
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Θα εξαλείψουμε
κάθε πτυχή πελατειακής λογικής 

στη λειτουργία του Δημοσίου 
Πριν από κάθε νέα πρόσληψη, ο έλεγχος γνησιότητας

πτυχίων Δημοσίων Υπαλλήλων, σύμφωνα με νέα εγκύκλιο

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝ. ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ -
ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΟΙ ΓΑΛΑΞΙΕΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
ΜΕΣΟΣΠΟΡΙΤΙΣΣΑΣ ΜΕ 

ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ‘’ΑΔΡΑΧΤΙ’’

Τα δύο σενάρια
για το Θριάσιο
Cosco και Eurobank Properties
φαντάζουν ως οι δύο μεγάλοι
«μονομάχοι» για τη διεκδίκηση 
του εμπορευματικού κέντρου 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ Β.Ι.Π.Α.-Β.Ι.Ο.Π.Α.

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 
Στη σημερινή συνεδρίαση 
του Δ.Σ. Ασπροπύργου 
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Τιμή : 0,01€ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

κ.2239

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΑ
ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΕ

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

Η SoccerLand
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2-0 ΤΟΝ

ΣΚΟΡΠΙΟ ΦΥΛΗΣ

Πρόγραμμα 
Παιδο-οδοντιατρικής 

περίθαλψης 
στον Δήμο Φυλής

ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ‘’ΘΡΙΑ’’

Πολίτες του Ασπροπύργου, κάθε ηλικίας, 
προσέφεραν φαρμακευτικό υλικό για
τους ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ και το

Κοινωνικό Φαρμακείο του δήμου 

Παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, Γιάννη Βασιλείου
 στη διήμερη άσκηση για τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης

«Η Δυτική Αττική 
“συμβιώνει” με μια 
πυριτιδαποθήκη»

Απαιτείται ψυχραιμία, ενημέρωση του κοινού 
και επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων SEVESO 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

Στους ΟΤΑ 101,3 
εκατ. από τους ΚΑΠ

«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΗ ΜΑΣ»

ΤΟ EΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ – ΦΥΛΗΣ

Σελ: 5

Σελ: 2-8

Σελ: 6

Σελ: 10-11Σελ: 7

Σελ:  3

Σελ: 2

" ΗΜΑΣΤΑΝ
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΤΟ
65%. Η ΤΥΧΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΠΛΕΟΝ ΣΕ

ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ" 
Δήλωσε μετά 
τη νίκη της 

η νέα δήμαρχος 
Μάνδρας - 
Ειδυλλίας 

Ι. Κριεκούκη 

Σελ: 16

Σελ:  5

Σελ: 3

Πρόσκληση σε
Εκπαιδευτικούς 
από το Δημοτικό

Κοινωνικό 
Φροντιστήριο του
Δήμου Αχαρνών

Σελ: 3

Σελ: 5



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Αθλητικά:

Ανέστης Τσακίρογλου

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4
19300 Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα

 IBAN: GR72 0110 2000 0000   2004 4032 660

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου

 Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. 
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη 

τις απόψεις της εφημερίδας

Ελευσίνα

Καρατζάς Γεώργιος
Ε. Ηρώων Πολυτε-

χνείου 17-19, 
Τηλέφωνο:
2105549375

Ασπρόπυργος
Καμπόλης Γεώργιος

Δ. Ειρήνης 30,
2105574683

Φυλή - Άνω Λιόσια 

Παπαευσταθίου
Ελένη Χ. Μπουμπου-

λίνας 62 & Κρυστάλλη
Κώστα, Ζεφύρι,

2102470414

Αχαρνές

Λαζάρου Σοφία 
Φιλαδελφείας 64, 

Τηλέφωνο:
2102467050 

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α
ΜΙΧΟΓΛΟΥ Ε ΟΕ
Δεκελείας 41 & 
Ξενοφώντος, 
Τηλέφωνο:
2102463057

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δήλου 12 & Κορο-
πούλη Βαγγέλη,

2105551232

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

8,12,16,20, 24, 28

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Βροχερός
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 11 έως 17
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευαγγελισμός της Συλλήψεως της Αγίας

Αννης , Προφήτιδος Αννης της του Σαμουήλ
μητρός, Μαρτύρων Βάσσης, Εασίου, Ισαάκ
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Με επιτυχία ολοκληρώ-
θηκε η διήμερη άσκη-
ση για τεχνολογικά

ατυχήματα μεγάλης έκτασης
«ΕVITA» για το Θριάσιο Πεδίο.
«Η νέα Περιφερειακή αρχή είναι
αποφασισμένη, όχι μόνο να δει
ψύχραιμα και στις πραγματικές
του διαστάσεις το πρόβλημα,
αλλά και να κάνει ότι επιβάλλεται
για την αντιμετώπισή του» διευ-
κρίνισε ο κ. Γιάννης Βασιλείου,
Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής
Αττικής, στην παρέμβασή του σε
άσκηση πολιτικής προστασίας
της Γ.Γ.Π.Π. για ατυχήματα
SEVESO και πρόσθεσε: «Χωρίς
κατατρομοκράτηση αλλά και χωρίς εφησυχασμό, επιβάλλεται σε
τακτά χρονικά διαστήματα η ενημέρωση του Κοινού».

Στη Δυτική Αττική, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
διεξήγαγε άσκηση πεδίου την 1η και 2 Δεκεμβρίου 2014, στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EU EVITA. Στην άσκη-
ση συμμετείχε η Περιφέρεια Αττικής με την Εντεταλμένη Σύμ-
βουλο Πολιτικής Προστασίας κα Ιωάννα Τσούπρα καθώς και το
Τμήμα Δυτικής Αττικής της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προ-

στασίας. Κατά την άσκηση
δοκιμάστηκε το μοντέλο
EVITA με σενάριο δασικής
πυρκαγιάς, η οποία απει-
λεί βιομηχανική εγκατά-
σταση, που υπάγεται στην
Οδηγία SEVESO II.

Πεδίο της άσκησης
ήταν η περιοχή 

των Βιλλίων

Πεδίο της άσκησης ήταν
η περιοχή των Βιλλίων και
συμμετείχαν ακόμη: οι
Δήμοι Ασπροπύργου,
Ελευσίνας, Μάνδρας-
Ειδυλλίας, εκπρόσωπος

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το ΕΣΚΕ και δυνάμεις του
Πυροσβεστικού Σώματος, το κέντρο επιχειρήσεων και δυνάμεις
της Ελληνικής Αστυνομίας, ο ΕΚΑΒ και τέλος ηθοποιοί καθώς
και προσωπικό Διοικητικής και Τεχνικής υποστήριξης της
ΓΓΠΠ.

Η παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ Γιάν-
νη Βασιλείου στην έναρξη της άσκησης στο ξενοδοχείο Divani
Caravel:

Παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, Γιάννη Βασιλείου 
στη διήμερη άσκηση για τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης

«Η Δυτική Αττική “συμβιώνει” 
με μια πυριτιδαποθήκη»
Απαιτείται ψυχραιμία, ενημέρωση του κοινού 

και επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων SEVESO 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

Αρκετά θα είναι τα θέμα-
τα που θα συζητηθούν
στη σημερινή σύγκλη-

ση του Δημοτικού Συμβουλίου
Ασπροπύργου, ενώ όπως ανα-
μένεται η αντιπολίτευση θα
θέσει εκτός ημερησίας  διάταξης
και άλλα ζητήματα. 

Η δημόσια συνεδρίαση θα διε-
ξαχθεί στην αίθουσα συνεδριά-
σεων του Δημοτικού Καταστή-
ματος  και  ώρα 19:00 μ.μ., για
τη συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα όπως : 

Λήψη απόφασης για την : α)έγκριση διενέργειας της
δαπάνης με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1ΗΣ ΤΟΥ
ΕΤΟΥΣ» και β)διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Φίλιππος Πάνος

Λήψη απόφασης για την : α)έγκριση διενέργειας της
δαπάνης με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ» και β)διάθεση πίστωσης ποσού
1.650,00€.

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Φίλιππος Πάνος

Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής προ-
σωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ».

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρε-
σιών κος Παναγιώτης Χονδροκούκης

Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής προ-
σωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ».

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρε-

σιών κος Παναγιώτης Χονδροκού-
κης

Λήψη απόφασης για την συγκρό-
τηση επιτροπής προσωρινής-ορι-
στικής παραλαβής του έργου:
« Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η - Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΓΗΠΕΔΟΥ».

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Πολεοδο-
μίας & Τεχνικών Υπηρεσιών κος
Παναγιώτης Χονδροκούκης

Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής προ-
σωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΡΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ».

Εισηγητής:Ο Δ/ντης Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρε-
σιών κος Παναγιώτης Χονδροκούκης

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Β.Ι.Π.Α.-
Β.Ι.Ο.Π.Α. ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ».

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρε-
σιών κος Παναγιώτης Χονδροκούκης

Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρε-
σιών κος Παναγιώτης Χονδροκούκης

Έγκριση κατασκευής και τρόπου εκτέλεσης του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ». 

Εισηγητής:Ο Δ/ντης Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρε-
σιών κος Παναγιώτης Χονδροκούκης

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΣΤΟ Β.Ι.Π.Α.-Β.Ι.Ο.Π.Α. ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 
Στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. Ασπροπύργου 
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Oδηγίες για την
εφαρμογή της δια-
δικασίας ελέγχου

της γνησιότητας πτυχίων -
πιστοποιητικών και λοιπών
δικαιολογητικών πριν από
κάθε νέα πρόσληψη, αλλά
και πριν από κάθε παραίτη-
ση υπαλλήλου στο Δημόσιο,
όπως έχει προβλεφθεί στο
Νόμο 4305/2014, δίνει με
εγκύκλιο που υπέγραψε,
σήμερα, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης.  

Υπενθυμίζεται, ότι με το νόμο αυτό, καθιερώθηκε ο αυτε-
πάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών
πριν από κάθε νέα πρόσληψη στο Δημόσιο, αλλά και κάθε
σοβαρή υπηρεσιακή μεταβολή (μετάταξη ή μεταφορά) ή
την παραίτηση από την υπηρεσία. 

Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 28 του Νόμου 4305/2014
προβλέπεται ότι, για όλες τις προσλήψεις στο Δημόσιο
Τομέα, οι υπηρεσίες υποχρεούνται πριν από την υπογρα-
φή της πράξεως διορισμού ή πρόσληψης του προσωπι-
κού που διορίζεται - προσλαμβάνεται να διενεργούν υπο-
χρεωτικά αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας των δικαι-
ολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και που είναι
απαραίτητα για το διορισμό - πρόσληψή του ή επηρεάζουν
καθ’ οιονδήποτε τρόπο την κατάταξή του κατά τη διαδικα-
σία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάτα-
ξή του μετά την πρόσληψη. 

Επίσης, προβλέπεται ότι, αίτηση παραίτησης υπαλλή-
λου, που απασχολείτο μέχρι 31/10/2014 στο Δημόσιο και
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα δεν γίνεται δεκτή πριν ολοκλη-
ρωθεί ο αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας των υποχρε-
ωτικών και λαμβανομένων υπόψη για το διορισμό, πρό-
σληψη ή εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση δικαιολογητικών,
ενώ μετά την ολοκλήρωση του αυτεπάγγελτου ελέγχου
εκδίδεται σχετική βεβαίωση, η οποία κοινοποιείται στον
υπάλληλο. 

Αντίστοιχη διαδικασία
προβλέπεται και για κάθε
υπηρεσιακή μεταβολή
(μετάταξη ή μεταφορά) που
λαμβάνει χώρα μετά από
αίτηση του υπαλλήλου, η
οποία δεν ολοκληρώνεται
χωρίς την έκδοση σχετικής
βεβαίωσης του φορέα προ-
έλευσης, ενώ η διαδικασία
ισχύει και για τις υπηρεσια-
κές μεταβολές που έχουν

υπογραφεί από τα αρμόδια όργανα, αλλά δεν έχουν δημο-
σιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Επίσης, σημειώνεται, ότι πλέον η χρήση, η κατάθεση, η
συμπερίληψη και η διατήρηση στον ατομικό υπηρεσιακό
φάκελο υπαλλήλου, πλαστού, νοθευμένου ή παραποιημέ-
νου πιστοποιητικού ή τίτλου ή βεβαιώσεως, αποτελεί πει-
θαρχικό παράπτωμα διαρκούς χαρακτήρα το οποίο θέτει
αυτόματα τον υπάλληλο σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας. 

Με αφορμή την έκδοση της εγκυκλίου ο Υπουργός Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε σχετικά: 

«Δημιουργούμε -από εδώ και στο εξής - διαδικασίες και
μόνιμες δομές ελέγχου που επιλύουν χρόνια προβλήματα
και παθογένειες της δημόσιας διοίκησης και αποτρέπουν
την επανάληψη απαράδεκτων συμπεριφορών που προ-
σβάλλουν συνολικά την εικόνα της χώρας μας.  

Δεν τιμά τη χώρα μας να υπηρετούν στο δημόσιο άνθρω-
ποι που κατέλαβαν μια θέση εξαπατώντας και κλέβοντας
το μέλλον συνανθρώπων τους.  

Η προσπάθεια μας είναι διαρκής και επιχειρούμε με
μέθοδο και αποφασιστικότητα να εξαλείψουμε κάθε πτυχή
πελατειακής λογικής από τη λειτουργία του δημοσίου.  

Βάζουμε όρια και κανόνες χωρίς αλλά και αστερίσκους και
εδραιώνουμε την αντίληψη ότι όταν θέλουμε, μπορούμε».

Κ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ : Θα εξαλείψουμε
κάθε πτυχή πελατειακής λογικής 

στη λειτουργία του Δημοσίου  
Πριν από κάθε νέα πρόσληψη, ο έλεγχος γνησιότητας

πτυχίων Δημοσίων Υπαλλήλων, σύμφωνα με νέα εγκύκλιο

ΗΜΑΣΤΑΝ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΤΟ
65%.  Η ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΕ
ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ

- Δήλωσε μετά τη νίκη της η νέα
δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας 

Ι. Κριεκούκη 

Μια από τις μεγαλύτερες
ανατροπές σε αυτοδιοικη-
τικές εκλογές, έγινε την
Κυριακή στον δήμο Μάν-
δρας - Ειδυλλίας.

Η επικράτηση της Ιωάν-
νας Κριεκούκη διέψευσε
όλα τα προγνωστικά,
συγκεντρώνοντας την
πλειοψηφία των ψηφοφό-
ρων.

Η χαρά των υποστηρι-
κτών της ήταν τόσο μεγά-
λη, που μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες γιόρταζαν τη
μεγάλη νίκη στον προεκλογικό κέντρο της δημοτικής
παράταξης. Αυτό ήταν αναμενόμενο εάν ανατρέξουμε
στην αντιπαράθεση που υπήρχε, κυρίως στα δημοτι-
κά συμβούλια, μεταξύ των συνδυασμών του κ. Δρίκου
και της κας Κριεκούκη. 

Μετά τη νίκη της στην προχθεσινή αναμέτρηση στον
Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας, η Ιωάννα Κριεκούκη
δήλωσε: Συνεχίζουμε δυνατά για μια καλύτερη πορεία
στη ζωή μας. Δικαιώθηκε ο αγώνας και η πόλη μας.
Το αποτέλεσμα το περίμενα γιατί το 65% δεν μπορεί
να μην πετύχαινε αυτή τη φορά. Ήμασταν ενωμένοι
το 65% . Πρώτα πρέπει να καλύψουμε τις πληγές και
να επαναφέρουμε την ισορροπία στον δήμο μας.
Όλα θα πάνε καλά με συλλογική δουλειά. Ευχαριστώ
θερμά τη Δημοτική Συνεργασία, τον κ. Θ. Πανωλιά-
σκο και τους ψηφοφόρους του για τη στήριξή τους.
Είναι μια καθαρή δυνατή νίκη και οφείλεται στην ενό-
τητα. 

Cosco και Eurobank Properties φαντάζουν
ως οι δύο μεγάλοι «μονομάχοι» για τη διεκδί-
κηση του εμπορευματικού κέντρου στο Θριά-
σιο Πεδίο, που έχει τεθεί εκ νέου σε τροχιά
ιδιωτικοποίησης, με τη ΓΑΙΑΟΣΕ να μην
παραχωρεί μόνο την έκταση των 600 στρεμ-
μάτων, αλλά και το σιδηροδρομικό terminal.

Την ίδια ώρα, η Τράπεζα Πειραιώς -σύμφω-
να με πληροφορίες- μελετά σχέδιο για τη
δημιουργία ενός εμπορευματικού κέντρου
στα Οινόφυτα, μέσω της παλιάς ΕΤΒΑ. Σχέ-
διο το οποίο, αν και εφόσον τεθεί σε τροχιά
υλοποίησης, θα παίξει καθοριστικό ρόλο
στην εξέλιξη της υπόθεσης του Θριάσιου
Πεδίου.

Στην πρώτη φάση πάντως του διαγωνι-
σμού που αφορά την κατάθεση μη δεσμευτι-
κού ενδιαφέροντος, ενδιαφέρον εκδήλωσαν
επτά σχήματα: Cosco, Goldair, Foodlink,
Sarmed, MedLog, Eurobank Properties και Redeplan. Η ευρύ-
τερη έκταση του συγκροτήματος εγκαταστάσεων του Θριάσιου
Πεδίου για την ανάπτυξη του εμπορευματικού κέντρου περι-
λαμβάνει τον σταθμό διαλογής και μεταφόρτωσης φορτίων, 

εμβαδού περίπου 1.450 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας ΟΣΕ, και
τον χώρο ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ, έκτασης 588 στρεμμάτων με
δυνατότητα δόμησης περίπου 235.000 τετραγωνικών μέτρων,
στεγασμένων χώρων. 

Διαθέτει οδικές συνδέσεις προς τον αυτοκινητό-
δρομο της Αττικής Οδού και τη Λεωφόρο ΝΑΤΟ,
σιδηροδρομική σύνδεση με το εθνικό σιδηροδρο-
μικό δίκτυο και τον εμπορικό λιμένα του Πειραιά,
το Νέο Ικόνιο.

Θεσμικό πλαίσιο 

52% των φορτ'ιων που διακινούνται μέσω Σουέζ
καταλήγουν σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης,
δημιουργώντας μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης του
κλάδου των μεταφορών στην Ελλάδα, λόγω γεω-
γραφικής θέσης. 

52% των φορτ'ιων που διακινούνται μέσω Σουέζ
καταλήγουν σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης,
δημιουργώντας μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης του
κλάδου των μεταφορών στην Ελλάδα, λόγω γεω-
γραφικής θέσης.

Τα σενάρια για το μοντέλο ιδιωτικοποίησης είναι
δύο. Η πρώτη εκδοχή έχει να κάνει με την εκχώ-

ρηση της συνολικής έκτασης των 2.038 στρεμμάτων σε έναν
ιδιώτη με σύμβαση παραχώρησης, αξιοποιώντας το νέο θεσμι-
κό πλαίσιο για τη δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων εφο-
διαστικής εθνικής εμβέλειας.

Τα δύο σενάρια για το Θριάσιο
Cosco και Eurobank Properties φαντάζουν ως οι δύο μεγάλοι
«μονομάχοι» για τη διεκδίκηση του εμπορευματικού κέντρου 
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Οι κρατούμενοι Νίκος
Ρωμανός και Ηρακλής
Κωστάρης βρίσκονται σε
απεργία πείνας από
10/11 και 29/10 αντίστοιχα,
διεκδικώντας εκπαιδευτική
άδεια για να παρακολουθή-
σουν τη σχολή στην οποία
πέρασε φέτος με πανελλαδι-
κές εξετάσεις ο πρώτος και
φοιτά ήδη εδώ και τρία χρό-
νια ο δεύτερος. Το συμβού-
λιο των φυλακών Κορυδαλ-
λού όπου κρατούνται απέρ-
ριψε το καθ’ όλα νόμιμο αίτη-
μά τους, εφαρμόζοντας στην
περίπτωσή τους ένα απαρά-
δεκτο καθεστώς εξαίρεσης
και διακρίσεων. Το Δ.Σ. της Α’
ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής,  επι-
σημαίνουμε κατ’ αρχάς τον
κίνδυνο να απαξιωθεί και να
ακυρωθεί στην πράξη ο
πολύτιμος όσο και πολύπα-
θος θεσμός του σχολείου
εντός της φυλακής. Πάνω
απ’ όλα όμως, θεωρούμε
απαράδεκτο να φτάνουν δυο
άνθρωποι να διεκδικούν ένα
τόσο βασικό και αυτονόητο
δικαίωμα, όπως η πρόσβα-
ση στην παιδεία, χρησιμο-
ποιώντας ως έσχατο μέσο το
σώμα τους και βάζοντας σε
κίνδυνο τη ζωή και την υγεία
τους. Εκφράζουμε την αγα-
νάκτησή μας για το γεγονός

ότι το Ελληνικό κράτος στε-
ρεί το δικαίωμα στη μόρφω-
ση από τους ανθρώπους
αυτούς, με το ίδιο πάθος
που υπερασπιζόμαστε το
δικαίωμα στη Δημόσια και
δωρεάν Εκπαίδευση για
κάθε άνθρωπο που ζει σ΄
αυτή τη χώρα. Απαιτούμε
από την κυβέρνηση, το
Υπουργείο Παιδείας και το
Υπουργείο Δικαιοσύνης να
δοθεί στους δύο απεργούς
πείνας άμεσα, πριν να είναι
αργά, η εκπαιδευτική άδεια
την οποία δικαιούνται και να
εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη
παρακολούθηση των μαθη-
μάτων τους. Καλούμε τους
συναδέλφους να υπογρά-
ψουν στη διεύθυνση 

https://secure.avaaz.org/
el/petition/Symvoylio_Fylako
n_Korydalloy_Amesi_horigis
i_ekpaideytikon_adeion_toy
_apergoy_peinas_Nikoy_Ro
manoy/?pv=36

και να συμμετέχουν στις
κινητοποιήσεις στήριξης του
αιτήματος αυτού.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Α’ ΕΛΜΕ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Καρυώτης Δημήτρης

Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Βασιλείου Γιούλη

Α’ ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Α’ Ε.Λ.Μ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - FAX: 2105561490
Email: a.elme.dyt.attikis@gmail.com

Ελευσίνα  02/12/2014

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ
ΑΠΕΡΓΩΝ ΠΕΙΝΑΣ  ΝΙΚΟΥΑΠΕΡΓΩΝ ΠΕΙΝΑΣ  ΝΙΚΟΥ

ΡΩΜΑΝΟΥ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΗ ΚΩΣΤΑΡΗΡΩΜΑΝΟΥ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΗ ΚΩΣΤΑΡΗ
Η πρόσβαση στην εκπαίδευση,Η πρόσβαση στην εκπαίδευση,

αυτονόητο δικαίωμα όλωναυτονόητο δικαίωμα όλων
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Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Μεγαρέων  

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 9 Δεκεμβρίου και ώρα  20:30, το δημοτικό συμβούλιο Μεγάρων, με θέματα
ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Αναμόρφωση προϋπ/σμού
Δήμου οικον. έτους 2014.

2. Αναμόρφωση πρ/σμού του δημ.
Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» οικον. έτους
2014.

3. Αποδοχή ένταξης της Πράξης
«Προώθηση του Τοπικού Εμπορίου
Δήμου Μεγαρέων» με κωδικό MIS
485343 στο Ε.Π. Αττικής στον Άξονα
Προτεραιότητος «Αειφόρος ανάπτυξη
και βελτίωση της ποιότητας ζωής,
στην πρόσκληση 59 του Ε.Φ.Δ.
ΕΕΤΑΑ.

4. Αντικατάσταση των: α) Νομίμου εκπροσώπου του δικαιούχου και β) Yπευθύνου της πράξης – αρμοδίου επι-
κοινωνίας της Πράξης ¨Προώθηση του Τοπικού Εμπορίου Δήμου Μεγαρέων.

5. Περί της καθιέρωσης κατ’ εξαίρεση ωρών λειτουργίας της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου
και Eξωτερικών Συνεργείων και του Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

6. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητος των Φύλων.
7. Συγκρότηση επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών.
8. Έγκριση απασχόλησης μαθητών του ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ για πρακτική άσκηση στον Δήμο Μεγαρέων και

καθορισμός του αριθμού αυτών.
9. Περί συμμετοχής του Δήμου μας στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΡΓΑΝΗ» σύμφωνα με την πρόσκληση 6 με

αριθ. Πρωτ. 4.29190/οικ. 4.1856 του Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας.
10. Έγκριση της 69/14 απόφασης Διοικ. Σ/λίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ περί  κατάρτισης και ψήφισης του Ετησίου

Προγράμματος Δράσης της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ για το οικον, έτος 2015.
11. Έγκριση της 70/14 απόφασης Διοικ. Σ/λίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ περί  κατάρτισης και ψήφισης της εισηγητικής

έκθεσης προς το Δημοτ. Σ/λιο για το οικον. έτος 2015 προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό πρ/σμό.
12. Έγκριση της 84/14 απόφασης του Διοικ. Σ/λίου «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί καθορισμού  ύψους εξόδων παράστα-

σης και καταβολής αυτών του Προέδρου του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ».
13. Περί έγκρισης ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών διαφόρων οφειλετών.
14. Επιστροφή ποσού προσαυξήσεων εκ του τέλους διαδοχικής χρήσης τάφου στην Ειρήνη Ζωγράφου –

Καραπαναγιώτη ως αχρεωστήτως  καταβληθέντος.
15. Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Φ. Μακρυγιάννη.
16. Ορισμός μελών στο Διοικ. Σ/λιο της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Μεγαρέων.
17. Ορισμός μέλους του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων

και Κηδεμόνων.
18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής των εργασιών που εκτελέστηκαν με την εργολαβία: «8ο

Νηπιαγωγείο & Α.Π.Χ. – Κλειστό Γυμναστήριο Μεγάρων» από την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «Ελληνική
Δομική Α.Τ.Ε.Ε.».

19. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής Γρ. Καραγκούνη.
20. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής Νικ. Σταυράκη.
21. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής Σπυριδούλας Ψα.
22. Απονομή τιμητικής πλακέτας στον ευεργέτη κ. Νικ. Στρατουδάκη εκτιμώντας το τεράστιο φιλανθρωπικό του

έργο.
23. Απονομή τιμητικής πλακέτας στους Ιωάννη και Αθανάσιο  Νικ. Χατζή για την παραχώρηση δωρεάν στον

Δήμο μας, της χρήσης του πρώην κινηματογράφου «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» στα Πλακάκια.

Γεγονός που σημαίνει ότι θα απο-
λαμβάνει όλων των ευνοϊκών ρυθμί-
σεων που έχουν συμπεριληφθεί στο
θεσμικό πλαίσιο, όπως ανέγερση
αποθηκών μέχρι 25 μέτρα, συντελε-
στή δόμησης 60% και ένταξη στον
επενδυτικό νόμο, ενώ η ΤΡΑΙΝΟΣΕ
θα αγοράζει υπηρεσίες από τον
ιδιώτη επενδυτή.

Το ζήτημα που προκύπτει με την
υιοθέτηση του πρώτου μοντέλου
είναι ότι λόγω της μεγάλης έκτασης
αποκλείονται εκ των προτέρων οι
μικρότεροι παίκτες της ελληνικής
αγοράς των Logistics.

Το δεύτερο σενάριο προβλέπει το
«σπάσιμο» της συνολικής έκτασης
σε ξεχωριστά τμήματα εκτάσεως 50-
100 στρεμμάτων.

Σε μια τέτοια περίπτωση, σύμφω-
να με παράγοντες της αγοράς, θα

εμφανιστούν πολλές μικρότερες εται-
ρείες Logistics.

To ποιο μοντέλο θα υιοθετηθεί θα

εξαρτηθεί από την κυβέρνηση, σε
κάθε περίπτωση όμως στρατηγικός
στόχος της ΓΑΙΑΟΣΕ είναι η δημιουρ-

γία ενός εμπορευματικού κέντρου
διεθνούς εμβέλειας. Βέβαια, η ύπαρ-
ξη σχεδίου για τη δημιουργία ενός
άλλου εμπορευματικού κέντρου στα
Οινόφυτα που έχει σιδηροδρομική
υποδομή και διαθέτει οδικές συνδέ-
σεις με την εθνική οδό, μοιραία
«απειλεί» την τύχη του διαγωνισμού
για το Θριάσιο, καθώς δύσκολα μπο-
ρούν να υλοποιηθούν δύο μεγάλα
εμπορευματικά κέντρα στην Αττική.   

Η Cosco, η οποία όπως αναφέ-
ρουν καλά πληροφορημένες πηγές,
δεν αγνοεί την ύπαρξη μελέτης για τα
Οινόφυτα, έχει εκδηλώσει ενδιαφέ-
ρον και για τα δύο τμήματα του δια-
γωνισμού για το Θριάσιο. 

Για το σύνολο της έκτασης ενδιαφέ-
ρεται και η Goldair, ενώ οι υπόλοιπες
εταιρείες ενδιαφέρονται μόνο για το
εμπορευματικό κέντρο, με κυριότερο
διεκδικητή τη Eurobank Proper ties.

235 χιλιάδες τ.μ. στεγασμένων χώρων σε μία έκταση 2.038 στρεμ. 
και σιδηροδρομικό τέρμιναλ θα περιλαμβάνει 
το εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο Πεδίο.
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Πρόγραμμα Παιδο-οδοντιατρικής
περίθαλψης στο Δήμο Φυλής

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ σε συνεργασία με τους
ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ θα βρεθούν κοντά στα παιδιά του Δήμου Φυλής, την
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, από τις 9:00 το πρωί μέχρι της 15:00 το μεσημέρι, στο κτίριο
που βρίσκεται Αθηνών 24 στα  Άνω Λιόσια ( κτίριο Ιατρείων και Κοινωνικού Μαγει-
ρείου, απέναντι από τα γραφεία της ΚΕΔΗΦ).

Η Κινητή Παιδιατρική και οδοντιατρική Μονάδα θα βρεθεί κοντά στα παιδιά,  που
αντιμετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και θα παρέχει τις παρα-
κάτω υπηρεσίες:

δωρεάν παιδιατρική περίθαλψη, διαγνωστικό έλεγχο, οδοντιατρικό έλεγχο και
παρακολούθηση

δωρεάν φαρμακευτική αγωγή με την παροχή βασικών παιδιατρικών φαρμάκων 
προληπτική φροντίδα και αγωγή υγείας
εμβολιαστική κάλυψη στα ανασφάλιστα παιδιά
Στην δράση συμμετέχουν η Πρωτοβάθμια ΕΣΕ Δήμου Φυλής, η Δευτεροβάθμια ΕΣΕ

Δήμου Φυλής και οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Φυλής.   

Πρόσκληση σε Εκπαιδευτικούς 
από το Δημοτικό Κοινωνικό 
Φροντιστήριο του Δήμου Αχαρνών

Ο Δήμος Αχαρνών στέκεται με ευαισθησία στο πλευρό
των οικογενειών με παιδιά που φοιτούν σε πρωτοβάθ-
μια και δευτεροβάθμια σχολεία του Δήμου μας και αντι-
μετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. 

Λαμβάνοντας υπόψη μας τη σημασία της εκπαίδευσης
και των ευκαιριών που πρέπει να έχει κάθε μαθητής για
να προχωρήσει στις σπουδές του, αλλά και την αδυνα-
μία πολλών οικογενειών να ανταπεξέλθουν στα συνε-
χώς αυξανόμενα έξοδα για την μόρφωση των παιδιών
τους, η Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νέας Γενιάς σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τη
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής προχωρούν στη θέσπι-
ση του Δημοτικού Κοινωνικού Φροντιστηρίου. 

Στόχος μας, μέσω του Δημοτικού Κοινωνικού Φροντι-
στηρίου, είναι να προσφέρουμε ενισχυτική διδασκαλία
για την κατανόηση της σχολικής ύλης, και προετοιμασίας
των μαθητών για την εισαγωγή στις ανώτατες και ανώτε-
ρες σχολές της χώρας. 

Καλούμε όσους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να προσφέ-
ρουν αφιλοκερδώς ενισχυτική διδασκαλία σε παιδιά
οικογενειών με οικονομικές δυσκολίες, να επικοινωνή-
σουν με τους Προέδρους της Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιες Σχολικής Επιτροπής κ Κώστα Καρυδάκη
(τηλ. 2132072434 και  HYPERLINK
"mailto:sxol.epit.1@gmail.com" sxol.epit.1@gmail.com)
και κα Γεωργία Ευθυμιάδου – Τουμανίδου (τηλ
2132072397 και mail  HYPERLINK
"mailto:sxol.epit.2@gmail.com" sxol.epit.2@gmail.com)
αντίστοιχα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ

Στους ΟΤΑ 101,3
εκατ. από τους ΚΑΠ

Ως δωδέκατη τακτική επιχορήγηση έτους 2014 κατανέμεται από το λογαριασμό του
υπουργείο Εσωτερικών το ποσό των 103.155.000,00 €.  

Τα ποσά που προέρχονται από τις σχετικές κατανομές προορίζονται για την κάλυψη λει-
τουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθο-
δοσίας του προσωπικού τους καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται
με ξεχωριστές αποφάσεις.  
Στα αποδιδόμενα ποσά έχουν συνυπολογισθεί οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπι-
κού, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης που μεταφέρ-
θηκαν σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρα-
τικών Περιφερειών, οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων
σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ και οι δαπάνες μισθο-
δοσίας του μονίμου προσωπικού που διορίσθηκε βάσει συγκεκριμένων.

ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 30%
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ATTICA TV 

Με περίληψη διακήρυξης που δημοσιεύθηκε ο δήμος Ασπρο-
πύργου προκύρηξε μειοδοτικό διαγωνισμό για τη διαχείριση
του 30% του προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού που δια-
θέτει.Αυτό σημαίνει ότι 8 από τις 24 ωρες προγράμματος, θα
παραχωρηθεί για εκμετάλλευση.

Τα παραπάνω θα γίνουν με πλειοδοτικό διαγωνισμό και το
αντίτιμο από το οποίο θα ξεκινήσει είναι 20.000 ευρω το μήνα.

Ελπίζουμε αυτή η κίνηση να δώσει άλλη δυναμική στο εν
λόγω περιουσιακό στοιχείο του δήμου Ασπροπύργου, που
μέχρι τώρα μένει αναξιοποίητο .

Ε. Λιάκος

Η μοιραία... σύμπτωση!
Σε  τούτη τη χώρα, πολλές φορές, οι συμπτώσεις είναι

διαβολικές, ιδιαίτερα με τους δήμους.
Ως δια μαγείας όταν ασκείς κριτική σου κόβουν τις 

υποχρεωτικές δημοσιεύσεις και αυτές πάνε σε εφημερίδες
που είτε δεν κυκλοφορούν, είτε βρίσκονται αρκετά χιλιόμε-
τρα μακριά από τον δήμο.

Δηλαδή, η δημοσιότητα πρέπει ή να ‘’πνιγεί’’ ή να 
ελέγχεται ;  

Θ.

‘’ΕΜΠΑΡΓΚΟ’’ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 

Μετά τον περιορισμό της δημοσιογραφικής κάλυψης των δημοτικών
συμβουλίων
από τον Δήμο

Ασπροπύργου, ήρθε
και το ‘’εμπάργκο’’ στις
δημοσιεύσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο
δήμος Ασπροπύργου
δημοσίευε εδώ και
πολλά χρόνια τις υπο-
χρεωτικές καταχωρή-
σεις του (προμήθειες
διαγωνισμών κ.λπ.) και
στην εφημερίδα μας. 

Εδώ και ένα περίπου
μήνα,  όμως, οπότε και
προέκυψε το ζήτημα
της κάλυψης των συνεδριάσεων, εξαφανίσθηκαν οι υποχρεωτικές δημοσιεύ-
σεις προς το ΘΡΙΑΣΙΟ. Αλήθεια αυτό τι εξυπηρετεί; 

Ε. Λιάκος  
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Ελάτε  να διασκεδάσουμε ………
Να γεμίσουμε τις πλατείες  της

πόλης με  χαρούμενα παιδικά
πρόσωπα.

Μάγοι, Άγιοι Βασίληδες, Ξωτικά,
Γλυκίσματα ,  Χαρά  και γέλιο θα
δώσουν αισιοδοξία  σ’όλους μας
τις  Γιορτινές Ημέρες των  Χρι-
στουγέννων  και στις  τρεις
Eνότητες του Δήμου Φυλής.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 

 Πλατεία ΗΡΩΩΝ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ)
ΣΑΒΒΑΤΟ  13 /12/2014  
Ώρα  18.30     

ΕΝΑΡΞΗ   ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Με μια  «Γλυκιά…. Σοκολατένια.... Χρι-

στουγεννιάτικη βραδιά» 
Κάλαντα  κι ευχές από την Φιλαρμονι-

κή του Δήμου    «Φωταγώγηση του Χρι-
στουγεννιάτικου  Δέντρου »

Μουσικοχορευτικό  πρόγραμμα από το
Χοροθέατρο ΑΜΥΝΑ

Άγιος βασίλης, Ξυλοπόδαρος, ξωτικά,
Λιχουδοκαλικάντζαροι  ……. Γλυκίσματα
και λαχταριστό ζεστό ρόφημα  σοκολάτας
και  σοκολατολιχουδιές για όλους.  

ΚΥΡΙΑΚΗ   21/12/2014
Ώρα    10.30 - 13.30
«Εργοστάσιο Σοκολάτας»
Σκηνικά Θεάματα, Κατασκευές και  Παι-

χνίδια για μικρούς και μεγάλους
« Λάτρεις   της Σοκολάτας» !!! 
Ανιματέρ, Candy  face painting,  Πολύ-

χρωμα μαλλιά , Ζαχαρο-καμβάδες,
BOOM BLASTER, Mαλλί της γριάς,
Λιχουδοκαλικάντζαρος,  Άγιος Βασίλης
και  λαχταριστό ζεστό ρόφημα  σοκολά-
τας .

ΤΕΤΑΡΤΗ  24/12/2014  
Ώρα 10.30-13.30
ΜΑΓΙΚΗ  ΜΑΝΙΤΑΡΟΥΠΟΛΗ…….

γεμάτη εκπλήξεις  και δραστηριότητες  θα
περιμένει  τα παιδιά να διασκεδάσουν 

Άγιος Βασίλης .., Ανιματέρ, ο Μανιταρά-
κης ….., Πολύχρωμα μαλλιά, face paint-
ing, Πολύχρωμα μαλλιά, Mαλλί της γριάς,
BOOM BLASTER,  το  φανταστικό   pan-
tomime show   με τον εξαιρετικό  ALEX
DE PARIS  και ο ZOGLER NOUS  Show
υπογράφουν μια μαγική γιορτή.

ΟΜΟΡΦΟ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ –
ΦΩΤΙΣΜΕΝΟ  ΧΩΡΙΟ ΜΕ ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ
ΣΠΙΤΑΚΙΑ  θα φιλοξενήσει  το ΠΑΙΧΝΙΔΙ
των παιδιών με χειροτεχνίες και ο Άγιος
Βασίλης θα  στήσει το  «Ταχυδρομείο
του» για να περιμένει τα γράμματα των
παιδιών τις ημέρες των εκδηλώσεων και
επιπλέον :   

ΚΥΡΙΑΚΗ   14/12 10.30,  ΣΑΒΒΑΤΟ
20/12 10.30 ,

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/12   και  ΤΡΙΤΗ 23/12
5.30μ.μ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΠΑΡΚΟ ΚΩΣΤΑ ΛΙΑΡΟΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ   24/12/2014 ώρα 10.30
Xριστουγεννιάτικες  Μεγαλοφιγούρες

και  Άγιος Βασίλης  θα υποδεχθεί μικρούς
& μεγάλους.

Ανιματέρ  με Ομαδικά παιχνίδια, διαγω-
νισμούς, μουσικοχορευτικό παιχνίδι και
πολλές εκπλήξεις θα  διασκεδάσουν τα
παιδιά. Μπαλονάδες  ξωτικά , Χριστου-
γεννιάτικο face painting , φουσκωτά  παι-
χνίδια , Μπασκέτες , Ποδοσφαιράκι  και
γλυκίσματα, θα χαρίσουν σ’ όλους μια
αξέχαστη γιορτή.

ΚΥΡΙΑΚΗ   28/12/2014        
ΠΑΡΚΟ ΚΩΣΤΑ ΛΙΑΡΟΣ  ώρα 10.30
Xριστουγεννιάτικες  Μεγαλοφιγούρες 

και  Άγιος
Βασίλης  θα
υ π ο δ ε χ θ ε ί
μικρούς & μεγά-
λους.

Ανιματέρ  με
Ομαδικά παιχνί-
δια, διαγωνι-
σμούς, μουσικο-
χορευτικό παι-
χνίδι

και πολλές
εκπλήξεις θα
διασκεδάσουν
τα παιδιά

Μπ αλονάδες
ξωτικά , Χρι-
στουγεννιάτικο
face painting . 

Φ ο υ σ κ ω τ ά
Παιχνίδια για
ξέφρενη διασκέ-
δαση, Ποδοσφαιράκι  και  γλυκίσματα  θα
χαρίσουν σ’ όλους μια αξέχαστη γιορτή.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ  ΦΥΛΗΣ  
( Δημαρχείου) 

ΤΕΤΑΡΤΗ   24/12/2014
 10.30 -13.30
Xριστουγεννιάτικες  Μεγαλοφιγούρες

και  Άγιος Βασίλης  θα υποδεχθεί μικρούς
& μεγάλους.

Ανιματέρ  με Ομαδικά παιχνίδια, διαγω-
νισμούς,

μουσικοχορευτικό ΠΑΙΧΝΊΔΙ και πολλές
εκπλήξεις θα  διασκεδάσουν τα παιδιά

Μπαλονάδες  ξωτικά , Χριστουγεννιάτι-
κο face painting ,    Χριστουγεννιάτικες
Κατασκευές -στολίδια, κάρτες, Χριστου-
γεννιάτικα κρεμαστά (mobile) Χαρτοκο-
πτική, κολάζ, σύνθεση,  με πολύ φαντα-
σία αλλά και με πληθώρα υλικών

Μπασκέτες , Ποδοσφαιράκι  και  γλυκί-
σματα θα χαρίσουν σ’ όλους μια αξέχα-
στη γιορτή.

ΚΥΡΙΑΚΗ   28/12/2014        
10.30-13.30
Xριστουγεννιάτικες  Μεγαλοφιγούρες

και  Άγιος Βασίλης θα υποδεχθεί μικρούς
και  μεγάλους.

Ανιματέρ  με Ομαδικά παιχνίδια, διαγω-
νισμούς,μουσικοχορευτικό παιχνίδι και
πολλές εκπλήξεις θα  διασκεδάσουν τα
παιδιά.

Ακόμη, μπαλονάδες  ξωτικά , Χριστου-
γεννιάτικο face painting , Χριστουγεννιά-
τικες Κατασκευές-στολίδια, κάρτες, Χρι-
στουγεννιάτικα κρεμαστά (mobile) Χαρ-
τοκοπτική, κολάζ, σύνθεση,  με πολύ
φαντασία αλλά και με πληθώρα υλικών,
μπασκέτες , Ποδοσφαιράκι  και  γλυκί-
σματα θα χαρίσουν σ’ όλους μια αξέχα-
στη γιορτή.

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ Η ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ

ΔΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ

Η προγραμματισμένη εκδήλωση για την
φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου
στην Κεντρική Πλατεία των Αχαρνών που ακυ-
ρώθηκε την Κυριακή 07/12/2014, λόγω των
κακών καιρικών συνθηκών,  θα πραγματοποι-
ηθεί την Τρίτη 09/12, στις 19:00, ενώ θα ακο-
λουθήσει συναυλία από την Λαϊκή Ορχήστρα
της ΔΗΚΕΑ. 

«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ»
ΤΟ EΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ – ΦΥΛΗΣ
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Χαϊδάρι : Μέτρα πρόληψης Χαϊδάρι : Μέτρα πρόληψης 
για τον ιό Κοξάκιγια τον ιό Κοξάκι

ΗΔημοτική Αρχή Χαϊδαρίου ενημερώνει τους
γονείς ότι λόγω έξαρσης που παρουσιάζουν

τις τελευταίες ημέρες οι λοιμώξεις του ιού Κοξάκι
πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπισή
του.

Μέτρα που πρέπει να παρθούν:
 Αν το παιδί ανεβάσει πυρετό καλό θα ήταν να

μην πάει στον παιδικό σταθμό για κάποιες μέρες
,τόσο για την δική του υγεία, όσο και των συμμα-
θητών του
 Να πλένονται πολύ καλά τα χέρια και το

σώμα
 Να αερίζεται ο χώρος καλά στο σπίτι και στον

Παιδικό Σταθμό για μην μεταφέρεται ο ιός
 Αν το παιδί ανεβάσει πολύ υψηλό πυρετό να

υπάρξει άμεση επικοινωνία με τον γιατρό

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΗ ΛΑΖΑΡΟΥ
Αχαρνές, 6 Δεκεμβρίου, 2014

Πραξικόπημα του Δημάρχου Γιάννη Κασσαβού χαρα-
κτήρισε ο Δημοτικός Σύμβουλος Αχαρνών Βασίλης Λαζά-
ρου τη διαδικασία εκλογής εκπροσώπων του Δήμου
Αχαρνών στο Σύνδεσμο Προστασίας της Πάρνηθας
(ΣΥΝΠΠΑ). Ειδικότερα ο Βασίλης Λαζάρου υπογράμμι-
σε τα εξής:

«Παραβαίνοντας κατάφωρα το νόμο, ο Δήμαρχος
Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός, επέβαλε, με την συνεργα-
σία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρίας
Χαριτίδου, στο Δημοτικό Συμβούλιο, την εκλογή του
εκπροσώπου της αντιπολίτευσης με τις ψήφους της
συμπολίτευσης. 

Η πρακτική αυτή αντιβαίνει στον Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και στον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, αλλά και στη γνωμο-
δότηση 142/03-04-2007 του Γ’ τμήματος του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους. 

Δυστυχώς, η απύθμενη φιλοδοξία του Γιάννη Κασσα-
βού  τον οδήγησε σε δόλιες και αντιδημοκρατικές μεθο-
δεύσεις, προκειμένου να πετύχει το στόχο της εκλογής
του στο αξίωμα του Προέδρου του ΣΥΝΠΠΑ. 

Πρόκειται για εκλογικό πραξικόπημα για τον επιπλέον
λόγο ότι αγνοήθηκε εξώδικη δήλωσή μου προς την Πρό-
εδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρία Χαριτίδη να
εφαρμόσει τη νόμιμη διαδικασία, παρόλο που επικαλέ-
στηκα τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
αλλά και ανάλογη εκλογή εκπροσώπων στο Δήμο Περι-
στερίου. Ως εκ τούτου τίθενται ζητήματα πειθαρχικών και
ποινικών ευθυνών.

Θλίβομαι πραγματικά, για τη στάση του Γιάννη Κασσα-
βού, ο οποίος, κατά τα άλλα, δηλώνει υπέρμαχος των
δημοκρατικών διαδικασιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Καταγγέλλω τις παράνομες ενέργειές του και δηλώνω
ότι θα προσβάλω την Απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης, ζητώντας την επανάληψη της εκλογής. Κανένας δεν
μπορεί να εφαρμόζει το νόμο όπως τον συμφέρει». 

Για τον βαθμό ολοκλήρωσης των αντιπλημμυρικών έργων κατά μήκος του ρέματος της Εσχατιάς, ζήτησε να ενη-
μερωθεί με ερώτησή του στη Βουλή, ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής, κ. Γεώργιος Βλάχος.

Στην απάντησή του ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η αρμόδια υπηρε-
σία του Υπουργείου, υλοποιεί δύο αντιπλημμυρικά έργα, ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον –
Αειφόρος Ανάπτυξη» με περίοδο ολοκλήρωσης του προγράμματος έως το τέλος του 2015. 

Τα συγκεκριμένα έργα, αφορούν στο 1ο τμήμα (Λεωφ. Παπανδρέου – Πλατεία Ιλίου) με το ποσοστό υλοποίησης να
ανέρχεται περίπου στο 69% και στο 2ο τμήμα (Πλατεία Ιλίου – συμβολή με αγωγό Ευπυρίδων) με το ποσοστό υλο-
ποίησης να ανέρχεται περίπου στο 81%. Αναφορικά με το 3ο τμήμα (ρέμα Ευπυρίδων – Λεωφ. Πάρνηθος) έχει προ-
ταθεί η ένταξή του στο ΕΠΠΕΡΑΑ και αναμένονται αποφάσεις προκειμένου να χρηματοδοτηθεί και να προχωρήσει η
δημοπράτησή του.

Από την πλευρά του το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στην απάντησή του αναφέ-
ρει ότι το τμήμα του ρέματος της Εσχατιάς από την πλατεία Ιλίου έως τη συμβολή στον ποταμό Κηφισό, έχει ήδη διευ-
θετηθεί με έργα που έχουν κατασκευαστεί και άλλα που είναι υπό κατασκευή (παρά την οδό Φλέβας). 

Η κύρια εργολαβία κατασκευής των αντιπλημμυρικών έργων υπεγράφη την 25-7-2014 με ημερομηνία περαίωσης
την 24-5-2015 για ποσό 72,8εκ. ευρώ. Έχει ολοκληρωθεί το 90% περίπου των εργασιών της σύμβασης και έχουν
γίνει συνολικά δαπάνες 60 εκ. € για εργασίες, απαλλοτριώσεις και ΟΚΩ. 

Τέλος, για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας έχουν προκηρυχτεί με διαδικασίες ανοικτού διαγωνι-
σμού οι μελέτες κατάρτισης Χαρτών Επικινδυνότητας, Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας καθώς και Σχεδίων Διαχείρισης
Κινδύνων Πλημμύρας ανά περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού, έχοντας προηγουμένως διασφαλιστεί η ένταξή τους
στο ΕΠΠΕΡΑΑ. 

Τη διαβεβαίωση ότι  δεν
πρόκειται να υπάρξει
καμία περικοπή στους

πόρους της Αυτοδιοίκησης,
έδωσε με συνέντευξή του στον
«ΑΘΗΝΑ 9.84» ο υπουργός
Εσωτερικών Αργ. Ντινόπου-
λος.

«Δεν περικόπτεται απολύτως
τίποτα. Ο προϋπολογισμός της
αυτοδιοίκησης είναι ακριβώς
αυτός που ήταν και πριν από
ένα χρόνο, δηλαδή το 2014»
ανέφερε ο υπουργός, προσθέ-
τοντας πως «ο προϋπολογι-
σμός ήταν 2,9 δισ. ευρώ το
2014 και το 2015 είναι 2,917
δις».

«Ο προϋπολογισμός της
αυτοδιοίκησης είναι ο ίδιος και
ίσως λίγο αυξημένος σε σχέση
με το 2014. Δεν πρόκειται να
γίνουν περικοπές. 

Πρέπει να πούμε ότι και οι
δήμοι τα τελευταία χρόνια

έχουν υποστεί μεγάλες
περικοπές στους κεντρι-
κούς αυτοτελείς πόρους,
δηλαδή, στους πόρους
που δίνει το υπουργείο
Εσωτερικών από χρήματα
των Ελλήνων φορολογουμέ-
νων στους οργανισμούς τοπι-
κής αυτοδιοίκησης», σημείωσε
χαρακτηριστικά.

Τόνισε δε πως δεν πρόκειται
να υπάρξουν περικοπές στις
επιχορηγήσεις οι οποίες δίνο-
νται στα σχολεία και στις σχολι-
κές επιτροπές για τις λειτουργι-
κές δαπάνες τους, καθώς επί-
σης και για την θέρμανση των
μαθητών, ειδικά στις ακριτικές
περιοχές. 

«Όλα τα σχολεία θα έχουν
κανονικά θέρμανση, εφόσον
βεβαίως αυτοί οι οποίοι είναι
αρμόδιοι στις σχολικές επιτρο-

πές προμηθευτούν εγκαίρως
το πετρέλαιο» ανέφερε ο κ. Ντι-
νόπουλος

Σε ό,τι αφορά την εθελούσια
διαδημοτική κινητικότητα υπο-
στήριξε ότι επετεύχθησαν οι
στόχοι. 

«Καταφέραμε να φτιάξουμε
ένα πρόγραμμα της τρόικα, με
τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε οι
εργαζόμενοι να συμμετέχουν
σε αυτό και να έχουμε πολλά
αιτήματα από δήμους που
θέλουν παράταση της εθελου-
σίας διαδημοτικής κινητικότη-
τας» σημείωσε, υπενθυμίζο-
ντας ότι έχει δοθεί παράταση
μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου.

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ:
Ελαφρώς αυξημένος 
ο προϋπολογισμός 

για την Αυτοδιοίκηση

Για τον βαθμό ολοκλήρωσης τωνΓια τον βαθμό ολοκλήρωσης των
αντιπλημμυρικών έργων κατάαντιπλημμυρικών έργων κατά
μήκος του ρέματος της Εσχατιάς,  μήκος του ρέματος της Εσχατιάς,  
ζήτησε να ενημερωθεί με ερώτησή του, ο Βουλευτής 
Περιφέρειας Αττικής, κ. Γεώργιος Βλάχος.
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«Η περιοχή της Δυτι-
κής Αττικής αποτελεί
μοναδικό φαινόμενο σε
ολόκληρο τον κόσμο,
αναφορικά με τη συγκέ-
ντρωση τόσων δραστη-
ριοτήτων που υπάγονται
στην οδηγία SEVESO.
Σε μια τόσο μικρή έκταση
υπάρχουν 26 “πιστοποι-
ημένες”-αδειοδοτημένες
τέτοιες δραστηριότητες,
εκ των οποίων οι 20 βρί-
σκονται στα γεωγραφικά όρια του Θριασίου πεδίου.
Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζετε πως εμφανίζονται
και “έκτακτες” SEVESO όπως π.χ. η παράνομη
αποθήκευση 98,3 t υδραργύρου στον  στον
Ασπρόπυργο, που παρά τις προσπάθειές μας δεν
έχει γίνει ακόμα δυνατή η απόσυρσή τους. 

Εάν σε αυτά προστεθεί και η “εν δυνάμει”
SEVESO του ΧΥΤΑ Φυλής - σε περίπτωση εκδή-
λωσης υπόγειας πυρκαγιάς στη χωματερή, είτε σε
περίπτωση υπόγειας τοξικής μόλυνσης - νομίζω
πως ένα είναι το βασικό συμπέρασμα: Η Δυτική
Αττική “συμβιώνει” με μια πυριτιδαποθήκη. Προς
απόδειξη, αναφέρω τρία από τα σημαντικότερα
συμβάντα: την έκρηξη στην Πετρόλα το 1992, όπου
θρηνήσαμε 13 νεκρούς, την έκρηξη στην ΠΥΡ-ΚΑΛ
το 1980, που εν είδει σεισμού ταρακούνησε το
Θριάσιο, ευτυχώς χωρίς θύματα και την έκρηξη επί-
σης στην ΠΥΡ-ΚΑΛ το 1995, με τρεις νεκρούς και
12 τραυματίες. 

Έχοντας λοιπόν το πρόβλημα τις διαστάσεις
αυτές, ρωτώ εάν είναι βάσιμος ή όχι ο προβληματι-
σμός που υπάρχει στη Δυτική Αττική, αναφορικά με
τη βιωσιμότητά της, όταν βρίσκεται αγκαλιά με τέτοι-
ας έκτασης επικινδυνότητα; 

Πρόταση για άσκηση εκκένωσης του 
πληθυσμού κάποιας περιοχής στο Θριάσιο  

Φυσικά, από εκεί και ύστερα, όταν αντικειμενικά
διαχειρίζεται κανείς, όχι οποιαδήποτε πραγματικό-
τητα αλλά αυτήν που σας περιέγραψα, το θέμα
είναι τι πρέπει να γίνει. Προς τούτο καταθέτω τα
εξής: 

1. Η ασφάλεια του πληθυσμού σε επίπεδο ελέγ-
χων αυτών των επιχειρήσεων, δεν μπορεί κατά
αποκλειστικότητα να συνεχίσει να βρίσκεται στα
χέρια των ιδιοκτητών. 

Απαιτούνται νομοθετικές ή άλλες παρεμβάσεις
ώστε οι έλεγχοι να έχουν και την έξωθεν καλή μαρ-
τυρία. 

2. Οι προβλεπόμενες ετήσιες επιθεωρήσεις των
εγκαταστάσεων SEVESO πρέπει να γίνονται
οπωσδήποτε, για όλες τις εγκαταστάσεις και στο
σύνολο της κάθε εγκατάστασης. Όχι δειγματοληπτι-
κά. 

3. Χωρίς κατατρομοκράτηση αλλά και χωρίς εφη-
συχασμό, επιβάλλεται σε τακτά χρονικά διαστήματα
η ενημέρωση του κοινού ώστε όπως γίνεται π.χ. με
τους σεισμούς, να γνωρίζουν οι πολίτες τι πρέπει
να κάνουν, σε περίπτωση βιομηχανικού ατυχήμα-
τος μεγάλης έκτασης. 

Ύστερα από την κατάστρωση των νέων σχεδίων
αντιμετώπισης ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (των
ΣΑΤΑΜΕ), που έχουμε δρομολογήσει στην Περιφέ

ρεια Αττικής, είναι ανάγκη να προχωρήσουμε
σύντομα και σε άσκηση εκκένωσης του πληθυσμού
κάποιας περιοχής. 

Η άγνοια κινδύνου, αλλά και
η κατατρομοκράτηση του κόσμου για το

θέμα δεν οδηγούν πουθενά

Κυρίες και κύριοι, η άγνοια κινδύνου, αλλά και η
κατατρομοκράτηση του κόσμου για το θέμα που
μας απασχολεί δεν οδηγούν πουθενά. 

Σε αυτή τη βάση λοιπόν, πρέπει να γνωρίζετε ότι
η νέα Περιφερειακή αρχή είναι αποφασισμένη όχι
μόνο να δει ψύχραιμα και στις πραγματικές του δια-
στάσεις το πρόβλημα, αλλά και να κάνει ότι επιβάλ-
λεται για την αντιμετώπισή του. Από την άποψη
αυτή χαιρετίζουμε τη σημερινή συζήτηση με το υπο-
θετικό σενάριο αντιμετώπισης βιομηχανικού ατυχή-
ματος μεγάλης έκτασης, που ασφαλώς ευχόμαστε
όλοι να παραμείνει μόνο στα χαρτιά και να μη χρει-
αστεί ποτέ η εφαρμογή του»

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 2
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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

Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014,παραμονή των
Εισοδίων της Θεοτόκου, οι Γαλαξίες του Τοπικού
Τμήματος Ελευσίνας του Σώματος Ελληνικού

Οδηγισμού, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του
Λαογραφικού Συλλόγου Ελευσίνας ‘ΑΔΡΑΧΤΙ’, συγκε-
ντρώθηκαν στο προαύλιο του Αρχαιολογικού Χώρου της
πόλης, συμμετείχαν στη προετοιμασία και μοίρασαν
στους παρευρισκόμενους το «Πολυσπόρι». 

Πρόκειται για ένα έθιμο που πραγματοποιούταν στην
Ελευσίνα παραμονή της Παναγίτσας της Μεσοσπορίτι-
σας και που τα τελευταία χρόνια προσπαθεί, με πολύ
μεγάλη επιτυχία, να αναβιώσει το ‘ΑΔΡΑΧΤΙ’. 

Παράλληλα οι Γαλαξίες φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστά-
σεις του Λαογραφικού Συλλόγου και παρακολούθησαν
εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με τις λεπτομέρειες της
προετοιμασίας του παραδοσιακού εδέσματος.

Εμείς ως Τοπικό Τμήμα Ελευσίνας του Σώματος Ελλη-
νικού Οδηγισμού ευχαριστούμε θερμά τον Λαογραφικό
Σύλλογο Ελευσίνας ‘ΑΔΡΑΧΤΙ’ τόσο για την φιλοξενία
των ομάδων μας όσο και για την τεράστια προσπάθεια
που καταβάλλει για την ενημέρωση και τη βιωματική
μάθηση μικρών και μεγάλων σχετικά με τα τοπικά έθιμα.

Ελπίζουμε ότι οι αρμόδιοι θα αναγνωρίσουν τις προ-
σπάθειες του Λαογραφικού Συλλόγου και θα βρουν
στέγη αξιοπρεπή και ισάξια με την προσφορά του. 

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ-  ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΟΙ ΓΑΛΑΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ  
ΤΗΣ ΜΕΣΟΣΠΟΡΙΤΙΣΣΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ‘’ΑΔΡΑΧΤΙ’’

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 ειρήνη…»
Με την Βυζαντινή Χορωδία του

Δημοτικού Ωδείου Αχαρνών υπό τη
Διεύθυνση του κ. Δημήτριου Καλο-
μοίρη

Ο Δήμαρχος Αχαρνών            Ο Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών        
& Πετρουπόλεως

Ιωάννης Κασσαβός                            κκ. Αθηναγόρας 



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΗΣ ΦΟΥΤΜΠΟΛ ΛΙΓΚ 

Ανακοινώθηκε χθές απο  η διοργανώτρια
αρχή το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής της
Football League. Αναλυτικά:

1ος όμιλος
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
Φωστήρας - Ηρακλής Ψαχνών (15:00, Δημ.

«Σπ. Γιαλαμπίδη»)
Ερμιονίδα – ΑΕΚ (15:00 OTE TV, Δημ. Κρα-

νιδίου)
Παναιγιάλειος – Αχαρναϊκός (15:00, Δημ.

Στάδιο Αιγίου)
Επισκοπή – Πανηλειακός (15:00, Δημ. Γήπε-

δο Γάλλου)
Παναχαϊκή – Καλλιθέα (15:00)
Απόλλων Σμύρνης – ΑΟ Χανιά (18:00 OTE

TV, Γήπ. «Γ. Καμάρας»)
Ρεπό: Άλιμος

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ ΤΟΥΣ  
ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣ 52-39

Για την 9η αγωνιστική του πρωταλήματος
Α΄ΕΣΚΑΝΑ γυναικών η ομάδα του Πανλευσινιακού
κέρδισε εκτός έδρας τους Κυρίαρχους 52-39(ημί-
χρονο 24-24).

Διαιτητές: Χριστοδουλάκης-Χατζόπουλος
ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ (Ζαχαριάς) , Καρακλή 3(1) , Τσιρμπα

9, Μουσούλη 2 , Αλεξάνδρου 6(1) , Μεταλλίδου ,
Σωτηροπούλου 7 , Θεοφίλου 3 , Κίνα 2 , Σταθάκη
6(2) , Κωστοπούλου

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Καραχάλιος , Βαννού )
Τακίδη , Ξανθοπούλου 2 , Κοκκίνη 13(2), Ραμαντά-
νη 3(1) , Κούρπα 1 , Πλαβούκου 16(3) , Κουτσο

δημου 1 , Σαβουλίδου 4 , Αλεξανδριδου 11 , Οικο-
νομόπουλου 1

***Γι την 10η αγωνιστική της Α΄Κορασίδων. Οι
Κορασίδες του Πανελευσινιακού κέρδισαν την Τερ-
ψιθεα Γλυφάδας στο Ανδρέας Δασκαλάκης 53-35.

***Οι Παγκορασίδες είχαν το ρεπό τους.
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος
της ΓΈθνικής ο Μανδραικός γνώρισε την ήττα
στο Ιλιον απο την Ενωση 84-61.

Διαιτητές:  Μαραμής-Ορφανός Εμμ
Δεκάλεπτα: 22-20 , 39-30, 59-40, 84-61
Ενωση Ιλίου (Πανούλιας): Βαϊδάκης 15 (1),

Μπέλλας Γ. 13 (3), Ραλλάκης 7, Φουντάς,
Παπαηλίου 2, Μπέλλας Ο. 16 (1), Μίχος 6,
Παπαβασιλείου 2, Στρατομήτρος 21, Γεωργιά-
δης 2, Περλορέτζος.

Μανδραϊκός (Μαρίνος): Κοντούλης,  Μεντένης
7, Μακρής 5,  Καμπερίδης Γ., Αττικός 8, Μπαλά-
φας 9, Καλεμτζάκης, Γιάννου 2, Μάκος 7,
Σακελλάρης 3, Κυρίτσης 15, Ηλιάδης 5.

Η βαθμολογία
1.  Εσπερος ΑΟΠΑ 17 8-1
2. Ενωση Ιλίου 16 7-2
3. Προμηθέας 15 6-3
4. Ζάκυνθος 15 6-3

5. Νίκη Αμαρουσίου 15 6-3
6. Πεντέλη 15 6-3
7. Απόλλωνας Αρχ. Κορίνθου 14 5-4
8. Μανδραϊκός 13 4-5
9. Κεραυνός 13 4-5
10. Νήαρ Ηστ 12 3-6
11. Ακάδημος 12 3-6
12. Χαλάνδρι 12 3-6
13. Πέραμα 10 1-8
14. Κρανίδι 10 1-8

Η επόμενη αγωνιστική (10η, 14/12)
Προμηθέας Χαλ.-Κεραυνός Αιγ.
Ακάδημος-Πέραμα
Κρανίδι-Νήαρ Ηστ
Εσπερος ΑΟΠΑ-Ζάκυνθος
Απόλλων Αρχ. Κορ.-Χαλάνδρι
Νίκη Αμαρουσίου-Ενωση Ιλίου
Μανδραϊκός-Πεντέλη

ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΥ Α.Ο ΣΤΟ
ΙΛΙΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: 
2 ΝΙΚΕΣ, 1 ΗΤΤΑ ΚΑΙ 2 
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΣΤΟΥΣ 
ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

Με τον Πανελευσινιακό αγωνίστηκαν όλα τα τμή-
ματα του Α.Σ. Ευκλείδη το περασμένο Σάββατο.
Τα junior και το παιδικό τμήμα του Γιώργου Χατζή
κέρδισαν 4-0 και 2-1 αντίστοιχα συνεχίζοντας την
προέλαση τους στους ομίλους που συμμετέχουν.
Το προπαιδικό (με γκολ οφσάιντ που το είδαν όλοι
εκτός από τον διαιτητή) έχασε 0-1, ενώ ισόπαλα
ήρθαν τα τμήματα του Γιώργου Βαρδάλα προ-
junior και junior με σκορ 3-3 και 1-1 αντίστοιχα.



ΕΠΣΔΑ: Κάλεσμα Πειθαρχικής 
παραγόντων 9ης αγωνιστικής 

Καλούνται σε έγγραφη απολογία μέχρι την
Τρίτη 9/12/2014 οι κάτωθι : 

1) Πρίφτης -προπονητής Ικάρου , για τα ανα
γραφόμενα στο φΑ της 30/11/2014 

2) Ράλλης Χ, - εκπρόσωπος Εθνικού Πανορά-
ματος για τα αναγράφ.στο Φ.Α. Της 30/11/2014 

3) Λιαιλίας - προπονητής Απολλων Ποντίων ,
για τα αναγράφ.στο ΦΑ της 30-11/2014 

***Επίσης καλείται σε απολογία ενώπιον της
Πειθαρχικής Επιτροπής της Ενωσης ο πρόεδρος
και μέλος του Δ.Σ.

***Να εκπροσωπήσουν το σωματείο ΑΓΣ Νέας
Περάμου , για τα αναγραφόμενα στο Φ.Α και την
έκθεση παρατηρητή του αγώνα της 29/11/2014 ,
την Τρίτη 9/11/2014 και ωρα 12:00 στα γραφεία
της Ενωσης . 

***Ποινή προπονητή : Πρίφτης Ιωάννης -προ-
πονητής Ικάρου Ασπροπύργου τιμωρείται με
εγγράφως επίπληξη και 50 ευρώ πρόστιμο.

Ο ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 1-1 ΜΕ 
ΤΟΝ ΙΑΛΥΣΟ ΡΟΔΟΥ

Η γυναικεία ομάδα του Πήγασου Θριασίου για την 2η αγωνι-
στική του πρωταθλήματος της ΓΈθνικής παραχώρησε στο
Δημοτικό Στάδιο Ελευσίνας ισοπαλία με σκορ 1-1 στον Ιαλυσό
Ρόδου.

Η ομάδα της Αθηνάς Ρεντούμη αδικείται απο το αποτέλεσμα.
Εκανε μια πολύ καλή προσπαθεία λαμβάνοντας υπόψην ότι η
Βλάχου έπαιζε τραυματισμένη, η Φωτάρα ήταν εκτός αποστο-
λής λόγω κτυπήματος στο χέρι, καθώς και η Μωραίτου. Χάθη-
καν ευκαιρίες στο πρώτο και δεύτερο ημίχρονο με τις Βλάχου,
Ασλανίδου. Οι παίκτριες του Πήγασου ήταν οι απόλυτοι
κυρίαρχες στο γήπεδο.

Προηγήθηκε η ομάδα του Ιάλυσου στο 30' και ισοφάρισε η
ομάδα του Πήγασου στο 78' με εύστοχο κτύπημα πέναλτι που
κέρδισε η Βλάχου και κτύπησε η ίδια.

ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ: ψάλτη, Τελιάκη, Ιωάννου, Ρεντίφη,
Καρίκκι, Σπανού, Αποστολοπούλου, Βλάχου, Θεοδώρου,
Γαβαλά(65' Παβάλ), Ασλανίδου.

***Επόμενο παιχνίδι εκτός έδρας με τον Κωακό φιλίνο στην
Κώ στις 11 Ιανουαρίου.

***Η έλευση των κοριτσιών του Πήγασου αλλά και ο ερχομός
1-2 αθλητριών που προπονούνται με την ομάδα, την μεταγρα-
φική περίοδο του Γενάρη θα ενισχύσουν πολύ την ομάδα  για

την συνέχεια του πρωταθλήματος....

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Ο ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ...

Η Γυναικεία ομάδα του Πηγασου Θριασίου που συμμετέχει
στο πρωτάθλημα της ΓΈθνικής ευχαριστεί  θερμά όλους τους
χορηγούς για την συμβολή και την έκδοση του ημερολογίου της
ομάδος.

Aνεμος cafe-restaurant (Λόφος Μαγούλας).
Φρουταγομανία..(Τασος Μαυράκης - Γιώργος Δουλγέρο-

γλου).
Cafe sweet ...
All seasons cafe-bar-restaurant (Λουτρόπυργος)
Zαχαροπλαστείο Caramel...
Κέντρο φυσιοθεραπείας....(Παπαεμμανουήλ Χρύσα)
Corner sport.....Kώστας Τριανταφυλλίδης
Paradisis Travel ...Τουριστικό γραφείο 
Coffee Time...
Η καντίνα της χαράς.....Αεροδρόμιο Ελευσίνας
Παραδοσιακά προιόντα ......Αντωνίου
Πρότυπο Ασφαλιστικό Κέντρο ..Μίχας Λεωνίδας
Ταβέρνα Στην ίριδος ....Κουτσαυτάκης Παναγιώτης
Φορτο-εκφορτώσεις....Μοίρας Παναγιώτης-Παναγιώτου Ανα-

στασία.
Βουλκανιζατέρ-Λάστιχα ....Παπαεμμανουήλ Αποστόλης
Πρόοδος ......Φροντιστήριο ξένων γλωσσών Μάντη Καλαι-

τζή...
***Επίσης  και τους βασικούς χορηγούς για την οικονομική

στήριξη στην ομάδος  για την αγωνιστική χρονιά 2014-2015:
Λαός και καλαμάκι- ψητοπωλείο.....Καριαβούλας Ανδρέας
Τσιμέντα Χάλυψ....ΙtaIcementi Group
Fillis Lift ...Αντρέας Φίλης
Σχολές οδηγών...Υιοί Κώστα Ρεντούμη
Βαγγελης και Αντώνης Ρόκκας.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ 
ΣΤΗΝ ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

Στην ΚΑΕ Πανελευσινιακόςμ επέστεψαν τα
χαμόγελα μετά την σπουδαία νίκη επι του ΚΑΟ
Δράμας στην Γούβα.Ο προπονητής Δημήτρης
Κουστένης και ο Νίκολα Μάρκοβιτς δήλωσαν:

Δημήτρης Κουστένης: "Ήταν ένα από τα παιχνί-
δια που έπρεπε να κερδίσουμε. Όταν υπάρχει το
πρέπει βαραίνουν τα πόδια. Στο πρώτο ημίχρονο
ήμασταν καλοί επιθετικά, αλλα στην άμυνα δεν
σταματήσαμε τις διεισδύσεις των παικτών του
ΚΑΟΔ. Είπαμε πως πρέπει να κάνουμε ορισμέ-
νες διορθώσεις και να ανεβάσουμε την ένταση
στην άμυνα. 

Αυτό πράγματι έγινε και περιορίσαμε τον αντί-
παλο στους 30 πόντους. Κλέψαμε αρκετές μπά-
λες και έτσι πετύχαμε εύκολα καλάθια στον αιφνι-
διασμό. Παράλληλα αν και μας έλειπε ο βασικός
ψηλός που τον περιμένουμε την ερχόμενη εβδο-
μάδα καταφέραμε με ομαδική προσπάθεια να
κερδίσουμε τη μάχη των ριμπάουντ. Είναι μια
σημαντική νίκη απέναντι σε μια ομάδα με τους ίδι-
ους στόχους".

Νίκολα Μάρκοβιτς: "Συγχαρητήρια σε όλους για
τη νίκη μας. Τη θέλαμε πολύ και την πήραμε. Εγώ
θέλω να ευχηθώ τα καλύτερα στην πρώην ομάδα
μου. 

Τώρα στρέφουμε την προσοχή μας στο παιχνίδι
με τον Κόροιβο. Πρέπει να δούμε τα λάθη μας
ώστε να παρουσιαστούμε ακόμα καλύτεροι".
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Η SoccerLand ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2-0 
ΤΟΝ ΣΚΟΡΠΙΟ ΦΥΛΗΣ

Σε έναν αγώνα ντέρμπι για ένα
ημίχρονο η ομάδα παίδων της
SoccerLand Ελευσίνας επιβλή-
θηκε με σκορ 2-0 του Σκορπιού
Φυλής.

Σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι
που διεξήχθη στο γήπεδο της
Παραλίας Ασπροπύργου, οι δύο
ομάδες πήγαν στο ημίχρονο
χωρίς γκολ,

όμως με πολλές συγκινήσεις
αφού η SoccerLand είχε χαμένο
πέναλτι και η ομάδα του Σκορπι-
ού αρκετές καλές ευκαιρίες.

Στο δεύτερο ημίχρονο υπήρξε
ολική επικράτηση των παικτών του Κώστα Λαζά-
ρου και δύο γρήγορα γκολ του Γιάννη Κωσταρά
τελείωσαν την διαδικασία του ντέρμπι.

Πολλά χαμένα τετ α τετ για τους επιθετικούς και
των δυο ομάδων ήταν το χαρακτηριστικό του υπό-
λοιπου αγώνα.

Για την SoccerLand αγω-
νίστηκαν οι…: Μικρός,
Μίρτα, Καλατζάκος, Τρόκα,
Ραπαϊ, Πιτσίκαλης, Τζώρας,
Αντωνάρας, Λουρδής,
Κωσταράς Ι. Κωσταράς Φ.

Και στο β’ ημίχρονο αλλα-
γές οι…: Χισα, Τσίγκος,
Πολίτης, Ζυμπέρι, Γεωρ-
νταμιλής, Κατσουλάκης και
Περαμαντζης 

Διαιτητής ο κύριος Δημη-
τρακόπουλος από την Δυτι-
κή Αττική.

Η SoccerLand έδωσε τον αγώνα ως γηπεδούχος
στο γήπεδο της Παραλίας Ασπροπυργου μετά
από παραχώρηση του γηπέδου από τον Δήμαρχο
Ασπροπύργου

Κ. Μελετίου και την βοήθεια του δημοτικού συμ-
βούλου κ. Κοναξή τους οποίους και ευχαριστεί.
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Εξομαλύνονται οι όροι εμπορίου 
με την Ελλάδα

Ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη στις γερμανικές 
εξαγωγές προς τη χώρα μας

Σε κανονικούς ρυθμούς επιστρέφουν οι εμπορικές σχέσεις της
Ελλάδας με τις ξένες αγορές.

Οπως μεταδόθηκε η γερμανική κυβέρνηση θα σταματήσει να
εκδίδει πιστωτικές εγγυήσεις για τις εξαγωγές προς την Ελλάδα
στο τέλος του έτους, καθώς οι ιδιωτικές ασφαλιστές εταιρίες δηλώ-
νουν πλέον έτοιμες να καλύψουν τους κινδύνους μη πληρωμής.

Καθοριστικός παράγοντας για τη θετική αυτή εξέλιξη είναι ότι η
Ελλάδα βγήκε από εξαετή ύφεση και μάλιστα κατά το τρίτο τρίμη-
νο του έτους το ΑΕΠ αυξήθηκε.

Το γερμανικό κράτος άρχισε να προσφέρει τις επονομαζόμε-
νες εγγυήσεις Hermes για γερμανικές επιχειρήσεις που έκαναν
εξαγωγές προς την Ελλάδα στην κορύφωση της χρηματοπιστω-
τικής κρίσης στην ευρωζώνη τον Απρίλιο 2012, όταν κορυφώθη-
καν οι ανησυχίες για έξοδο της Ελλάδας.

Οι εγγυήσεις προσφέρουν ασφάλεια στους εξαγωγείς και στις
τράπεζες που έχουν συναλλαγές με αγορές όπου υπάρχει κίνδυ-
νος μη πληρωμής. 

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, έγγραφο του υπουργεί-
ου Οικονομίας της Γερμανίας αναφέρει  ότι η Γερμανία σχεδιάζει
να σταματήσει από την 31η Δεκεμβρίου την παροχή των εγγυή-
σεων.

Στο έγγραφο, ο υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας Ζίγκμαρ
Γκάμπριελ αναφέρει: «Αποτελεί θετική ένδειξη το γεγονός ότι η
ιδιωτική ασφαλιστική βιομηχανία είναι και πάλι έτοιμη να καλύψει
τους ελληνικούς κινδύνους. Κατά συνέπεια, είναι λογικό και ορθό
για τη γερμανική κυβέρνηση να τερματίσει (την πρακτική)». 

ΣΤΕΚΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
Βουλιαγμένης και Κάρπου 38, 1ος Όροφος
Ν. Κόσμος (δίπλα στο σταθμό ΜΕΤΡΟ Αγ. Ιωάννης)
Τηλ. 6971909277 ● Εmail: steki.ygeias@gmail.com 
●  stekiygeionomikwn.wordpress.com

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Δεκέμβρης 2014
(Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο: 6971909277 και
στο email: steki.ygeias@gmail.com)

Κάθε Δευτέρα:  Ομάδα Χορών LATIN στις 19:15
Ομάδα Παραδοσιακών Χορών στις 20:30
Κάθε Πέμπτη:Ομάδα Παραδοσιακών Χορών στις 19:30
Σάββατο 13 Δεκέμβρη:  Προβολή Ταινίας στις 19:00

«Django, ο Τιμωρός» (2012)  του Ταραντίνο (διάρκεια
165΄)
Ο Ταραντίνο δανείζεται την ιδέα του «Τζάνγκο», από το
γουέστερν σπαγγέτι του Κορμπούτσι (1966), ως τιμωρού
και ξαναλουστράρει τη λάμψη του.       
Ο Τζάνγκο, νέγρος δούλος, συνειδητοποιώντας ότι δεν
έχει να χάσει παρά τις αλυσίδες του, δεν ψάχνει για σωτή-
ρες, υιοθετεί το κόκκινο χρώμα, κόκκινο όπως το πάθος
και το αίμα που καίει και πυρπολεί τα πάντα...  Μην τη
χάσετε!!!
Σάββατο 20 Δεκέμβρη: Εγκαινιάζουμε το ΣΤΕΚΙ  με Disco
Πάρτι στις 21:00
Σάββατο 27 Δεκέμβρη: Γιορτή για παιδιά άνεργων και
απλήρωτων στην Ειδική Αγωγή και την Υγεία
Σύντομα ξεκινάμε δωρεάν μαθήματα Αγγλικών για Αρχά-
ριους και για Προχωρημένους. 
Εκτός από τις παραπάνω δραστηριότητες, σχεδιάζουμε
να δημιουργήσουμε Θεατρική Ομάδα, Χορωδία, Μουσική
Ομάδα, Ομάδα Σχεδίου, Σκακιού και Αθλητικές Ομάδες.
Όσοι ενδιαφέρονται ή έχουν ιδέες για άλλες Ομάδες, να
επικοινωνήσουν μαζί μας.  
Ποιοι είμαστε
Το ΣΤΕΚΙ δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Επιτρο-
πής Άνεργων και Πρακτικάριων Υγειονομικών. Την ευθύ-
νη για τη λειτουργία έχει Πολιτιστική Ομάδα που αποτε-
λείται από άνεργους, εργαζόμενους και σπουδαστές υγει-
ονομικούς. Σκοπός είναι να καλλιεργήσουμε τη συλλογι-
κότητα και την αλληλεγγύη, μέσα από τον πολιτισμό και
τον αθλητισμό. 
Τα ΣΤΕΚΙ είναι χώρος ενημέρωσης και συζήτησης. Θέλου-
με να συμβάλλει στην οργάνωση των εργαζομένων και
ανέργων στα συνδικάτα, για να διεκδικήσουμε μαζί ένα
καλύτερο αύριο.
Η συμμετοχή στις δραστηριότητες είναι ΔΩΡΕΑΝ

Υγειονομικοί έλεγχοι 
σε σχολικούς χώρους και 

κυλικεία του Πειραιά

Με εντατικούς ρυθμούς διενεργούνται από τους επό-
πτες Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγ-
χου της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά υγειονομικοί
έλεγχοι σε σχολεία και κυλικεία σχολείων της ευρύτερης
περιοχής του Πειραιά.

Από την έναρξη του σχολικού έτους, σύμφωνα με τα
επίσημα στοιχεία της Π.Ε. Πειραιά έχουν γίνει:

- 58 έλεγχοι σε σχολεία (Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγεία) και ειδικά σε αίθου-
σες διδασκαλίας, κοινόχρηστους χώρους, αίθουσες σίτι-
σης κ.λπ., στα οποία έγιναν συστάσεις για βελτίωση των
υγειονομικών συνθηκών, ενώ, όπου κρίθηκε απαραίτητο,
απεστάλησαν έγγραφα προς τις συναρμόδιες Υπηρεσίες,
προκειμένου να μεριμνήσουν για την αποκατάσταση προ-
βλημάτων (ύδρευση, αποχέτευση, επιχρίσματα κ.α.).

- 28 έλεγχοι σε κυλικεία σχολείων, τα οποία βρέθηκαν
να λειτουργούν ικανοποιητικά και έγιναν συστάσεις για
περαιτέρω υγειονομικές βελτιώσεις. Παράλληλα, ενημε-
ρώθηκαν οι υπεύθυνοι της κυλικείων για την τήρηση κανό-
νων ορθής πρακτικής υγιεινής.

ΟΟΣΑ: 
Το ασφαλιστικό

προσαρμόζεται
στη γήρανση του

πληθυσμού

Η πλειονότητα των χωρών του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ξεκίνησε
μεταρρυθμίσεις για να προσαρμόσουν
το συνταξιοδοτικό τους σύστημα στη
γήρανση του πληθυσμού, διαπιστώνει
ο Οργανισμός σε έκθεσή του που
δόθηκε σήμερα, Δευτέρα, στη δημοσιό-
τητα.

Οι τρόποι που χρησιμοποίησαν ή
εξετάζουν αφορούν την αύξηση του
ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, την
επιβολή μεγαλύτερων φόρων ή εισφο-
ρών, το «πάγωμα» του ύψους των
συντάξεων, αλλαγή συνθηκών για
θεμελίωση κατώτατης σύνταξης,
καθώς και παροχή κινήτρων για παρά-
ταση της διάρκειας του εργάσιμου βίου.

Στο πανόραμά του για τις συντάξεις
το 2014, ο ΟΟΣΑ καλεί εκ νέου τα μέλη
του να προβλέψουν ταυτόχρονα τον
μεγάλο αριθμό αποχωρήσεων από την
εργασία για συνταξιοδότηση και την
επιμήκυνση του προσδόκιμου ζωής,
αλλά να είναι σε εγρήγορση και όσον 

αφορά το επίπεδο των συντάξεων.
Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι η αναλογία 

εργαζομένων-συνταξιούχων τείνει
να μειωθεί μέσα στα επόμενα 20 χρό-
νια από τέσσερις εργαζόμενους προς
έναν συνταξιούχο 65 ετών και άνω,
κατά μέσο όρο σε έναν ή δύο εργαζό-
μενους προς έναν συνταξιούχο.

Μεταξύ Φεβρουαρίου 2012 και
Σεπτεμβρίου 2014, οι περισσότερες
χώρες του ΟΟΣΑ άρχισαν μεταρρυθμί-
σεις σε μια προσπάθεια εξασφάλισης
της βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού
τους συστήματος. 

Η Ισλανδία είναι η μόνη χώρα που
παρεκκλίνει από τον κανόνα.

Πολλές χώρες είναι αυτές που μετέ-
βαλαν τους φόρους που παρακρατού-
νται από τις συντάξεις για την αποκα-
τάσταση της ισορροπίας: στη Φινλαν-
δία, οι συντάξεις άνω των 45.000 ευρώ
φορολογήθηκαν περισσότερο (+6%),

ενώ η Πορτογαλία μείωσε το όριο
φορολογίας των συντάξεων και αύξησε
την φορολογία στα υψηλότερα εισοδή-
ματα.

Οι εισφορές αυξήθηκαν επίσης, για
παράδειγμα στο Κεμπέκ από 9,9% το
2011 στο 10,8% το 2017, η Γαλλία τις
αύξησε κατά 0,3% για τους εργοδότες
και τους εργαζόμενους έως το 2017, η
Φινλανδία κατά 0,4% κάθε χρόνο μετα-
ξύ 2011 και 2016 για τον ιδιωτικό
τομέα.

Άλλες χώρες πειραματίστηκαν με
την αναπροσαρμογή των συντάξεων:
η Φινλανδία την περιόρισε στο 0,4% το
2015, η Γαλλία την μετέθεσε από τον
Απρίλιο στον Οκτώβριο. Η Ελλάδα
από την πλευρά της πάγωσε την τιμα-
ριθμική αναπροσαρμογή μεταξύ 2011
και 2015.

Άλλος μοχλός που ενεργοποιήθη-
κε, ο «πιο αμφιλεγόμενος», είναι το
ηλικιακό όριο για τη συνταξιοδότηση,
το οποίο όλο και περισσότερες χώρες
αυξάνουν. 

Οι Πολωνοί θα πρέπει να εργάζο-
νται μέχρι τα 67 τους χρόνια από το
2020 (2040 για τις Πολωνές), οι Κανα-
δοί έως τα 67 τους από το 2029, οι
Ιρλανδοί έως τα 68 μετά το 2028.

Ορισμένες χώρες επέλεξαν να
αυξήσουν την ελάχιστη περίοδο εισφο-
ρών, ενώ κάποιες χώρες ενίσχυσαν
εξάλλου τα κίνητρα για παράταση της
διάρκειας του εργάσιμου βίου.

ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ  --   ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ

Έμποροι: Από 6 έως και 8 εκατoμμύρια 
ευρώ οι ζημιές από τα επεισόδια

Σε 6 με 8 εκατομμύρια ευρώ εκτίμησε το μέλος του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας Γιώρ-
γος Φλωράς τις ζημιές που έχουν υποστεί έμποροι
και επαγγελματίες απο τις καταστροφές που προ-
κλήθηκαν μετά τις ταραχές της Παρασκευής. 

Όπως ανέφερε ο κ. Φλωράς μιλώντας στον ΣΚΑΪ
τα εμπορικά καταστήματα του κέντρου έχουν υπο-
στεί ακόμα περισσότερες, ανυπολόγιστες ζημίες
από τις 6000 πορείες και συγκεντρώσεις που πραγ-
ματοποιούνται ετησίως στην πρωτεύουσα. 

Ενδεικτικό των σοβαρών καταστροφών είναι ότι
τα συνεργεία του δήμου μάζεψαν συνολικά 50

τόνους από πέτρες, καδρόνια και απορρίμματα
από το κέντρο!

Στο μεταξύ, ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμί-
νης διαφώνησε ανοιχτά μέσω του ΣΚΑΪ με τον
τρόπο που περιορίζει η αστυνομία τους αντιεξου-
σιαστές στα Εξάρχεια κατά τη διάρκεια επεισοδίων
όπως τα πρόσφατα. 

«Είναι δεύτερης και τρίτης κατηγόριας οι κάτοικοι
των Εξαρχείων;» διερωτήθηκε. 

«Η περιοχή από αριστερή γειτονιά τείνει να εξελι-
χθεί σε γκρίζα νησίδα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ.
Καμίνης. 

Τάχθηκε δε, κατά της υπεραστυνόμευσης, τονίζο-
ντας ότι έχει προκαλέσει πρόβλημα. «Η Πολιτεία θα
πρέπει να σκεφτεί και άλλες προσεγγίσεις» ανέφε-
ρε χαρακτηριστικά.

Κατάργηση πιστοποιητικού πυρασφάλειας για 1.039 επαγγέλματα

Επί της ουσίας χωρίς να γίνεται καμία έκπτωση σε θέματα ασφάλειας, μειώνεται 
το γραφειοκρατικό βάρος για το επιχειρείν

Στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση του επιχειρηματι-
κού περιβάλλοντος, τα υπουργεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη
και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανακοινώνουν την κατάργηση υποχρέωσης έκδο-
σης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας για 454 κατηγορίες οικονομικών τομέων και συνολικά 1.039 δρα-
στηριότητες - επαγγέλματα.

Συγκεκριμένα, με κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψαν την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου οι Υπουργοί Ανά-
πτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Κωνσταντίνος Σκρέκας, Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, Βασίλης Κικίλιας
και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης, μια σειρά από οικονομικές
δραστηριότητες και επαγγέλματα απαλλάσσονται από την υποχρέωση να εκδίδουν πιστοποιητικό ενεργητικής
πυροπροστασίας, μια διαδικασία που κόστιζε κυρίως σε χρόνο αλλά και σε χρήμα για τον επαγγελματία – επιχει-
ρηματία. Η ΚΥΑ έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης απόφασης για την κατάργηση της υποχρέωσης έκδοσης
άδειας λειτουργίας 103 οικονομικών τομέων και συνολικά 897 δραστηριότητες - επαγγέλματα.
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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

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
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Με ένα τεράστιο κύκλο 120 μαθητών του 1ου Δημοτικού
Σχολειού Ασπροπύργου εορτάστηκε την Παρασκευή

5/12/2014 η Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού στην πλατεία Ηρώων
της πόλης.

Με τα χέρια ενωμένα και ψηλά, οι σημερινοί μαθητές και
αυριανοί πολίτες <πήραν> την φλόγα του εθελοντικού πνεύμα-
τος με την υπόσχεση να την κρατήσουν άσβεστη στην ψυχή
τους .

Δεν ήταν όμως οι μόνοι που έδωσαν το παρόν στην φιλαν-
θρωπική εκδήλωση που είχε οργανώσει η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΡΙΑ.

Πολίτες  κάθε ηλικίας προσήλθαν στην πλατεία Ηρώων, από
τις 11.00 έως τις 12.30 , προσφέροντας φαρμακευτικό υλικό

στους εκπροσώπους της
Εθελοντικής Ομάδας οι
οποίοι στην συνέχεια το
παρέδωσαν τόσο στην
εκπρόσωπο της Ανθρωπι-
στικής Οργάνωσης ΓΙΑΤΡΟΙ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ όσο και
στους εκπροσώπους του
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. 
Το τελικό αποτέλεσμα ,της συνο-

λικής συλλογής 15 χαρτοκιβωτίων
ιατρικού υλικού ξάφνιασε ευχάρι-
στα μιας και ξεπέρασε κατά πολύ
τις προσδοκίες όλων όσων συνέ-
βαλλαν στην πραγμάτωση της
δράσης. 

Οι διοργανωτές εκφράζουν τέλος
τις θερμές ευχαριστίες τους  για
την παρουσία και ουσιαστική προ-

σφορά στον Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου κ.Συμεωνί-
δη Ιωάννη και των διδασκάλων (Κουράση Μαρία-Λιάκου Ελένη-
Κωστάκη Σοφία-Τουρναβίτη Αιμιλία- Μαραβέλια Ευαγγελία)
που τον συνόδευαν, στις κυρίες Τσίγκου Αλεξάνδρα υπεύθυνη
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας Δυτικής Αττικής , Σταμα-
τοπούλου Γωγώ υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Α/θμιας Εκπαίδευ-
σης Δυτικής Αττικής, στην πολυμελής αντιπροσωπία της Ομά-
δας Ράγκμπι Πυρρίχιος Ασπροπύργου, στον εκπρόσωπο του
ATTICA TV και στο εκδότη της εφημερίδας ΘΡΙΑΣΙΟ

ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ‘’ΘΡΙΑ’’

Πολίτες του Ασπροπύργου κάθε ηλικίας 
προσέφεραν φαρμακευτικό υλικό για τους ΓΙΑΤΡΟΥΣ

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ και το Κοινωνικό Φαρμακείο του δήμου 
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Μετά τη συμφωνία στο Eurogroup
Στις 17 Δεκεμβρίου η πρώτη ψηφοφορία για την εκλο-

γή Προέδρου της Δημοκρατίας


