ΘΡΙΑΣΙΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Τιμή : 0,01€

Αποζημιώθηκαν
139 οικογένειες
σε Άνω Λιόσια
και Ζεφύρι

Που επλήγησαν από τις
πλημμύρες του Οκτωβρίου

ΠΑΠΠΟΥΣ: Διαψεύσαμε τις Κασσάνδρες και
σώσαμε το Δήμο

ΣΤΑ...
ΠΡΑΣΑ
ΑΝΗΛΙΚΟΙ
ΡΟΜΑ
Σελ: 3
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Σελ: 8

Ανοίγει ο δρόμος για τη
ρύθμιση των χρεών του
Δήμου Φυλής προς το
Δημόσιο και τα
ασφαλιστικά Ταμεία.

ΠΟΥ ΛΗΣΤΕΥΑΝ
ΣΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ
ΠΕΖΟΥΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑ
ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ
Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΟΔΗΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΣΩΤΗΡΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Σελ: 2

Εργαζόμενοι του Τιτάνα έγιναν Δότες
Μυελού των Οστών και χάρισαν ζωή
Η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ συμβάλλει με 323
εθελοντές δότες στο έργο του ΚΕΔΜΟΠ

Σελ: 5

Σελ: 6

Σελ: 9

Συγκινητικές
στιγμές και δώρα
για τα παιδιά στο
«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ –
Λίλιαν Βουδούρη»
στα Άνω Λιόσια

Σελ: 3

Εορταστική διάθεση και συγκίνηση στη βράβευση των
επιτυχόντων μαθητών σε ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ του Δήμου Αχαρνών
Κληρώθηκαν πολύτιμα- για το φοιτητικό
τους ξεκίνημα- δώρα όπως tablet,
ηλεκτρικές σόμπες & φωτιστικά γραφείου

Η αναβάθμιση αθλητικών
εγκαταστάσεων για τη
λειτουργική αδειοδότησή τους

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Σελ: 4

ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
ΣΤΟΝ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟ;

ΟΙ ΠΑΙΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ
ΜΑΝΔΡΑΣ 3-1 ΤΟΝ ΠΑΝΙΩΝΙΟ
ΗΤΤΑ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ
ΣΤΗ ΓΟΥΒΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΠΑΝΙΩΝΙΟ 68-70

16 ΠΥΛΩΝΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Σελ: 7

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΟΤΑ
ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Σε περίπτωση αποφάσεων Ευρωπαϊκών
Δικαστηρίων για το Περιβάλλον

Στις Περιφέρειες
6,9 εκατ.
από τους ΚΑΠ
Σελ: 5

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

Σελ: 16

Σελ: 10-11

Επιχειρήσεις από τον κλάδο των μετάλλων,
του τσιμέντου, αλλά και η χαλυβουργία είναι
οι μεγάλοι ωφελημένοι του πακέτου μέτρων.
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ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014
Ελευσίνα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ
ΣΚΑΝΔΑΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Βενιζέλου Ελευθ 61,
2105548498
Ασπρόπυργος
Λιόση Ιωάννα
Σαλαμίνος 17 &
Τσίγκου Α.,
Τηλέφωνο
2105576927

Φυλή - Άνω Λιόσια
Πρινιανάκης Γ.
Παναγίας Γρηγορούσης 29,
2102385080

Αχαρνές

Στεφανίδης Στέφανος Ν. Δημοκρατίας
272, Αχαρνές,
Τηλέφωνο
2102310318
Γκάτζιου Σοφία Φ.
Πάρνηθος 118,
Τηλέφωνο
2102403004
Μάνδρα

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

ΣΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ
ΚΛΙΜΑ
Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
8,12,16,20, 24, 28
ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Κρύο
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:
Από 09 έως 17
βαθμούς Κελσίου

ΟΓΙΟ
ΤΟΛ
ΓΙΟ
ΕΟΡ
ΟΛΟ
ΕΟΡΤ

Οσίου Βενιαμίν

ΘΡΙΑΣΙΟ
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

Σ

ε πανηγυρικό κλίμα, μετά και την επικύρωση
της εκλογής της από το αρμόδιο Πολυμελές
Πρωτοδικείο, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση
ορκωμοσίας της Νέας Δημοτικής Αρχής του Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας, την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου
στις 19:30.
Την Ορκωμοσία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεγάρων & Σαλαμίνος κ.κ. Κωνσταντίνος, σε μια κατάμεστη αίθουσα καθώς πολύς κόσμος και
φίλοι- υποστηρικτές έδωσαν το παρόν. Να αναφερθεί ότι στην εκδήλωση στο δημαρχειακό μέγαρο
παρέστησαν η υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εύη Χριστοφιλοπούλου και ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Γιάννης Βασιλείου, οι οποίοι ευχήθηκαν με τη σειρά τους κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλάμβάνει η νέα δήμαρχος Ιωάννα Κριεκούκη.

Ο Ι ΦΩΤ Ο Ε Ι Ν ΑΙ ΤΟ Υ Μ Ι Χ . Κ Ρ Ι Ε ΚΟ ΥΚ Η

ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Έκτακτο βοήθημα για τις γιορτές
σε 1300 άπορους

Α

νάσα σε 700 άπορες
οικογένειες έδωσε ο
Δήμος Φυλής, ο οποίος,
λόγω των εορτών, διέθεσε, από
τον
προϋπολογισμό
του,
100.000 Ευρώ για τη χορήγηση
έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε άπορους δημότες, εγγεγραμμένους στα μητρώα της
Κοινωνικής Υπηρεσίας.
Τα χρήματα βρίσκονται ήδη
κατατεθειμένα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.
Συνολικά, για το έκτακτο βοήθημα υπέβαλαν αίτηση 1026
οικογένειες εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 700 που πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς , σημειώνει ότι
ο Δήμος έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση των

κοινωνικών δομών του, με σκοπό τη στήριξη των δημοτών.
«Με δύναμη, ελπίδα και αισιοδοξία εύχομαι το 2015 να
είναι μια καλύτερη χρονιά για όλους», τονίζει ο Δήμαρχος Φυλής.

ΣΤΑ... ΠΡΑΣΑ
ΑΝΗΛΙΚΟΙ
ΡΟΜΑ
ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ
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Αποζημιώθηκαν
139 οικογένειες σε Άνω
Λιόσια και Ζεφύρι

ΠΟΥ ΛΗΣΤΕΥΑΝ
ΠΕΖΟΥΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ
ΟΔΗΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ
ΣΩΤΗΡΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ε

ξαρθρώθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας
Αχαρνών, σπείρα ανήλικων ΡΟΜΑ,
που διέπραττε ληστείες σε πεζούς και οδηγούς
διερχόμενων οχημάτων, στην περιοχή Αγία
Σωτήρα Αχαρνών Αττικής.
Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, οι συλληφθέντες κινούνταν μέσα και γύρω από τον
καταυλισμό των ΡΟΜΑ, στην περιοχή της Αγίας

Σωτήρας Αχαρνών και με την απειλή μαχαιριών και ροπάλων και πολλές φορές κάνοντας
χρήση σωματικής βίας, ακινητοποιούσαν
πεζούς ή εξανάγκαζαν οδηγούς διερχόμενων
οχημάτων να ακινητοποιήσουν τα οχήματά τους
και στη συνέχεια τους λήστευαν, αφαιρώντας
χρηματικά ποσά, ηλεκτρονικές συσκευές και
διάφορα άλλα αντικείμενα.

Μέχρι στιγμής εξιχνιάσθηκαν επτά περιπτώσεις ληστειών και δύο απόπειρες ληστειών,
ενώ συνελήφθησαν δύο ανήλικοι ΡΟΜΑ ηλικίας
13 και 15 ετών, μέλη της σπείρας, ενώ αναζητούνται δύο τουλάχιστον συνεργοί τους.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Που επλήγησαν από τις
πλημμύρες του Οκτωβρίου

Μ

ετά από συντονισμένες ενέργειες του Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού και της Τεχνικής
Υπηρεσίας έλαβε τέλος την Παρασκευή 1912- 2014 η ταλαιπωρία 139 οικογενειών τα σπίτια των
οποίων είχαν πλημμυρίσει στην νεροποντή της 24ης
Οκτωβρίου 2014.
Στους λογαριασμούς των δικαιούχων κατατέθηκαν ήδη
586,94 Ευρώ ανά οικογένεια τα οποία αντιστοιχούν
στην κάλυψη των πρώτων βιοτικών αναγκών των
πλημμυροπαθών.
Ο Δήμαρχος, η Τεχνική Υπηρεσία καθώς και όλος ο
μηχανισμός του Καλλικρατικού Δήμου Φυλής δίνουν
καθημερινό αγώνα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των Δημοτών.

Εορταστική διάθεση και συγκίνηση στη βράβευση των
επιτυχόντων μαθητών σε ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ του Δήμου Αχαρνών

Κληρώθηκαν πολύτιμα- για το φοιτητικό τους ξεκίνημα- δώρα όπως tablet, ηλεκτρικές
σόμπες και φωτιστικά γραφείου

Ε

ορταστική διάθεση και συγκίνηση ήταν τα
κυρίαρχα συναισθήματα που συνόδεψαν την
εκδήλωση βράβευσης των 536 εισαχθέντων
μαθητών του Δήμου Αχαρνών στα ανώτερα και ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας. Η σεμνή εκδήλωση διοργανώθηκε με τη σύμπραξη του Δήμου Αχαρνών, της Ιεράς Μητρόπολης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, και της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του
Δήμου Αχαρνών, στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Δημαρχιακού Μεγάρου Αχαρνών, την Κυριακή 21
Δεκεμβρίου 2014.

Σε μία κατάμεστη αίθουσα που περίσσευαν τα χαμόγελα και τα αισιόδοξα βλέμματα, τιμήθηκαν οι επιτυχόντες μαθητές υπό τις επευφημίες γονέων, εκπαιδευτικών, φίλων και πλήθος κόσμου που είχαν προσέλθει
για την τελετή. Στους επιτυχόντες απονεμήθηκαν τιμητικοί έπαινοι και αναμνηστικά δώρα, ενώ στο τέλος της
εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε κλήρωση και οι τυχεροί
κέρδισαν υπέροχα δώρα, πολύτιμα για το φοιτητικό τους
ξεκίνημα όπως tablet, ηλεκτρικές σόμπες, φωτιστικά
γραφείου, κα. ΄
Την εκδήλωση άνοιξε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης
Κασσαβός που καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους,
ενώ απευθυνόμενος στα νέα παιδιά τόνισε: «Εσείς αντιπροσωπεύετε την Ελλάδα που θέλουμε. Την Ελλάδα
που μας εμπνέει και μας δίνει δύναμη να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας. Σε εσάς

βασιζόμαστε για να στελεχώσετε ως αυριανοί επιστήμονες την τοπική κοινωνία
μας, και να τη βοηθήσετε να
εξελιχθεί στην πόλη που
όλοι θέλουμε να γίνει. Πολλά
συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στους γονείς και τις
οικογένειές σας που έδωσαν μαζί σας αυτόν τον
ωραίο αγώνα».
Ευχές για καλή σταδιοδρομία και επιτυχία στους στόχους τους ευχήθηκαν στα
νέα παιδιά ο Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ
Αθηναγόρας, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς κ
Στάθης Τοπαλίδης, η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα Γεωργία Ευθυμιάδου Τουμανίδη, και ο Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων
και Κηδεμόνων του Δήμου Αχαρνών κ Σωτήρης Κουφογεώργος.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Βουλευτές Περιφέρειας Αττικής κκ. Βασίλης Οικονόμου, Αλέξης Μητρόπουλος, Γιώργος Πάντζας και Αθανάσιος
Μπούρας, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κκ. Ιωάννα Τσού

πρα και Αντώνης Γάκης, οι Αντιδήμαρχοι κκ. Αναστάσιος Χίος, Γεώργιος Δασκαλάκης, Ελένη Σαχσανίδη,
Χαράλαμπος Ορφανίδης, η Πρόεδρος ΔΗΚΕΑ κα Μαρία
Ναυροζίδου, ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ Κώστας Καρυδάκης, οι
Επικεφαλής Παρατάξεων και Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ.
Σπύρος Βρεττός και Οδυσσέας Καμπόλης, οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι κκ. Κωνσταντίνος Ρούσσας, Στέγιος Πεδιαδίτης και Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος.

Εντατικοί έλεγχοι των αγορών
από την Περιφέρεια Αττικής
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Σε εντατικοποίηση των υγειονομικών και αγορανομικών ελέγχων προβαίνει η Περιφέρεια Αττικής
κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου προκειμένου να παταχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας και να διασφαλιστούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφάλεια των τροφίμων και των
άλλων προϊόντων.
Ειδικότερα, από τη Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου,
έχουν διενεργηθεί συνολικά σε όλη την Περιφέρεια
Αττικής 588 έλεγχοι από τα κλιμάκια υγειονομικού
ελέγχου για τη διασφάλιση των κατάλληλων υγειονομικών συνθηκών. Σε 418 ελέγχους προέβησαν και τα κλιμάκια ελέγχου φυτικών και ζωικών
προϊόντων (π.χ. γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέατα, κ.α.) σε καταστήματα και σε σφαγεία. Κατά το
ίδιο διάστημα διενεργήθηκαν και 833 αγορανομι-

κοί έλεγχοι σε διάφορα καταστήματα. Οι έλεγχοι συνεχίζονται.
Η Περιφερειακή Αρχή είναι αποφασισμένη να πατάξει φαινόμενα
διάθεσης ακατάλληλων προϊόντων,
αισχροκέρδειας και διαφθοράς, διασφαλίζοντας τους πολίτες και την
υγιή επιχειρηματικότητα.
Τέλος, η Περιφέρεια Αττικής εφιστά την προσοχή στους Δήμους
προκειμένου να λάβουν περαιτέρω
μέτρα για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας στους χώρους αρμοδιότητάς τους που επιβαρύνονται τις
μέρες αυτές λόγω της αυξημένης
εμπορικής κίνησης.

Την επαναλειτουργία του «Αγία Βαρβάρα» ζητούν αιρετοί της Δυτικής Αθήνας

Μ

ετά από πρωτοβουλία του
Δημάρχου Αγίας Βαρβάρας,
Γιώργου Καπλάνη, πραγματοποιήθηκε, πρόσφατα, σύσκεψη στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού
Τομέα Αθηνών, με τον Αντιπεριφερειάρχη
Δυτικής Αθήνας, Σπύρο Τζόκα, τον Πρόεδρο του ΑΣΔΑ και Δήμαρχο Περιστερίου,
Ανδρέα Παχατουρίδη, τον Δήμαρχο,Αιγάλεω, Δημήτρη Μπίρμπα και τον Αντιδήμαρχο Χαϊδαρίου, Ηλία Βαρυτιμιάδη,
όπου συζητήθηκε το θέμα του Νοσοκομείου «Αγία Βαρβάρα», ζητώντας την
άμεση επαναλειτουργία του.
Μετά το τέλος της συνάντησης, εκδόθηκε η ακόλουθη κοινή ανακοίνωση:
«Οι Αυτοδιοικητικές Αρχές της Δυτικής
Αθήνας επισημαίνουν για πολλοστή

φορά την
αναγκαιότητα επαναλειτουργίας
του Νοσοκομείου
"Αγία Βαρβάρα", ως
ένα πρώτο
βήμα ανάσχεσης της
μεγάλης
υποβάθμισης στην οποία έχει περιέλθει η
Δημόσια Υγεία στην περιοχή.

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα καμία από τις
δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου Υγείας δεν έχει υλοποιηθεί.

Το
μόνο
που πραγματοποιήθηκε είναι η
σημερινή
εκδήλωση π ροεκλογικού χαρακτήρα - στο
Νοσοκομείο,
που αφορά
την ίδρυση μονάδας ανακούφισης καρκινοπαθών σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή.
Δεν στεκόμαστε αντίθετοι στην ίδρυση
της μονάδας, καθώς και στη δική μας

Στις Περιφέρειες 6,9 εκατομμύρια
ευρώ από τους ΚΑΠ

Τ

ην
κατανομή
του
ποσού των 6.900.000
ευρώ στις Περιφέρειες
της χώραςαπό τους «Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των
Περιφερειών», αποφάσισε το
υπουργείο Εσωτερικών.
Το ποσό αποτελεί την τακτική επιχορήγηση έτους 2014,
προς κάλυψη δαπανών τους,
συμπεριλαμβανομένων και
αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανά
τους.

οπτική είναι η δημιουργία πολλαπλών
δομών Υγείας πρώτου και δεύτερου βαθμού στον χώρο, παράλληλα με το Νοσοκομείο.
Ωστόσο, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή
η απαράδεκτη ολιγωρία εκ μέρους του
Υπουργείου - παρά τις επαναλαμβανόμενες δεσμεύσεις - σχετικά με το φλέγον
ζήτημα της επαναλειτουργίας του Νοσοκομείου και να περιορίζεται η κυβερνητική
παρέμβαση στη διενέργεια εκδηλώσεων.

Κατόπιν των προαναφερθέντων οι υπογράφοντες έκριναν σκόπιμη την απουσία
τους από την εκδήλωση και δηλώνουν
τον απαρέγκλιτο προσανατολισμό τους
στη συνέχιση του ουσιαστικού αγώνα της
Δυτικής Αθήνας για το Νοσοκομείο».

ΣΗΜΕΡΑ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥ
ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

Συνέρχεται σήμερα Δευτέρα για τελευταία φορά
εντός του 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΚΕΔΕ.
Θέμα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του
Δ.Σ. είναι ο «Προγραμματισμός δράσεων των
δήμων για το έτος 2015».
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το
μεσημέρι.

ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ

Εργαζόμενοι του Τιτάνα έγιναν Δότες Μυελού των Οστών
και χάρισαν ζωή
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Οι δότες που τιμήθηκαν στην εκδήλωση για την προσφορά τους

Η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ συμβάλλει με 323
εθελοντές δότες στο έργο του ΚΕΔΜΟΠ

Μ

ε 323 εθελοντές δότες συμβάλλει ο ΤΙΤΑΝ στο σύνολο των 6,000 και πλέον
εθελοντών του Κέντρου Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών
Μυελού των Οστών Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ), μέσα από μία
εκστρατεία ευαισθητοποίησης, συστηματικής κινητοποίησης και χρηματικής στήριξης.
Αποτέλεσμα αυτής της προσφοράς είναι ότι δύο εργαζόμενοι του Τιτάνα έγιναν Δότες
Μυελού των Οστών και πρόσφεραν ζωή σε συνανθρώπους μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα οι Δότες Μυελού των Οστών είναι συνολικά επτά.
Οι δότες-εργαζόμενοι του Τιτάνα τιμήθηκαν στην ειδική εκδήλωση γνωριμίας δοτών - ληπτών μυελού των οστών «Γνωρίζω - Χαρίζω Ζωή» που διοργάνωσε το ΚΕΔΜΟΠ στο
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014.

Η Εταιρία καλύπτει το κόστος της εξέτασης του δείγματος κάθε εθελοντή.

Ο ΤΙΤΑΝ υπήρξε από τους πρώτους υποστηρικτές του ΚΕΔΜΟΠ, συμμετέχοντας ήδη από το 2010 στην εκστρατεία αύξησης του αριθμού των Ελλήνων εθελοντών δοτών
μυελού των οστών. Η Εταιρία λειτουργεί ως πρεσβευτής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων και των οικογενειών τους, των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται, όπως και των φοιτητών των ομάδων BEST (οργάνωση φοιτητών τεχνολογικών σπουδών) των Πολυτεχνικών Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών, με τις οποίες συνεργάζεται.
Επιπλέον, σε αναγνώριση της συνολικής προσφοράς του Τιτάνα και τη συνεχιζόμενη συνεργασία και υποστήριξη στο έργο του ΚΕΔΜΟΠ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου
απέστειλε τιμητική πλακέτα και επιστολή.
Σχετικά με το ΚΕΔΜΟΠ
Το Κέντρο Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ) «Χάρισε Ζωή» είναι ένα κέντρο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που συστάθηκε υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με την Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κύτταρων του Αιματολογικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου
Πατρών (ΠΓΝΠ). Το ΚΕΔΜΟΠ έλαβε την επίσημη έγκριση λειτουργίας από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων τον Ιανουάριο 2010.

Ευχές στο κολυμβητήριο αντάλλαξαν Δήμαρχος κι εργαζόμενοι
του δήμου Φυλής σε Αθλητισμό – Πολιτισμό

Κ

οντά στους εργαζόμενους του
Ν.Π.Δ.Δ Αθλητισμού και Πολιτισμού η «ΠΑΡΝΗΘΑ» βρέθηκε ο
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς το
μεσημέρι της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου και
στο χώρο του Κολυμβητηρίου όπου κι
αντάλλαξε θερμές ευχές για τις γιορτές

των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Ο Πρόεδρος του Αθλητικού – Πολιτιστικού Οργανισμού Γιώργος Μαυροειδής
έχοντας στο πλευρό του σύσσωμο το
Δ.Σ, επεσήμανε ότι οι προσπάθειες που
έχουν ξεκινήσει για την εύρυθμη λειτουρ

γία όλων των Αθλητικών και Πολιτιστικών Τμημάτων, θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς.
Ευδιάθετος ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς από την πλευρά του, επεσήμανε
πως όταν βρίσκεται κοντά στους εργαζόμενους νιώθει ότι βρίσκεται ανάμεσα σε

συνεργάτες που συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη του Δήμου. Πρόσθεσε
επίσης ότι η Δημοτική Αρχή εργάζεται με
όλες της τις δυνάμεις, προκειμένου να
υπάρξει πρόοδος και ανάπτυξη σε
όλους τους τομείς και των τριών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Φυλής. .

Συγκινητικές στιγμές και δώρα για τα παιδιά
στο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ –Λίλιαν Βουδούρη» στα Άνω Λιόσια
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Τ

ξενώνες
του
ους
κέντρου Κοινωνικής
φ ρ ο ν τ ί δ α ς
«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ –Λίλιαν Βουδούρη» στα Άνω Λιόσια, επισκέφθηκαν το πρωί της Τρίτης 23
Δεκεμβρίου, ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Δημήτρης Καμπόλης και ο Πρόεδρος του Παιδικού Σταθμού Χασιάς Ευάγγελος Σταματάκος , προκειμένου
να ανταλλάξουν ευχές με τα
παιδιά και τους εργαζομένους
αλλά και να μοιράσουν δώρα
στα παιδιά που φιλοξενούνται
στους ξενώνες.
Μέσα σε ιδιαίτερα συγκινησιακά φορτισμένη αλλά γιορτινή
ατμόσφαιρα οι Δημήτρης
Καμπόλης και Βαγγέλης Σταματάκος «συνοδευόμενοι» από τον Άγιο Βασίλη επισκέφθηκαν τους ξενώνες έναν-έναν και μοιράστηκαν μαζί με τα παιδιά τη
χαρά τους, όταν ο Άγιος Βασίλης τους έδινε τα δώρα
τους.
Οι εκπλήξεις όμως για τα παιδιά που φιλοξενούνται στους ξενώνες του κέντρου Κοινωνικής Φροντί-

δας «Εργαστήρι» δεν σταμάτησαν εκεί αφού σε
συνεννόηση με τη Δημοτική Αρχή ο Εφημέριος του
Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Χασιάς πατέρας Νικόλαος ήρθε στους ξενώνες με τη Σχολή Μουσικής της εκκλησίας έπαιξαν και έψαλλαν στα παιδιά
τα κάλαντα και άλλα γιορτινά τραγούδια.
Απ΄ την πλευρά τους τα παιδιά από το Εργαστήρι

ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ

Εταιρεία μελετών και κατασκευών

Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις για την
εξοικονόμηση ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε ενερενεργειακά.
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίαςταρατσών.
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερμότητας.
8.10.14
Εγκατάσταση συστήματος γεωθερμίας.
Τοποθέτηση λαμπτήρων Led.
Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν.
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρεάν.
Τώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμο
(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις
κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου.
Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση σε ετήσια βάση μπορεί να
φτάση και να ξεπεράση το 70%.

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

ανταπέδωσαν τις ευχές και προσέφεραν, στον Αντιδήμαρχο και τον πρόεδρο του παιδικού σταθμού
Χασιάς τα δικά τους δώρα (χειροποίητα μελομακάρονα, κουραμπιέδες και κουλουράκια) ενώ κέρασαν
τον πατέρα Νικόλαο και τα παιδιά της μουσικής σχολής της Χασιάς μελομακάρονα και κουραμπιέδες
που είχαν φτιάξει με τα χέρια τους.

Γεύμα Αγάπ ης
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Η αναβάθμιση αθλητικών
εγκαταστάσεων για τη
λειτουργική
αδειοδότησή τους

για 500 ηλικιωμένους

Από την Κοινωνική
Υπηρεσία δήμου Φυλής

Μ

εγάλη συμμετοχή, απήχηση κι επιτυχία είχε το Χριστουγεννιάτικο «Γεύμα Αγάπης» που παρέθεσε η
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής σε περίπου
500 μοναχικούς και ηλικιωμένους συνδημότες μας, το μεσημέρι
της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου , σε ταβέρνα της Χασιάς.
Εκτός από το πλούσιο μενού, η
εκδήλωση πλαισιώθηκε μουσικά
από την ορχήστρα του Αντιδημάρχου Χασιάς Σπύρου Μπρέμπου.
Το κέφι απογειώθηκε όταν ο Αντιδήμαρχος Χασιάς ξεκίνησε να
τραγουδά παραδοσιακά τραγούδια και ο χορός δεν άργησε να
αρχίσει.
Την εκδήλωση οργάνωσε από
την πρώτη ως την τελευταία της
λεπτομέρεια η Αναπληρώτρια
Δήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
Τζένη Μπάρα η οποία με τη στήριξη του Δημάρχου Χρήστου Παππού, κατάφερε να συσπειρώσει
γύρω από τους συνεργάτες της
στην Κοινωνική Υπηρεσία, ένα
σύνολο εθελοντών αλλά και χορηγών οι οποίοι προσέφεραν τις
πρώτες ύλες για το φαγητό, το
μαγείρεψαν και το σερβίρησαν.
Εθελοντές με επικεφαλής την
Αναστασία Κοντού συγκέντρωσαν
δώρα (γραβάτες και γιορτινά αναμνηστικά ) που προσφέρθηκαν
στους συμμετέχοντες στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή.
Τηρώντας την παράδοση του τόπου μας, η εθελόντρια
Δέσποινα Τσούτσουρα μαγείρεψε νηστήσιμα εδέσματα ενώ
ανέβηκε στο βουνό και συνέλλεξε Πρωτοχρονιάτικες κρεμμύδες,
οι οποίες στόλισαν γιορτινά το χώρο και προσφέρθηκαν στους
γέροντες με την ευχή να πραγματοποιηθεί το έθιμο και να
έχουν όλες οι οικογένειες υγεία και τύχη .
Την εκδήλωση προλόγισε η συντοπίτισσα μας από το Ζεφύρι
και γνωστή συγγραφέας Νατάσα Γκουτζικίδου η οποία μίλησε
με θερμά λόγια για την Αναπληρώτρια Δήμαρχο Κοινωνικής
Πολιτικής. «Με τη Τζένη έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν
στην Κοινωνική Υπηρεσία του Ζεφυρίου και ξέρω πόσο κοινω

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

νικά ευαίσθητη είναι. Είστε τυχεροί που την έχετε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου» είπε συγκινημένη η συγγραφέας.
« Με εντολή του Δημάρχου Χρήστου Παππού ανοίγουμε αυτή
την πενταετία, μια ζεστή και ανθρώπινη αγκαλιά για όλους τους
δημότες. Είμαι πολύ χαρούμενη που βλέπω την αίθουσας
γεμάτη. Συγκινούμαι πραγματικά που ανταποκριθήκατε στη
σημερινή μας πρόσκληση.
Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τους τρείς συναδέλφους
μου, προέδρους των Παιδικών Σταθμών, που χωρίς τη συμβολή και τη στήριξή τους θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί
μια τόσο μεγάλη εκδήλωση.
Ευχαριστώ επίσης τον Αντιδήμαρχο Σπύρο Μπρέμπο που
είναι σήμερα εδώ με το συγκρότημά του και δίνει ένα τόνο χαράς
στη γιορτή μας. Χρόνια
Πολλά σε όλους με υγεία»
είπε στο σύντομο χαιρετισμό
της η Τζένη Μπάρα.
Στην εκδήλωση παρέστησαν η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ζωή Αρβανιτάκη , ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αργύρης
Αργυρόπουλος, ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών
Άνω Λιοσίων Παναγιώτης
Καμαρινόπουλος, ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών
Ζεφυρίου Γιώργος Κούρκουλος (ο οποίος έκανε την
έκπληξη και κέρδισε τις
εντυπώσεις όταν πήρε το
μικρόφωνο και τραγούδησε),
ο Πρόεδρος του Παιδικού
Σταθμού Χασιάς Βαγγέλης
Σταματάκος, ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Γιώργος
Αντωνόπουλος, ο Πρόεδρος
της Πρωτοβάθμιας Σχολικής
Επιτροπή Γιάννης Κρεμμύδας, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Κρητικός, ο Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής
του συνδιασμού Εύπολις Γιώργος Αβράμης, ο πρόεδρος του
Τοπικού Συμβουλίου Άνω Λιοσίων Χρήστος Καματερός, η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Χασιάς Ελένη Λιάκου, ο τοπικός
σύμβουλος Στέλιος Νίκας και ο υπεύθυνος του προγράμματος
της ΚΕΔΗΦ «Βοήθεια στο Σπίτι στο Ζεφύρι» Χρήστος Καρνάτσος.
Η Αναπληρώτρια Δήμαρχος ευχαριστεί για την προσφορά
τους το Κρεοπωλείο Πλαβούκος -Θεοδωράκης , το Κρεοπωλείο Καμπόλης, το Κρεοπωλείο Έλατο, τον Γιώργο Χτιστάκη,
τον παραδοσιακό φούρνο Μπουραϊμη στη Χασιά, το Σούπερ
Μάρκετ Βελούχι , το ιχθυοπωλείο ο Κωστάκης και το Ζαχαροπλαστείο Το Ηπειρώτικο και όλους τους εθελοντές.

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

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

Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 & 210 5571996

Σ

υνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου και ώρα 8:30 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα Ελευσίνας, η αρμόδια Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να λάβει αποφάσεις για τα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και κατάρτιση των
όρων Διακήρυξης Διαγωνισμού την ανάθεση
της εργασίας «Μαγνητοφώνηση – Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού
Συμβουλίου»
Έγκριση των όρων Διακήρυξης Διαγωνισμού
για την εκτέλεση της εργασίας : «Αναβάθμιση
Αθλητικών εγκαταστάσεων για την λειτουργική
αδειοδότηση τους»
Κατακύρωση ή μη Του Διαγωνισμού για την
«Προμήθεια & Τοποθέτηση Συστήματος Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση Σ.Α.Π. (ABS) σε
Οχήματα του Δήμου Ελευσίνας»
Λήψη απόφασης για απόδοση λογαριασμού
για τη συμμετοχή του Δήμου στο παγκόσμιο
συνέδριο Υγιών Πόλεων και Απαλλαγή Υπαλλήλου
Λήψη απόφασης για απόδοση λογαριασμού
ΔΕΔΔΗΕ και απαλλαγή υπολόγου.
Λήψη απόφασης για απόδοση λογαριασμού
για τη συμμετοχή δύο Υπαλλήλων του Δήμου
σε σεμινάριο με τίτλο : «Οι τελευταίες ρυθμίσεις
της εργατικής νομοθεσίας για το έτος 2014»
Λήψη απόφασης για απόδοση λογαριασμού
και την απαλλαγή του υπολόγου της παγίας
προκαταβολής
Λήψη απόφασης για απόδοση λογαριασμού
από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής που
αφορούν τα ταχυδρομικά τέλη και την απαλλαγή του υπολόγου.
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Χιόνια την Πρωτοχρονιά, ακόμη και στην Αττική

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014

Στο «ψυγείο» η Ελλάδα όλη την εβδομάδα

«Αγριεύει» από σήμερα ο καιρός με βροχές, πτώση της θερμοκρασίας, ακ όμα και χιόνια σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της
βόρειας Ελλάδας.
Η επιδείνωση του καιρού, ωστόσο, αναμένεται να κορυφωθεί τις
παραμονές της Πρωτοχρονιάς,
οπότε θα επικρατήσει τσουχτερό
κρύο, ενώ θα πέσουν και τα
πρώτα χιόνια, ακόμα και στα πεδινά της κεντρικής και νότιας Ελλάδας.
Η πρώτη επιδείνωση του καιρού
αναμένεται από σήμερα, οπότε θα
υπάρξει πτώση της θερμοκρασίας
κυρίως στα κεντρικά και βόρεια,

βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο
και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις σε
ορεινές και ημιορεινές περιοχές
της βόρειας Ελλάδας.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από
1 ως 9 βαθμούς στη Μακεδονία και
τη Θράκη (στη δυτική Μακεδονία η
θερμοκρασία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη), από 4 έως 13
βαθμούς στα νησιά Ιονίου, την
Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη
δυτική Πελοπόννησο, αλλά και στη
Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά,
την Εύβοια και την ανατολική
Πελοπόννησο.
Σε Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά ανα

τολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα
η θερμοκρασία θα κυμανθεί από
11 ως 16 βαθμούς Κελσίου, στην
Αττική από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 1
έως 7 βαθμούς Κελσίου.
Την Δευτέρα οι άνεμοι θα γυρίσουν σε νοτιάδες και θα ανέβει
λίγο η θερμοκρασία, ενώ θα σημειωθούν βροχές στα βόρεια και
αργότερα στο ανατολικό Αιγαίο και
καταιγίδες στα δυτικά, αλλά και
χιόνια σε ορεινές περιοχές στα
κεντρικά και βόρεια της χώρας.
Την Τρίτη θα αρχίσει νέα πτώση
της θερμοκρασίας από τα βόρεια
προς τα νότια, που τις παραμονές

της Πρωτοχρονιάς θα δώσει τη
θέση της σε μεγάλη επιδείνωση
του καιρού.
Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος του
Τμήματος Προγνώσεων της ΕΜΥ,
Παναγιώτης Γιαννόπουλος, τα
κύρια χαρακτηριστικά του καιρού
την Τρίτη και την Τετάρτη αναμένεται να είναι οι θυελλώδεις βοριάδες
στο Αιγαίο, που θα φτάσουν τα 78, ίσως και 9 μποφόρ, η σημαντική
πτώση της θερμοκρασίας που θα
κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή
επίπεδα, ο ισχυρός παγετός στα
βόρεια και τα χιόνια ακόμα και σε
περιοχές της κεντρικής Ελλάδας
με χαμηλό υψόμετρο.

ΠΑΠΠΟΥΣ: Διαψεύσαμε τις Κασσάνδρες και σώσαμε το Δήμο

Ανοίγει ο δρόμος για τη ρύθμιση των χρεών του Δήμου Φυλής προς
το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά Ταμεία.

Ανοίγει ο δρόμος για τη ρύθμιση των χρεών του
Δήμου Φυλής προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά Ταμεία. Με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που συγκλήθηκε εκτάκτως, το πρωί της
Κυριακής, 28 Δεκεμβρίου 2014, ο Δήμος Φυλής
ζητά να υπαχθεί στην ευεργετική διάταξη του
άρθρου 79 του ν. 4316/2014, η οποία προβλέπει
ότι το χρέος μπορεί να συμψηφισθεί με ποσόν
που ισοδυναμεί με το 5% της επιχορήγησης του
Υπουργείου Εσωτερικών (ΚΑΠ), προς το Δήμο
Φυλής.
Η θέσπιση της διάταξης του άρθρου 79, θεωρείται σωτήρια για το Δήμο Φυλής, το χρέος του
οποίου προς το Δημόσιο ανέρχεται σε 212 εκατ.
Μιλώντας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Χρήστος Παππούς δήλωσε ότι η Απόφαση για την υπαγωγή στην ευεργετική διάταξη είναι
ιστορική, αφού δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο να
προχωρήσει μπροστά, απαλλαγμένος από τα

βάρη του παρελθόντος κι επεσήμανε ότι το
χρέος αφορά σε οφειλές των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ανάπτυξης (ΔΕΑΔΑΛ) και Τεχνικών
Έργων (ΔΕΤΕΑΛΑ), που δημιουργήθηκαν στο
διάστημα 1990-2003 κι όχι στην δική του, προηγούμενη, θητεία στο Δήμο Άνω Λιοσίων (20072010).
Πρόσθεσε ακόμα ότι η κατεπείγουσα πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλεται στο
γεγονός ότι ο νόμος ψηφίστηκε στις 22 Δεκεμβρίου και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης στις 24 Δεκεμβρίου 2014. «Στόχος
μας είναι να κινήσουμε, από την πρώτη, κιόλας
εργάσιμη, μετά τα Χριστούγεννα, τη διαδικασία
έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που
προβλέπει ο νόμος, προκειμένου να επιλυθεί οριστικά το θέμα», τόνισε χαρακτηριστικά.
Ο Δήμαρχος δε παρέλειψε να αφήσει αιχμές και
για όσους αμφισβήτησαν ότι η σημερινή διοίκηση

του Δήμου θα τηρήσει την προεκλογική της
δέσμευση ότι θα σώσει το Δήμο. «Διαψεύσαμε τις
Κασσάνδρες. Ο Δήμος σώθηκε και τώρα κοιτάμε
μπροστά», τόνισε καταχειροκροτούμενος από το
κοινό και τη δημοτική του ομάδα.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΟΤΑ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
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Σε π ερίπ τωση α π ο φ ά σ ε ω ν Ε υ ρ ω π α ϊ κ ώ ν
Δικαστηρίων για τ ο Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν

Σ

ε περίπτωση Απόφασης του Δικαστηρίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε βάρος της
χώρας μας σε θέματα περιβάλλοντος, ο
Γενικός Γραμματέας της κατά τόπον αρμόδιας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συντάσσει, σε
συνεργασία με τους εμπλεκόμενους ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού, Σχέδιο Δράσης για τη
συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία της οποίας η
Απόφαση του ΔΕΕ διαπίστωσε παραβίαση.
Αυτό προβλέπουν οι σχετικές ρυθμίσεις που
δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας οποιουδήποτε ΟΤΑ να συνεργαστεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, η διαδικασία συνεχίζεται και
χωρίς τη συνεργασία αυτού. Σε περίπτωση που
υπάρχουν δύο ή περισσότερες αρμόδιες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι Γενικοί Γραμματείς
αυτών συντάσσουν ένα Σχέδιο Δράσης από κοινού.
Ειδικότερα, οι κατά περίπτωση αρμόδιοι Γενικοί
Γραμματείς Αποκεντρωμένης Διοίκησης καταρτίζουν και εκδίδουν το Σχέδιο Δράσης εντός 60
ημερών από την έναρξη ισχύος του νόμου. Σε
περίπτωση Αποφάσεων του ΔΕΕ σε θέματα διαχείρισης υγρών ή στερεών αποβλήτων, οι Γενικοί
Γραμματείς Αποκεντρωμένης Διοίκησης καταρτίζουν εντός 30 ημερών προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης, το οποίο υποβάλλεται για παροχή σύμφωνης γνώμης στον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού
Διαχείρισης Αποβλήτων. Η γνώμη παρέχεται το
αργότερο εντός 15 ημερών από την παραλαβή
του προτεινόμενου Σχεδίου.

Το οριστικό Σχέδιο Δράσης εκδίδεται από τους
αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός δεκαπέντε 15 ημερών από
την παραλαβή της σχετικής γνωμοδότησης. Οι
κατά τόπον αρμόδιοι Γενικοί Γραμματείς της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης εποπτεύουν τους
εμπλεκόμενους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού για την εντός χρονοδιαγράμματος υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης. Σε περίπτωση άρνησης
ή τεκμηριωμένης αδυναμίας οποιουδήποτε από
τους αρμόδιους ΟΤΑ να υλοποιήσει Σχέδιο Δράσης, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης δύναται να αναθέσει τις σχετικές ενέργειες σε άλλο φορέα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με την τήρηση των όρων της κείμενης νομοθεσίας.
Εξάλλου, με σκοπό την άμεση παύση της λειτουργίας των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης
απορριμμάτων που εξακολουθούν να λειτουργούν σε Διαχειριστικές Ενότητες Περιφερειών,
στις οποίες δεν υπάρχει νόμιμος εν λειτουργία

ΧΥΤΑ προβλεπόμενος από τον αντίστοιχο
Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) ούτε νόμιμος εν λειτουργία
χώρος αποθήκευσης, ο τρόπος διαχείρισης των
αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) των δήμων
μπορεί, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων και
εγκεκριμένων ΠΕ.Σ.Δ.Α., να καθορίζεται, για
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την τριετία, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή, στην περίπτωση δύο ή περισσοτέρων εμπλεκόμενων
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματέων αυτών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Για την έκδοση της απόφασης λαμβάνονται
υπόψη ιδίως η φέρουσα ικανότητα των εγκαταστάσεων παραλαβής των ΑΣΑ και το συνολικό
κόστος διαχείρισης των ΑΣΑ. Με την απόφαση
τίθενται όροι ιδίως για την επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης που προβλέπονται από το
οικείο ΠΕ.Σ.Δ.Α. υποδομών.

ΙΒΙΣΚΟΣ

Στο κατάστημά
μας θα βρείτε:

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

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

Φυλής 8Α Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΣΕ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΙ ΚΡΗΤΗ Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ
Σε τουρνουά που διοργανώνει το Athens youth
talent cup παίρνει μέρος η ακαδημία του ΠΑΟΚ
ΜΑΝΔΡΑΣ με δυο τμήματα παιδικό(20002001)και παμπαιδικό(2002-2003), στο συγκεκριμενό τουρνουά παίρνουν μέρος ομάδες απο
την super league,football league και ΓΈθνικής.
Το πρόγραμμα για το παιδικό(2000-2001)
ειναι:ΠΑΟΚ
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΠΑΕ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ,
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΠΑΕ ΤΡΑΧΩΝΕΣ,
ΠΑΟΚ
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΑΡΓΟΣ όλοι οι αγώνες γίνονται στο
γήπεδο των Τραχώνων.
Το πρόγραμμα για το παμπαιδικό(2002-2003)
είναι: ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΛΙΜΟΥ,
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΑΡΓΟΣ,
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣΠΑΕ ΤΡΑΧΩΝΕΣ την Δευτέρα 29/12/2014 στις
15:15 όλοι οι αγώνες θα γίνουν στο γήπεδο των
Τραχώνων.
Επίσης τα τζούνιορ(2004-2005) του ΠΑΟΚ
ΜΑΝΔΡΑΣ θα λάβουν μέρος στο πρωτοχρονιάτικο τουρνουά που διωργανώνει η arena sports
center στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης 03/01/201506/01/2015.
***Ο υπεύθυνος της ακαδημίας του ΠΑΟΚ
ΜΑΝΔΡΑΣ Μιχάλης Κάσδαγλης εύχεται ΧρόνιαΠολλά καλές γιορτές και καλή χρονιά με υγεία
και χαρά.

ΟΙ ΠΑΙΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ
ΜΑΝΔΡΑΣ 3-1 ΤΟΝ ΠΑΝΙΩΝΙΟ

Μεγάλη νίκη για το παιδικό(2000-2001) τμήμα
του ΠΑΟΚ Μάνδρας καθώς επικράτησε με 3-1
του Πανιωνίου για την 1η αγωνιστική του
Athens youth talent cup. Στο 15' ο Ερβιν Ρέτζα
έκανε το 1-0 και ο ίδιος παικτης στο 23' εκανε
το 2-0 όπου ήταν και αποτέλεσμα ημιχρόνου.
Στο δεύτερο ημίχρονο τα παιδιά του Μιχάλη
Κάσδαγλη συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και κλείδωσαν την νίκη στο 75' με φανταστικό σουτ του
Χρήστου Σιδέρη έξω απο την περιοχή. Ο
Πανιώνιος μείωσε σε 3-1 στις καθυστερήσεις
του παιχνιδιού.
Η σύνθεση του ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ:Λεωνίδας
Πόλι, Χρήστος Σιδέρης, Βαγγέλης Τερζάκης(55'
Γιώργος Λόλι), Σάκης Παρασκευόπουλος,
Νίκος Κεραμάρης, Διονύσης Κέλι, Γιάννης
Βόγκας, Βασίλης Ριζάι, Γιάννης Πρέτσι, Ερβιν
Ρέτζα(50' Αρντιτ), Αγγελος Σεφεντίνογλου(60'
Ντένις Μιχάνι).

ΑΜΑΥΡΩΣΑΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΟΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ
ΤΟΥ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ

Στον αγώνα του Πανελευσινιακού με τον Πανιώνιο, στην Γούβα για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Basket League οπαδοί των δυο ομάδων ήρθαν
στα χέρια και για αρκετή ώρα έπεσε… χοντρό ξύλο στις κερκίδες.
Για να μην δημιουργηθούν επεισόδια, η αστυνομία επέτρεψε να μπουν στο γήπεδο τζαμπατζήδες οπαδοί του Πανιωνίου. Τα επεισόδια δεν αποφεύχθηκαν
Το περιστατικό διαδραματίστηκε στο ημίχρονο της αναμέτρησης, με τις δυνάμεις
της αστυνομίας να επεμβαίνουν στη συνέχεια και να φροντίζουν έτσι ώστε να μην
εκτραχυνθούν περισσότερο τα πνεύματα.
Για μια ακόμα φορά, παρά το γεγονός ότι διανύουμε ημέρες γιορτών και θρησκευτικής κατάνοιξης, κάποιοι φρόντισαν να βάλουν… μπουρλότο στον ελληνικό
αθλητισμό.

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΔΕΙΝΟΠΑΠΑ-ΣΚΕΡΜΠΟ-ΧΑΡΟΥΖΑ

Ο Πανελευσινιακός έκλεισε τον 26 χρονο επιθετικό Θανάση Δεινόπαπα (φωτό). Ο εν
λόγω είναι γεννημένος στις 24 Νοεμβρίου του 1988 έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά
βήματα στον Αχιλλέα Τριανδρίας για να γίνει επαγγελματίας με τη φανέλα του Αγροτικού
Αστέρα, όπου αγωνίστηκε τη διετία 2008-10. Οι καλές του εμφανίσεις τον έφεραν στη
Super League και την ομάδα της Κέρκυρας, όπου αγωνίστηκε τη σεζόν 2010-11 καταγράφοντας 6 συμμετοχές. Η σεζόν 2011-12 ήταν και η πιο παραγωγική του, αφού με τα
χρώματα της Αναγέννησης Επανομής κατέγραψε 24 συμμετοχές και 5 γκολ στο πρωτάθλημα της Football League. Εχει αγωνιστεί ακόμα στην Λάρισα και Ολυμπιακό Βόλου.
***Ο Πανελευσινιακός πραγματοποίησε άλλες δύο σπουδαίες μεταγραφές προκειμένου να παρουσιαστεί δυνατός. Συγκεκριμένα οι <<σταχυοφόροι>>απέκτησαν τον Σέρβο
μεσοεπιθετικό Στέφαν Σκέρμπο 23 ετών και τον Τσέχο Ζάν Χαρούζα 27 ετών κεντρικό
αμυντικό.

Παρελθόν και ο Ρούσσεφ από τον Πανελευσινιακό

Αλλος ένας ποδοσφαιριστής αποχώρησε από τον Πανελευσινιακό μετά τους Αλεξανδρόπουλο, Αρχοντάκη, Αλεξανδρόπουλος,
Τσουμάγκας, Ατματσίδης, Σκαφτούρος και Κατσικιά. Ο λόγος για τον μεγάλο Βούλγαρο ποδοσφαιριστή,Ιβάν Ρούσσεφ.

ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
ΣΤΟΝ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟ;

Δύο ξένοι επιθετικοί από
Βέλγιο και Βουλγαρία, συμμετείχαν στην χθεσινή προπόνηση του Αχαρναϊκού.
Οι παίκτες θα πάρουν μέρος
στις προπονήσεις των επόμενων ημερών προκειμένου ο
τεχνικός Γιώργος Βαζάκας να
σχηματίσει ασφαλή άποψη
για την αξία τους.
Από εκεί και πέρα, όλοι οι
ποδοσφαιριστές του Αχαρναϊκού συμμετέχουν κανονικά στο
πρόγραμμα μιας και δεν υπάρχουν προβλήματα με τραυματισμούς.

ΦΙΛΙΚΟ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι
παίκτες του Πανελευσινιακού μετά το
τριήμερο ρεπό που έδωσε ο προπονητής Γιώργος Μαραντάς ενόψει Χριστουγέννων.
Εν τω μεταξύ σήμερα έχει προγραμματιστεί φιλικό παιχνίδι στο στάδιο
Ελευσίνας με την Καλλιθέα στις 15:00.
Ο εν λόγω τεχνικός θα χρησιμοποιήσει
όλους τους παίκτες καθώς και τις μεταγραφές που αποκτήθηκαν.
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ΗΤΤΑ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΓΟΥΒΑ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΠΑΝΙΩΝΙΟ 68-70
Παλικαρίσια νίκη στην προσπάθεια που κάνει για να
ξεκολλήσει από το... βυθό της βαθμολογίας πήρε το
Σάββατο ο Πανιώνιος στην Ελευσίνα.
Οι «κυανέρυθροι» επικράτησαν 70-68 του Πανελευσινιακού, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Α1 μπάσκετ των Ανδρών, και με το πρώτο εφετινό «διπλό»
ατενίζουν με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον. Αυτή
ήταν και η τρίτη νίκη των παικτών του Βαγγέλη Αλεξανδρή στη σεζόν, στη προσπάθειά τους να ξεφύγουν από
τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Στις τέσσερις
επιτυχίες έμειναν οι γηπεδούχοι στο πρωτάθλημα.
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Κορόλεφ με 19
πόντους και 9 ριμπαόυντ, ενώ για την ομάδα της Ελευσίνας, ο Κερτ Λούμπι με 12.
Ο Πανιώνιος ήταν καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια
του παιχνιδιού και έτσι κατάφερε να φτάσει στο
«διπλό». Η ομάδα της Νέας Σμύρνης ξεκίνησε πολύ
δυναμικά και ήταν ιδιαίτερα εύστοχη στην τελική προσπάθεια.
Καταπληκτικό ξεκίνημα έκανε, ο Πανιώνιος στην
Ελευσίνα, καθώς στη πρώτη περίοδο έφτασε τη διαφορά μέχρι και τους δεκαεπτά πόντους! Δύο λεπτά χρειάστηκε να περάσουν για να έχουμε σκορ στο ματς, με
τον Ταμπς να πετυχαίνει το πρώτο καλάθι για τον
Πανιώνιο και ο Τζόνσον να απαντά για τον Πανελευσινιακό. Οι φιλοξενούμενοι άρχισαν από εκεί και πέρα να
«χτίζουν» το προβάδισμά τους.Στο 4′ το σκορ ήταν 2-8
και στο 5′ 6-11. Το επόμενο πεντάλεπτο της περιόδου
ήταν ονειρικό για τους Νεοσμυρνιώτες. Έτρεξαν ένα
σερί 10-0 για το 6-21 στο 7′, με την περίοδο να κλείνει
στο +16 με τρίποντο του Βεργίνη στα τελευταία δευτερόλεπτα.

μενοι πέτυχαν μόνο δύο πόντους (63-70 στο 36′). Στα
τέσσερα λεπτά που έμειναν, ο Πανιώνιος έμεινε άποντος. Οι γηπεδούχοι μείωναν σιγά-σιγά στο σκορ, αλλά
ήταν και αυτοί, όπως και οι αντίπαλοί τους, πολύ άστοχοι. Το 67-70, 2:54 πριν από το τέλος, έμεινε μέχρι τα
τελευταία 00:10, όταν ο Βασιλόπουλος με 1/2 βολές
έκανε το 68-70. Στην αμέσως επόμενη φάση, ο Ταμπς
έκανε βήματα και οι γηπεδούχοι είχαν μια τελευταία
ευκαιρία για μια μεγάλη ανατροπή. Η οποία, όμως, δεν
έγινε ποτέ, καθώς ο Μάρκοβιτς αστόχησε σε τρίποντο
0:07 πριν από τη λήξη. Έτσι το τελικό σκορ βρήκε νικητή τον Πανιώνιο, ο οποίος πήρε ένα πάρα πολύ σημα

Τελείως διαφορετική ήταν η κατάσταση στο δεύτερο
δεκάλεπτο. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, και πλησίασαν
αρκετά στο σκορ. Αρχικά, με τρίποντο του Αθανασούλα,
έκαναν το 25-35 στο 14′ και ένα λεπτό μετά, ξανά με τρίποντο, ο Μάρκοβιτς έφερε τη διαφορά στους -5 (30-35
στο 15′). Τρία λεπτά πριν από το ημίχρονο και πάλι ο
Μάρκοβιτς μείωσε στο καλάθι (34-36). Ο Πανιώνιος,
στα εναπομείναντα λεπτά για την ανάπαυλα, έδειξε να
ξεπερνά το «μπλάκ άουτ» της δεύτερης περιόδου και,
προς τη λήξη της, άνοιξε λίγο τη «ψαλίδα» για το 38-46
του πώτου ημιχρόνου.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε νευρικά και για τις δύο
ομάδες με το καλό επιθετικό παιχνίδι του πρώτου εικοσαλέπτου να απουσιάζει. Έξι πόντους εκατέροθεν,
σημειώθηκαν στα πρώτα πέντε λεπτά της τρίτης περιόδου, για το 44-52 στο 25′. Ο Ταμπς με τρίποντο έδωσε
ξανά στον Πανιώνιο «αέρα» έντεκα πόντων, με τους
Αβραμίδη και Λούμπι να απαντούν για το 48-55. Ο
Πανελευσινιακός, ωστόσο, μείωσε κι άλλο τη διαφορά,
53-57, 00:38 πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου, η
οποία και βρήκε μπροστά τους φιλοξενούμενους με 5359.
Στις αρχές του τελευταίου δεκαλέπτου ο Πανιώνιος
διατηρούσε ένα σταθερό, αλλά όχι ασφαλείας, προβάδισμα. Στο 35′ η διαφορά ήταν στους έξι πόντους (6268). Από εκείνο το σημείο και μετά, όμως, οι φιλοξενού

ντικό διπλό (το πρώτο τους φέτος) στη προσπάθειά
του να ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.
Δεκάλεπτα: 15-31, 38-46, 53-59, 68-70

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ(Κουστένης): Λούμπι 12 (5/8δίπ.
, 2/3βολ., 12ριμπ. , 1κλ., 1λάθ.), Κοξ 3 (1/2τρίπ. ,
1ριμπ. ), Ρόμπινσον 4 (1/6δίπ. , 0/2τρίπ. , 2/2βολ.,
4ριμπ. , 1ασ., 1κλ., 1λάθ.), Τσακαλέρης 8 (3/5δίπ. ,
2/4βολ., 2ριμπ. ), Βασιλόπουλος 1 (1/2βολ., 1ασ.,
2λάθ.), Αθανασούλας 9 (1/2τρίπ. , 66/6βολ., 2ριμπ. ,
1λάθ.), Μάρκοβιτς 5 (1/2δίπ. , 1/7τρίπ. , 5ριμπ. , 4ασ.,
1κλ., 1λάθ.), Δορκοφίκης 4 (0/1δίπ. , 0/2τρίπ. , 4/6βολ.,
1ριμπ. ), Ιωάννου 6 (2/4δίπ. , 0/1τρίπ. , 2/2βολ., 6ριμπ.
, 1λάθ.), Τζόνσον 10 (3/9δίπ. , 0/5τρίπ. , 4/4βολ.,
4ριμπ. , 2λάθ.), Αβραμίδης 6 (3/7δίπ. , 3ριμπ. , 3ασ.,
1κλ., 1λάθ.).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Αλεξανδρής): Ταμπς 12 (2/4δίπ. ,
2/6τρίπ. , 2/2βολ., 3ριμπ. , 1κλ., 2λάθ.), Ξανθόπουλος
5 (1/4δίπ. , 1/4τρίπ. , 3ριμπ. , 9ασ., 1κλ., 1λάθ.), Βεργίνης 12 (2/6δίπ. , 2/5τρίπ. , 2/2βολ., 1ριμπ. , 1ασ., 1κλ.,
2λάθ.), Σπυρόπουλος, Στραντ 6 (0/1δίπ. , 2/5τρίπ. ,
0/4βολ., 3ριμπ. , 1ασ., 1λάθ.), Μοτσενίγος 2 (1/1δίπ. ,
2ριμπ. ), Γουντς 2 (1/2δίπ. , 2ριμπ. ), Κόλεμαν 12
(3/8δίπ. , 6/8βολ., 13ριμπ. , 1ασ., 1κλ., 3λάθ.), Κορόλεφ
19 (6/13δίπ. , 1/4τρίπ. , 4/5βολ., 13ριμπ. , 2ασ., 2κλ.,
2λάθ.)

ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΤΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ:
"Θέλω να πω για τον κόουτς Κουστένη ότι είναι ένα από
τα καλύτερα παιδιά και έχει μεταμορφώσει
την
ομάδα της Ελευσίνας. Του αξίζουν
μπράβο. Αν για
την Ελευσίνα ήταν
κομβικό παιχνίδι
φανταστείτε ήταν
για τη δική μας
ομάδα. Περάσαμε μια σοκαριστική εβδομάδα με τον
τραυματισμό του καλύτερου μας παίκτη του Χάνκοκ και
δεν χαρήκαμε τίποτα, ούτε Χριστούγεννα, ούτε γαλοπούλες. Και μάλιστα τη στιγμή που κάναμε αλλαγή με
τον Ταμπς, ο οποίος θα μας έδινε αυτά που έλειπαν
από την ομάδα. Είμαι ευτυχισμένος στον Πανιώνιο από
την αγάπη του κόσμου και είμαι υπερήφανος για τα παιδιά που δουλεύουν καταπληκτικά σε απίστευτους ρυθμούς. Είμαι σίγουρος πως με την προσπάθεια που
κάνουμε θα πετύχουμε τον στόχο μας. Για το παιχνίδι
είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Κάναμε καλό ξεκίνημα
που μας επέτρεψε να μείνουμε στο παιχνίδι όταν κάναμε τα λάθη που ήταν οδυνηρά στο τέλος και παραλίγο

να χάσουμε τον αγώνα. Αυτή όμως είναι η ομορφιά του
μπάσκετ. Καλή συνέχεια στον Τζίμη και μακάρι να μείνουν και οι δύο ομάδες"

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ
"Ευχαριστώ τον
κόουτς για τα
καλά λόγια. Θα
πρέπει να πω τα
δεκαπλάσια για
τον
Πανιώνιο
που δεν έχει
καμία σχέση με
την ομάδα που
ξεκίνησε
το
πρωτάθλημα.
Είχαμε πει στα παιδιά πως ο τραυματισμός του Χάνκοκ
θα συσπείρωνε τους υπόλοιπους παίκτες του Πανιωνίου και αυτό φάνηκε από το πρώτο λεπτό. Εμείς χάσαμε τις περισσότερες μονομαχίες και έτσι βρεθήκαμε
πίσω με μεγάλη διαφορά.
Στη συνέχεια όπως ήταν φυσιολογικό αντιδράσαμε,
αλλά συνεχώς κυνηγούσαμε στο σκορ. Θα μπορούσαμε και με τύχη στο τέλος να κερδίσουμε τον αγώνα με
ένα σουτ. Δεν έχω κανένα παράπονο από τα παιδιά
που δουλεύουν πολύ καλά.

Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια. Εμείς
έχουμε πετύχει το αρχικό μας πλάνο που ήταν τέσσερις
νίκες μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου και το λέω γιατί
τώρα έχουμε τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
Στο δεύτερο γύρο θα παλέψουν όλες οι ομάδες μέχρι
τέλους. Πρέπει να δουλέψουμε στη διακοπή για να επιστρέψουμε πιο έτοιμοι. Συγχαρητήρια στον Πανιώνιο
για τη νίκη και καλή συνέχεια".

ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ ΚΟΡΟΛΕΒ: "Το παιχνίδι ήταν σκληρό.
Ξεκινήσαμε καλά και είχαμε το πλεονέκτημα και τον
χρόνο όταν κάναμε λάθη. Οι διαιτητές ήταν σκληροί
απέναντί μας και δεν υπήρχε κανένας σεβασμός. Το
ξέραμε από τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και κατά κάποιο τρόπο ήμασταν προετοιμασμένοι.
Πήραμε μια σπουδαία νίκη και είμαστε πολύ χαρούμενοι".

ΔΗΜΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: "Ήταν ένα παιχνίδι για το οποίο
είχαμε δουλέψει πολύ. Ήταν κομβικό για τη συνέχεια
του πρωταθλήματος. Ξεκινήσαμε νωθρά και προσπαθήσαμε στη συνέχεια να το γυρίσουμε. Ανά διαστήματα
πλησιάζαμε στο σκορ, αλλά δεν είχαμε διάρκεια στην
απόδοσή μας. Καλή συνέχεια στον Πανιώνιο και συγχαρητήρια για τη νίκη του".
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Σκηνές Φαρ Ουέστ στο Ελληνικό:
39χρονος βγήκε στο μπαλκόνι και
πυροβολούσε στο δρόμο

Πανικός επικράτησε τα ξημερώματα της κυριακής στην
οδό Αεροπορίας στο Ελληνικό. Γύρω στις 04:00 το
πρωί της Κυριακής ένας 39χρονος Έλληνας, ο οποίος
πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, βγήκε στο μπαλκόνι κρατώντας ένα όπλο.
Οι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία και άρχισε να
πυροβολεί στο δρόμο αλλά και κατά των αστυνομικών
οι οποίοι έφτασαν στο σημείο.
Οι αστυνομικοί απάντησαν στους πυροβολισμούς και
τον έχουν τραυματίσει στον γλουτό και τον μηρό, ενώ
έχει μεταφερθεί ήδη στον Ευαγγελισμό.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Αποζημίωση
υποχρεούται να
πληρώσει ο ΟΕΚ
γιατί δεν παρέδωσε
έγκαιρα σπίτι
Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών υποχρέωσε τον Αυτόνομο
Οργανισμό Εργατικής
Κατοικίας να καταβάλει
το ποσό των 36.240
ευρώ, ως ηθική ικανοποίηση, για την αποκατάσταση της ηθικής
βλάβης που υπέστησαν τα τέσσερα παιδιά
του
αποβιώσαντος
δικαιούχου εργατικής
κατοικίας στην περιοχή της Έδεσσας.
Το ποσό της ηθικής
βλάβης που επιδικάστηκε ανάγεται στο ότι
ο Οργανισμός παράνομα και παρά την
δικαστική
δικαίωση
του
αποβιώσαντος
δικαιούχου της εργατικής κατοικίας δεν μερίμνησε έγκαιρα να την
παραδώσει στα παιδιά
του.
Ειδικότερα, το δικαστήριο έκρινε ότι οι
παραλείψεις του επίμαχου Οργανισμού να

συμμορφωθεί προς τις
δικαστικές αποφάσεις
και να χορηγήσει την
κατοικία του δικαιούχου στους κληρονόμους τους, προκάλεσε
σε αυτούς «ζημία
δεδομένου ότι τους
στέρησε τα οφέλη από
την χρήση της κατοικίας», ενώ παράλληλα
«προκάλεσε και μείωση της προσωπικότητας τους».
Κάτι που καταδείκνυε
ότι η συμπεριφορά του
επίμαχου Οργανισμού
«καταδεικνύει αδιαφορία, έλλειψη σεβασμού
και πλήττει την αξιοπρέπεια τους», ενώ
«ενέχει και απαξία,
αλλά και μειώνει το
κύρος τους», αλλά την
ίδια στιγμή στερεί από
τους
κληρονόμους
«την ηθική ικανοποίηση και χαρά να απολαύσουν περιουσιακά
δικαιώματα που δικαιούνται».

ΑΧΑΙΑ: Προσπάθησαν να αφαιρέσουν
σιδηροδρομικό
υλικό ενός τόνου
και αξίας 10.000
ευρώ

Ψαθόπυργο έχοντας μαζί
τους έναν τροχό κοπής
μετάλλων.
Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τον τροχό αφαίρεσαν
από την σιδηροδρομική
γραμμή μεταλλικά κομμάτια,
μήκους έξι μέτρων το καθένα
και συνολικού βάρους ενός
τόνου. Όμως οι τρεις δράστες
έγιναν αντιληπτοί από περιοίκους, οι οποίοι ειδοποίησαν
την Αστυνομία. Στην περιοχή
έσπευσαν αστυνομικοί της
'Αμεσης Δράσης και της
Ασφάλειας Πατρών οι οποίοι
συνέλαβαν τον 51χρονο την
στιγμή που ήδη είχαν φορτώσει στο φορτηγό τα σιδηροδρομικό υλικό, ενώ οι δύο
συνεργοί του πρόλαβαν να
διαφύγουν.

Σιδηροδρομικό υλικό που
ξεπερνά σε βάρος τον ένα
τόνο και σε αξία τα 10.000
ευρώ, επιχείρησαν να αφαιρέσουν τρία άτομα από την
περιοχή του Ψαθόπυργου
Αχαΐας. Η Αστυνομία συνέλαβε έναν 51χρονο, ενώ αναζητά δύο ακόμα άτομα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με
την Αστυνομία, ο 51χρονος
μαζί με τα άλλα δύο άτομα,
πήγαν με φορτηγό στον

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΣΕΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ...
ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Ψήφο εμπιστοσύνης» στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης -δηλαδή στη μερική και στην εκ περιτροπής εργασία- δίνουν οι εργοδότες με βάση τα επίσημα στοιχεία.
• Μόνο το 44% των νέων προσλήψεων αφορά πλήρη απασχόληση, ενώ οι υπόλοιποι εργαζόμενοι καλούνται να «ξεχάσουν» το
παραδοσιακό οκτάωρο για να βρουν μια θέση στον ιδιωτικό τομέα.
Συγκεκριμένα το 37,87% των νέων προσλήψεων αφορά θέσεις μερικής απασχόλησης και το 17,45% εκ περιτροπής εργασία. Η...
τάση αυτή δεν περιορίζεται πλέον στους νεοπροσληφθέντες αλλά σταδιακά επεκτείνεται και στους «παλαιούς» εργαζομένους, οι
οποίοι με νέες συμβάσεις εγκαταλείπουν την πλήρη απασχόληση.
Μόνο μέσα στον Νοέμβριο 2.736 συμβάσεις μετατράπηκαν από πλήρη σε μερική απασχόληση. Την ίδια στιγμή, 1.106 συμβάσεις μετατράπηκαν σε εκ περιτροπής εργασία με συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου και 508 με μονομερή απόφαση του εργοδότη.

Αδειάζει η κλεψύδρα της πλήρους απασχόλησης
Το πρώτο δεκάμηνο του 2014 όσοι απασχολούνταν με μερική ή εκ περιτροπής εργασία στον ιδιωτικό τομέα ανέρχονται σε
333.918 άτομα (ποσοστό 21,18%). Το 2013 ανέρχονταν σε 277.523, δηλαδή την τελευταία χρονιά υπήρξε μία αύξηση κατά 58.386
άτομα.
Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που καταγράφονται στο πρόγραμμα «Εργάνη» για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά
εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρεται πως το 30% του συνόλου των εργαζομένων δουλεύει λιγότερες από 35 ώρες την εβδομάδα και
συγκεκριμένα:
• To 10,67% απασχολείται από 20,1 έως 35 ώρες.• Το 14,17% εργάζεται από 10,1 έως 20 ώρες.
• Το 3,95% δουλεύει από 4,1 έως 10 ώρες.• Το 1,78% εργάζεται κάτω από 4 ώρες την εβδομάδα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία για το ύψος των μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, για έξι στους δέκα εργαζομένους οι μισθοί δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ (αφορά πλήρως αλλά και μερικώς απασχολούμενους).Μάλιστα το 8,95% των
εργαζομένων αμείβεται στα όρια του κατώτατου μισθού. Στον αντίποδα, μόνο ο ένας στους δέκα εργαζομένους έχει καταφέρει να
«διατηρήσει» τον μισθό του πάνω από το φράγμα των 2.000 ευρώ.
Η υποχώρηση των μισθών και η αύξηση της ανεργίας επηρεάζουν άμεσα και τα έσοδα των Ταμείων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται
για το μέλλον των συντάξεων. Σύμφωνα με μελέτες, η παρατεταμένη διατήρηση υψηλών ποσοστών ανεργίας «κοστίζει» στο σύστημα 6,5 δισεκατομμύρια, ενώ οι ετήσιες απώλειες από τη μείωση των μισθών είναι 4 δισεκατομμύρια ευρώ.
Αναφερόμενος στις εξελίξεις στο Ασφαλιστικό, ο Σάββας Ρομπόλης, ομότιμος καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, χαρακτηριστικά σημειώνει πως «η έξαρση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης και η υποχώρηση των μισθών επηρεάζουν αρνητικά τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και πιέζουν προς τα κάτω τις συντάξεις των σημερινών και μελλοντικών εργαζομένων».
Αξίζει να σημειωθεί πως, με βάση στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, περισσότεροι από 850.000 εργαζόμενοι είναι
απλήρωτοι για πάνω από τέσσερις μήνες, ενώ υποχωρούν διαρκώς οι κλαδικές συμβάσεις. Τουλάχιστον επτά στους δέκα εργαζομένους έχουν υπογράψει ατομική σύμβαση, ενώ μέσα σε τέσσερα χρόνια υπήρξαν σχεδόν 1.500 επιχειρησιακές συμβάσεις, με
τις μειώσεις στις αποδοχές να είναι από 10% έως και 40%.
Με βάση το Ινστιτούτο (ΙΝΕ), οι μέσες ετήσιες μεικτές αποδοχές στην Ελλάδα ανά απασχολούμενο είναι μικρότερες από αυτές
της Σλοβενίας και της Κύπρου και διαμορφώνονται στα 21.930 ευρώ. Οι αντίστοιχες αποδοχές είναι περίπου 35.000 ευρώ στην
Ισπανία, 39.000 ευρώ στη Γερμανία, 49.000 ευρώ στη Γαλλία και 45.000 ευρώ στην Ιρλανδία.

Δραματική επιχείρηση διάσωσης των
επιβαινόντων στο Norman Atlantis
Στη δημοσιότητα η πρώτη λίστα με Έλληνες
επιβάτες που απομακρύνθηκαν

Στους 131 ανέρχονται οι διασωθέντες στην επιχείρηση
αερομεταφοράς με ελικόπτερα των εγκλωβισμένων στο
πλοίο Norman Atlantis. Οι διασωθέντες διακομίζονται σε
παραπλέοντα πλοία. Στις επιχειρήσεις συνδράμουν από ελληνικής πλευράς δύο σούπερ πούμα
και ένα C-130.
Η πρώτη λίστα με Έλληνες επιβάτες που απομακρύνθηκαν
από το Norman Atlantic δόθηκε
στη δημοσιότητα από το υπουργείο Ναυτιλίας.
Οι Έλληνες που ήδη βρίσκονται στο SPIRIT OF PIRΑEUS:
Πατούνας Νίκος, Πατούνα Αλεξάνδρα, Πατούνας Γιάννης, Βραβορίτη Ματίνα, Τουζλούδης Γεώργιος, Νάνος Βασίλης,
Τσαντακίδης Φώτιος, Θεοδωρίδης Αντώνιος, Κενανίδης
Μάκης, Τσούκις Ευάγγελος, Νατσιοπούλου Ευαγγελία,
Τσιλιόπουλος Κωνσταντίνος, Καλογεράκης Ιωάννης, Μαυραγάνης Βασίλειος, Σταμπολίτης Σωτή

ριος,Κωνσταντινίδης Ιωάννης, Ευτηριάδης Νικόλαος,
Μέσκας Μιχαήλ, Κωνσταντινίδης Λεωνίδας, Σούφης
Παναγιώτης, Τσόνας Αθανάσιος, Τσόνας Δημήτριος, Τσόνας Σεβαστιανός, Μάμιλλος Πετράκης και Φερμαντζής
Αθανάσιος.
Οι Έλληνες που μεταφέρθηκαν στο Λέτσε: Μπονάρου
Μαρία, Ταβριζέλου Βασιλική και Κεραμά Νεφέλη.
Οι εθνικότητες των επιβατών: 1 Ρουμάνος, 2 Ρώσοι, 6
Αυστριακοί, 2 Ούγγροι, 10 Ελβετοί, 1 Κροάτης, 8 Γεωργιανοί, 5 Σύροι, 1 Σουηδός,
1 Καναδός, 2 Ουκρανοί, 1
Αιγύπτιος, 18 Γερμανοί, 54
Τούρκοι, 2 Αφγανοί, 22
Αλβανοί, 1 Μαλτέζος, 7
Βούλγαροι, 3 απ ό την
ΠΓΔΜ, 2 Βρετανοί, 22 Ιταλοί, 3 Ολλανδοί, 3 Βέλγοι, 9
Γάλλοι, 2 Ιρακινοί, 234
Έλληνες.
Από το πλήρωμα: 22 Ιταλοί και 34 Έλληνες.
Επιβάτες του φλεγόμενου
πλοίου, ανέφεραν ότι στην περιοχή έφτασε και ένα μεγάλο επιβατηγό σκάφος των Μινωικών Γραμμών, Europa
Cruise, το οποίο κατέβασε στη θάλασσα σωστικές λέμβους, αδυνατεί ωστόσο να προσεγγίσει το Norman
Atlantic, λόγω θαλασσοταραχής.»

Α. Σαμαράς: Η ευθύνη των εκλογών θα βαρύνει όσους δεν ψηφίσουν Πρόεδρο

Σε όσους βουλευτές δεν ψηφίσουν Πρόεδρο της Δημοκρατίας ούτε στην τρίτη και τελική ψηφοφορία της Δευτέρας επέρριψε την ευθύνη των εκλογών ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε συνέντευξη του στη ΝΕΡΙΤ. Δήλωσε επίσης ότι ο ίδιος
κάνει τα πάντα για να εκλεγεί Πρόεδρος και να αποφευχθούν εκλογές, τις οποίες δεν θέλει ο λαός και δε χρειάζεται η χώρα,
προκειμένου να αποσείσει την κατηγορία πως στην πραγματικότητα επενδύει σε σενάρια αριστερής παρένθεσης.
Ο πρωθυπουργός επέλεξε τελικά να πραγματοποιήσει την αναμενόμενη πολιτική παρέμβαση του στην τελική ευθεία πριν
την προεδρική εκλογή ή τις πρόωρες κάλπες με συνέντευξη και όχι με νέο διάγγελμα.
Επανέλαβε δε την πρόταση της περασμένης Κυριακής για συναινετική εκλογή Πρόεδρου, διεύρυνση του κυβερνητικού σχήματος και εκλογές ακόμη και στο τέλος του 2015, χωρίς όμως να οριστεί ημερομηνία εκλογών.Ο κ.Σαμαράς υπογράμμισε πολλές φορές ότι «ο κόσμος δεν θέλει πρόωρες εκλογές» και πως «εγώ έκανα και κάνω τα πάντα για να βγει Πρόεδρος και να
αποφευχθούν πρόωρες εκλογές γιατί αυτό είναι το εθνικό συμφέρον και το δικό μου χρέος» και προειδοποίησε για «θανάσιμους κινδύνους που περικλείουν ανόητα νταηλίκια που θα μας φέρουν σε σύγκρουση με τους εταίρους. Όσοι αυτά επιδιώκουν είτε είναι ανόητοι είτε εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα».
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Η KSM Human Resources ΕΛΛΑΣ.
για λογαριασμό μεγάλης εταιρείας πελάτη της στον
χώρο των πετρελαιοειδών,
ζητεί Υπαλλήλους Πρατηρίου Καυσίμων
για τη λειτουργία του ιδιολειτουργούμενου
πρατηρίου καυσίμων στην Μαγούλα
και στην Ν Πέραμο.
Απαραίτητα κάτοικος Μεγάρων, Ελευσίνας,
Ασπροπύργου, Νέας Περάμου,Μάνδρας,Μαγούλας.

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών
στο mail: cv@ksmhr.gr
ή μέσω fax στον αριθμό 2118008866.
8.11.14

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ
MSc. Πανεπιστημίου Αθηνών

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

(18.3.13)

21.11.11

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

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

16.11.12

Ορθοπεδικός - Χειρούργος

- Αθλητικές κακώσεις
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση
- Παιδοορθ/κα προβλήματα
- Θεραπεία τενοντίτιδων
με αυτόλογους βιολογικούς
παράγοντες PRP
Για άνεργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ επίσκεψη με τιμολόγηση
ΕΟΠΥΥ.Χατζηδάκη 39 & Δήμητρος γωνία (έναντι Δημαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com
Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
και της Κλινικής Ιπποκράτης
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο διαμέρισμα στην οδό Παλαιολόγου, 40
τ.μ. με τζάκι και καλοριφέρ.
Διαθέτει 2 κρεβατοκάμαρες
σαλόνι - κουζίνα και είναι επιπλωμένο. Τηλ. 6984188137
Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονοκατοικία 100τμ με ηλιακό, θέρμανση, τζάκι, πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948 911
222 κα Βασιλείου. (22.9.14)
Ενοικιάζεται πλήρως επιπλωμένο οροφοδιαμέρισμα 90 τμ
στη Μάνδρα, πλησίον της
κεντρικής πλατείας, σε διώροφη οικοδομή, επί οικοπέδου
500 τμ, με κήπο. Ενοίκιο:450
ευρώ. Είναι σε άριστη κατάσταση, διαθέτει αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμό και θέση σταθμεύσεως. Τηλ επικοινωνίας:
210-5555391, 6937895583
Ενοικιάζεται ισόγεια κατοικία
60 τμ στην Ελευσίνα, με
αυτό- νομη θέρμανση. Τηλ.
επικοινω νίας 6977680930.
(16.7.14)
Ενοικιάζεται στη Μάνδρα διαμέρισμα 125 τ.μ.ισόγειο σε διόροφη οικοδομή, 3 κρεββατοκάμαρες, 2 μπάνια, ηλιακός, επιδαπέδια θέρμανση, ΔΕΗ &
ΕΥΔΑΠ πληρωμένα λόγω
φωτοβολταϊκών. 450€/μήνα

συζητήσημη. Τηλ:
6987165866, κος Τσάμος.
(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 φούρνος - πιτσαρία
σε άριστη κατάσταση στον
Ασπρόπυργο.
Πληροφορίες στο
6938003457 (15.12.14)
ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρομάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120
τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδομήσιμος, σε τριώροφη οικοδομή με πιλοτή. Πωλείται και
χωριστά, ήσυχο σημείο, τιμή
ευκαιρίας. Τηλ. 6973315768
(7.5.14)

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

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
Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)
Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)
Φιλόλογος καθηγήτρια κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου,με
12ετή εμπειρία μαθημάτων
θεωρητικής κατεύθυνσης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου.Τηλέφωνα: 210-5540847,
6932425665(19.9.13)
ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
· ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ CNC
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επικοινωνίας 2105552260.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΠΗ & Παιδικοί Σταθμοί
έψαλλαν τα κάλαντα
στο Δήμο Αχαρνών
Τις χορωδίες των ΚΑΠΗ και των Παιδικών Σταθμών του Δήμου
υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός στην
αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών.
Οι πολυμελείς χορωδίες έψαλλαν τα κάλαντα στον Δήμαρχο
Αχαρνών και τους Αντιδημάρχους κκ Αναστάσιο Χίο, Γιώργο
Δασκαλάκη και Παναγιώτη Πολυμενέα.
Ο Δήμαρχος κ Κασσαβός αντάλλαξε ευχές και τους ευχαρίστησε όλους θερμά για την εορταστική ατμόσφαιρα, τονίζοντας
πως: «Καλωσορίζω στο Δήμο Αχαρνών τους μικρούς μας
φίλους από τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, και τα μέλη
της χορωδίας των ΚΑΠΗ. Όλοι μας, μικροί και μεγάλοι έχουμε
δικαίωμα στη χαρά και τη θαλπωρή των γιορτών. Η πόλη μας,
μάς χρειάζεται όλους για να ζωντανέψει ξανά. Εύχομαι σε όλους
καλές γιορτές με αγάπη, υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη».

· ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
ΖΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ CNCCAM.
Τηλ Επικοινωνίας
2105552260.(11.6.14)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Με προϋπηρεσία και συστάσεις, για πλήρη απασχόληση σε
φαρμακείο στον Ασπρόπυργο
Αττικής.Απαραίτητες γνώσεις
Η/Υ,αγγλικών και πιστοποιημένο πτυχίο βοηθού φαρμακείου.
Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .
Τηλέφωνο-Φαξ:
2105575911(έπειτα απο τηλεφωνική συννενόηση)
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει
τη φύλαξη παιδιών στην
περιοχή της Ελευσίνας. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)
Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμένων καθώς και τις οικιακές
εργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)

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: 2105573042. Fax: 210-5576988
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Σαλαμίνος 40,
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνα: 2105571472, 210-5570337. Fax:
210-5575184. Κινητά:
6979221888, 6979221885.

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

Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . Τηλεφωνο επικοινωνιας:6908855698
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)
2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5546674-5546285

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΘΡΙΑΣΙΟ-15

ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560
(ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210
2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210
5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55465795546930
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
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
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Τεράστια εξοικονόμηση ενεργειακού κόστους
της τάξης των 300 έως 350 εκατ. ευρώ

Οι επιχειρήσεις από τον κλάδο των μετάλλων, του τσιμέντου και των πλαστικών,
αλλά και η χαλυβουργία είναι οι μεγάλοι ωφελημένοι του πακέτου μέτρων.

Μ

Έναρξη της διακοψιμότητας από την 1η Ιανουαρίου του 2015.
Το μέτρο δίνει το δικαίωμα διακοπής χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ώρες
αιχμής και το ετήσιο όφελος για τις επιχειρήσεις είναι 60 εκατ. ευρώ.

εγάλες επιχειρήσεις από τον κλάδο
των μετάλλων, του τσιμέντου και των
πλαστικών και η χαλυβουργία είδαν
σε διάστημα τουλάχιστον ενός έτους
να υλοποιούνται αποφάσεις, κατόπιν βέβαια και
δικών τους πιέσεων, οι οποίες είχαν ευεργετική
επίδραση στο κόστος λειτουργίας τους.
Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του ελληνικού
πακέτου διάσωσης των βιομηχανιών, τόση περίπου ήταν η επιβάρυνση των νοικοκυριών από την
αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο
πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις έρχονται σε μία εποχή που και
πάλι βγαίνουν κερδισμένες λόγω της μεγάλης
πτώσης των καυσίμων αλλά και των επικείμενων
μειώσεων των τιμών του φυσικού αερίου. Οι αποφάσεις ελήφθησαν σταδιακά και η εισήγησή τους
στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά έγινε από
τον υφυπουργό ΠΕΚΑ Μάκη Παπαγεωργίου.
Η ΡΑΕ
Το «πακέτο» μέτρων λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις αν συνυπολογιστούν και παρεμβάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και του υφυπουργού ΠΕΚΑ για τη μείωση του κόστους ρεύματος στη χονδρεμπορική αγορά. Αυτές είναι της
τάξης των 200 εκατ. Τότε το συνολικό όφελος ανεβαίνει στα 500 με 560 εκατ. Βέβαια στην περίπτωση αυτή πρέπει να σημειωθεί ότι κερδισμένα βγαίνουν και τα νοικοκυριά, υπό την προϋπόθεση
όμως η ΔΕΗ, που έχει και τη δεσπόζουσα θέση
στην αγορά, να μετακυλίσει τις μειώσεις.
Οι επιχειρήσεις από τον κλάδο των μετάλλων,
του τσιμέντου και των πλαστικών, αλλά και η χαλυβουργία είναι οι μεγάλοι ωφελημένοι του πακέτου
μέτρων.
Οι επιχειρήσεις από τον κλάδο των μετάλλων,
του τσιμέντου και των πλαστικών, αλλά και η χαλυβουργία είναι οι μεγάλοι ωφελημένοι του πακέτου
μέτρων.
Η «Οικονομία» συγκέντρωσε και παραθέτει τα
μέτρα που ελήφθησαν σταδιακά.

1. Επαναφορά του πλαφόν στο ΕΤΜΕΑΡ
(πρώην τέλος υπέρ ΑΠΕ) που πληρώνουν μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες οι οποίες καταναλώνουν πάνω από 500.000 μεγαβατώρες. Το πλαφόν, παρά τις αντιρρήσεις της τρόικας, επανήλθε
στο 1 εκατ. Δηλαδή από κει και πάνω δεν πληρώνουν το συγκεκριμένο τέλος. Το όφελος υπολογίζεται στα 6 εκατ. ευρώ.
2. Υιοθέτηση αυστριακού μοντέλου επιμερισμού
των χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ. Πρόκειται για την καθιέρωση πολύ μικρότερων συντελεστών χρέωσης
που πληρώνουν οι βιομηχανίες.
3. Εξίσωση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας της
ενεργοβόρου μέσης τάσης με την υψηλή. Το ετήσιο
όφελος είναι της τάξης των 3 εκατ. ευρώ, από ένα
μέτρο που ουσιαστικά βάζει τις επιχειρήσεις της
μέσης τάσης ηλεκτροδότησης να πληρώνουν λιγότερες ΥΚΩ, όπως εκείνες της υψηλής τάσης.
4. Εξίσωση του ΕΤΜΕΑΡ της μέσης τάσης με την
υψηλή, με το ετήσιο όφελος να είναι 10 εκατ.
5. Αντιστάθμιση των ρύπων από CO2. Το μέτρο
εφαρμόζεται στις ευρωπαϊκές χώρες, και η Κομισιόν άναψε το «πράσινο φως» και για τη χώρα
μας. Το όφελος είναι 20 εκατ. ευρώ ετησίως.
6. Εναρξη της διακοψιμότητας από την 1η Ιανουαρίου του 2015. Το μέτρο δίνει το δικαίωμα διακοπής χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ώρες αιχμής
και το ετήσιο όφελος για τις επιχειρήσεις είναι 60
εκατ. ευρώ.
7. Η ΔΕΗ προχώρησε σε νέες εξατομικευμένες
συμβάσεις με ενεργοβόρες βιομηχανίες της μέσης
τάσης. Δίνει μειωμένες τιμές 15% και το όφελος γι'
αυτές είναι 22 εκατ. ευρώ ετησίως.
8. Η ΔΕΗ κάνει νέες μειωμένες συμβάσεις και για
τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μειώνοντας το κόστος κατά 43 εκατ.
9. Στα 65 εκατ. ανέρχεται το ετήσιο όφελος από
τις μειωμένες τιμές στις βιομηχανίες υψηλής
τάσης. Το όφελος είναι για έναν συν έναν (2014 και
2015) χρόνο.
10. Εξοικονόμηση της τάξης του 25% που δεν

μπορεί να υπολογιστεί συνολικά πετυχαίνουν οι
βιομηχανίες που πήραν παράταση για να είναι
στην κατηγορία των «Μεγάλων Πελατών» της
ΔΕΠΑ μέχρι το τέλος του 2015 κι ας μην πληρούν
τα κριτήρια.
11. Το φυσικό αέριο, για την ακρίβεια οι Εταιρείες
Παροχής Αερίου φέρνουν κι άλλες μειώσεις. Πάλι
της τάξης του 25% καθώς στην κατηγορία των
«Μεγάλων Πελατών» υπάγονται και βιομηχανίες
με κατανάλωση μικρότερη των 100 Γιγαβατωρών.
12. Με 20 εκατ. ευρώ ωφελήθηκαν οι επιχειρήσεις και μάλιστα η βιομηχανία από τις νέες τιμές
προμήθειας που συμφώνησαν οι ΔΕΠΑ και η
Gazprom.
13. Αλλα 15 εκατ. προστέθηκαν στα κέρδη,
καθώς οι νέες τιμές του ρωσικού αερίου ίσχυσαν
με αναδρομικότητα.
14. Νέες μειώσεις για τη βιομηχανία στις τιμές
φυσικού αερίου έρχονται από το νέο έτος, λόγω
της πτώσης της τιμής του πετρελαίου. Φόρμουλα
που δεν άλλαξε παρά τις τότε επικρίσεις για τη
συμφωνία.
15. Η ΔΕΠΑ, από τον Ιανουάριο του 2015, αλλάζει τον τρόπο τιμολόγησης σε βιοτεχνίες και μικρομεσαίες βιομηχανίες δίνοντάς επιπλέον μείωση
10%.
16. Ο καθορισμός νέας χαμηλότερης τιμής εκκίνησης δημοπρασιών της ΔΕΠΑ και γενικά οι δημοπρασίες φυσικού αερίου έφεραν το 2014 όφελος
12 εκατ., σε όσες επιχειρήσεις συμμετείχαν. Με τη
νέα ετήσια δημοπρασία και τις τριμηνιαίες για το
2015 το επιπλέον όφελος θα είναι 5 εκατ. και
αφορά και περισσότερες βιομηχανίες, με τροπολογία.
Αν στα 300 με 350 εκατ. των 16 μέτρων συνυπολογιστούν και μέτρα που δρομολογούνται ή έχουν
ληφθεί για τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας, π.χ. κατάργηση μηχανισμών ανάκτησης μεταβλητού κόστους για τις μονάδες παραγωγής ρεύματος από φυσικό αέριο κλπ., τότε το όφελος μεγαλώνει κατά περίπου 200 εκατ.

