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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Νεφωσεις
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 13 έως 20
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Προεόρτια της Συλλήψεως της Αγίας

Αννης, Αποστόλων (Ο΄) Σωσθένους 
επισκόπου γενομένου Κολοφώνος,

2 - ΘΡΙΑΣΙΟ Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014

Μεγάλη ένταση
δημιουργήθηκε
στο Περιφερει-

ακό Συμβούλιο την Τρίτη
2/12 κατά τη διάρκεια
συζήτησης της 5ης ανα-
μόρφωσης του Προϋπο-
λογισμού μετά την παρέμ-
βαση της Περιφερειακής
Συμβούλου Δυτικής Αττι-
κής κ. Σταυρούλας Δήμου. 

Συγκεκριμένα, η κ.
Δήμου άσκησε έντονη κρι-
τική στη Διοίκηση για τις
μειώσεις των κονδυλίων
για έργα στη Δυτική Αττική
σε σχέση με αυτά που
είχε ψηφίσει το προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο
με πρόταση της τότε διοίκησης του κ. Σγουρού. 

Στην ομιλία της
η κ. Δήμου ανέ-
φερε ότι, «όσα
έργα και να
γίνουν στη Δυτι-
κή Αττική δεν
φτάνουν εξαιτίας
των γνωστών
π ροβλημάτων,
όχι όμως και να
τα μειώνουμε.
Και αυτό δεν το
λέω μόνο σαν
αντιπ ολίτευση,
αλλά είναι κάτι
που πάντα τόνι-
ζα και όταν ήμουν

Αντιπεριφερειάρχης».

Ένταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, 
παρενέβη διαμαρτυρόμενη η Στ. Δήμου

‘’Ψαλίδισαν’’ τα κονδύλια
για οδικά έργα και αποχέτευση

στην Δυτική Αττική  

Μεγάλη ανατροπή
έγινε χθες στον δεύτε-
ρο γύρο των επανα-
ληπτικών εκλογών
μεταξύ της Ιω. Κριε-
κούκη και του Γεω.
Δρίκου. Νικήτρια ανα-
δείχθηκε η κα Κριε-
κούκη καθώς κατόρ-
θωσε να συσπειρώσει
γύρω της την πλειο-
ψηφία των ψηφοφό-
ρων συγκεντρώνο-
ντας το 50.3% ενω ο
κος Δρίκος συγκέ-
ντρωσε 49.7%.
Θυμίζουμε εδώ πως

στις δύο προηγούμε-
νες αναμετρήσεις
μεταξυ των δύο, είχε επικρατήσει ο κος Δρίκος έναντι της κας Κριεκούκη, πράγμα το οποίο
δεν συνέβη και την τρίτη φορά. 
Καθοριστική ήταν η πρωτιά που είχε η κα Κριεκούκη στη Μάνδρα και το Κριεκούκι καθως

αυτες περιοχές έκριναν την επικράτησή της.
Αναμφίβολα η παραπάνω έκβαση των εκλογών ήταν κόντρα σε όλα τα προγνωστικά και

την προϊστορία μεταξύ των δύο. Με την εξέλιξη ωστόσο αυτή αναμένεται η συνέχιση του
έργου της κας Κριεκούκη σε πολλά επίπεδα που η ίδια είχε ξεκινήσει πριν 4 χρόνια οπότε
και διατελούσε δήμαρχος Μάνδρας. 
Μετά τη νίκη του συνδυασμού "Νέα Πορεία" της Ιωάννας Κριεκούκη, πλήθος κόσμου

μαζεύτηκε στο εκλογικό της κέντρο στη Μάνδρα για να πανηγυρίσουν τη νίκη.
Συγχαρητήρια στη νέα δήμαρχο, αλυτικότερο ρεπορτάζ στο αυριανό μας φύλλο.

Μεγάλη ανατροπή 
στον δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας Νέα

δήμαρχος η Γιάννα Κριεκούκη

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8
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Προγραμματισμένη
συνάντηση με τον
Σύλλογο Εκπαι-

δευτικών «Ο Σωκράτης»
και εκπρόσωπο της ΕΛΜΕ
είχε ο Δήμαρχος Αχαρνών
Γιάννης Κασσαβός,
παρουσία του Αντιδημάρ-
χου Παιδείας Στάθη Τοπα-
λίδη και των Προέδρων
Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Σχολικής Επι-
τροπής κ Κωνσταντίνο
Καρυδάκη και κα Γεωργία
Ευθυμιάδου – Τουμανίδου,
αντίστοιχα. 

Στη σύσκεψη που ακο-
λούθησε, υπήρξε συμφω-
νία για την ανάγκη υιοθέτη-
σης κοινής γραμμής διεκδί-
κησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της Παι-
δείας και ειδικότερα τη διασφάλιση ενός εύρυθμου και
λειτουργικού Σχολείου. Συγκεκριμένα, συζητήθηκε η
ανάγκη κάλυψης των εκπαιδευτικών κενών που έχουν
σημειωθεί σε αρκετά σχολεία των Αχαρνών, τις συγχω-
νεύσεις τμημάτων, την ανάγκη νέων σχολικών κτιρίων,
το αίτημα για αύξηση της ήδη μειωμένης κρατικής χρη-
ματοδότησης για την Παιδεία και τον καλύτερο τρόπο
διαχείρισης αυτής της χρηματοδότησης, ενώ όλοι συμ-
φώνησαν ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρό-
βλημα υποσιτισμού των μαθητών. Ο Δήμαρχος κ. Κασ-
σαβός στάθηκε ιδιαίτερα στις αυξημένες ανάγκες του
Ειδικού Σχολείου σημειώνοντας τις ελλείψεις σε εξειδι-
κευμένο προσωπικό, επισημαίνοντας ότι είναι υποχρέ-
ωση κάθε πολιτισμένης πόλης να εξασφαλίζει ισότιμη
πρόσβαση όλων των μαθητών στην παιδεία. 

Ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε για την έγκαιρη απόδο-
ση των κονδυλίων προς τις σχολικές επιτροπές. 

Επιπλέον, ο Δήμαρχος ενημέρωσε τους εκπροσώ-
πους των δύο φορέων για τις ενέργειες της Δημοτικής
Αρχής να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των σχο-
λείων, κάνοντας ειδική αναφορά στη συντήρηση κτι-
ρίων, τη διενέργεια ελέγχων στατικότητας και την έγκαι-
ρη προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης. Τέλος για το
ακανθώδες ζήτημα της κρατικής χρηματοδότησης, ο
Δήμαρχος δεσμεύτηκε για την έγκαιρη απόδοση των
κονδυλίων προς τις σχολικές επιτροπές. 

Η συνάντηση έκλεισε με τη δέσμευση του Δημάρχου κ
Κασσαβού, ότι θα στηρίξει τον αγώνα των εκπαιδευτι-
κών για καλύτερη Παιδεία, επιδιώκοντας συνάντηση σε
ανώτατο θεσμικό επίπεδο με τον Υπουργό Παιδείας. 

Κοινή γραμμή διεκδίκησης πόρων 
από Γ. Κασσαβό και εκπαιδευτικούς 
Για την επίλυση των οξυμένων προβλημάτων στην Παιδεία

Τι συζητήθηκε στη συνάντηση του Δημάρχου με φορείς της σχολικής κοινότητας 

Αναχρηματοδότηση
δανείων δήμων του

Ταμείου Παρακαταθηκών
& Δανείων

Επίσκεψη στα Γραφεία του Ταμείου Παρακαταθηκών &
Δανείων πραγματοποίησε, προχθές αντιπροσωπεία του Δ.Σ
της Π.Ε.Δ.Α.

Στο πλαίσιο ανάληψης καθηκόντων από τη νέα διοίκηση και
το νέο Δ.Σ της Π.Ε.Δ.Α., ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένω-
σης Δήμων Αττικής Ηρακλής Γκότσης και ο Αντιπρόεδρος
Γιώργος Ιωακειμίδης συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο του
Ταμείου, Αλέξανδρο Κρητικό, με τον Αντιπρόεδρο, Χρήστο
Μήτρεντσε, καθώς και με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Δανείων, Γεώργιο Κουλτούκη, προκειμένου να συζητήσουν
οικονομικά θέματα, που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Διοίκηση του Ταμείου
Παρακαταθηκών & Δανείων ενημέρωσε τον Πρόεδρο και τον
Αντιπρόεδρο της Π.Ε.Δ.Α., ότι σύντομα θα υπάρξει υπογρα-
φή ΚΥΑ για την αναχρηματοδότηση των δανείων των δήμων,
η οποία θα περιλαμβάνει και το δανεισμό των δήμων από
αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς της Ελλάδας. 

Ως συνεπακόλουθο της αναχρηματοδότησης θα δοθεί νέα
περίοδος χάρητος στους δήμους για την αποπληρωμή των
δανείων τους, ενώ θα υπάρξει και μείωση του επιτοκίου
δανεισμού.

Σχέδιο άμεσης ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων και της λει-
τουργικής αυτονομίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συν-
θέτουν τέσσερις Τροπολογίες, στο νομοσχέδιο «Ρυθμί-

σεις Θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων
Έργων», τις οποίες κατέθεσε, στη Βουλή, ο Βουλευτής Α' Θεσ-
σαλονίκης και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στον
κεντρικό Δήμο, Σταύρος Καλαφάτης.

Συγκεκριμένα, 
- Με την πρώτη Τροπολογία που κατατέθηκε, απλοποιείται η

διαδικασία χωροθέτησης υπογείων σταθμών αυτοκινήτων, η
οποία εξακολουθεί να διέπεται από τη χρονοβόρα διαδικασία
του αρθ. 8 του Ν. 2052/1992. 

Η διαδικασία ως τώρα, απαιτούσε έκδοση Προεδρικού Δια-
τάγματος και σειρά ειδικών μελετών, οι οποίες δεν προβλέπο-
νται για καμία άλλη κατηγορία κοινωφελών χρήσεων κατά την
έκδοση της πολεοδομικής ρύθμισης για τη χωροθέτησή τους. 

Με τη ρύθμιση που κατέθεσε στη Βουλή ο κ. Καλαφάτης, η
διαδικασία χωροθέτησης υπογείων πάρκινγκ απλοποιείται,
αφού, πλέον, θα απαιτείται απαιτείται η έγκριση, αναθεώρηση
ή τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων, μετά από πρόταση του
οικείου Δήμου και έγκριση από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα. 

- Με τη δεύτερη Τροπολογία λύνεται ένα θέμα που ταλάνιζε
πολλούς δήμους, οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα, ως τώρα,
να επικαιροποιούν μελέτες για την κατασκευή σχολείων. 

Με την Τροπολογία προβλέπεται η δυνατότητα επικαιροποί-
ησης ή τροποποίησης των Προγραμματικών Συμβάσεων που
είχε συνάψει το διάστημα 2004 - 2008 ο - τότε - Οργανισμός
Σχολικών Κτιρίων με Δήμους, για την απόκτηση σχολικών οικο-
πέδων, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ και βρίσκονται σε διά-
φορα στάδια εξέλιξης της διαδικασίας υλοποίησης τους. 

Λόγω πρόσφατων αλλαγών στο σχολικό χάρτη, απαιτούνταν
η επικαιροποίηση των μελετών, κάτι που, ως τώρα, δεν ήταν
δυνατό, αφού σχετικός όρος δεν είχε προβλεφθεί στο κείμενο
των Συμβάσεων, με αποτέλεσμα το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Κτιριακής Υπηρεσίας Α.Ε. να προχωρεί ήδη σε καταγγελία
αυτών. 

Με την Τροπολογία δίνεται λύση, αφού, πλέον, οι μελέτες θα
επικαιροποιούνται. 

- Με την τρίτη Τροπολογία καταργείται η έννοια του Βασικού
Οδικού Δικτύου, κάτι που λύνει τα προβλήματα κατασκευής
οδικών έργων μεταξύ Περιφερειών. 

- Τέλος, με την τέταρτη Τροπολογία, που κατέθεσε ο κ. Καλα-
φάτης, οι κατά τόπους Περιφέρειες και οι Δήμοι θα είναι υπεύ-
θυνοι για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - ευθύνη που είχε ανατεθεί
στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις - οι οποίες, όμως, δεν διέθε-
ταν τις ανάλογες υπηρεσίες για την εφαρμογή των ρυθμίσεων. 

Τέτοιες ρυθμίσεις είναι, για παράδειγμα, ο καθορισμός μονο-
δρόμων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφο-
ρίας, της προτεραιότητας οδών, αλλαγές της διατομής του οδο-

στρώματος ή της οδού, εγκαταστάσεις
και λειτουργία φωτεινής σηματοδότη-
σης, προσδιορισμός και λειτουργία
των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε
κοινόχρηστους χώρους και γενικά
καθορισμός χώρων στάθμευσης και
επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσε-
ων κυκλοφορίας ή στάθμευσης (εκτός
των αυτοκινητοδρόμων, των δρόμων
ταχείας κυκλοφορίας και των παρακα-
μπτηρίων τους, ή όταν διεξάγονται
έργα από το Υπουργείο Μεταφορών,
οπότε και η αρμοδιότητα παραμένει
στο Υπουργείο). 

«Με τις τροπολογίες αυτές η Τοπική
και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ανα-
λαμβάνει ουσιαστικό ρόλο στη ρύθμι-

ση θεμάτων, τα οποία την αφορούν και είναι αυτή που έχει και
την ευθύνη, για μια σειρά ενεργειών, των οποίων, ως τώρα,
υφίστατο μόνον τα αποτελέσματα. 

Η Βουλή έδωσε στις τοπικές κοινωνίες, μέσω των θεσμών σε
Δημοτικό και Περιφερειακό Βαθμό, να επιλέγει εκείνη λύσεις
στα προβλήματά της», σχολίασε ο κ. Καλαφάτης. 

Επίσης, υπογράμμισε, ότι «ειδικά, με την Τροπολογία που
αφορά τη χωροθέτηση σταθμών αυτοκινήτων, δίνεται λύση σε
ένα αίτημα ετών των Δήμων, που ζητούσαν να μπορούν να
χωροθετούν πάρκινγκ σε δικούς τους χώρους και δεν μπορού-
σαν». 

Στην παρέμβασή του στη Βουλή, ο κ. Καλαφάτης ζήτησε,
ακόμη, από τον αρμόδιο Υπουργό, να υπάρξει πρόβλεψη στο
νομοσχέδιο, ώστε ο Δήμος Θεσσαλονίκης να μην επωμίζεται το
κόστος της δημιουργίας και συντήρησης των λεωφορειολωρί-
δων.

Νέες Τροπολογίες "λύνουν τα χέρια" Δημάρχων και Περιφερειαρχών
Απλοποιούνται οι διαδικασίες χωροθέτησης υπογείων σταθμών αυτοκινήτων και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων



4 - ΘΡΙΑΣΙΟ � � � � � � � Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014

Δεν υφίστανται προ-
βλήματα δημόσιας υγείας
από την παρουσία των
Σύριων προσφύγων στην
πλατεία Συντάγματος. 

Αυτό διαπιστώθηκε,
μετά από το σημερινό
υγειονομικό έλεγχο, που
διενήργησε η Διεύθυνση
Περιβαλλοντικής Υγιεινής
και Υγειονομικού Ελέγχου
της Περιφέρειας Αττικής.

«Προκαλεί αλγεινή
εντύπωση η απόπειρα
της κεντρικής εξουσίας να
συνδεθεί η παρουσία των
προσφύγων στην πλα-
τεία Συντάγματος με υγει-
ονομικά προβλήματα και
να αποδοθούν στην Περι-
φέρεια ευθύνες που ανα-
λογούν στην κεντρική
διοίκηση» τονίζεται στη
σχετική ανακοίνωση της
Περιφέρειας Αττικής.  

«Η Περιφέρεια Αττικής
σημειώνει τη συντονισμέ-
νη προσπάθεια των
υπουργείων Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και Υγείας
(σχετικό έγγραφο της 3ης
Δεκεμβρίου από την Γενι-
κή Γραμματέα Δημόσιας
Υγείας) να αποποιηθούν
των ευθυνών τους έναντι
των προσφύγων από τη
Συρία, απαξιώνοντας
ουσιαστικά τη λειτουργία
της κεντρικής κυβέρνη-
σης.

Η Περιφέρεια Αττικής
με ευθύνη και σοβαρότη-
τα επιτελεί το έργο της
απέναντι στους πολίτες,
χωρίς να μετακυλύει τις
ευθύνες ή να παίζει
μικροπολιτικά παιχνίδια»
συμπληρώνει.  

Κανένα προβλήμα 
δημόσιας υγείας 

Aπό την παρουσία των    
Σύριων προσφύγων

ΤΟ ΙΚΑ ΠΡΩΤΟ ΣΕ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

Εχουν ρυθμιστεί
602,8 εκατ., μπήκαν
στα Ταμεία 28 εκατ.
Τις 30.354 έφτασαν οι αιτήσεις που
έχουν υποβληθεί για ρύθμιση των 

οφειλών προς τα ασφαλιστικά 
ταμεία, με τις εισπράξεις να υπολο-
γίζονται σε 27,7 εκατομμύρια ευρώ.
Εχουν ρυθμιστεί 602,8 εκατ., μπή-
καν στα Ταμεία 28 εκατ.  
Με βάση τα επίσημα στοιχεία, από
τις 10 Νοεμβρίου μέχρι τις 4 Δεκεμ-
βρίου έχουν ρυθμιστεί οφειλές προς
το ασφαλιστικό σύστημα ύψους
602,8 εκατομμυρίων ευρώ.
Σε περίπτωση που συνεχιστεί αυτό

το «ρεύμα», εκτιμάται πως
μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου οι
ρυθμισμένες οφειλές προς τα
ασφαλιστικά ταμεία θα ξεπερά-
σουν το ένα δισεκατομμύριο
ευρώ.
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον δεί-
χνουν οι ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες, καθώς σχεδόν ο ένας
στους δύο πολίτες που έσπευ-
σε να μπει στη ρύθμιση είχε
οφειλές στον ΟΑΕΕ. 
Τα περισσότερα πάντως έσοδα
σε αυτή τη φάση έχει το ΙΚΑ,
καθώς φαίνεται πως ρυθμίστη-
καν μεγαλύτερου ύψους οφει-
λές (αντιθέτως οι ελεύθεροι
επαγγελματίες σε γενικές γραμ-

μές χρωστούν μικρότερα ποσά).
Σε δηλώσεις του ο υπουργός Εργα-
σίας, Γιάννης Βρούτσης, έχει επιση-
μάνει πως «όλοι αναγνωρίζουν ότι
αυτή η ρύθμιση, χαράζοντας μια δια-
χωριστική γραμμή με το παρελθόν,
συνιστά ένα τελευταίο παράθυρο
ευκαιρίας για όσους θέλουν πραγ-
ματικά να μπουν στον δρόμο της
ασφαλιστικής ευσυνειδησίας και της
υπευθυνότητας».

Στον υπολογισμό των εισφορών σε ελεύθερους επαγγελματίες
με βάση τον τζίρο, φαίνεται πως συμφωνούν κυβέρνηση και τρόικα.
Σύμφωνα με πρόταση που συγκαταλέγεται

στο πλέγμα δράσεων που προτείνει η ελληνική
κυβέρνηση προς την τρόικα των δανειστών,
έχει συμφωνηθεί επί της αρχής η αλλαγή στον
τρόπο υπολογισμού των εισφορών στους αυτο-
απασχολούμενους. Το μέτρο, θα εφαρμοστεί,
όπως περιγράφεται και στο αρχικό κείμενο των
46 σελίδων του υπουργείου Οικονομικών προς
την τρόικα, σε πλήρη εξέλιξη το 2017, όταν θα
έχει ολοκληρωθεί και η ενιαία πλατφόρμα
είσπραξης εισφορών - φόρων από τις εφορίες,
όπως γράφει το euro2day.

Ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης επισημαί-
νουν πως πρόκειται, για μια θεμελιώδη αλλαγή
στο σύστημα ασφάλισης των ελεύθερων επαγ-
γελματιών που προτείνει το υπουργείο Εργα-
σίας. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η
τρόικα των δανειστών συμφωνεί με την πρότα-
ση και αναμένει από το υπουργείο Εργασίας
την κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου, που θα
οδηγεί σε δομικές αλλαγές.

Και αυτό γιατί η εξατομίκευση των εισφορών μετατρέπει το σύστημα από αναδιανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό. Πρακτι-
κά, δηλαδή προωθεί την λογική ότι οι συντάξεις γίνονται "ατομικές", δεδομένου ότι προκύπτουν από τις εισφορές του
καθενός. Γεγονός που προκαλεί σημαντικό πρόβλημα στην χρηματοδότηση των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων. Άλλω-
στε, το πρόβλημα της μετάβασης από το ένα σύστημα στο άλλο, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σε κάθε προσπάθεια δομι-
κής μεταρρύθμισης. Πολύ περισσότερο στον ΟΑΕΕ, που αντιμετωπίζει και ταμειακό πρόβλημα ρευστότητας.

Παράλληλα, σε ένα τέτοιο πιθανό ενδεχόμενο, θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα για τον κλάδο υγείας, ενώ δεν απο-
κλείεται - εφόσον προκριθεί μια τέτοια σημαντική αλλαγή- να υπάρξει πρόβλεψη για ένα ελάχιστο ασφάλιστρο, που θα
αποτελεί τη βάση για κάθε ασφαλισμένο. Στο κείμενο της ελληνικής κυβέρνησης προς την τρόικα, δεν διευκρινίζεται επί-
σης, εάν το μέτρο θα αφορά στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ ελεύθερους επαγγελματίες (εμπόρους, βιοτέχνες και αυτοκι-
νητιστές) ή και τους αυτοαπασχολούμενους του ΕΤΑΑ (γιατρούς, δικηγόρους και εργολήπτες - μηχανικούς).

Να σημειωθεί ότι, η πρόταση αυτή αντικατέστησε τον προηγούμενο σχεδιασμό, που ήθελε τη μείωση των τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών κατά 20%, με αντίστοιχη μείωση των μελλοντικών παροχών, καθώς κρίθηκε από τους δανειστές,
πως κάτι τέτοιο θα προκαλούσε μεγαλύτερο πρόβλημα στη ρευστότητα του ΟΑΕΕ.

Στόχος της προηγούμενης πρότασης ήταν η αύξηση της εισπραξιμότητας του ταμείου από το 52% που έχει πέσει, στα
επίπεδα του 2008-2009, ήτοι κοντά στο 80%. Ο ΟΑΕΕ, βρίσκεται συνεχώς στο μικροσκόπιο των δανειστών, καθώς διαπι-
στώνεται ότι η σχέση του συνόλου των εισφορών προς τα ποσά της κρατικής χρηματοδότησης για την κάλυψη της συντα-
ξιοδοτικής δαπάνης είναι μικρότερη της μονάδας!

Σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωρίζουν οι δανειστές, εισφορές προς τον ΟΑΕΕ, στο τέλος του έτους εκτιμάται ότι θα
είναι μειωμένες κατά τουλάχιστον 4% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, που ήταν μειωμένα κατά 4,76% σε σχέση με
το 2012, έτος κατά το οποίο οι εισπράξεις του ταμείου μειώθηκαν κατά 14,88%, έναντι αυτών του 2011.

Ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης εκτιμούν πως μια πιθανή μείωση των εισφορών μάλιστα, σύμφωνα με την πρόταση
της ΕΣΕΕ που έχει κατατεθεί στο υπουργείο Εργασίας, θα αποτελούσε μεν "κοινωνική πολιτική" για μια επαγγελματική
τάξη, αυτή των μικρομεσαίων που επλήγη από την κρίση, δεν θα έλυνε όμως το πρόβλημα του ταμείου.
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Από τη μια πιέζει το ζήτημα του κορεσμού
του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμά-
των στη Φυλή και από την άλλη έτοιμες
«μαγικές λύσεις» δεν υπάρχουν. Γύρω από
αυτή την παραδοχή, η περιφερειάρχης Αττι-
κής κυρία Ρένα Δούρου βάζει στοίχημα της
νέας διοίκηση, να υλοποιήσει δηλαδή άμεσες
δράσεις και πρακτικά μέτρα για το πρόβλημα
των σκουπιδιών.

Παράλληλα επισημαίνει ότι δρομολογεί πιο
συνολική λύση στη βάση των διακηρύξεών
της για νέο μοντέλο διαχείρισης με εργαλεία
τον διαχωρισμό στη πηγή, την ανακύκλωση
και την κομποστοποίηση. Διακηρύσσει
ακόμη ότι έχει την πολιτική βούληση και δρα
για την ακύρωση του σχεδίου των Μονάδων
Επεξεργασίας σύμμεικτων με ΣΔΙΤ και για
την υλοποίηση ενός νέου μοντέλου διαχείρι-
σης των απορριμμάτων, με έμφαση στην
ενεργό συμμετοχή και τη συνεργασία των
δήμων.

Όμως, για μια ακόμα φορά, το ρυθμό στην
πολύωρη συνεδρίαση του περιφερειακού
συμβουλίου, το απόγευμα της Πέμπτης,
έδωσε η ανταλλαγή πυρών - με πολιτική διά-
σταση - μεταξύ της κυρίας Δούρου, και του
πρώην περιφερειάρχη κ. Γιάννη Σγουρού.
Πλήθος ερωτημάτων (ρητορικών ως επί το
πλείστον) και σχολίων εκτοξεύθηκαν εκατέ-
ρωθεν, αποδομώντας ο ένας τα επιχειρήμα-
τα του άλλου για τις επιλογές γύρω από τη
διαχείριση των απορριμμάτων.

Πλημμυρίδα ερωτημάτων

Το πινγκ πονγκ μεταξύ πρώην και νυν
περιφερειάρχη είχε την τιμητική του. Αιτιάσεις
Δουρού προς Σγουρό: «Φαραωνικά σχέδια»,
«εξυπηρέτηση κυβερνητικών σχεδιασμών»,
προώθηση της ιδιωτικοποίησης στη διαχείρι-
ση των απορριμμάτων, αδιαφορία απέναντι
«στην ανάγκη να πάψει να υφίσταται ο εφιάλ-
της του ΧΥΤΑ Φυλής», τον οποίο η Επιτροπή
Αναφορών της Ευρωβουλής, ονόμασε «μνη-
μείο περιβαλλοντικού χάους, αρρώστιας και
ανθρώπινου πόνου», στον κάλαθο των
αχρήστων η ανακύκλωση, απόρριψη της ver-
sion Σγουρού στο σχέδιο των Μονάδων Επε-
ξεργασίας σύμμεικτων με ΣΔΙΤ, «όσο περισ-
σότερα σκουπίδια φέρνεται τόσο λιγότερα
τέλη θα πληρώνετε»!

Αιτιάσεις Σγουρού προς Δούρου: «Πετάτε
την μπάλα στην εξέδρα», «τραγικό πισωγύ-
ρισμα, με ολέθριες συνέπειες για την Αττική»
η ακύρωση του υφιστάμενου σχεδιασμού,
ορατός ο κίνδυνος να «μετατρέψετε την Αττι-
κή σε Νάπολη των Βαλκανίων», η πρόταση
Δούρου δεν είναι ολοκληρωμένη, δεν έχει
κοστολογηθεί, δεν θέτει χρονοδιάγραμμα, «οι
περισσότεροι δήμαρχοι σας πήρανε χαμπά-
ρι», «κατάλαβαν ότι τους πετάτε το μπαλάκι
με τα «Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης».

Η αίθουσα ήταν κατάμεστη - υπήρχε και
παρουσία κατοίκων. Παρευρέθηκαν μέλη της
επιτροπής Αγώνα Φυλής / Κερατέας - Λαυ-
ρεωτικής / Γραμματικού ζητώντας εδώ και
τώρα κλείσιμο της χωματερής της φυλής,
απόσυρση του σχεδίου για την κατασκευή
των τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας σύμ-
μεικτων απορριμμάτων, και είπαν όχι στη
δημιουργία ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ σε Γραμματικό και
Κερατέα.

Το «παρών» έδωσαν ο πρόεδρος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενω-
σης Δήμων Αττικής και εκπρόσωποι του
ΕΔΣΝΑ και της ΠΟΕ - ΟΤΑ.

Υπό διαμόρφωση σχέδιο

Δυο έκρινε ως κομβικά σημεία η κυρία Δού-
ρου στην εν εξελίξει προσπάθεια για την αντι-
μετώπιση του προβλήματος των απορριμμά-
των:

- την «πολιτική δέσμευση της Δύναμης
Ζωής για την ανατροπή του σχεδίου των
ΣΔΙΤ για τις 4 μονάδες επεξεργασίας σύμμει-
κτων απορριμμάτων».

- την άμεση ενεργοποίηση των ΟΤΑ στην
κατάρτιση τοπικών σχεδίων διαχείρισης.

Σημείωσε ότι πέρα από κάποιες, «αναμε-
νόμενες ούτως ή άλλως, απορριπτικές αντι-
δράσεις ελάχιστων δημάρχων», μέχρι στιγ-
μής οι αντιδράσεις των δήμων στο περιεχό-
μενο της επιστολής για συνεργασία ήσαν
«απολύτως θετικές και εποικοδομητικές».
Και με τη διαπίστωση των αναμενόμενων
προβλημάτων και δυσκολιών, καθώς επί
χρόνια τα ζητήματα ετίθεντο υπό το στρεβλό
πρίσμα της διατήρησης του μεγάλου όγκου
σύμμεικτων απορριμμάτων, των φαραωνι-
κών εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο μιας διαχεί-
ρισης η οποία είχε στο επίκεντρό της την
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης
Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) στη Φυλή, ως τον
τελικό αποδέκτη όλων, εντός κι εκτός, Αττικής
σύμμεικτων απορριμμάτων... δημοτικών,
βιομηχανικών, νοσοκομειακών επικίνδυνων
και μη.

Μάλιστα, η κυρία Δούρου ανέφερε με έμφα-
ση ότι όσοι σήμερα εγκαλούν τη νέα Περιφε-
ρειακή Αρχή σε σχέση με την απόφασή της
να αλλάξει ριζικά τη διαχείριση των απορριμ-
μάτων, είναι, μεταξύ άλλων, οι ίδιοι που «επι-
χειρούν να αποτρέψουν την αλλαγή με την
παραπληροφόρηση και την κινδυνολογία.
Ισχυριζόμενοι, μέσω των φιλικών τους ΜΜΕ,
πότε ότι θέλουμε να πάμε τα σκουπίδια στο
διάστημα, πότε ότι θα χαθεί πολύτιμος χρό-
νος, πότε ότι στην Αττική θα κάνουν παρέλα-
ση και ενίοτε όλα αυτά τα ψέματα μαζί».

Μίλησε για τις βάσεις ενός νέου μοντέλου,
το οποίο προωθείται με:

- τη ριζική αναθεώρηση του Περιφερειακού
σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ) μέσα από μια ανοικτή
διαδικασία με συνομιλητές τους δήμους και
τους εργαζόμενούς τους, τις περιφερειακές
παρατάξεις, την επιστημονική κοινότητα, τις
οικολογικές οργανώσεις, συνεταιρισμούς.
Στη βάση της εναλλακτικής διαχείρισης που
προωθούμε, με ιδιαίτερη έμφαση στα Τοπικά
Σχέδια Διαχείρισης των δήμων.

- τη διάχυση της γνώσης, σε δημοτικό και 

περιφερειακό επίπεδο,, επιλέγοντας τα
κατάλληλα εργαλεία. Το δημόσιο διάλογο.
Την διοργάνωση συναντήσεων ενημέρωσης
και ανταλλαγής απόψεων σε σχέση με μοντέ-
λα και πρότυπα διαχείρισης, εντός κι εκτός
Αττικής.

Θα κλείσει ή δεν θα κλείσει ο ΧΥΤΑ στη
Φυλή, όπου καταλήγουν  τα απορρίμματα
όλης της Αττικής , αλλά και περιοχών εκτός
αυτής; Κάποτε ίσως…

Οι διατυπώσεις Δούρου για το ζήτημα αυτό
είναι θολές. Εκφρασμένη θέση της είναι η
σταδιακή μεταφορά δραστηριοτήτων της
Ολοκληρωμένης  Εγκατάστασης Διαχείρισης
Απορριμμάτων Φυλής (ΟΕΔΑ) Φυλής ή και
των εγκαταστάσεών της καθώς και το οριστι-
κό κλείσιμό της, στο πλαίσιο ενός συγκεκρι-
μένου, αυστηρού χρονοδιαγράμματος . Αυτό
είναι το γενικό πλαίσιο που παρουσιάζεται
ως γραμμή πάνω στην οποία θα δράσει η
νέα Διοίκηση. Όμως, καθώς η κυρία Δούρου
και το επιτελείο της γνωρίζει ότι χρειάζεται
οργάνωση και χρόνο για το λεγόμενο «νέο
αποκεντρωμένο σύστημα», προτιμά πλέον
να θέτει προτεραιότητες , αφήνοντας το «δια
ταύτα» .
Παράλληλα,
χρησιμοποιεί
διατυπώσεις
ώστε να ισχύ-
ουν …υπό
π ρ ο ϋ π ο θ έ -
σεις.  Λέει  ότι
η ΟΕΔΑ
Φυλής δεν θα
πρέπει να
ενταχθεί στο
νέο ΠΕΣΔΑ
Αττικής «ως
εσαεί χώρος
διαχείρισης»
ενώ  ο ΧΥΤΑ θα πάψει να υφίσταται «μέσα
από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα».

Πάντως, φαίνεται να προαναγγέλλει ότι του-
λάχιστον σε πρώτη φάση θα θέσει φραγμό
σε όσους φέρνουν από άλλες περιοχές
απορρίμματα στη Φυλή… Όπως ανέφερε
κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Αττικής «η νέα περιφερειακή Αρχή
Αττικής είναι κατηγορηματικά αντίθετη σε
αυτή την πρακτική που θέλει τη Φυλή τελικό
αποδέκτη των απορριμμάτων από άλλες
περιφέρειες και δήμους. Η λύση δεν θα είναι
πλέον η Φυλή. Το μήνυμα που στέλνει η
Περιφερειακή Αρχή προς τα υπουργεία Εσω-
τερικών και ΠΕΚΑ, σε ό,τι αφορά στην απο-
δοχή απορριμμάτων από άλλες πόλεις στη
Φυλή,  είναι σαφές : η Φυλή τελείωσε».

«Βόμβα» οι πειραματισμοί Δούρου 
λέει ο Σγουρός   

«Αλμα στο κενό οι διακηρύξεις» της νέας
αρχής λέει ο κ. Σγουρός. Κατά την άποψή
του, ενδεχόμενη εφαρμογή αυτού «του επι-
κίνδυνου και πειραματικού μοντέλου θα τινά-
ξει στον αέρα με μαθηματική ακρίβεια, την
καθημερινή διαχείριση των απορριμμάτων
στην Αττική και θα θέσει σε τεράστιο κίνδυνο
τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον». Και
συμπλήρωσε: «Αναλαμβάνετε ακέραια την
ευθύνη, καθώς μετατρέπετε ένα πρόβλημα
υπό επίλυση, σε μια περιβαλλοντική και υγει-
ονομική ωρολογιακή βόμβα με ανεξέλεγκτες
διαστάσεις για την Αττική και τους κατοίκους
της».

Πάντως, ξεκίνησε την τοποθέτησή του
μετρώντας τους ιθύνοντες, που ασχολήθη-
καν με το θέμα των σκουπιδιών εδώ και 40
χρόνια. Η διαχείριση των απορριμμάτων
στην Αττική απασχόλησε από το 1975 και
μετά, 38 περίπου Υπουργούς Εσωτερικών,
16 Υπουργούς Περιβάλλοντος και Δημοσίων
Έργων, δεκάδες Δημάρχους και εκατοντάδες
άλλους αιρετούς.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, παρά τα όποια
βήματα έγιναν, το πρόβλημα, εξακολουθεί να
παραμένει χωρίς ολοκληρωμένη λύση και η
Αττική συνεχίζει να είναι εγκλωβισμένη στο
παρωχημένο μοντέλο της υγειονομικής
ταφής του 90% των παραγόμενων αστικών
στερεών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Φυλής.

Υπερασπίστηκε το έργο του και το σχεδια-
σμό που έχει προτείνει και απηύθυνε 14
ερωτήματα προς την κυρία Δούρου, τονίζο-
ντας ότι «η νέα διοίκηση της Περιφέρειας έχει
μιλήσει για διαγραφή του εφαρμοζόμενου
σχεδιασμού, χωρίς να προτείνει με τι θα τον
αντικαταστήσει».

Την κατη-
γόρησε ότι
« σ α λ α μ ο -
ποιεί» τον
ενιαίο περι-
φ ε ρ ε ι α κ ό
σχεδιασμό,
με αποτέλε-
σμα, μεταξύ
άλλων, το
κόστος υλο-
ποίησης του
σχεδιασμού
να εκτοξευ-
θεί σε ανεξέ-
λεγκτα ύψη,

να αναπτυχθούν ανάμεσα στους δήμους της
Αττικής ενδοπεριφερειακές ανισότητες, ή δια-
δημοτικές εξαρτήσεις, αλλά και δήμοι πολ-
λών ταχυτήτων στη διαχείριση των απορριμ-
μάτων.

Στην τοποθέτησή του ακόμη τόνισε ότι η
νέα περιφερειακή αρχή με τις ενέργειές της
στέλνει το μήνυμα ότι «οι ιδιωτικές επενδύ-
σεις είναι ανεπιθύμητες στην Αττική και
πλέον τα 200 εκ. € που θα έβαζαν οι ιδιώτες
θα πρέπει να αναζητηθούν από δημόσιους
πόρους». Παράλληλα δεν θα πρέπει να
παραγνωρίζεται, όπως παρατήρησε, «ο
ελλοχεύων κίνδυνος να χαθούν και κοινοτικά
κονδύλια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ,
γεγονός που θα εξαρτηθεί από τον βαθμό και
χρόνο ολοκλήρωσης και εφαρμογής του νέου
ΠΕΣΔΑ».

Πινγκ-πονγκ μεταξύ πρώην και 
νυν περιφερειάρχη για τα σκουπίδια 
«Βόμβα» οι πειραματισμοί Δούρου δηλώνει ο Γ. Σγουρός   
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 Oι βλαβερές επιπτώσεις του καπνίσματος στον ανθρώπινο οργανισμό.

Ενημέρωση μαθητών από το Παράρτημα Αχαρνών της Αντικαρκινικής Ενημέρωση μαθητών από το Παράρτημα Αχαρνών της Αντικαρκινικής 
Εταιρείας σε συνεργασία με την Πολυκλινική του Ολυμπιακού χωριούΕταιρείας σε συνεργασία με την Πολυκλινική του Ολυμπιακού χωριού

Το Παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρείας σε συνεργασία με την Πολυκλινική του Ολυμπια-
κού χωριού, επισκέφθηκε την Παρασκευή 5-12-2104 το
28ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, προκειμένου να ενημερώ-
σει τους μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης σχετικά με τις βλαβε-
ρές επιπτώσεις του καπνίσματος στον ανθρώπινο οργανι-
σμό.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόσκλη-
ση της Διευθύντριας του σχολείου και μέλους του Δ.Σ. του
Παραρτήματος κας Ελένης Καμπόλη, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος Αγωγής υγείας που υλοποιείται στο σχολείο με
θέμα ‘’Μαθαίνω την αλήθεια, λέω ΌΧΙ στο τσιγάρο’’

Ο πρόεδρος του Παραρτήματος Παναγιώτης Καζανάς σε
δηλώσεις του αφού ευχαρίστησε θερμά την επισκέπτρια
υγείας κ. Ευαγγελία Παπαγιάννη, τόνισε πως με την εισή-
γησή της κατάφερε να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και
να τους μεταφέρει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το
θέμα.

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Μεταξύ του δήμου Μεγαρέων και 
της κινεζικής κομητείας Yunhe

Επίσκεψη στο δήμο Μεγαρέων πραγματοποίησε αντι-
προσωπεία της κινεζικής κομητείας Yunhe, με σκοπό
την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των δυο πλευρών
τόσο σε εμπορικό όσο και σε πολιτισμικό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο της επίσκεψης υπέγραψαν σύμφωνο
αδελφοποίησης, ενώ η αντιπροσωπεία περιηγήθηκε σε
αρχαιολογικά μνημεία και επισκέφθηκε ένα ελαιοτριβείο
της περιοχής, όπου παρακολούθησε τη διαδικασία της
παραγωγής.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης 
με βροχές και καταιγίδες

Επιδείνωση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες
παρουσιάζει ο καιρός, από το βράδυ της Κυρια-
κής .

Ειδικότερα, σήμερα Δευτέρα, τα έντονα φαινόμενα, τα
οποία πρόσκαιρα θα συνοδεύονται από ισχυρούς άνε-
μους, θα επηρεάσουν την Ανατολική Πελοπόννησο, την
Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής),
την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και βαθμιαία τα
νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκά-
νησα και πιθανώς την Ανατολική Μακεδονία και τη
Θράκη.

Την Τρίτη τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν στα
νοτιοανατολικά και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Για τη Δευτέρα προβλέπονται νεφώσεις παροδικά
αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και
νότια, όπου θα εκδηλωθούν και καταιγίδες οι οποίες
κατά τόπους θα είναι ισχυρές με βελτίωση από το από-
γευμα στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νοτιοανατολικά από νότιες
διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 Μποφόρ, στις υπόλοι-
πες περιοχές βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 οι οποίοι
από το απόγευμα θα ενισχυθούν και τη νύχτα στο
βόρειο Αιγαίο θα φθάσουν τοπικά τα 7 Μποφόρ.

Δωρεάν 
εργαστηριακές 

εξετάσεις διαβήτη
για ανασφάλιστους

στο Δήμο 
Αγίων Αναργύρων –

Καματερού
Στο πλαίσιο

του κοινωνικού
προγράμματος
«Προσέχω το
διαβήτη μου»
που υλοποιεί-
ται από τον
Δήμο Αγίων
Αναργύρων -

Καματερού σε συνεργασία με τον Μη Κερ-
δοσκοπικό Οργανισμό QualityNet
Foundation και υπό την αιγίδα της Ελλη-
νικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας και της
Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας,
πραγματοποιούνται δωρεάν εργαστηρια-
κές εξετάσεις πλήρους αιματολογικού
ελέγχου σε ανασφάλιστους & άπορους
κατοίκους του Δήμου μας με Σακχαρώδη
διαβήτη.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην πρόληψη
και την έγκαιρη διάγνωση πιθανών επι-
πλοκών σε ασθενείς με Σακχαρώδη Δια-
βήτη. Ο εργαστηριακός έλεγχος περιλαμ-
βάνει: έλεγχο χοληστερίνης, ηπατικούς
δείκτες, γενική αίματος, γλυκοζυλιωμένη
αιμοσφαιρίνη κ.α. και πραγματοποιείται
σε γνωστό Μικροβιολογικό εργαστήριο
της περιοχής. 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
Αγίων Αναργύρων - Καματερού έχει ανα-
λάβει την ενημέρωση του κοινού και την
παραπομπή των ενδιαφερόμενων στον
αρμόδιο εθελοντή ιατρό που μετέχει στο
Δίκτυο Υπηρεσιών Υγείας του Δήμου μας,
για την συμπλήρωση του παραπεμπτι-
κού σημειώματος. Μέχρι σήμερα έχουν
εξεταστεί 50 πολίτες, κάτοικοι του Δήμου
μας και το πρόγραμμα συνεχίζεται μέχρι
τις 16 Δεκεμβρίου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοι-
νωνούν με την Κοινωνική Υπηρεσία στο
τηλ.: 213.2039921

Χαϊδάρι : 
Νέα τμήματα εκμάθησης

μουσικών οργάνων

Νέα τμήματα εκμάθησης μουσικών
οργάνων, από τον Δήμο Χαϊδαρίου
θα λειτουργήσουν από την  αρχή του
νέου έτους,συμπληρωματικά των εν
λειτουργία τμημάτων.

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία στον Ι.Ν. Αγ. Βλασίου

Ο Δήμος Αχαρνών και η Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και
Πετρουπόλεως σας προσκαλούν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου και
ώρα 19:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου Αχαρνών (Κεντρική
Πλατεία) στη Χριστουγεννιάτικη Συναυλία: «και επί γης ειρή-
νη…»

Με την Βυζαντινή Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Αχαρνών
υπό τη Διεύθυνση του κ. Δημήτριου Καλομοίρη

Ο Δήμαρχος Αχαρνών            Ο Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών        
& Πετρουπόλεως

Ιωάννης Κασσαβός                            κκ. Αθηναγόρας 



Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014 ΘΡΙΑΣΙΟ - 7

Eκλογές στα ΚΑΠΗ 
Άνω Λιοσίων και Ζεφυρίου

Εκλογές για την ανάδειξη νέου εκπροσώπου
των μελών, θα πραγματοποιηθούν στο 1ο και στο
2ο ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων, την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου
από τις οχτώ το πρωί

έως τις τρεις και μισή το απόγευμα. 
Αντίστοιχα, στο ΚΑΠΗ Ζεφυρίου οι εκλογές θα

πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου,
από τις οχτώ το πρωί, μέχρι τις τρεις και μισή το
απόγευμα.

Παρακαλούνται τα εγγεγραμμένα μέλη του
ΚΑΠΗ να προσέλθουν στην ψηφοφορία.

Συλλογικές 
Συμβάσεις Εργασίας 
στους Δήμους 
- Οι προϋποθέσεις

Τις από 1-8-2014 Συλλογικές Συμβάσεις Εργα-
σίας έτους 2013 της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Εργαζομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) και της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (ΠΟΠ-ΟΤΑ), οι οποίες έλαβαν πρωτό-
κολλο κατάθεσης στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 9/1-8-2014 και
10/1-8-2014, αντίστοιχα, κοινοποίησε προς όλους
τους ενδιαφερομένους (ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟΠ-ΟΤΑ, ΓΛΚ
και ΚΕΔΕ) το Υπουργείο Εσωτερικών.

Επισημαίνεται ότι, οι ανωτέρω Συλλογικές Συμβά-
σεις Εργασίας εφαρμόζονται στο προσωπικό με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλων των κατη-
γοριών και ειδικοτήτων, που απασχολείται στους
Δήμους, στους Συνδέσμους, στα Ιδρύματα και στα
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων,
καθώς και στους Οργανισμούς, που εξαρτώνται ή
επιχορηγούνται από τους Δήμους, με συμβάσεις
εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου, και
καθεμιά εφαρμόζεται αποκλειστικά στα μέλη των
Σωματείων που ανήκουν μόνο στη δύναμη της
ΠΟΕ-ΟΤΑ ή της ΠΟΠ-ΟΤΑ, αντίστοιχα, όπως αυτό
προκύπτει από τα μητρώα των αντίστοιχων συνδι-
καλιστικών οργανώσεων.

Για την εφαρμογή, δε, της Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας, απαιτείται ονομαστική βεβαίωση του
Σωματείου, ότι οι εργαζόμενοι είναι μέλη του και της
ΠΟΕ-ΟΤΑ ή της ΠΟΠ-ΟΤΑ, ότι το Σωματείο αυτό
είναι μέλος της. 

Η ισχύς των βεβαιώσεων είναι ετήσια και ανανε-
ώνεται κατ’ έτος υποχρεωτικά. 

ΑΜΕΣΑ ΘΑ
ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ
615 θέσεις σε 

καθαριότητα και 
παιδικούς 
σταθμούς

Εξακόσιες δεκαπέντε θέσεις εποχικού προσωπικού θα καλυφθούν σε δήμους και δημοτικές επιχει-
ρήσεις της χώρας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου.

Πρόκειται για 122 θέσεις μουσικού και άλλου καλλιτεχνικού προσωπικού μέσω του ΥΠΕΣ και 493 θέσεις
σε υπηρεσίες καθαριότητας και φροντίδας ανηλίκων (παιδικοί σταθμοί). Οι ειδικότητες που συγκεντρώ-
νουν την πλειονότητα των θέσεων είναι οι ακόλουθες: Εργατών, 217 θέσεις, Μουσικοί, 90 θέσεις, Οδη-
γών και Οδηγών Απορριμματοφόρων, 72 θέσεις,

Χειριστών Μηχανημάτων, 34 θέσεις, Μηχανοτεχνιτών και Ηλεκτροτεχνιτών, 29 θέσεις, Βοηθών Βρεφο-
νηπιοκόμων, 19 θέσεις, Βοηθητικού Προσωπικού Παιδικών Σταθμών, 19 θέσεις, και Βρεφονηπιοκόμων,
14 θέσεις.

Οι φορείς που θα προχωρήσουν στο μεγαλύτερο αριθμό προσλήψεων ανέρχονται σε επτά. Πρόκειται
για τους ακόλουθους:

• Δήμος Νέας Προποντίδας, 80 θέσεις, • Δήμος Κορινθίων, 50 θέσεις,
• Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, 49 θέσεις, • Δήμος Κηφισιάς, 44 θέσεις,
• Δήμος Θεσσαλονίκης, 43 θέσεις, • Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού Παλλήνης, 42 θέσεις, και
• Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών, 41 θέσεις.

ΟΔήμαρχος Ασπροπύρ-
γου, Νικόλαος Μελετίου,
απευθύνει πρόσκληση,

προς τους Εκπαιδευτικούς, τους
Παιδαγωγούς και τους Γονείς των
Παιδικών Σταθμών και των Σχο-
λείων της πόλης, όλων των βαθ-
μίδων, και οποιουσδήποτε
άλλους ενδιαφερόμενους, να
παρακολουθήσουν το νέο κύκλο
των Δωρεάν Επιμορφωτικών –
Βιωματικών Σεμιναρίων,  που θα
διεξαχθούν στο Πνευματικό
Κέντρο του Δήμου Ασπροπύρ-
γου, στην  οδό Αλέκου Παναγού-
λη 13, στην πλατεία Αγίου Δημη-
τρίου, με ευθύνη του Γραφείου
Παιδαγωγικού Έργου, της Διεύ-
θυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και

Νεολαίας του Δήμου. 
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης

πρωτοβουλίας, την Παρασκευή,

12 Δεκεμβρίου 2014, στις
17:30, ο κ. Γεράσιμος
Κολαϊτης,  Αναπληρωτής
Καθηγητής Παιδοψυχια-
τρικής, Διευθυντής της
Παιδοψυχιατρικής Κλινι-
κής του Πανεπιστημίου
Αθηνών, στο Νοσοκο-
μείο  “Αγία Σοφία”, θα
εισηγηθεί το θέμα,
«Ψυχική υγεία παιδιών
και εφήβων: γιατί είναι
σημαντική;»

(Πληροφορίες και
δηλώσεις συμμετοχής
στα Σεμινάρια, στα τηλέ-
φωνα : 210-5577191

(εσωτ.213) ή στο 6972218807
στην κα Δημητροπούλου  Σοφία).

Νέος κύκλος δωρεάν Επιμορφωτικών 
– Βιωματικών Σεμιναρίων
Στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου

30 πολύτιμες μονάδες συγκεντρώθηκαν 
στην εθελοντική αιμοδοσία της Παρασκευής στην Ελευσίνα

Συνδιοργανωτές Δήμος Ελευσίνας, Θριάσιο Νοσοκομείο 
και Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου. 

Σε μία ατμόσφαιρα όμορφη και χαρούμενη, χωρίς μιζέρια και απο-
γοήτευση, οι εθελοντές αιμοδότες, εκ των οποίων  2-3 ήταν νέοι,
έδωσαν ξανά το παρών στην εθελοντική αιμοδόσία που έγινε την
Παρασκευσή στο κτήριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ελευσί-
νας. 

Συγκεντρώθηκαν 30 περίπου μονάδες, οι οποίες είναι τόσο πολύ-
τιμες για τη διάσωση των συνανθρώπων μας, ενώ όλοι έδωσαν την
υπόσχεση ότι την επόμενη φορά θα συμμετέχουν σε αυτήν την
προσπάθεια ακόμη περισσότεροι .

Ο Σύλλογος Εθελοντών εκδράζει τις ευχαριστίες του  στην υπεύ-
θυνη Ιατρό στην  αιμοδοσία, κ. Ιωάννα Αποστολίδη και στην καλή
φίλη και  χρόνια τώρα αιμολήπτρια κ. Ευαγγελία (Λίτσα) Αθανασίου. 
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤ. ΔΗΜΟΥ 
ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

«Απαράδεκτο να μειώνεται 
το εγκεκριμένο ποσό του προϋπολογι-

σμού των συνδέσεων του τριτεύοντος
δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Θριασί-

ου από 7 εκ. ευρώ σε 3,5 εκ.»

Η κ. Δήμου προσέ-
θεσε: «Είναι απαρά-
δεκτο να μειώνουμε
το εγκεκριμένο ποσό
του προϋπολογισμού
των συνδέσεων του
τριτεύοντος δικτύου
αποχέτευσης ακα-
θάρτων Θριασίου
από 7 εκ. ευρώ σε
3,5 εκ. Ο κ. Σγουρός
είχε προτείνει, μετά
από συνεννόηση μαζί
μου, το ποσό των 7εκ για να ξεπεραστεί το μεγάλο
αυτό πρόβλημα στο Θριάσιο που οι κάτοικοι, εξαιτίας
των μεγάλων οικονομικών προβλημάτων που αντι-
μετωπίζουν, δεν μπορούν να κάνουν οι ίδιοι τις συν-
δέσεις στα σπίτια τους, με αποτέλεσμα να μην μπο-
ρεί να λειτουργήσει το ΚΕΛ Θριασίου και να είναι
υποχρεωμένη η χώρα να πληρώσει μεγάλο πρόστι-
μο στην Ευρωπαϊκή ένωση». 

Στο ίδιο κλίμα, η κ. Δήμου έκανε αναφορά για τις
εξής μειώσεις στον προϋπολογισμό σε έργα της
Δυτικής Αττικής:

Τη διαπλάτυνση της οδού Φυλής Δήμου Ασπρο-
πύργου από 1 εκ. ευρώ σε 500 χιλιάδες. 

Τη συντήρηση και αποκατάσταση φθορών επαρ-
χιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής από 2 εκ. ευρώ σε
793.000.

Τη συντήρηση της Λ. Δημοκρατίας από Ν.Ε.Ο.Α.Κ.
έως το σιντριβάνι Ασπροπύργου από 382.000 ευρώ
σε 200.000.

Την κατασκευή παιδικής χαράς και αθλοπαιδιών
στο Ο.Τ.322Α και 322Β Π.Ε. Αγίου Γεωργίου Δημοτι-
κής Ενότητας Άνω Λιοσίων από 500.000 ευρώ σε
400.000.

Εργασίες άρσης καταπτώσεων πρανών ρεμάτων
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής από 1 εκ.
ευρώ σε 800.000.

Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης  εκτά-
κτων αναγκών από 260.000 ευρώ σε 50.000, ενώ
από την άλλη, για τη αποκατάσταση στο εκκλησάκι
του Αγίου Ιωάννου στην Ψάθα παρατηρείται μία
αύξηση από 15.000 ευρώ σε 253.000.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 2

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Το Δημόσιο θα αποζημιώνει τα θύματα του χουλιγκανισμού
Πολύ ακριβά θα πληρώνει στο εξής το κράτος την αθλητική βία και τον χουλιγκανισμό, τους τραυματισμούς και τις φθορές εντός

και εκτός γηπέδων, αλλά και τα ανεπαρκή αστυνομικά μέτρα που εκθέτουν σε κίνδυνο τους φιλάθλους αλλά και τους υπόλοιπους
πολίτες.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας καταλογίζοντας στην Αστυνομία ότι δεν πήρε κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα για τον έλεγχο
του γηπέδου και των εισερχόμενων φιλάθλων με αποτέλεσμα να μη μπορέσει να αποτρέψει τη διασάλευση της τάξης, επιδίκασε σε
βάρος του Δημοσίου αποζημίωση (που με τους νόμιμους τόκους ξεπερνά τις 200.000 ευρώ) που πρέπει να καταβληθεί σε φίλαθλο
που τραυματίστηκε από κροτίδα προ 7ετίας σε αγώνα μπάσκετ, εξαιτίας της οποίας ακρωτηριάστηκαν δύο δάχτυλα του δεξιού του
χεριού.  Το ανώτατο δικαστήριο, δέχθηκε ότι οι ρυθμίσεις για την προληπτική και κατασταλτική παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ δεν αποβλέ-
πουν στην προστασία μόνο του γενικού συμφέροντος, αλλά και εκείνου των επιμέρους προσώπων. Συνεπώς - τονίζει - «κάθε
παράλειψη επέμβασης των αστυνομικών οργάνων για τη λήψη προστατευτικών μέτρων υπέρ των περιουσιών τους πριν, κατά τη
διάρκεια, αλλά και μετά τη λήξη αθλητικών συναντήσεων, τόσο εντός όσο και εκτός των αγωνιστικών χώρων, συνιστά παράλειψη
κρατικών οργάνων, για την οποία το Δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση».

Επειτα από τραυματισμό 30.000 € για ηθική βλάβη

Σε άλλη υπόθεση το Διοικητικό Πρωτοδικείο επιδίκασε σε βάρος του Δημοσίου αποζημίωση άνω των 30.000 € (με τους νόμιμους
τόκους) σε φίλαθλο του Πανιωνίου για την ηθική βλάβη (ψυχική και σωματική ταλαιπωρία, ανασφάλεια και αβεβαιότητα για την εξέ-
λιξη της υγείας του) που υπέστη εξαιτίας τραυματισμού του στο μέτωπο από τον εκσφενδονισμό αντικειμένου κατά τη διάρκεια εκτε-
ταμένων επεισοδίων που εμπόδισαν τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα Πανιωνίου - Ολυμπιακού στη Ν. Σμύρνη στις 9/1/05.

Το δικαστήριο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα αποζημίωση του φιλάθλου στο μέλλον εάν υπάρξει πρόβλημα στην υγεία του,
αφού μετά την εντονότατη επιληπτική κρίση που του προκλήθηκε και τη λεπτή χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι, οι ιατροί άφησαν
ανοικτό το ενδεχόμενο να εμφανίζονται μελλοντικά επιληπτικές κρίσεις, συστήνοντάς του μέγιστη προσοχή και αποφυγή σχετικών
παραγόντων κινδύνου (π.χ. ξενύχτι, αλκοόλ κ.λπ.). Και εδώ κρίθηκε ότι υπήρξαν πλημμελής αστυνόμευση και ανεπαρκή μέτρα που
δεν απέτρεψαν τις συγκρούσεις μεταξύ φιλάθλων με γροθιές, κλωτσιές κ.λπ. ούτε την εκτόξευση διαφόρων αντικειμένων (πέτρες,
κομμάτια τσιμέντου, σίδερα κ.λπ.).Το δικαστήριο απέκρουσε τον ισχυρισμό του Δημοσίου ότι ο Πανιώνιος διέθεσε πλημμελώς τα
εισιτήρια (και σε φιλάθλους του Ολυμπιακού ανάμεσα στου Πανιωνίου χωρίς να υπάρχουν κενές κερκίδες) κρίνοντας ότι αυτό
δεν αίρει την υποχρέωση της αστυνομίας για αυξημένη εποπτεία και αποτροπή των επεισοδίων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 Η Οικογένεια Ιωάννου Λιάσκου του Κωνσταντίνου και τα ανίψια του αποθανόντος
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΛΙΑΣΚΟΥ του Κωνσταντίνου (πρώην δημαρχού Ασπροπύργου) 

ευχαριστούν θερμά: 
-  Τον Αξιότιμο δήμαρχο Ασπροπύργου κ. Νικόλαο Μελετίου για τον ειλικρινή - θερμό   

λόγο του, αναλύοντας, παράλληλα, με κάθε λεπτομέρεια την πολιτική διαδρομή  
του εκλιπόντος, 

-  Τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτη Μεγάρων και Σαλαμίνας, κ. Κωνσταντίνο,
δια τον βαθυστόχαστο, μεστό και ανθρώπινο αναγνωσθέντα λόγο του,

- Τον παρευρεθέντα Αξιότιμο υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Μπούρα,
- Τον παρευρεθέντα πρώην πολιτευτή κ. Αθανάσιο Παπακωνσταντίνου μετά της    

συζύγου του κας Αλεξάντρας Παπακωνσταντίνου,
-  Τον παρευρεθέντα πρώην δήμαρχο Ασπροπύργου, κ. Γεώργιο Λιάκο,
-  Τα παρευρεθέντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου,
-  Τον σύλλογο Μηχανικών Ασπροπύργου,
-  Τον κ. Μελέτιο Μπουραντά για τον εύστοχο εκφωνηθέντα λόγο του,
-  Τον κ. Γιάννη Ηλία επικεφαλής του συνδυασμού ‘’ Αλλαζουμε’’,
-  Τον κ. Ευάγγελο Παπανικολάου επικεφαλής του πολιτικού συνδυασμού ‘’Ανθρώπινη Πόλη’’
-  Τους φίλους του εξ Αθηνών, δύο εξ αυτών εξεφώνησαν συγκηνισιακούς και χαρακτηριστικούς ωφέλιμους 

λόγους.
-  Τους αγαπητούς και προσωπικούς φίλους του, εξ Ασπροπύργου και πρωτεργάτες της αρχικής θεμελιακής 

πολιτικής κινήσεως του εκλιπόντος, 
-  Τους συγγενείς,
-  Τους παρευρεθέντας κατοίκους Ασπροπύργου.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 8.12.2014
Ο ΑΝΗΨΙΟΣ   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
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ΚΕΔΕ – ΠΕΔ: Ενωμένη η Αυτοδιοίκηση 
διεκδικεί λύσεις και πόρους για τη βιωσιμότητα των δήμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                            
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
Τηλ.: 2132042716                                                          
FAX: 2132042714                                                                          

e - m a i l
:dperiouspromhth@gmail.com                                                                                                                              

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 5/ 12/2014
Αρ. Πρωτ.:      58610       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
Έχοντας υπόψη τις κείμενες δια-

τάξεις που αναφέρονται στην
υπ΄αριθ.11389/93 απόφαση του
Υπουργείου Εσωτερικών περί
εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού
Προμήθειας Ο.Τ.Α ( ΦΕΚ Β185/23-
3-93 ) καθώς και  την  υπ΄αριθμ

288 / 2014 απόφαση της  Οικονο-
μικής Επιτροπής, προκηρύσσει
ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ », προϋπο-
λογισμού δαπάνης 73.800,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
23% με σφραγισμένες προσφορές
και  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ (%) ΑΝΑ
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ
Ε Κ Α Σ Τ Ο Τ Ε
ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΣΗΣ
ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώ-
πιον της Αρμόδιας Επιτροπής
στις  17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2014

ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ στο Δήμο
ΦΥΛΗΣ  ( Πλατεία Ηρώων 1 ) ,
αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
με έναρξη παραλαβής των προ-
σφορών την 10η  και ώρα λήξης
την 11η  π.μ.

Η αποσφράγιση των οικονομι-
κών προσφορών θα γίνει κατά την
αξιολόγηση τους.

Πληροφορίες και έντυπα για την
παραπάνω δημοπρασία μπορούν
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από
την Διεύθυνση Περιουσίας και
Προμηθειών τμήμα Προμηθειών
Υλικών Εξοπλισμού Υπηρεσιών
του Δήμου Φυλής  (Πλ. Ηρώων 1
Άνω Λιόσια ), τηλ. 213-2042716 -
731, ώρες 09:00 π.μ. έως 13:30
μ.μ.. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ελευσίνα,  2 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 40
ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ Ν.Δ.

Η ΝΟ.Δ.Ε Δυτικής Αττικής της
Νέας Δημοκρατίας σας προσκαλεί
στην εκδήλωση για την συμπλήρω-
ση 40 χρόνων πολιτικής δράσης
του κόμματος μας που θα πραγμα

τοποιηθεί την Τετάρτη 10 Δεκεμ-
βρίου 2014 στις 18.30 στο Στρατου-
δάκειο Πολιτιστικό Κέντρο Μεγά-
ρων.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κ.
Ευάγγελος Μεϊμαράκης

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει
ιδιαίτερα.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Ο  Πρόεδρος

Δρένης Αθανάσιος

ΑΙΣΧΥΛΟΥ , 192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΗΛ.
2105561271 FAX: 210 5561252  
e-mail: node-ditikis-attikis@nd.gr

Θέσεις και αιτήματα, τα οποία θα τεθούν υπόψη όλων των
πολιτικών αρχηγών των κομμάτων, με διαδοχικές συναντή-
σεις που θα έχει αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ, με επικεφαλής
τον πρόεδρο Γ. Πατούλη, στη Βουλή.

«Το ζήτημα της χρηματοδότησης της Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθ-
μού από την Πολιτεία αφορά την ίδια τη βιωσιμότητα των
δήμων» υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλης,
κατά την ομιλία του τονίζοντας παράλληλα την αποφασιστική
σημασία που έχει στη συγκεκριμένη συγκυρία η ύπαρξη ενός
ισχυρού και διεκδικητικού αυτοδιοικητικού κοινού μετώπου
μεταξύ της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ όλης της χώρας για να επιτευ-
χθεί αυτό.

Αναφερόμενος ο κ. Πατούλης στη δεινή οικονομική κατάστα-
ση των δήμων  και τις προβλέψεις του προϋπολογισμού
σημείωσε ότι οι περικοπές που έχουν υποστεί οι πόροι της
Αυτοδιοίκησης τα προηγούμενα χρόνια έχει ξεπεράσει το
60%, ενώ σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του κρατικού
προϋπολογισμού για το 2015, οι ΟΤΑ σηκώνουν  και πάλι το
κύριο βάρος της επίτευξης του «εθνικού στόχου» για δημι-
ουργία πλεονάσματος καθώς θα προσφέρουν 863 εκατ.
ευρώ πλεόνασμα, όταν η υπόλοιπη γενική κυβέρνηση υπο-
λογίζεται ότι θα παρουσιάσει έλλειμμα ύψους 1.323 εκ. ευρώ!

«Εμείς είμαστε αυτοί, υπογράμμισε, που θα κληθούμε για
μια ακόμη χρονιά, να πληρώσουμε με νέες περικοπές το
λογαριασμό του νοικοκυρέματος του Κράτους, την ώρα που
άλλοι φορείς της κεντρικής κυβέρνησης θα ξακολουθήσουν να
λειτουργούν υπό καθεστώς ανοχής, δημιουργώντας εκ νέου
ελλείμματα.

Ουσιαστικά, η Κεντρική Εξουσία αντί να επιβραβεύει τους
Δήμους για τη θετική τους συνεισφορά όλα αυτά τα χρόνια
στο πλεόνασμα, στην ουσία τους τιμωρεί, κι αφήνει ανέγγι-
χτους αυτούς που εξακολουθούν να μας φορτώνουν με νέα
βάρη.  Αυτή η κατάσταση πρέπει να τερματιστεί. Δεν πρέπει
να περάσει αυτό που προβλέπει το προσχέδιο του Προϋπο-

λογισμού για το 2015.
Δεν μπορεί και την επόμενη χρονιά να μας μειώσουν κατά

6% τα έσοδα  από τις κρατικές επιχορηγήσεις,  δεν αντέχου-
με νέες περικοπές. Δεν είναι ανεκτή πλέον η διαχρονική  ασυ-
νέπεια του Κράτους απέναντί μας. Δεν είναι δυνατόν από τη
μια να μας έχουν φορτώσει με δεκάδες νέες αρμοδιότητες,
εφαρμόζοντας τον Καλλικράτη, κι από την άλλη να μην μας
αποδίδουν τουλάχιστον αυτά που προβλέπονταν για την
εφαρμογή του. Γιατί η πραγματικότητα είναι πως την επόμενη
χρονιά, τα ποσά που θα αποδοθούν στους Δήμους, υπολεί-
πονται σημαντικά , τουλάχιστον κατά 50%,  από τα έσοδα
που θα έπρεπε να τους αποδοθούν με βάση τις προβλέψεις
του Ν.3852/2010».

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης ξεκαθάρισε ακόμη ότι
«δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παίξει άλλο με την Αυτο-
διοίκηση Α’ Βαθμού. Πρέπει να στείλουμε ένα καθαρό μήνυμα
προς πάσα κατεύθυνση ότι η Αυτοδιοίκηση ότι είχε να δώσει
το έδωσε .Τώρα ήρθε η ώρα να πάρει πίσω αυτό που της
αναλογεί. Για το λόγο αυτό έχουμε ετοιμάσει ένα πρώτο πλαί-
σιο που περιλαμβάνει τις προτάσεις μας προς την
Πολιτεία.Ένα πλαίσιο αιτημάτων που θα αποκαταστήσουν
την αδικία που συντελείται εδώ και χρόνια.

Στα αιτήματα μας αυτά, περιλαμβάνονται:

1.    Η απαίτησή μας για συμμετοχή των Δήμων,  ως ποσο-
στό και ως ποσό,   στην αύξηση των προβλεπόμενων εσό-
δων του Κράτους από τους φόρους  που αποτελούν το
«χρηματοδοτικό καλάθι» των ΚΑΠ, όπως ορίζει ο Ν.
3852/2010

2.    Η συμμετοχή των Δήμων στα έσοδα από Π.Ο.Ε. , η
οποία σήμερα είναι μηδενική)

3.    Η ουσιαστική αύξηση του μεριδίου της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με προ-
τεραιότητα σε μικρούς και ορεινούς Δήμους που δεν διαθέ-
τουν διαχειριστική επάρκεια.

4.    Η απαίτηση για  διάθεση 2 δις € από το νέο Ε.Σ.Π.Α.,
για τη δημιουργία Επιχειρησιακού Προγράμματος για τους
Δήμους με τελικούς δικαιούχους τους Δήμους και ενδιάμεσους
φορείς διαχείρισης την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και τους Δήμους με δια-
χειριστική επάρκεια.

5.    Η απόδοση στους δήμους των αναγκαίων πόρων για

τη συντήρηση και λειτουργία των μεταφερόμενων δομών
6.    Η συνέχιση της χρηματοδότησης κρίσιμων κοινωνικών

δομών και υπηρεσιών, όπως το Βοήθεια στο Σπίτι.
7.    Να επανέλθει το ποσοστό κατανομής εσόδων του

«Πράσινου Ταμείου» στους δήμους από 2,5% που είναι
σήμερα, στο αρχικό 10%, κυρίως για έργα περιβάλλοντος και
ποιότητας ζωής. 

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

9.    Να καλυφθούν οι οικονομικές απώλειες των δήμων
λόγω της κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας και της κάλυ-
ψης δαπανών από φθορές λόγω της κατάργησης των Σχολι-
κών Φυλάκων.

10.         Nα διατηρηθεί το ειδικό φορολογικό καθεστώς του
μειωμένου Φ.Π.Α. σε περιοχές της Ελλάδος, όπως αυτές
αναφέρονται στο άρθρο 120 της 92/77/ΕΟΚ , Ευρωπαϊκής
Οδηγίας του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992, με την
οποία προβλέπονται εξαιρέσεις στους κανόνες εφαρμογής
ορισμένων ποσοστών Φ.Π.Α. σε απομακρυσμένες περιοχές
ή περιοχές ιδιαίτερης γεωγραφικής θέσης, με στόχο να ληφθεί
υπόψη η μοναδικότητα της γεωγραφικής τους θέσης και να
εξασφαλισθεί η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των
μεταφορών

11.         Να υπάρξει πρόβλεψη πίστωσης στον Κρατικό
Προϋπολογισμό 2015 για:

-    Την πρόσληψη ειδικών γραμματέων σε όλους τους
Δήμους.

-    Την πρόσληψη ειδικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων
σε αριθμό αντίστοιχο με αυτό των αντιδημάρχων και ιδιαιτέ-
ρων γραμματέων.

-    Την κάλυψη εξόδων παράστασης για όλους τους αντιδη-
μάρχους.

-    Την κάλυψη εξόδων μετακίνησης των δημοτικών συμ-
βούλων σε Καλλικρατικούς Δήμους.

Το κόστος για την κάλυψη των συγκεκριμένων δαπανών δεν
θα ξεπεράσει τα 20 εκατ. €, ετησίως , αλλά το όφελος που θα
προκύψει για την Αυτοδιοίκηση θα είναι πολλαπλάσιο».

Κοινή συνεδρίαση πραγματοποίησαν την Παρασκευή, το Διοικητικό Συμβούλιο της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και τα προεδρεία των Περιφερειακών Ενώσεων
Δήμων της χώρας, ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού του 2015.

Σκοπός της κοινής αυτής συνεδρίασης ήταν να διατυπωθεί το κοινό  πλαίσιο θέσεων και
οικονομικών αιτημάτων,  που με ενότητα και αποφασιστικότητα, όπως χαρακτηριστικά τονίστη-
κε,  θα διεκδικήσει η Αυτοδιοίκηση της χώρας από την κεντρική κυβέρνηση προκειμένου να
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δήμων. 



ΒΑΡΙΑ ΗΤΤΑ Ο
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΣΤΗΝ

ΖΑΚΥΝΘΟ

Ο Μανδραικός στα πλαίσια της
9ης αγωνιστικής του 3ου Ομίλου
της Γ' Εθνικής γνώρισε την συνρι-
βή στην Ζάκυνθο απο τον Ζακυν-
θιακό με 5-1.Τα τέρματα της
νησιώτικης ομάδος σημείωσαν οι:
Νίκου 4' Μπαρμαπρούσης2(31'
45'), Καραμαλίκης 72'(πέν), Πέτ-
τας 89' .Για λογαριασμό του Μαν-
δραικού σκόραρε ο Μπεγκλετζής
στο 52'. Ο τελευταίος είχε και δύο
δοκάρια στο 77' 79'.

Διαιτητής ο Παπαδόπουλος-Γκα-
βέρας -Τσιρίνης(Αχαίας)

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΣΔΑ:
Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ

ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 4-1

Η ομάδα του
Ακράτητου Ανω Λιο-
σίων στο ντέρμπι
της 10ης αγωνιστι-
κής στο πρωτάθλη-
μα της Δυτικής Αττι-
κής ήταν ο νικητής
αφού επιβλήθηκε
του Ατταλου Νέας Περάμου με 4-1 και ξέφυγε 10
βαθμούς στην βαθμολογία απο τον αντίπαλό του.
Ο αγώνας ξεκίνησε με καθυστέρηση 50' αφού δεν
προσήλθε ο γιατρός του αγώνα κ.Γιάννενας την
συγκεκριμένη ώρα. 

Τα τέρματα της ομάδος του Γιώργου Μαύρου
που εντυπωσιάζει φέτος στο πρωτάθλημα σημεί-
ωσαν οι:Τσιγγόπουλος 4' Καλέμι 13' Παρασίδης
40' Κουκούλης 90+2. Για λογαριασμό της ομάδας
του Ατταλου σκόραρε με απευθείας φάουλ ο
Μπαγδάτογλου 44'. Απο το 40' οι γηπεδούχοι
αγωνιζόντουσαν με 10 ποδοσφαιριστές λόγω
αποβολής με 2η κίτρινη ο Λαυρετνίεβ.

Διαιτήτευσε ο Αριστίδης Βάτσιος με βοηθούς
τους: Φαρμάκη και Κουρομπίλια.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ(προπονητής Γιώργος Μαύρος):
Σαββόπουλος, Αγκάνωβ, Ζησούδης, Καράπα-
πας, Λαυρεντίεβ,Πλαβούκος,Λούντζης(70'Χρι-
στοδούλου), Καλέμι, Ντάμπος, Τσιγγόπου-
λος(83'Κουκούλης), Παρασίδης(65'Καμπέρης).

ΑΤΤΑΛΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ(προπονητής
Γιώργος Ανανιάδης): Πορανίδης, Μπαγδάτογλου,
Κουτσομύτης(89'Δικράν), Στάθης, Ευσταθιάδης,
Ασλανίδης, Φραγκόπουλος, Τζελάι(71'Αριστό-
πουλος), Μονέ, Κουσίδης, Κουιμτζίδης.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΝΙΚΕΣ Ο ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ 2-0
ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Ο Πυρρίχιος επέστρεψε στις νίκες αφού επι-
κράτησε στο τοπικό ντέρμπι της Ενωης Πανα-

σπροπυργιακού Δόξας με 2-0. Τα τέρματα της
ομάδος του Αποστόλη Λινάρδου σημείωσε ο
Κωνσταντινίδης 81' και 90+2.

Διαιτήτευσε ο Σταμάτης. Βοηθοί: Δημόπουλος-
Νάκος

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Παλασίδης,
Λαζαρίδης, Μερκάι, Παπά, Κυριακίδης, Αποστο-
λόπουλος(46'Βάσης), Καλαιτζίδης, Κωνσταντινί-
δης(90+ 3Φαμελιάδης), Παπαδόπουλος(79'Κε-
σόβ), Φωτιάδης.

ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ ΔΟΞΑΣ(προ-
πονητής Παντελής Κοπαλάς): Μπουλούμπασης,
Ρούπας, Μαζμανίδης, Ταραλίδης(2' λ.τραυμ
Φωτιάδης), Πολυτάρχου Κ, Μουζάκας, Κοπαλάς,
Καγκελίδης, Σιδηρόπουλος(46΄Καλογρίδης),
Κουμιώτης(63'λόγω τραυματισμού Χελιώτης), Τσι-
λιγγιρίδης.

Ο ΚΡΙΟΣ 2-0 ΤΟΝ ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ

Σημαντική νίκη σημείωσε στο γήπεδο της παρα-
λίας ο Κριός Ασπροπύργου αφού επικράτησε του
Ειδυλλιακού με 2-0 να ξέφυγε απο την επικίνδυ-
νη ζώνη. Τα τέρματα της ομάδος του Νίκου Τσά-
μογλου σημείωσε ο Παναγιώτου 4' 45'. Αποβλή-
θηκε στο 86' με 2η κίτρινη κάρτα ο Κατσανέας Σ
του Ειδυλλιακού.

Διαιτητής ήταν ο Μάντης. Βοηθοί: Χηράκης-
Πιπή

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Ζερζελίδης, Μίχος,
Γεροδήμος, Σίνος Λ., Ασβεστόπουλος, Σύρρος,
Βαλμάς, Τόλας, Παναγιώτου(80' Τελίδης),
Βάντζος(89'Καλοειδάς), Ζώτος(68'Παυλάκης).

ΕΙΔΥΥΛΙΑΚΟΣ(προπονητής Μιχάλης Κάσδα-
γλης): Βανδώρος, Κατσανέας Γ(83'Βογιατζόπου-
λος), Πέτρου, Λογγαράκης, Βλάχος, Γκιόκας,
Κακοσίμος Γ, Γαλάτης(65'Κατσανέας Σ), Δρίκος,
Δεδούσης, Δουδέσης.

***Ο Κριός ανακοινώνει την κοινή συναινέσει
λύση της συνεργασίας με τον τερματοφύλακα
Γιώργο Μπαρόλα.Η αποχώρηση του Μπαρόλα
ηταν αναπόφευκτη λόγω επαγγελματικών υπο-
χρεώσεων του παίκτη στην Αθήνα.Η οικογένεια
του Κριου ευχαριστεί τον ποδοσφαιριστή για την
μέχρι τώρα προσφορά του στην ομάδα και τις
εμφανίσεις του και εύχεται καλή συνέχεια στην
καριέρα του ταλαντούχου νεαρού..!!!!

Ο ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ 3-0 ΕΚΤΟΣ ΤΟΝ
ΑΣΤΕΡΑ Α.ΛΙΟΣΙΩΝ

Καλύτερος ο Ικαρος Νεοκτίστων επικράτησε στο
Πανόραμα του Αστέρα Ανω Λιοσίων με 3-0. Τα
τέρματα της ομάδος του Γιάννη Πρίφτη σημείω-
σαν οι: Ντεγκράν 8' Θωμόγλου 77' Ατματζίδης 80'.
Στο 70' ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων Κρη-
τικός απέκρουσε πέναλτι του Ατματζίδη.

Διαιτήτευσε ο Δημητρόπουλος με βοηθούς
τους: Μηλιώνη-Χρόνη

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: Κρητικός, Παπαιω-
άννου, Σμαίλης, Θηβαίος, Βείτζι, Κληματια-
νός(46'Δαμιανόπουλος), Βασιλείου, Κουρκουδέλ-
ξς, Καλλινίκος(34'Λιόσης), Τσεβάς Γ(46'Τσεβάς Ι),
Σοιδηρόπουλος.

ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ: Κατσπρίνης, Μαρτί-
δης, Βλάχος, Αμπατζής Ν. Ασλανίδης, Καμπόλης,
Μπετσόλη(46'Παπαντώνης),Πρίφτης(63'Φλο-
ριάν), Θωμόγλου(83'Πετρίδης), Ατματζίδης, Ντε-
γκράν.

Ο ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 3-2 ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ
ΕΝΩΣΗ

ΝΙκηφόρο ντεμπούτο του Χάρη Κουστέρη στον
πάγκο του Μεγαρικού που επέστρεψε στις νίκες
αφού επικράτησε της Πανελευσινιακής Ενωσης
με 3-2. Εγινε ένα συναρπαστικό μάτς με πέντε
όμορφα τέρματα.

Για την ομάδα του Μεγαρικού τα τέρματα σημεί-
ωσαν οι: Τοπάλλης Θ(66'), Καλαιτζής(70'  78').
Για λογαριασμό της Πανελευσινιακής Ενωσης
σκόραραν οι: Λογοθέτης 65' και Γκιάτης με
πέναλτι στις καθυστερήσεις 90+ 3. Αποβλήθηκε
στην φάση το τερματοφύλακας του Μεγαρικού
Ασπιώτης.

Διαιτητής ήταν ο Κουντουριώτης.Βοηθοί:
Πανουτσάκος, Κορακίδης.

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ: Ασπιώτης, Ηλίας, Σάλτας, Φυλα-
κτός, Ρούσσης(65'Γεωργακής),
Πιστοφίδης,(69'Καλαιτζής), Νότα,Ροδάκο-
γλου(82'Μενιδιάτης), Βαγιανός,Τοπάλης.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ: Βαμβακάς, Χρη-
στάκης Ε(88'Αδάμ), Τσάλας,(83'Ματάκιας), Δρού-
λιας, Οικονομόπουλος, Πρίκας, Λογοθέτης, Κου-
σκούτης, Γκιάτης, Πέππας, Κωνσταντής(76'Χρη-
στάκης).
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1ο Open West Attica 
Soccer Stars 

Τα αποτελέσματα 6ης και 7ης αγωνιστικής
του 1ου Open West Attica Soccer
Stars.Αναλυτικά: 

Ηλικία 00-01
Πανελευσινιακός α -ΠΑΟΚ μάνδρας :2-2
Δύναμη - Ευκλείδης :2-6
Πανελευσινιακός Α- Νέα Πέραμος :0-3
Δύναμη -Πανελευσινιακός Β :2-0

Ηλικίες 02-03
Αιας Παραλίας -Πανελευσινιακός α :2-7
Σαλπέας - Ειδυλλιακός :3-2
ΑΟ Λουτράκι -ΠΑΟΚ Μάνδρας:0-0
Δύναμη -Ευκλείδης β :4-3
Ποσειδών -Ευκλείδης β :7-0
Αμπελακιακός -Ευκλείδης α :2-1
Βύζας -Νέα Πέραμος :0-0
Αμπελακιακός -Σαλπέας :1-1
ΠΑΟΚ Μάνδρας -Ευκλείδης :0-1
Δύναμη -Αίας Παραλίας :4-1
Βύζας -Λουτράκι :1-1
Πανελευσινιακός Α- Ποσειδών :7-4
Πανελευσινιακός β - Soccerland :1-5

Ηλικίες 04-05
Πανελευσινιακός β- Μέγαρα sport club :3-4
Σαλπέας - Ειδυλλιακός 11-3
Λουτράκι -ΠΑΟΚ Μάνδρας :1-3

Ποσειδών -Ευκλείδης :0-2
Αμπελακιακός -Ευκλείδης :0-4
Βύζας -Νέα Πέραμος :0-0
Soccerland -Αργώ Μεγάρων :4-4
Αμπελακιακός -Σαλπέας :2-3
ΠΑΟΚ Μάνδρας -Ευκλείδης :2-2
Μέγαρα sport -Νέα Πέραμος :2-5
Μέγαρα σπορτ -Λουτράκι :1-4
Βύζας -Λουτράκι :1-1
Πανελευσινιακός Α- Ποσειδών :0-2
Πανελευσινιακός β- Soccerland :2-5

Ηλικίες 06-07
Σαλπέας -Ειδυλλιακός :5-11
Αίας Παραλίας -Πανελευσινιακός Α- :0-10
Πανελευσινιακός β-Μεγαρα σπορτ :2-3
Λουτράκι -ΠΑΟΚ Μάνδρας :5-1
Βύζας -Δύναμη :2-2
Soccerland -Αργω :5-0
ΠΑΟΚ Μάνδρας -Ευκλείδης :4-2
Δύναμη -Αίας Παραλίας :8-0
Βύζας -Λουτράκι :1-9
Μέγαρα σπορτ -Λουτράκι :0-8
Πανελευσινιακός β- Soccerland :3-3

Ηλικίες 08-09
Πανελευσινιακός β- Μέγαρα σπορτ :1-3
Βύζας -Δύναμη :0-4
Soccerland -Αργώ :4-0
Πανελευσινιακός β- Soccerland :1-1

Βαθμολογία 
Ηλικίες 00-01 Αγ/Βαθμ

ΠΑΟΚ Μάνδρας 3/7
Νέα Πέραμος 3/7
Πανελευσινιακός Β 3/6
Ευκλείδης 3/6
Πανελευσινιακός Α 3/4
Δύναμη 5/3
Αργώ Μεγάρων 2/1
Αστέρας Μαγούλας 0/0

Ηλικίες 02-03

Σαλπέας Περ 7/16
Soccerland 6/15
Ποσειδώνας Σαλ 7/13
Πανελευσινιακός Α 5/12
Νέα Πέραμος 5/10
Αργώ μεγάρων 4/10
Αμπελακιακός 5/10
ΑΟ Λουτράκι 7/8
Πανελευσινιακός Β 6/7
ΠΑΟΚ Μάνδρας 5/7
Ευκλείδης Α 6/7
Δύναμη 7/6
Ειδυλλιακός 5/3
Βύζας 3/2
Αίας Παραλίας 4/1
Ευκλείδης Β 3/0

Ηλικίες 04-05
Soccerland 7/17
ΠΑΟΚ Μάνδρας 6/16
Νέα Πέραμος 5/16
ΑΟ Λουτράκι 8/16
Ευκλείδης 7/15
Σαλπέας 5/12

Πανελευσινιακός Β 6/7
Αργώ Μεγάρων 5/7
Αμπελακιακός 4/6
Βύζας 6/6
Ποσειδώνας 7/6
Δύναμη 5/4
Πανελευσινιακός Α 5/4
Μέγαρα σπορτ 6/3
Ειδυλλιακός 5/0
Ευκλείδης Β 2/0

Ηλικίες 06-07
ΑΟ Λουτράκι 6/18
Soccerland 7/16
Δύναμη 6/13
Ειδυλλιακός 4/12
Πανελευσινιακός β 6/10
Μέγαρα σπορτ 5/7
ΠΑΟΚ Μάνδρας 4/7
Σαλπέας 5/6
Βύζας 7/6
Πανελευσινιακός Α 5/3
Αργώ Μεγάρων 5/0
Ευκλείδης 3/0
Αίας Παραλίας 3/0

Ηλικίες 08-09

Μέγαρα σπορτ 4/12
Πανελευσινιακός Β 4/7
Soccerland 6/6
Πανελευσινιακός Α 2/4
Δύναμη 4/4
Βύζας 4/3
Αργώ Μεγάρων 3/0

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΑΝΤΑΣ ΝΕΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΟΝ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο ανακοί-
νωσε την έναρξη της συνεργασίας του
με τον προπονητή Γιώργο Μαραντά.
Ο Μαραντάς είναι γεννημένος στις
5/8/1973 στα Μάγγανα της Ξάνθης και
πρωτοξεκίνησε ποδόσφαιρο στους
μικρούς της Σκόντα Ξάνθης.

Πρόκειται για νεαρό και φιλόδοξο
προπονητή στην καριέρα του έχει
κοουτσάρει ομάδες Γ΄ εθνικής σε 52
παιχνίδια. Έχει συνολικά 19 νίκες, 18
ισοπαλίες και 15 ήττες. Στο θεσμό του
κυπέλλου Ελλάδος έχει 6 ματς ως
προπονητής με 4 νίκες και 2 ήττες.

Ο Μαραντάς είναι κάτοχος του
διπλώματος UEFA PRO και φέτος
ξεκίνησε την χρονιά στον πάγκο του
Φωκικού,ενώ παλαιότερα έχει εργα-
στεί στην ομάδα της Καβάλας στην
Ζάκυνθο, Ηρακλή Ψαχνών.  Ο Κώστας
Παρθενίου θα παραμείνει στο τεχνικό
team του  ως βοηθός του.



ΕΜΕΙΝΑΝ ΣΤΟ <<ΜΗΔΕΝ>>
ΒΥΖΑΣ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Ο Βύζαντας Μεγάρων και το Λουτράκι ύστερα από ένα
μέτριο παιχνίδι αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρμα-
τα.Οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι στο 75' με τον Χουστου-
λάκη.

Διαιτητής Κάτοικος. Βοηθοί: Καραγιαννίδης-Κορτέ-
σης(Αθήνας)Στο 86' αποβλήθηκε απο  τον πάγκο του
Βύζαντα ο προπονητής Βασίλης Στασινόπουλος.

ΒΥΖΑΣ(προπονητής Βασίλης Στασινόπουλος):Διαμα-
ντής, Χουστουλάκης, Δημακάκης, Διαμαντόπουλος,
Βασιλάκος, Σιδέρης, Μιχαλόπουλος(86' Κολιόπουλος),
Αλεβίζος(46'Βλάχος), Μητρόπουλος, Στρατάκης, Σελμα-
νάι(90+3 Δέσκος).

ΛΟΥΤΡΑΚΙ(προπονητής Νίκος Μεσολλόγης):Καλιακ-
μάνης,Νότης, Παπαναστασίου, Σιώκος, Μαυρέλης,
Τσώκος,  Σουσώνης(84' Δημάκης), Πέτρου, Χρυσαφί-
δης, Ζερβός(71'Διαμαντόπουλος), Αποστολάκης(90+4
Παπουτσής).

Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1-0 ΣΤΗΝ
ΜΑΓΟΥΛΑ

Σπουδαία νίκη σημείωσε η Καλαμάτα στην
Μαγούλα επί του Αστέρα με 1-0  και μπήκε στο
κόλπο ανόδου.

50' ΓΚΟΛΛΛΛΛ Ο Τσάτσος εκτέλεσε ένα φάουλ
προς την αντίπαλη περιοχή, όπου ο Δημητριάδης
με γυριστή κεφαλιά έστειλε την μπάλα πρώτα στο
κάθετο δοκάρι και μετά τα δίχτυα, δίνοντας το προ-
βάδισμα στην ασπρόμαυρη ομάδα.

Διαιτητής Γκάμαρης (Αθηνών).Αποβολές Μαρτί-
νος 37' Μουρούτσος 79'

ΑΣΤΕΡΑΣ: Ζώντος, Κλήμης, Τσαγκάρης, Βασιλεί-
ου, Τσούπρος, Δημόπουλος, Μπεχλής(81' Τσαπά-
ρας),  Μουρούτσος, Στίλα, Επιτροπάκης, Ανδρια-
νόπουλος.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Πάππος, Νιφορόπουλος, Μαρτίνος,
Χριστοφιλέας, Σκαρλάτος, Ζάρκος55' Κουντάνης),
Σκάρος, Λουμπαρδέας, Τσάτσος(86' Πολυχρόνης),
Δημητριάδης(82' Γεωργακόπουλος),  Καλαντζής.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αχαϊκή – Παναργειακός 0-1 (46΄ Πούτσι)

Αστέρας Μαγούλας – Καλαμάτα 0-1 (51΄ Δημη-
τριάδης)

Βύζας Μεγάρων – ΠΑΟ Λουτρακίου 0-0
Δόξα Μανωλάδας – ΠΑΟ Βάρδας 1-2 (75' Βάτσης

- 52' αυτογκόλ, 85' Ζάκοφ πέναλτι)
Ερμής Κιβερίου – Αιολικός 1-4 (Ζίου 10' / Σελής -

Αυτογκόλ- 6', Μίχος 22', Γάλας 67', Ζαγοριανός
68')

Ζακυνθιακός – Μανδραϊκός 5-1 (4' Νίκου, 31' και
45' Μπαρμπαρούσης, 72' Καραμαλίκης, 89' Πέττας
- 52' Μπεγκλετζής)

Κύμη-Παναρκαδικός 0-3 α.α.

ΟΛΑ ΜΗΔΕΝ ΣΤΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Δεν ανέδειξε νικητή το φιλικό προετοιμασίας που έγινε στο
Δημοτικό Στάδιο Ελευσίνας ανάμεσα στον Πανελευσινιακό και
την Καλλιθέα αφού το σφύριγμα του διαιτητή Κώστα Κουντου-
ριώτη βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες χωρίς γκόλ μετά απο
ένα μέτριο παιχνίδι χωρίς πολλές φάσεις.

Οι δυο τεχνικοί χρησιμοποίησαν όλους τους παίκτες που
είχαν στην διάθεσή τους και ήτα ένα καλό τέστ ενόψει των
αγώνων που θα δώσουν την άλλη Κυριακή για το πρωτάθλη-
μα ο Πανελευσινιακός με τον Αιολικό και η Καλλιθέα στην
Πάτρα με την Παναχαική.

Ο νέος προπονητής των <<σταχυοφόρων>>Γιώργος Μαρα-
ντάς παρακολούθησε απο τα δημοσιογραφικά θεωρεία τον
αγώνα και κράταγε σημειώσεις παρέα με τους Αλέξανδρο
Παθιάκη, Χρήστο και Γιώργο Γιαλιά και τον μάνατζερ Τσιμπα-
νάκο.Αξίζει να σημειωθεί  ότι στο 27' ακυρώθηκε σαν οφσάιντ
τέρμα που σημείωσε ο Νίκος Κουσκουνάς, ενώ δεν δόθηκε
πέναλτι στον Ιρντι(δοκιμή) στο 84' όταν ανατράπηκε μέσα
στην περιοχή απο τον Λεβέντη.

Διαιτητής Κουντουριώτης. Βοηθοί: Φαρμάκης-Νάκος απο το
Σύνδεσμο Δυτικής Αττικής.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Τσακιλτζίδης, Κατσικιάς, Τσίγκρος,
Οικονομόπουλος, Κολοβός, Ριζογιάννης, Δουκάκης, Μακρί-
δης, Κουσκουνάς, Γκουτζούλας, Μιχελής.

Αγωνίστηκαν και οι: Αρχοντάκης, Μεχμέτογλου, Χύσο, Τσου-
μάγκας, Γεωργούλης, Κωνσταντινίδης, Αλεξανδρόπουλος,
Τοπτίδης.

***Δεν αγωνίστηκαν οι: Σκαφτούρος(ίωση), και οι Ρούσ-
σεφ(ήταν στην Βουλγαρία), και οι τραυματίες:  Παπαπαναγιώ-
του, Ατματζίδης, Εβερετ οι οποίοι παρακολούθησαν το μάτς
απο τις κερκίδα.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ(προπονητής Νίκος Παντέλης): Κατσούλης, Τσι-
ούμας, Μπριλάκης, Μουρούτης, Παγώνης, Κατσικογιάννης,
Νικολάου, Τσίπρας, Μιχαλόπουλος, Μακάδο, Πιτταράς.

Αγωνίστηκαν και οι: Λυμπερόπουλος, Μιχελής, Πίκολο,
Τσώνης, Λεβέντης, Ρουσσάκης, Μπέλλης, Βεζυρτζόγλου, Γκα-
βασιάδης, Αριανούτσος, Συριόπουλος, Σταματάκης, Βιντάλ,
Αρναρέλλης.

***Παρόντες στο γήπεδο ο Ανδρέας Παχατουρίδης, ο Γιάν-
νης Καλιτζάκης, ο Γιώργος Μπακαλούμης, ο Γιώργος Κάπου-
ας, ο Νίκος Σπέης, ο Γιώργος Κουβίδης, ο Πέτρος Λαζάρου
και 100 περίπου φίλαθλοι.
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‘’ΛΕΥΚΗ’’ ΙΣΟΠΑΛΙΑ
ΣΤΟ ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ-ΑΛΙΜΟΣ

ΚΑΙ ΦΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ 

Με βασικό πρωταγωνιστή τον  διαιτητή απο τον Εβρο
Κυριαζίδη που έχουν παράπονα και οι δύο ομάδες. Ο
Αχαρναικός και ο Αλιμος αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς
τέρματα. Οι παίκτες του Γιώργου Βαζάκα είχαν την υπε-
ροχή προσπάθησαν να δημιουργήσουν ευκαιρίες αλλά
μάταια αφού έπεσαν στο κενό. Απο την άλλη πλευρά ο
Αλιμος του Πέτρου Δημητρίου  με καλή άμυνα κράτησε
το μηδέν. 

ΦΑΣΕΙΣ

Στο 2' ένα δύο Ταμπάκη-Ιορδανίδη το σούτ του τελευ-
ταίου η μπάλα κτύπησε στο δοκάρι. Επτά λεπτά αργό-
τερα δυνατό σούτ του Σαγανά έξω απο την περιοχή
απέκρουσε ο Παγούδης. Στην συνέχεια στο 22' ανατρά-
πηκε ο Ταμπάκης μέσα στην περιοχή ο διαιτητής έδειξε
παίζεται. Σο 44' χέρι του Γαβριήλ μέσα στην περιοχή
πάλι ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι προκα-
λώντας τις διαμαρτυρίες των γηπεδούχων. Στο 65'
φάουλ του Γιέσιτς κεφαλιά του Καλαμιώτη άουτ. Στο 4'
των καθυστερήσεων ανατράπηκε μέσα στην περιοχή ο
Ιωάννου του Αλίμου και ο διαιτής έδειξε παίζεται προκα-

λώντας τις διαμαρτυρίες του πάγκου και του προπονητι-
κού τιμ.

Διαιτητής: Κυριαζίδης (Έβρου).Βοηθοί: Παπαδημητρί-
ου(Λάρισας), Γκούσαρη (Φωκίδας).4η: Μήτση(Πει-
ραιά).Κίτρινες: Ταμπάκης 22' Παντελής 24' Βιγιαφάνε 38'
Νικολόπουλος 45' Καραμέρης 59'

ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ(προπονητής Γιώργος Βαζάκας):Παγού-
δης, Εμέκα, Μωυσιάδης, Ταμπάκης, Γιέσιτς(73'Παπατό-
λιος), Νιάρος, Αθανασίου(46'Καλογερόπουλος), Ιωαννί-
δης, Μανουσάκης(83' Κοντογουλίδης), Ιορδανίδης,
Καλαμιώτης.

ΑΛΙΜΟΣ(προπονητής Πέτρος Δημητρίου):Βλάχος,
Καρδάρης, Καλαιτζίδης, Γαβριήλ, Σαγανάς(79'Δωροβί-
νης), Καραμέρης, Σταύρου(65'Μούρ-90'Νικολάου),
Βιγιαφάνε, Παντελής, Ιωάννου, Νικολόπουλος.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΕΠΣΔΑ 

Καλούνται απο τον προπονητή της Μικτής Νέων Απο-
στόλη Λινάρδο οι κάτωθι ποδοσφαιριστές να βρίσκονται
την Δευτέρα 8-12-2014 στο γήπεδο παραλίας Ασπρο-
πύργου στις 16:00

ΝΕΟΙ:
Λιόλιος(Αίας),Λάλλας-Πετσίτης(ΠΑΟΚ Μάνδρας),

Χόντος,Μιχαήλης, Αναστασίου(Ν.Πέραμος), Κοκαβέ-
σης, Ιωάννου(Ακράτητος), Μινοσιάν,Σαμαράς, Κανακά-
ρης, Σαββίδης, Μανάφας(Λέων),
Μαυρίδης,Κέσοβ(Πυρρίχιος), Μπίκας, Μαυρίδης, Ντού-

κας, Παππάς, Σάμαρης Δ, Σάμαρης Αθ(Σκορπιός),
Λάμψας,Καλαιτζής(Μεγαρικός), Βαρελάς(Βύζαντα),
Χιονίδης(Απόλλων Ποντίων), Πέππας(Κριός), Κακοσί-
μος(Ειδυλλιακός).

ΠΑΙΔΕΣ:
Τυρλής, Σταύρος (Πανελευσινιακός)
Ηλιόπουλος,  Χαραλαμπίδης, Λογοθέτης Φώτης,

Λογοθέτης Αγγελος, Φίλης,  Ζίου Θ. (Πανελευσινιακή
Ένωση) Γκέρτσος, Σεμερτζάκης (Ακράτητος)

Μανάφας,  Τσαλούχος,  Παππάς Βελισάριος , Πουρ-
σανίδης, Χειλετζάρης Γ., Χειλετζάρης Φ (Λέων)

Τσίτος Κ (Αγ. Ανάργυροι)
Τερζάκης  (ΠΑΟΚ Μάνδρας).



12 - ΘΡΙΑΣΙΟ Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Σεμινάρια για νέους δημοσιογράφους

Σεμινάρια για νέους δημοσιογράφους διοργανώνουν η Αντι-
προσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το
Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στον πρώτο κύκλο σεμιναρίων, στελέχη της Αντιπροσωπεί-
ας και του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αλληλε-
πιδράσουν με σπουδαστές ή/και πρόσφατους αποφοίτους
δημοσιογραφικών σχολών, τόσο πάνω σε φλέγοντα ζητήματα
της επικαιρότητας, όσο και σε θεματικές που αφορούν άμεσα
κάθε δημοσιο-γράφο. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να
φέρει σε επαφή τους σπουδαστές με έναν χώρο ο οποίος θα
φιλοξενεί ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες και θα μπορεί να
χρησιμο-ποιείται ελεύθερα για ερευνητικούς σκοπούς.

Επίσης, πρόκειται για μια ευκαιρία να γνωστοποιηθούν και
να συζητηθούν λειτουργικά δημοσιογραφικά θέματα σε σχέση
με την ΕΕ, όπως για παράδειγμα τα εργαλεία που παρέχει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δημοσιογράφους, ο ρόλος των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης κλπ. Τα σεμινάρια λαμβάνουν
χώρα κάθε Τρίτη μεταξύ 17:30 και 19:00 στο νέο χώρο που βρί-
σκεται στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλά-
δα (Λεωφ. Αμαλίας 8), το λεγόμενο «Στέκι της Ευρώπης».

Δηλώσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση events-
COMM-repGR@eurodyn.com

Συντετριμμένος ο κόσμος
των γραμμάτων από τη 
δολοφονία του Μ.Κουμανταρέα
Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. 

Συγκλονισμένοι με τη δολοφονία του συγγραφέα Μένη Κου-
μανταρέα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα του Σαβ-
βάτου στο διαμέρισμά του στην Κυψέλη, δηλώνουν άνθρωποι
από το χώρο των γραμμάτων και στενοί φίλοι του.

Ο συγγραφέας, Γιώργος Συμπάρδης, φανερά συγκινημέ-
νος, έκανε λόγο για έναν σπουδαίο συγγραφέα. «Ήταν ένας
εξαιρετικός φίλος. Ο θάνατός του αφήνει μια πολύ πικρή γεύση.
Δεν του άξιζε τέτοιο τέλος, σε κανέναν άνθρωπο δεν αξίζει
τέτοιο τέλος».

Η γνωστή ποιήτρια Κική Δημουλά είπε: «Με συνέτριψε ο
θάνατός του και ο τρόπος του θανάτου του. Τίποτε άλλο δεν
μπορώ να πω».

Η κριτικός λογοτεχνίας Ελισάβετ Κοτζιά ανέφερε: «Συνέλαβε
πάνω απ’ όλα τον αργόσυρτο ρυθμό, τη βαθιά πλήξη, τον αστι-
κό μαρασμό, την κίνηση προς το νεοελληνικό λυκόφως. Ένας
από τους πιο μεγάλους μεταπολεμικούς συγγραφείς, ο ευγενής
Μένης Κουμανταρέας, αποτύπωσε αριστοτεχνικά στο πολύ
πλούσιο έργο του, τις αινιγματικές δεκαετίες του 1960 και
1970».

Ο Μένης Κουμανταρέας βρέθηκε νεκρός, με εμφανείς
μώλωπες στον λαιμό και το πρόσωπο, στη 01:00 τα ξημερώ-
ματα του Σαββάτου, στο διαμέρισμά του επί της οδού Ζακύν-
θου 3 στην Κυψέλη,

Τον συγγραφέα εντόπισε νεκρό ο ανιψιός του, ο οποίος
ειδοποίησε τις Αρχές.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στην πόρτα του δια-
μερίσματος δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης, ωστόσο το εσωτε-
ρικό του ήταν επιλεκτικά ψαγμένο. Επίσης, οι πρώτες πληρο-
φορίες αναφέρουν ότι δεν έφερε χτυπήματα από όπλο ή άλλο
αιχμηρό αντικείμενο.

Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Τα ακριβή αίτια του
θανάτου αναμένεται να εξακριβωθούν τη Δευτέρα, μετά τη διε-
νέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

ΓΑΜΟΣ
Ο Ρούσσης Παναγιώτης του Σωτηρίου 
και της Σταματίνας, το γένος Μπεθάνη, 
που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής 

και κατοικεί στη Μάνδρα Αττικής και η Μιχελή
Χριστίνα του Χρήστου και της Αναστασίας, 

το γένος Δαβίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και
κατοικεί στη Μάνδρα Αττικής, πρόκειται να έλθουν
σε γάμο που θα τελεστεί στο  δημαρχείο Μάνδρας.

Χιλιάδες αγρότες θα κληθούν να
επιστρέψουν κρατικές ενισχύσεις

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε
αίτημα για το «πακέτο Χατζηγάκη»

«Όχι» είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο αίτημα
της Ελλάδας για αναστολή της εκτέλεσης της από-
φασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το πακέτο
Χατζηγάκη ύψους 424 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει
ότι αργά ή γρήγορα χιλιάδες αγρότες θα κληθούν
να «περάσουν από το ταμείο» της εφορίας για να
επιστρέψουν τα χρήματα που πήραν.

Σύμφωνα με Τα Νέα, το βράδυ της Τετάρτης το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εκδίκασε και εν συνεχεία 

απέρριψε το ελληνικό αίτημα αναστολής εκτέλε-
σης της απόφασης.

«Η πιθανότητα ευδοκίμησης των λόγων αναίρε-
σης»(το δεύτερο ελληνικό αίτημα να ακυρωθεί ορι-
στικά η καταδικαστική απόφαση του Σεπτεμβρίου)
«δεν είναι αρκούντως μεγάλη, ώστε να δικαιολογεί
την χορήγηση αναστολής» αναφέρει χαρακτηριστι-
κά στο αιτιολογικό της 16σέλιδης απόφασης ο αντι-
πρόεδρος του Δικαστηρίου Κ.Λενάερτζ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην απόφαση του
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επαναλαμβάνει τις αρχι-
κές του θέσεις ότι τα ποσά δεν αφορούσαν αποζη-
μιώσεις για ζημιές αλλά ήταν κρατικές ενισχύσεις,
ότι νοθεύτηκε ο ανταγωνισμός, ενώ δεν δέχεται το
ελληνικό αίτημα να εξαιρεθούν από την ανάκτηση
ποσά 180 εκατ. ευρώ.

Πεδίο μάχης το Κέντρο
της Αθήνας 

- Επεισόδια σ όλη την
Ελλάδα

Σοβαρά επεισόδια ξεκίνησαν, λίγο
πριν τις 8 το βράδυ, στο Κέντρο της
Αθήνας, επεισόδια, που εκτείνονται
από την Ομόνοια μέχρι το Σύνταγμα
και του γύρω δρόμους, κατά τη διάρ-
κεια πορείας αντιεξουσιαστών, με
αφορμή τη συμπλήρωση έξι χρόνων
από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγο-
ρόπουλου.

Οι συγκρούσεις ήταν σε δύο
μέτωπα, σε Ομόνοια και Εξάρχεια, με
συνεχείς ρίψεις βομβών μολότοφ και
την αστυνομία να "απαντά" με δακρυ-
γόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμ-
ψης.

Πριν φθάσει η πορεία στο Σύνταγ-
μα, μέσω των οδών Πανεπιστημίου
και Σταδίου, υπήρξε ένταξη μεταξύ
διαδηλωτών και αστυνομικών, στο
ύψους της οδού Μητροπόλεως, με
τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση
χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, ενώ
ένταση υπήρξε και επί της οδού
Πανεπιστημίου, στο ύψους της οδού
Βουκουρεστίου, με τους αστυνομι-
κούς να δέχονται πέτρες από ομάδα
διαδηλωτών και να κάνουν επίσης
χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμ-
ψης και δακρυγόνων.

Ομάδα διαδηλωτών έβαλε φωτιές
σε κάδους απορριμμάτων, έσπασε
βιτρίνες καταστημάτων, ξήλωσε μάρ-
μαρα κτιρίων και προκάλεσε ζημιές
σε στάσεις λεωφορείων και σε τηλε-
φωνικούς θαλάμους.

[20.30]: Σοβαρά τα επεισόδια, στις
οδούς Ζαΐμη και Οικονόμου, στα
Εξάρχεια. Από τη ρίψη μολότοφ
ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα, πρώ-
του ορόφου, στην οδό Οικονόμου.
Πυροσβεστικό όχημα προσπαθεί να
τη σβήσει.

[20.41]: Συνεχίζονται τα επεισόδια
στην περιοχή των Εξαρχείων, με τους
κουκουλοφόρους να έχουν στήσει
φλεγόμενα οδοφράγματα, καθώς και
γύρω από το Πολυτεχνείο, ενώ πυρ-
πολήθηκε ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην
οδό Εμμανουήλ Μπενάκη. 

Πιο ήρεμη η κατάσταση στην Πλα-
τεία Ομονοίας.

[21.00]: Ηρεμία αυτή τη στιγμή
στην Πλατεία Συντάγματος.

[22.00]: Νέα επίθεση ομάδων με
ρίψη βομβών μολότοφ στα Εξάρχεια.
Στο σημείο επιχειρεί  με ρίψεις νερού,
το ειδικό όχημα της αστυνομίας «Αία-
ντας».

[22.30]: Ομάδα 50 - 60 ατόμων
αλληλέγγυων στον Νίκο Ρωμανό,
αυτή τη στιγμή, έξω από το κτίριο της
ΓΑΔΑ.

[23.15]: Ένταση έξω από το κτίριο
της ΓΣΕΕ. Αυτή τη στιγμή ο εξωτερι-
κός χώρος του κτιρίου είναι αποκλει-
σμένος από άνδρες των ΜΑΤ, ενώ
αστυνομικές δυνάμεις είναι απλωμέ-
νες από το Πεδίον του Άρεως, έως
και την Πατησίων (ΑΣΟΕΕ), αλλά και
τη Γ' Σεπτεμβρίου. 

[23.42]: 211 προσαγωγές, μέχρι
στιγμής, κατά τη διάρκεια των σημερι-
νών συγκεντρώσεων - πορειών στο
Κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με επί-
σημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ.

Επεισόδια σε μεγάλες πόλεις της
Περιφέρειας

[20.40]: Σε πεδίο μάχης μετατρά-
πηκε για μία ώρα, περίπου, η οδός
Δωδώνης στα Ιωάννινα. Όλα ξεκίνη-
σαν στο ύψος του Δικαστικού Μεγά-
ρου και αφού ο βασικός κορμός της
πορείας στη μνήμη του δολοφονημέ-
νου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου
είχε ήδη διαλυθεί. Οι αντιεξουσιαστές
έστησαν οδοφράγματα με κάδους
απορριμμάτων και επιδόθηκαν σε
πετροπόλεμο με τους αστυνομικούς.
Στη συνέχεια, οι ομάδες των αντιεξου-
σιαστών άρχισαν να κινούνται προς
διάφορες κατευθύνσεις και κυρίως
προς τις Φοιτητικές Εστίες.

[21.00]: Συγκρούσεις μεταξύ των
ΜΑΤ και νεαρών διαδηλωτών, που
έχουν στήσει οδοφράγματα στην λεω-
φόρο Δημητριάδος, σημειώνονται
αυτή την ώρα στο κέντρο του Βόλου,
με τους άνδρες των ΜΑΤ να κάνουν
χρήση χειροβομβίδων κρότου - λάμ-
ψης και δακρυγόνων και τους νεα-
ρούς να πετούν πέτρες.

Σοβαρά επεισόδια στο Εργατικό
Κέντρο Θεσσαλονίκης. Τα ΜΑΤ εισέ-
βαλαν μέσα στο κτίριο, στο οποίο βρί-
σκονταν από το μεσημέρι οι διαδηλω-
τές, οι οποίοι τους "υποδέχτηκαν" με
κοντάρια στα χέρια. Η γύρω περιοχή
και η οδός Αγίου Δημητρίου ήταν
αποκλεισμένη από την αστυνομία.

Βορίδης: Δεν δεσμεύομαι ότι δεν θα υπάρξουν
αυξήσεις ΦΠΑ στα φάρμακα 

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αυξήσεις στον ΦΠΑ στα φάρμακα
άφησε ο υπουργός Υγείας Μάκης Βορίδης στη νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ Ακραί-
ως με τον Τάκη Χατζή. 

«Δεν δεσμεύομαι ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στον ΦΠΑ στα φάρμακα, δεν 

μετέχω στις διαπραγματεύσεις, δεν είμαι εκείνος που διεξάγει τη διαπραγ-
μάτευση» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ζητήματα που άπτονται της φορολογικής
πολιτικής είναι ζητήματα του ΥΠΟΙΚ. Είναι ανοιχτή η συζήτηση» ξεκαθάρισε ο
υπουργός Υγείας. 

Ο κ. Βορίδης εξήγησε ότι «η στρατηγική της κυβέρνησης (με την τρόικα)
είναι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης, το τέλος του μνημονίου, και η συζήτηση,
από ‘κει και πέρα, για τον τρόπο που θα δανείζεται η χώρα.»

ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ  --   ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ

Πληρώστε με 3 ως 9 άτοκες 
δόσεις τα τέλη κυκλοφορίας
Με τη χρήση του «πλαστικού» χρήματος δίνεται η

δυνατότητα σταδιακής εξόφλησης ως και τον
Σεπτέμβριο του 2015

Συμφέρουσα από κάθε άποψη είναι η πληρωμή
των τελών κυκλοφορίας του 2015 με τη χρήση
πιστωτικής κάρτας. Οι πελάτες των τραπεζών με
επαρκή όρια έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν
σταδιακά τον φόρο ακόμη και ως τον Σεπτέμβριο
του 2015. Πρόκειται για μια σημαντική ταμειακή
διευκόλυνση, η οποία είναι δυνατή για όλες τις ηλι-
κίες κατόχων ιχ. 



Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014 ΘΡΙΑΣΙΟ - 13      

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

8.11.14

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

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

- 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

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

τρυπάνι) σε λογική τιμή.
Πληροφορίες  στο 210 5548930 

ή στο 6972203340
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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)

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

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

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

Νέος 35 ετών ψάχνει
σοβαρή γνωριμία

με κοπέλα. 
Τηλέφωνο 6946455806

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΔΙΠΑΤΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΜΕ ΑΥΛΗ ΕΩΣ 140 ΤΜ 
ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΤΗΛ. 210 5571855

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρεία Π. Ζαφείρης & ΣΙΑ Ε.Ε. θα ήθελε να ενημερώσει, σε συνέχεια
προηγούμενων επιστολών, ότι η  άδεια ίδρυσης του αμιγούς πρατηρί-
ου οχημάτων με υγραέριο ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ.

Η ολοκλήρωση των διαδικασιών ώστε να λειτουργήσει η νέα εγκατά-
σταση είναι θέμα χρόνου, δίνοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης της περιο-
χής καθώς και των υφιστάμενων αλλά και μελλοντικών εργαζομένων
της εταιρείας.

Η εταιρεία Π. Ζαφείρης & ΣΙΑ Ε.Ε. θα ενημερώνει την πελατεία της
μέσω του τύπου για την εξέλιξη της υπόθεσης.
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

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

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

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546674-5546285

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

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

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-

5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213

2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

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

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

210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210

5546993 - 5560800 - 5543065

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑΣτο κατάστημά
μας θα βρείτε:

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

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

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

ΙΒΙΣΚΟΣ

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

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

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

τητας.       τητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερμίας.                  Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερμίας.                  
Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Led.                                Led.                                
Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. 
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρεάν. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρεάν. 
Τώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμοΤώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμο

(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις
κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου. κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου. 

Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση μπορεί ναΣε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση μπορεί να
φτάση και να ξεπεράση το 70%.φτάση και να ξεπεράση το 70%.

Για περισσότερες πληροφορίες σας περιμένουμε στο γραφείο μας,
Φυλής 8Α Ασπρόπυργος. Τηλέφωνο  210-5573042  κ. Μαλιά Άννα.  

8.10.14

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
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Πολυμελές εγκληματικό δίκτυο, το οποίο δραστηριοποι-
είτο στην καλλιέργεια κάνναβης και διακίνηση ναρκωτι-
κών ουσιών, μεταξύ άλλων σε Αχαϊα, Ηλεία προχώρη-

σε η δίωξη ναρκωτικών Καλαμάτας
Το δίκτυο αποτελούσαν τρεις ξεχωριστές εγκληματικές οργα-

νώσεις, οι οποίες δρούσαν σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αχαΐα,
Ηλεία, Αττική, καθώς και σε άλλες περιοχές της επικράτειας

Οι εγκληματικές οργανώσεις όπως προέκυψε, συνδέονταν
μεταξύ τους με την μέθοδο των «συγκοινωνούντων δοχείων»
και εξαρθρώθηκαν σε ευρείας κλίμακας ταυτόχρονες αστυνομι-
κές επιχειρήσεις σε περιοχές της Μεσσηνίας, της Λακωνίας, της
Ηλείας και στο Ζεφύρι Αττικής.

Η δικογραφία περιλαμβάνει εκατόν τριάντα έξι άτομα πστα
οποία αποδίδονται κατηγορίες κυρίως για παραβάσεις της
νομοθεσίας για τα ναρκωτικά

Διενεργήθηκε μεγάλος αριθμός ερευνών, με τη συνδρομή
δικαστικών λειτουργών, σε σπίτια, αποθήκες, οχήματα, υπαί-
θριους και λοιπούς χώρους

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ποσότητες ναρκωτικών (κάν-
ναβης και ηρωίνης), ναρκωτικά δισκία, λαθραίος καπνός, 6 οχή-
ματα, 60 κινητά τηλέφωνα, 5 ζυγαριές ακριβείας, κυνηγετικά
όπλα, χρυσές λίρες και πάνω από (45.000) ευρώ σε μετρητά

Για την εξάρθρωση των εγκληματικών οργανώσεων, πραγμα-
τοποιήθηκαν , ευρείας κλίμακας παράλληλες αστυνομικές επι-
χειρήσεις σε περιοχές της Μεσσηνίας, της Ηλείας, της Λακωνίας
και της Αττικής, με τη συμμετοχή δικαστικών λειτουργών.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν αστυνομικοί των Τμημάτων Δίω-
ξης Ναρκωτικών Καλαμάτας και Πύργου, των Υποδιευθύνσεων
Ασφαλείας Καλαμάτας και Πύργου, των Τμημάτων Ασφαλείας
Αμαλιάδας, Τρίπολης και Ζεφυρίου, καθώς και αστυνομικοί των
Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας
(Ο.Π.Κ.Ε.) των Διευθύνσεων Αστυνομίας Μεσσηνίας, Αρκαδίας
και Λακωνίας.

Από τους συλληφθέντες, οι δεκαεννέα είναι μέλη των εγκλη-

ματικών οργανώσεων,
ενώ ένας (1) ημεδαπός
κατηγορείται για παρά-
βαση της νομοθεσίας για
τα ναρκωτικά.

Στην υπόθεση 
εμπλέκονται εκατόν
τριάντα έξι άτομα

Στην υπόθεση εμπλέ-
κονται ακόμη εκατόν
τριάντα έξι ( άτομα, από τα οποία τα έξι είναι μέλη των τριών
οργανώσεων, ενώ οι υπόλοιποι κατηγορούνται για κακουργη-
ματικές ή πλημμεληματικές παραβάσεις της νομοθεσίας για τα
ναρκωτικά.

Οι εγκληματικές οργανώσεις δραστηριοποιούνταν κυρίως
στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης (φυτειών) και στη δια-
κίνηση σημαντικών ποσοτήτων κάνναβης και ηρωίνης, σε διά-
φορους χρήστες σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Αττι-
κής.

Από την παράνομη δραστηριότητά τους οι δράστες αποκόμι-
ζαν σημαντικά χρηματικά ποσά, τα οποία, οι περισσότεροι χρη-
σιμοποιούσαν κυρίως για την κάλυψη των βιοποριστικών αλλά
και άλλων τους αναγκών, καθώς είναι άεργοι.

Τα μέλη της οργάνωσης, προκειμένου να συγκαλύπτουν την
παράνομη δραστηριότητά τους και να αποπροσανατολίζουν τις
έρευνες των διωκτικών Αρχών, χρησιμοποιούσαν πολλές τηλε-
φωνικές συνδέσεις, που δεν ήταν δηλωμένες στα πραγματικά
τους στοιχεία, αλλά σε στοιχεία αλλοδαπών υπηκόων τρίτων
χωρών («αχυράνθρωπων» – ghost persons).

Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν τηλε-
φωνικές συνδέσεις συγγενικών τους προσώπων, ενώ στις μετα-
ξύ τους τηλεφωνικές συνομιλίες, επικοινωνούσαν με συνθημα-

τικές εκφράσεις και προκαθορισμένο κώδικα
συνεννόησης.

Κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων και συντο-
νισμένων αστυνομικών ερευνών, που πραγμα-
τοποιήθηκαν σε οικίες, αποθήκες, αγροτεμά-
χια, υπαίθριους χώρους, οχήματα κ.λπ., βρέ-
θηκαν και κατασχέθηκαν:

Ποσότητα κάνναβης, βάρους -122- γραμμα-
ρίων, σπόροι κάνναβης βάρους -79,9- γραμμα-
ρίων και μικροποσότητα ηρωίνης.

Εξήντα πέντε (65) φαρμακευτικά ναρκωτικά
δισκία.

Λαθραίος καπνός, συνολικού βάρους -1.220- γραμμαρίων.
Πέντε (5) ζυγαριές ακριβείας και πέντε (5) τριβεία κάνναβης.
Το χρηματικό ποσό των -45.030- ευρώ και είκοσι οκτώ (28)

χρυσές λίρες.
Τρία (3) κυνηγετικά όπλα, από τα οποία το ένα κλεμμένο και

ένα αεροβόλο όπλο.
Εκατόν εννέα (109) φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρη-

μάτων.
Έξι (6) οχήματα.
Εξήντα (60) κινητά τηλέφωνα και πλήθος καρτών sim.
Πέντε (5) μαχαίρια, σπάθα, ξιφολόγχη, στιλέτο, δύο (2) σιδε-

ρογροθιές και τρεις (3) αστυνομικοί ράβδοι.
Δύο (2) συσκευές εκτόξευσης χημικής ουσίας (σπρέι πιπερι-

ού).
Μία (1) φορητή συσκευή επικοινωνίας.
Ένα (1) στυλό με ενσωματωμένη κάμερα.
Ένας (1) φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής.
Διάφορα υλικά και μέσα που σχετίζονται με την διακίνηση των

ναρκωτικών.
Οι συλληφθέντες, με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικο-

γραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον κ.
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καλαμάτας.

Εξαρθρώθηκε δίκτυο που καλλιεργούσε και
διακινούσε ναρκωτικά σε όλη την Πελοπόννησο
Με την μέθοδο των «συγκοινωνούντων δοχείων»  
οι σπείρες δρούσαν από το Ζεφύρι μέχρι τη Μεσσηνία


