρι
δεν δήλωσε εισοδήματα ύψους 240.000 ευρώ.

7. Τέσσερα φυσικά πρόσωπα απέκρυψαν εισοδήματα
ύψους 300.000 ευρώ, όπως προέκυψε από τον έλεγχο
των τραπεζικών καταθέσεών τους.

8. Σε έλεγχο αξιοποίησης ακινήτων στη Γλυφάδα Αττι-
κής, προέκυψε ανακριβής δήλωση του τιμήματος επί
συμβολαίου ύψους 4.601.000 ευρώ.

9. Τρείς οδοντίατροι και ένα νομικό πρόσωπο στη
Γλυφάδα Αττικής υπέβαλαν ανακριβή δήλωση φορολο-
γίας μεταβίβασης ακινήτων ύψους 4.601.000 ευρώ, ως
αντισυμβαλλόμενοι της ανωτέρω επιχείρησης αξιοποίη-
σης ακινήτων.

·  Η Επιχειρησιακή Δ/νση ΣΔΟΕ Αθηνών αποκάλυψε
ότι πρώην δήμαρχος δήμου της Αττικής απέκρυψε
εισοδήματα από το 2004 έως το 2009 ύψους 3.427.000 

ευρώ. Το ποσό αυτό προέκυψε μετά από άνοιγμα των
τραπεζικών του λογαριασμών.

·  Η Περιφεριακή Δ/νση ΣΔΟΕ Πελοποννήσου διαπί-
στωσε ότι:

1. Φυσικό πρόσωπο, ελεύθερος επαγγελματίας, στη
Μεσσηνία απέκρυψε εισόδημα 1.105.000 ευρώ, όπως
προέκυψε από το άνοιγμα των τραπεζικών του λογα-
ριασμών

2. Ξενοδοχειακή επιχείρηση στη Ζάκυνθο έλαβε 58
εικονικά τιμολόγια προκειμένου να δικαιολογήσει χρη-
ματοδότηση προγράμματος. ΄Υψος τιμολογίων 336.000
ευρώ.

·  Η Περ/κή Δ/νση ΣΔΟΕ Θράκης αποκάλυψε ότι επι-
χείρηση κατασκευών στον Έβρο εξέδωσε εικονικά τιμο-
λόγια ύψους 3.381.000 ευρώ από το 2002 έως το 2004,
με αποτέλεσμα να ζημιωθεί το Δημόσιο από συμψηφι-
σμό ΦΠΑ ύψους 777.630 ευρώ.

·  Στην Πάτρα, το ΣΔΟΕ Δυτικής Ελλάδας αποκάλυψε
ότι επιχείρηση η οποία είχε ενταχθεί σε αναπτυξιακό
πρόγραμμα έλαβε εικονικά τιμολόγια, προκειμένου να
δικαιολογήσει την επένδυση και ζητήθηκε η επιστροφή
1.200.000 ευρώ στο Δημόσιο, ως αχρεωστήτως κατα-
βληθέντα.

·  Στην Κρήτη, το ΣΔΟΕ, σε συνεργασία με την Ευρω-
παϊκή Υπηρεσία Κατά της Απάτης (OLAF), πραγματο-
ποίησε έλεγχο σε αγρο-κτηνοτροφικό συνεταιρισμό,
σχετικά με τη διανομή γραβιέρας Κρήτης σε απόρους.
Κατά τον φορολογικό έλεγχο διαπιστώθηκαν φορολογι-
κές παραβάσεις, με αποτέλεσμα να επιβληθούν πρό-
στιμα ύψους 2.620.000 ευρώ.

·  Η Επιχειρησιακή Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Θεσ-
σαλονίκης συνεχίζει την έρευνα για τα αδήλωτα πρό-
σθετα εισοδήματα από προγράμματα της ΕΕ στο ΑΠΘ.
Προέκυψε ότι δεν είχαν δηλωθεί 3.080.000 ευρώ από
καθηγητές του Ιδρύματος.

Επίσης, αποκαλύφθηκε ότι 3 επιχειρήσεις έλαβαν
εικονικά τιμολόγια από αθλητικά σωματεία ύψους
845.000 ευρώ.

‘’ΛΑΒΡΑΚΙΑ’’ ΣΔΟΕ: Πρώην δήμαρχος, γιατροί και 
πολυεθνική με αδήλωτα εκατομμυρίων

Η νέα έρευνα της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αθηνών έφερε και άλλα... μυστικά στην επιφάνεια 
με αδήλωτα εκατομμύρια, εικονικά τιμολόγια, παράνομες μεταβιβάσεις και «μαύρα» εισοδήματα.


