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ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΓΈΘΝΙΚΗ: 
Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ
Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΣΤΗΝ

ΜΑΝΔΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΧΑΙΚΗ
Ο ΒΥΖΑΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕ
ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΣΕ ΝΟΙΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! 
Συγκέντρωση τροφίμων, ρούχων, 

φαρμάκων & ειδών πρώτης ανάγκης
Για την ενίσχυση των κοινωνικών

δομών του δήμου Αχαρνών 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ.
Από την Κοινωφελή Επιχείρηση

Δήμου Φυλή, προκειμένου 
να παραμείνουν οι υπηρεσίες στην

πολύπαθη περιοχή

«Πρωινή επίσκεψη» 
στην Περιφερειακή Ενότητα

Δυτικής Αττικής από μαθητές του
1ου ΕΠΑΛ Ελευσίνας

Ζήτησαν απαντήσεις
και λύσεις για το 
πρόβλημα της 

ελλιπούς μεταφοράς

Τον τρόπο
ασφάλισης των

πρωτοεμφανιζό-
μενων δημάρχων 

Προσδιορίζει με
έγγραφό του 
το υπουργείο 
Εσωτερικών 

Μια μεγάλη γιορτή για την 
Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας 

Διοργάνωσε η Δημοτική Φροντίδα 
του Δήμου Αχαρνών 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 1271 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 
Δάσκαλοι θεατρικής
αγωγής και μουσικών
οργάνων στα ΝΠΔΔ 

του δήμου Ελευσίνας 
και Μάνδρας - Ειδυλλίας 

ΟΜΟΦΩΝΗ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Στην ίδρυση πλωτής
μονάδας 

υδατοκαλλιέργειας
στον κόλπο 

Αλκυονίδων Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ 
ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Σελ:  3

Σελ: 7

Σελ: 6

Σελ:  5

Νέος Πρόεδρος 
της ΕΝΠΕ 
με ευρεία 

πλειοψηφία ο
Κώστας Αγοραστός

Ψηφίστε, σκουπίστε,
τελειώσατε!

Επίκειται σωρεία απολύσεων
στον δήμο Ασπρόπυργο 

Σελ: 6

Σελ: 10-11

Σελ:  2

Σελ: 8

Σελ: 5
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Σελ: 4



Την από-
φαση να
π α ρ α -

χωρήσει  κτίριο
που στεγάζεται
το Αστυνομικό
Τμήμα Ζεφυρίου
,  στην Ελληνική
Αστυνομία προ-
κειμένου να
παραμείνει το
Τμήμα, στην
π ο λ ύ π α θ η
περιοχή του
Ζεφυρίου, έλαβε
η Κοινωφελής
Επιχείρηση του

Δήμου Φυλής (ΚΕΔΗΦ), έπειτα από εισήγηση του Προ-
έδρου της, Γκίκα Χειλαδάκη.  

Στο κείμενο της απόφασης που ελήφθη στις 2 Οκτω-
βρίου επισημαίνεται χαρακτηριστικά: «Επειδή για οικο-
νομικούς λόγους επίκειται η απομάκρυνση του Α.Τ
Ζεφυρίου από μια περιοχή που λόγω της πολυπολιτι-
σμικότητας των κατοίκων και της εντεινόμενης οικονομι-
κής κρίσης η παρουσία αυτού είναι σήμερα περισσότερο
από ποτέ άκρως επιβεβλημένη. 

Επειδή οι συνθήκες που έχουν προκύψει και αφορούν
στην απομάκρυνση του Α.Τ είναι έκτακτες και χρήζουν
επείγουσας ρύθμισης

Επειδή είναι αναγκαία και επιβεβλημένη η παραμονή
του Αστυνομικού τμήματος στο Δημοτικό Διαμέρισμα του
Ζεφυρίου, προτείνεται στο Δ.Σ. η παραχώρηση του κτι-
ρίου, προκειμένου να εξακολουθήσουν να στεγάζονται
εκεί οι υπηρεσίες του Αστυνομικού τμήματος».  

Ιδού το πλήρες κείμενο της απόφασης 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΔΗΦ ΓΙΑ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ
ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ.
Από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φυλή, προκειμένου 

να παραμείνουν οι υπηρεσίες στην πολύπαθη περιοχή
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

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΣΜΑΣ

ΚΟΝΤΟΥΛΗ 1
Τηλέφωνο: 
210 55 42 410
Ασπρόπυργος

Χατζή Μαρία Ι.
Θεμιστοκλέους 49,
Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105575331

Φυλή - Άνω Λιόσια 

Καραΐσκος Θεόδωρος 
Πηνειού 81, Εφημε-

ρία:  08:00 - 20:00
Τηλέφωνο:
2102481114

Αχαρνές
Κόλλια Ελένη Ε.

Ουγκώ Βίκτωρος 70,
Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2102445844

ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ

Δεκελείας 51, 
Εφημερία: 08:00 -

23:00
Τηλέφωνο:
2102448377

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δήλου 12 & 
Κοροπούλη 
Τηλέφωνο:
2105551232

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Σχετικά
αίθριος 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 21 έως 31
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αντίγονος, Ευπρέπιος, Αντίγονος, Ευπρέπιος, 
Ευπρεπής, ΕυπρεπίαΕυπρεπής, Ευπρεπία
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Ψηφίστε, σκουπίστε, τελειώσατε! 
Επίκειται σωρεία απολύσεων

στον δήμο Ασπρόπυργο 

Μπορεί οι κινητοποιήσεις των
εργαζομένων να ανεστάλησαν
πριν από τρεις ημέρες, εντούτοις

αυτό δεν εμπόδισε εκείνους που λαμβά-
νουν αποφάσεις να αρχίσουν την αποστο-
λή επιστολών σε δεκάδες εργαζόμενους
του Δήμου Ασπροπύργου. 

Tα ειδοποιητήρια αυτά προσκομίζονται σταδιακά
σε υπαλλήλους, από τους οποίους ζητείται η κατά-
θεση διάφορων δικαιολογητικών . 

Η παραπάνω ενέργεια, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, αποτελεί τον ‘’προθάλαμο’’ μαζικών απολύ-
σεων στον δήμο, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις
συμβάσεων που δεν πληρούν τις νόμιμες διαδικα-
σίες. 

Πολλοί αναρωτιούνται αν οι τελευταίες κινητοποι-
ήσεις, που διήρκησαν περίπου τρεις εβδομάδες,
αν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα ή αν 

χρησιμοποιήθηκαν, προκειμένου να εκτονωθεί η
οργή των εργαζομένων. 

Από την πρώτη στιγμή, μέσα από τα φύλλα της
εφημερίδος μας, είχαμε τονίσει ότι για αυτήν την
κατάσταση οι τελευταίοι που φταίνει είναι οι εργα-
ζόμενοι. Τις μεγαλύτερες ευθύνες φέρουν αυτοί
που εφάρμοσαν κατά καιρούς τους νόμους περί
προσλήψεων με τέτοιο τρόπο ώστε οι υπάλληλοι
να βρίσκονται σε μόνιμη ανασφάλεια- ομηρεία. 

Αυτοί έχουν ονοματεπώνυμο και δεν χρειάζεται
πολλή σκέψη για να τους ανακαλύψεις.

Εάν τελικά επαληθευτούν οι πληροφορίες που
κάνουν λόγο για περίπου 200 απολύσεις στον
Δήμο, τότε θα παρουσιασθεί μείζον κοινωνικό
πρόβλημα στην πόλη. Αλήθεια, ποιος θα αναλάβει
μετά το κόστος - αν τελικά δρομολογηθεί κάτι
τέτοιο; 

Ε. Λιάκος 
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ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 
Δάσκαλοι θεατρικής αγωγής και

μουσικών οργάνων 
στα ΝΠΔΔ του δήμου Ελευσίνας 

και Μάνδρας - Ειδυλλίας 

Μαθητές από το 1ο ΕΠΑΛ Ελευσίνας
επισκεφτήκαν το πρωί της Τρίτης την
Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής ,

για να ενημερωθούν από «πρώτο χέρι», από
τους αρμόδιους και τον Αντιπεριφερειάρχη κ.
Γιάννη Βασιλείου πώς εξελίσσεται η υπόθεση της
μεταφοράς των μαθητών και στη δική τους περιο-
χή και πότε τελικά θα μπορέσουν όλοι οι συμμα-
θητές τους από τις απόμακρες περιοχές να πάνε
κανονικά στο σχολείο τους …

Στα αγωνιώδη ερωτήματά τους απάντησε με
εμπεριστατωμένη ενημέρωση η κα Αριάδνη Φρα-
γκιαδάκη, αρμόδια προϊσταμένη, που όλο αυτό το
διάστημα προωθεί τις διαδικασίες για τους νέους
διαγωνισμούς κάλυψης των αναγκαίων δρομολο-
γίων.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, ενώ την
περσινή χρονιά εκτελούνταν 127 δρομολόγια για
την κάλυψη των αναγκών, για αυτήν τη χρονιά
έχουν προβλεφθεί μόλις 55.

Ο καθηγητής τους κ. Δημήτριος Καρυώτης,
πρόεδρος της Α΄ ΕΛΜΕ Δυτ. Αττικής, επεσήμανε
τις ελλείψεις που προκύπτουν από το νέο σχε

διασμό και ζήτησε μαζί με τον διευθυντή του
σχολείου κ. Αντώνιο Μεταξά να επισπευσθούν οι
διαδικασίες από την Περιφέρεια ούτως ώστε να
βρεθούν οι λύσεις για τη μεταφορά των μαθητών,
κυρίως από τις μακρινές και δύσκολα προσβάσι-
μες περιοχές, όπως γίνονταν και τα προηγούμενα
χρόνια.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιάννης Βασιλείου
διευκρίνισε ότι οι διαδικασίες για την έγκριση νέων
δρομολογίων είναι σε εξέλιξη, πως οι αρμόδιες
υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής έχουν το θέμα
σε ημερήσια διάταξη, υπογράμμισε όμως ότι μόνο
όταν οριστικά εγκριθούν και τα 55 δρομολόγια θα
είναι εφικτό να εντοπιστούν, αν υπάρξουν, στη
συνέχεια επιπλέον ελλείψεις.

Ο Αντιπεριφερειάρχης ολοκληρώνοντας συνέ-
δεσε την οριστική λύση του προβλήματος της
μεταφοράς των μαθητών με τη συνολικότερη διεκ-
δίκηση για δωρεάν Παιδεία, τονίζοντας τον καθο-
ριστικό ρόλο του κοινού αγώνα μαθητών, εκπαι-
δευτικών, γονέων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και
Β΄ βαθμού για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης
επιθυμητής λύσης.

«Πρωινή επίσκεψη» στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής
Αττικής από μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Ελευσίνας

Ζήτησαν απαντήσεις για 
το πρόβλημα της ελλιπούς μεταφοράς 

Την έγκριση σύναψης εκατόν μιας συμβάσεων ιδιωτικού δικαί-
ου ορισμένου χρόνου και εννιακοσίων ογδόντα εννέα  συμ-

βάσεων μίσθωσης έργου για τη στελέχωση των ΟΤΑ α΄ βαθμού και
ΝΠΔΔ αυτών που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους
ωφελούμενους, ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών.

Πρόκειται κατά βάση για καθηγητές μουσικής, χορού, φυσικής
αγωγής και νοσηλευτές.

Σε ό,τι αφορά την περιοχή του Θριασίου στην απόφαση του
υπουργείου περιλαμβάνονται το ΝΠ∆∆ "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ" ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, για το οποίο εγκρίθηκαν 2 θέσεις
ειδικότητας σκηνοθέτη και δασκάλου θεατρικής αγωγής  και το
ΝΠ∆∆ "∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ" ∆ήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας ,
στο οποίο θα απασχοληθούν οκτώ άτομα σε θέσεις εκμάθησης
παραδοσιακών χορών και μουσικών οργάνων . 

Παράλληλα, το υπουργείο προχώρησε στην έγκριση σύναψης
εκατόν ογδόντα μίας  συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτή-
ρα στους ΟΤΑ α΄ βαθμού της χώρας για το έτος 2014, θέσεις που
αφορούν κυρίως τεχνίτες και εργάτες καθαριότητας,για χρονικό
διασ́τημα εώς οκτω ́(8) μην́ες.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ
ΜΑΝΔΡΑΣ–ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΑΧ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΜΑΝΔΡΑΣ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ,
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

‘’Η ηγεσία της ΠΟΕ-ΟΤΑ – και στη συγκεκριμένη περί-
πτωση ΠΑΣΚΕ Μπαλασόπουλος, ΔΑΚΕ – εξέδωσε μια
ανακοίνωση (10 Οκτώβρη 2014) με την οποία εξαπολύ-
ει μια πρωτοφανή και απαράδεκτη επίθεση στους εργα-
ζόμενους ΙΔΑΧ και το Συντονιστικό τους, όπως και στο
Σωματείο των εργαζομένων στους Δήμους Ελευσίνας,
Ασπρόπυργου και Μάνδρας-Ειδυλλίας που ως γνωστό
βρίσκεται σε διαρκή αγώνα για την αποτροπή των απο-
λύσεων των 213 συναδέλφους ΙΔΑΧ.

Η ηγεσία της ΠΟΕ – ΟΤΑ (και σε αυτή την περίπτωση
η ΠΑΣΚΕ που μετονομάστηκε σε Συνδικαλιστική  Ανα-
τροπή μαζί με τη ΔΑΚΕ) αντί να έχει σταθερό μέτωπο
απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, επιτί-

θεται στους ΙΔΑΧ και το Συντονιστικό εργαζομένων ΙΔΑΧ
Αττικής που μόλις πρόσφατα συγκροτήθηκε μέσα από
μια πλατιά ανοιχτή και ιδιαίτερη μαζική συγκέντρωση
εργαζομένων ΙΔΑΧ στον Ασπρόπυργο. 

Όλοι εμείς οι ΙΔΑΧ συγκροτήσαμε «επιτροπές εργαζο-
μένων ΙΔΑΧ», δίπλα στα Σωματεία μας (ΙΔΑΧ Ασπρό-
πυργου, Μάνδρας, Καισαριανής, Πετρούπολης, Ηλιού-
πολης, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Χαϊδαρίου, Ελλη-
νικού) και όλοι μαζί με τις επιτροπές μας συγκροτήσαμε
το Συντονιστικό εργαζομένων ΙΔΑΧ Αττικής, που αγκά-
λιασε ήδη τη μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων ΙΔΑΧ
στην Αττική. Στην προσπάθεια αυτή δεν αποκλείσαμε
και δεν αποκλείουμε κανέναν εργαζόμενο ΙΔΑΧ. Σύνθη-
μα μας είναι: «όλοι οι εργαζόμενοι ΙΔΑΧ μια φωνή, μια
γροθιά».

Παρόμοια Συντονιστικά κατά καιρούς έχουν συγκροτη-
θεί και από άλλους εργαζόμενους στο Δημόσιο που βρί-
σκονται σε διαθεσιμότητα (καθαρίστριες Υπ. Οικονομι-
κών, σχολικοί φύλακες, εκπαιδευτικοί κ.α.) και με τους
οποίους ο αγώνας μας επιδιώκουμε να συναντηθεί.

Τα αιτήματά μας ως εργαζόμενοι ΙΔΑΧ και του
Συντονιστικού μας είναι τ’ αυτονόητα:

Όχι στο λεγόμενο επανέλεγχο των συμβάσεων ΙΔΑΧ,
την αξιολόγηση και τον επιμερισμό του 15%. Κατάργηση
του ν. 4250/2014.

Καμία διαθεσιμότητα, καμία απόλυση. Μονιμοποίηση
όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέ-
σεις. Άμεσα μέτρα ανακούφισης όλων των απολυμένων,
όλων των ανέργων.

Σταθερή, μόνιμη δουλειά για όλους. Επαναπρόσληψη
όλων των απολυμένων.

Όχι στην ανασφάλιστη εργασία και στο λεγόμενο εθε-
λοντισμό, που αξιοποιήθηκε από την κυβέρνηση ως
όχημα για την καταστρατήγηση των συμβάσεων των
ΙΔΑΧ.

Να τους εμποδίσουμε, να τους σταματήσουμε, να ανα-
τρέψουμε κάθε αντιλαϊκή πολιτική που τσακίζει τις ζωές
και τα όνειρά μας.

Που διαφωνεί μ’ αυτά τα αιτήματα η ΠΟΕ – ΟΤΑ και
επιτίθεται στο Συντονιστικό των ΙΔΑΧ;

Η ηγεσία της ΠΟΕ – ΟΤΑ στην ανακοίνωσή της με
απαράδεκτο τρόπο, ύφος και χαρακτηρισμούς καθυβρί-
ζει και συκοφαντεί το Συντονιστικό των εργαζομένων
ΙΔΑΧ. Μας αποκαλεί «Εφιάλτες» στους κόλπους του
κινήματος, «κομματικούς εντεταλμένους», διασπαστές
κ.α.. 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΑΧ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΜΑΝΔΡΑΣ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

‘’Η ΠΟΕ-ΟΤΑ οφείλει να στηρίζει τους ΙΔΑΧ και 
όχι να τους εχθρεύεται και να τους συκοφαντεί!’’

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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Συνεχίζεται το κείμενο από τη σελ. 3

Στις εκλογές για την
εκλογή νέου προε-
δρείου της Ένωσης

ο Περιφερειάρχης Θεσσα-
λίας συγκέντρωσε 15
ψήφους (από τα συνολικά
25 μέλη του ΔΣ), έναντι 7
ψήφων του υποστηριζόμε-
νου από τον ΣΥΡΙΖΑ  Περι-
φερειάρχη Ιονίων Νήσων
Θόδωρου Γαλιατσάτου και 3
ψήφων του υποψηφίου από
το χώρο του ΠΑΣΟΚ (Περι-
φερειάρχη Δυτικής Ελλάδας)
Απόστολου Κατσιφάρα.

Στις υπόλοιπες θέσεις εξε-
λέγησαν Α” Αντιπρόεδρος ο
Περιφερειακός Σύμβουλος
Αττικής, κ. Ιωάννης Σγου-
ρός.

Β” Αντιπρόεδρος ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Κεντρικής 

Μακεδονίας, κ. Ιωάν-
νης Γιώργος.

Γενικός Γραμματέας ο
Περιφερειάρχης Ηπεί-
ρου, κ. Αλέξανδρος
Καχριμάνης.

Ταμίας η Περιφερειάρ-
χης Βορείου Αιγαίου, κα
Χριστιάνα Καλογήρου.

Τα τέσσερα Μέλη που
συμπληρώνουν την

Εκτελεστική Επιτροπή είναι
οι :

Μαχαιρίδης Ιωάννης, Περι-
φερειακός Σύμβουλος Νοτί-
ου Αιγαίου

Μιχαλάκης Χρήστος, Αντι-
περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Μπακογιάννης Κωνσταντί-
νος, Περιφερειάρχης Στερε-
άς Ελλάδας

Χατζημάρκος Γεώργιος,
Περιφερειάρχης Νοτίου
Αιγαίου

Αναλυτικά τα αποτελέσμα-
τα αναλυτικά έχουν ως εξής :

Για το αξίωμα του Προέ-
δρου του Δ.Σ.

Υποψήφιοι οι κ.κ. Αγορα-
στός Κωνσταντίνος-Περιφε-
ρειάρχης Θεσσαλίας, Γαλια-
τσάτος Θεόδωρος-Περιφε-
ρειάρχης Ιονίων Νήσων και 

Κατσιφάρας Απόστολος-
Περιφερειάρχης Δυτικής
Ελλάδας.

Παρόντα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου:25

Ψήφισαν : 25
Έγκυρα : 25
Λευκά : 0  Άκυρα:0

Έλαβαν
Αγοραστός Κωνσταντίνος,

15
Γαλιατσάτος Θεόδωρος, 7
Κατσιφάρας Απόστολος,

3.
Εκλέγεται με 15 ψήφους ο

κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος.

Για το αξίωμα του Α” Αντι-
προέδρου του Δ.Σ.

Υποψήφιος ο κ. Σγουρός
Ιωάννης-Περιφερε ιακός
Σύμβουλος Αττικής

Παρόντα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου: 23

Ψήφισαν : 23
Έγκυρα :23
Λευκά : 9
Έλαβε : 14
Αποχή:2
Εκλέγεται με 14  ψήφους ο

κ. Σγουρός Ιωάννης.
Για το αξίωμα του Β” Αντι-

προέδρου του Δ.Σ.
Υποψήφιος  ο Γιώργος 

Ιωάννης -Αντιπεριφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας

Παρόντα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου: 23

Ψήφισαν : 23
Έγκυρα :23
Λευκά : 8
Έλαβε : 15
Αποχή:2
Εκλέγεται με 15 ψήφους ο

κ. Γιώργος Ιωάννης.

Για το αξίωμα του Γενικού
Γραμματέα του Δ.Σ.

Υποψήφιοι οι κ. κ. Γαλια-
τσάτος Θεόδωρος-Περιφε-
ρειάρχης Ιονίων Νήσων και
Καχριμάνης Αλέξανδρος-
Περιφερειάρχης Ηπείρου

Παρόντα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου: 23

Ψήφισαν : 23
Έγκυρα : 23
Λευκά : 0
Άκυρα: 0  Αποχή:2

Έλαβαν :
Γαλιατσάτος Θεόδωρος,

11
Καχριμάνης Αλέξανδρος,

12.
Εκλέγεται με  ψήφους  12

ψήφους ο κ. Καχριμάνης
Αλέξανδρος.

Για το αξίωμα του Ταμία
του Δ.Σ.

Υποψήφια η κα Καλογή-
ρου Χριστιάνα-Περιφερειάρ-
χης Βορείου Αιγαίου.

Παρόντα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου: 16

Ψήφισαν : 16
Έγκυρα : 15
Λευκά : 1
Άκυρα: 0
Έλαβε: 15
Εκλέγεται με 15 ψήφους η

κα Καλογήρου Χριστιάνα.

Για την εκλογή των τεσσά-
ρων μελών της Εκτελεστικής
Επιτροπής

Παρόντα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου: 16

Ψήφισαν : 16
Έγκυρα : 16
Άκυρο: 0
Λευκό: 0
Έλαβαν :15 σταυρούς και

τα 4 μέλη
Εκλέγονται οι :
Μαχαιρίδης Ιωάννης, Περι-

φερειακός Σύμβουλος Νοτί-
ου Αιγαίου

Μιχαλάκης Χρήστος, Αντι-
περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Μπακογιάννης Κωνσταντί-
νος, Περιφερειάρχης Στερε-
άς Ελλάδας

Χατζημάρκος Γεώργιος,
Περιφερειάρχης Νοτίου
Αιγαίου

Και ποιοι τα λένε αυτά; 
Αυτές οι συνδικαλιστικές ηγεσίες (ΠΑΣΚΕ

– ΔΑΚΕ) που τόσα χρόνια είναι τα δεκανίκια
των κυβερνήσεων, αυτών των κυβερνήσεων
που σήμερα μας απολύουν!

Το πρόσχημα για να εξαπολύσει αυτή την
επίθεση η ηγεσία της ΠΟΕ – ΟΤΑ ήταν η
εξαγγελία συγκέντρωσης στην Κλαυθμώνος
και πορεία στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης από το Σωματείο των Δήμων Ελευ-
σίνας, Ασπροπύργου & Μάνδρας-Ειδυλλίας
και το Συντονιστικό των ΙΔΑΧ. Και λοιπόν;
Από πότε θεωρεί η ηγεσία της ΠΟΕ – ΟΤΑ
ότι τα Σωματεία και οι εργαζόμενοι πρέπει να
παίρνουν την άδειά της για να εξαγγέλλουν
κινητοποιήσεις; Επιπλέον το Σωματείο των
Δήμων Ελευσίνας-Ασπροπύργου & Μάν-
δρας-Ειδυλλίας, οι εργαζόμενοι ΙΔΑΧ της
Αττικής και το Συντονιστικό τους δεν έκαναν
τίποτα άλλο από αυτό που χρόνια τώρα κάνει
και η ΠΟΕ – ΟΤΑ, που εξαγγέλλει προσυγκε-
ντρώσεις στην πλ. Καραϊσκάκη και μετά
πηγαίνει στην Κλαυθμώνος και συμπορεύε-
ται με άλλα συνδικάτα και μαζικούς φορείς.

Αποκορύφωμα της εχθρικής στάσης της
ηγεσίας της ΠΟΕ – ΟΤΑ απέναντι στους
εργαζόμενους ΙΔΑΧ ήταν όταν αρνήθηκε κατά

τη συγκέντρωση στο Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης να συμπεριληφθεί στην αντι

προσωπεία συνάντησης με το ΥΔΜΗΔ και
ένας εκπρόσωπος των ΙΔΑΧ.

Αυτό ήταν στην κυριολεξία που εξαγρίωσε
όλους τους συγκεντρωμένους συναδέλφους
μόνιμους και συμβασιούχους. 

Εμείς οι εργαζόμενοι ΙΔΑΧ,  τώρα που
ζούμε το δράμα μας, τώρα που είμαστε προ
των πυλών της απόλυσης, περιμέναμε από
την ΠΟΕ – ΟΤΑ να είναι δίπλα μας και όχι
απέναντι μας. 

Η ηγεσία της ΠΟΕ – ΟΤΑ για το καλό όλων
των εργαζομένων, για το καλό του αγώνα και

της Ομοσπονδίας οφείλει να σταματήσει
αυτόν τον ολισθηρό κατήφορο με τον οποίο
κατά καιρούς:

Απέκλεισε (διέγραψε – καρατόμησε) από
τη δύναμη της Ομοσπονδίας 21 σωματεία
επειδή έχουν ως πλήρη μέλη τους συμβασι-
ούχους!!!

Τάχθηκε υπέρ μιας «καλής» αξιολόγησης
στο πλαίσιο της σημερινής πολιτικής (αν είναι
δυνατόν!!!), 

υπέρ της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότη-
τας, 

υπέρ του «Καλλικράτη» των ιδιωτικοποιή-
σεων, της αξιολόγησης και των απολύσεων. 

Η ηγεσία της ΠΟΕ – ΟΤΑ οφείλει να αντι

ληφθεί την κρισιμότητα της κατάστασης.
Τώρα είναι η ώρα του ενωμένου αγώνα όλων
των εργαζομένων, μόνιμων και συμβασιού-
χων, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Τώρα δεν είναι η ώρα να επιτίθεται μια
Ομοσπονδία απέναντι στα σωματεία και τους
ΙΔΑΧ, που δίνουν ένα αγώνα επιβίωσης.

Καλούμε όλους τους ΙΔΑΧ της Αττικής να
δυναμώσουν τον αγώνα τους. Καλούμε
όλους τους ΙΔΑΧ σε όλη την Ελλάδα να
συγκροτήσουν Επιτροπές εργαζομένων
ΙΔΑΧ δίπλα στα σωματεία τους και να συντο-
νίσουν τη δράση τους με το Συντονιστικό της
Αττικής.

Καλούμε επίσης όλους τους ΙΔΑΧ, όλους
τους συμβασιούχους αλλά και τους μόνιμους
συναδέλφους να προβληματιστούν και να
βγάλουν τα συμπεράσματά τους για την ηγε-
σία της ΠΟΕ – ΟΤΑ (ΠΑΣΚΕ/Συνδικαλιστική
Ανατροπή, ΔΑΚΕ). Να προβληματιστούν αν
με όλα αυτά που κάνει η ηγεσία της ΠΟΕ-
ΟΤΑ υπηρετεί ή εν τέλει  υπονομεύει τον ενι-
αίο αγώνα όλων των εργαζομένων

Συνεχίζουμε τον Αγώνα αταλάντευτα,
μαζικά δυναμικά μέχρι να δικαιωθούμε!

Κανένας επανέλεγχος των συμβάσεων
ΙΔΑΧ, καμιά απόλυση!’’

Νέος Πρόεδρος της ΕΝΠΕ με ευρεία πλειοψηφία 
εξελέγη ο Κώστας Αγοραστός
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Με αφορμή την 17η Οκτωβρίου, Διεθνή
Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας
καλούμε όλους εσάς να επισκεφθείτε τις

Κοινωνικές Δομές Αμεσης Αντιμετώπισης της Φτώ-
χειας για να προσφέρετε τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα
και είδη πρώτης ανάγκης.

Στα πλαίσια του Εθνικού Δικτύου Aμεσης Κοινω-
νικής Παρέμβασης λειτουργούν ήδη σε 66 Δήμους
της χώρας 48 Κοινωνικά Παντοπωλεία, 41 Κοινω-
νικά Φαρμακεία, 28 Δημοτικούς Λαχανόκηπους, 38
Δομές Παροχής Συσσιτίων, 38 Τράπεζες Χρόνου,
44 Γραφεία Διαμεσολάβησης, 13 Κέντρα Ημερή-
σιας Υποδοχής Αστέγων & 6 Υπνωτήρια.

Καλέστε στο 801 11 22 444 και ενημερωθείτε σχε-
τικά με τις Κοινωνικές Δομές στις οποίες μπορείτε
να προσφέρετε τα είδη που επιθυμείτε ή επισκε-
φθείτε το www.koinoniasos.gr και εντοπίστε στην
ενότητα χάρτης Δομών τις πλησιέστερες Κοινωνι-
κές Δομές που σας εξυπηρετούν.

Ελπίζουμε να αγκαλιάσετε την προσπάθεια και
να ανταποκριθείτε στο κάλεσμα μας προσφέρο-
ντας με σεβασμό και αξιοπρέπεια στήριξη σε
όσους έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας.

Ξέρουμε ότι ΣΕ ΝΟΙΑΖΕΙ! Κάνε την ΣΚΕΨΗ σου
ΠΡΑΞΗ!

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττι-
κής, στην πρόσφατη συνεδρίασή
του, απέρριψε ομόφωνα τη γνω-

μοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων που αφορά στην
ίδρυση πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέρ-
γειας ετήσιας δυναμικότητας 230 τόνων
θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων της
εταιρείας Ιχθυοκαλλιέργειες Αττικής σε
θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων στη
θέση Ακρωτήριο Πούντα κόλπου Αλκυο-
νίδων Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας Περι-
φερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Αντιθέτως,  κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε

η συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως
εταίρου σε υποβολή πρότασης συγχρη-
ματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμ-
ματος LIFE 2014-2020, το οποίο αποτε

λεί το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για την προστασία του
περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα
με την εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού
Τομέα Αθηνών, κ. Ερμίνας Κυπριανίδου,
η συμμετοχή της Περιφέρειας σχετίζεται
με την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
του κοινού για την εξοικονόμηση ενέργει-

ας στα νοικοκυριά και στην πιλοτική
εγκατάσταση συσκευών εξοικονόμησης
ενέργειας σε κατοικίες. 

Οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητο-
ποίησης θα υλοποιηθούν σε τρεις
Δήμους της Αττικής και θα πλαισιωθούν
από παρόμοιες δράσεις πανελλαδικής
εμβέλειας. Οι βασικές δράσεις του 

Έργου στις οποίες προτείνεται να
εμπλακεί η Περιφέρεια Αττικής είναι: 

α. Διοργάνωση φόρουμ διαλόγου με
εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την
προώθηση καλών πρακτικών εξοικονό-
μησης ενέργειας, την προώθηση στην
αγορά οικολογικών-καινοτόμων και οικο-
νομικών ηλεκτρικών συσκευών, στη δια-
μόρφωση προτάσεων θεσμικού χαρα-
κτήρα κ.α.

β. Δημιουργία κινητού χώρου επίδει-
ξης πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας
που θα φιλοξενείται σε κεντρικές πλατεί-
ες Δήμων της Αττικής. 

γ. Δημιουργία και διανομή εκπαιδευτι-
κού υλικού για την εξοικονόμηση ενέρ-
γειας στα σχολεία της Περιφέρειας Αττι-
κής. 

δ. Δημιουργία και προβολή ραδιοφω-
νικών και τηλεοπτικών σποτ με τα μηνύ-
ματα που επιδιώκει να επικοινωνήσει το
Έργο.

«Κατά» ψήφισαν η «Λαϊκή Συσπείρω-
ση Αττικής», η «Ελληνική Αυγή για την
Αττική» και  η «Αντικαπιταλιστική Ανα-
τροπή στην Αττική, ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε
Κυβέρνηση-ΕΕ-ΔΝΤ».

Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος
εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η σκοπιμό-
τητα για την υποβολή πρότασης Συμμε-
τοχής της Περιφέρειας Αττικής στο πρό-
γραμμα LIFE για το Περιβάλλον -Ατμο-
σφαιρική Ρύπανση- Αιθαλομίχλη, αφού
η Περιφέρεια Αττικής έχει τη συναρμο-
διότητα να κάνει ελέγχους σε ό,τι αφορά
τη ρύπανση της ατμόσφαιρας από την
καύση βιομάζας, με αποτέλεσμα μέσα
από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα να
ανταποκριθεί καλύτερα στον ρόλο της,
αποκτώντας παράλληλα και τον κατάλ-
ληλο εξοπλισμό. «Κατά» ψήφισαν η
«Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής», η «Ελλη-
νική Αυγή για την Αττική» και η «Αντικα-
πιταλιστική Ανατροπή στην Αττική,
ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε Κυβέρνηση-ΕΕ-ΔΝΤ».

Ο επικεφαλής της παράταξης «Αττι-
κή» κ. Γιάννης Σγουρός συνεχάρη τις
υπηρεσίες της Περιφέρειας και συγκε-
κριμένα τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος για
τις ολοκληρωμένες εισηγήσεις και
παρουσιάσεις για τη συμμετοχή της
περιφέρειας στο πρόγραμμα LIFE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΟΜΟΦΩΝΗ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
Στην ίδρυση πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας 
στον κόλπο Αλκυονίδων Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

Δωρεάν εξετάσεις για AIDS 
στα Άνω Λιόσια και το Ζεφύρι

Ο Δήμος Φυλής και η Κοινωνική Υπηρεσία, συνεχίζοντας τις
δράσεις για την προαγωγή και πρόληψη της υγείας, παρέχουν
στους δημότες τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να εξετα-
στούν δωρεάν για HIV (AIDS) και Ηπατίτιδα Β και C.

Η ενημερωτική αυτή δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργα-
σία με την ΜΚΟ PRAKSIS. Σε συνάντηση που πραγματοποιή-
θηκε στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας με
εκπρόσωπο της PRAKSIS, ο Αναπληρωτής Δήμαρχος για
θέματα Υγείας, κ. Γιώργος Αντωνόπουλος τόνισε τη σπουδαιό-
τητα που έχει η προαγωγή της υγείας στον Δήμο μας, καθώς
λόγω της πολύ-πολιτισμικότητας των κατοίκων και του επηρεα-
σμένου από την οικονομική κρίση βιοτικού επιπέδου, δεν είναι
ευρέως διαδεδομένη. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης και Εξέτα-
σης θα βρίσκεται και σήμερα 17 Οκτωβρίου, από 10:00 έως
13:00, στην Πλατεία Ηρώων στα Άνω Λιόσια (δίπλα από το κτί-
ριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας) και τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου,
από 10:00 έως 13:00, στην Πλατεία Ηρώων στο Ζεφύρι (στο
κτίριο του πρώην Δημαρχείου). 

Το ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό ης μονάδας θα ενημερώνει
όσους δημότες προσέλθουν, για τους ιούς HIV και Ηπατίτιδας
και για τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισής τους. Μετά
την ενημέρωση θα πραγματοποιείται, σε όποιον ενδιαφέρεται,
test για HIV και Ηπατίτιδα.

ΣΕ ΝΟΙΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ! 
Συγκέντρωση τροφίμων, ρούχων, 
φαρμάκων & ειδών πρώτης ανάγκης
Για την ενίσχυση των κοινωνικών δομών του δήμου Αχαρνών 

Η εκπρόσωπος της ΜΚΟ PRAKSIS με τους ανα-
πληρωτές δημάρχους Φυλής Γιώργο Αντωνόπου-

λο και Τζένη Μπάρα
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Με μεγάλη μας χαρά σας προσκαλούμε
στην ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΗΜΕΡΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
που διοργανώνουν ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΚΡΗΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ, σε συνεργασία με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ την ΤΕΤΑΡΤΗ 22
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 και ώρα 7:00μμ στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Κρητών
Αχαρνών (Κ.Γιαμπουδάκη 98, λόφος Προφ.Ηλία
Αχαρνών) με θέμα: "ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΣΜΑ"

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΖΑΝΑΣ, Χειρουργός οδοντίατρος & πρόεδρος
του παραρτήματος Αχαρνών της Ελληνικής Αντι-
καρκινικής Εταιρείας.

Επειδή η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό για τον
καθένα από εμάς και κυρίως για τα παιδιά μας, δεν
πρέπει να λείψει κανένας. Σας περιμένουμε όλους.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος για την επιλογή
του « ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑTΗ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»,
εξέδωσε ο δήμος Ασπροπύργου ,
ενημερώνοντας όλους όσοι ενδιαφέ-
ρονται να καταθέσουν την υποψηφιό

τητά τους, με σχετική δήλωσή τους,
που θα υποβληθεί στο Προεδρείο
του Δημοτικού Συμβουλίου έως τις 23
Οκτωβρίου 2014. 

Παραθέτουμε την σχετική  πρό-
σκληση :

« Ο Δήμος Ασπροπύργου, κατ’ εφαρ

μογή των διατάξεων του άρθρου 77 του
ν.3852/2010 (Πρόγραμμα ¨Καλλικρά-
της¨), ανακοινώνει δημόσια, από την
ιστοσελίδα του, την έναρξη της διαδικα-
σίας επιλογής «Συμπαράσταση του
Δημότη και της Επιχείρησης».

Όσοι επιθυμούν την επιλογή τους, στη
θέση του  «Συμπαραστάτη του Δημότη και
της Επιχείρησης», πρέπει να καταθέ-
σουν την υποψηφιότητά τους, με σχετική
δήλωσή τους, που θα υποβληθεί στο
Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου
έως τις 23 Οκτωβρίου 2014. 

Η δήλωση αυτή, θα πρέπει να συνοδεύ-
εται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Ο «Συμπαραστάτης του Δημότη και της
Επιχείρησης», θα επιλεγεί από το Δημο-
τικό Συμβούλιο, ως τις 31/10/2014, με την
ενισχυμένη πλειοψηφία των 2/3 του
σώματος, όπως προβλέπει ο νόμος, ενώ
επιβάλλεται να είναι πρόσωπο «εγνω-
σμένου κύρους και εμπειρίας». 

Προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων,
στην ιστοσελίδα του Δήμου Ασπροπύρ-
γου έχουν αναρτηθεί και τα σχετικά
άρθρα, 77 και 14, του νόμου 3852/2010.  

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ι.  ΜΕΛΕΤΙΟΥ »

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΟΝ

«ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑTΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

Εκδήλωση ενδιαφέροντος έως τις 23 Οκτωβρίου 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Την Τετάρτη 22 /10 στο Πολιτιστικό
Κέντρο Κρητών Αχαρνών

Μια μεγάλη γιορτή προς
τιμήν των ατόμων της τρίτης
ηλικίας πραγματοποίησε η
ΔΗΦΑ Αχαρνών, για την
Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμέ-
νων. 

Στην εκδήλωση, που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Κλειστό
Γυμναστήριο «Μπάμπης Χολί-
δης», συμμετείχαν όλα τα
ΚΑΠΗ του Δήμου. 

Η Λαϊκή Ορχήστρα της
ΔΗ.Κ.Ε.Α. ανέλαβε την ψυχα-
γωγία όλων των παρευρισκο-
μένων, προσφέροντάς τους 

στιγμές χαράς και διασκέδα
σης, που συνοδεύθηκαν από

καλό φαγητό και άφθονο
κρασί.

Παρών και ο Δήμαρχος Γ.
Κασσαβός, ο οποίο τόνισε:
«Στηρίζουμε και τιμούμε τους
ανθρώπους της Τρίτης Ηλι-
κίας. 

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας
ημέρας για την Τρίτη Ηλικία
είναι απλά μία αφορμή. Στόχος
μας ως Δήμος Αχαρνών, μέσω
των κοινωνικών υπηρεσιών και
των κοινωνικών δομών μας, 

είναι να βρισκόμαστε στο
πλευρό των  συνδημοτών μας,
προσφέροντας σημαντικό και
ουσιαστικό έργο κάθε μέρα,
365 ημέρες το χρόνο».

Στην εκδήλωση παρέστησαν
επίσης ο Πρόεδρος της
ΔΗ.Φ.Α. κ Γιαννακόπουλος
Δημήτρης, οι Αντιδήμαρχοι κκ
Πολυμενέας Παναγιώτης,
Τοπαλίδης Στάθης, Ελένη Σαχ-
σανίδου, Θεόδωρος Συρινίδης,
Γιώργος Δασκαλάκης και η
Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α. κα
Ναυροζίδου.

Μια μεγάλη γιορτή για την 
Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας 
Διοργάνωσε η Δημοτική Φροντίδα του Δήμου Αχαρνών 

Λαοσύναξη στην Πανήγυρη του Αγίου Κυπριανού 

Με λαμπρές τιμές και βυζαντινή μεγαλοπρέπεια, παρουσία πλήθους πιστών και μεγά-
λου αριθμού Αρχιεπισκόπων από την Ελλάδα και το Εξωτερικό πανηγύρισε η Ιερά

Μονή των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στη Φυλή.
Το απόγευμα της Τρίτης 14 Οκτωβρίου παραμονή της εορτής με το πάτριο ημερολόγιο,

τελέστηκε ο Αγιασμός και ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός.
Ανήμερα της γιορτής των Αγίων το πρωί της  Τετάρτης 15 Οκτωβρίου, τελέστηκαν  ο Όρθρος

και  η Θεία Λειτουργία. Ακολούθησε η μεγαλόπρεπη Λιτάνευση της Εικόνας και των Αγίων Λει-
ψάνων ενώ το απόγευμα εψάλη  η Ιερά Παράκληση των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης.

Στις θρησκευτικές εκδηλώσεις παρευρέθηκαν οι Βουλευτές Θανάσης Μπούρας και Βασίλης
Οικονόμου, ο επιλαχών Βουλευτής Νίκος Καντερές, και από τη Δημοτική Αρχή,  ο Δήμαρχος

Φυλής Χρήστος Παππούς, ο
πρώην Δήμαρχος Δημήτρης
Μπουραΐμης,  ο Αντιδήμαρχος
Φυλής Σπύρος Μπρέμπος, η
αναπληρωτής Δήμαρχος της
Κοινωνικής Υπηρεσίας Τζένη
Μπάρα, η Πρόεδρος του Τοπι-
κού Συμβουλίου Χασιάς Ελένη
Λιάκου, ο Πρόεδρος του Παιδι-
κού  Σταθμού Χασιάς  Βαγγέ-
λης Σταματάκος, ο επικεφαλής

της Δημοτικής Παράταξης «Εύπολις» Γιώργος Αβράμης και ο Τοπικός Σύμβουλος Στ. Νίκας 
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Μηχανισμοί υποστήριξης 
για «ευάλωτες» κοινωνικές 

ομάδες, από το υπ. Εργασίας

Ο προϋπολογισμός της δράσης, ανέρχεται σε 19.466.000.00
ευρώ και αναμένεται να ωφεληθούν 12.000 πολίτες 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Σε δημόσια πρόσκληση για τη
δημιουργία «αναπτυξιακών
συμπράξεων» προχώρησε το

υπουργείο Εργασίας. Η πρόσκληση έχει
τίτλο «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχα-
νισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και
προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιρι-
στικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και
ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινω-
νικής Οικονομίας».

Στις αναπτυξιακές συμπράξεις θα συμ-
μετάσχουν εταιρείες από το Δημόσιο, τον
ευρύτερο δημόσιο, αλλά και τον ιδιωτικό
τομέα με στόχο τη δημιουργία δομών
στήριξης λειτουργίας και ανάπτυξης κοι-
νωνικών επιχειρήσεων σε τοπικό επίπε-
δο, τη διάχυση της ιδέας της κοινωνικής
οικονομίας και την εδραίωσή της μέσω
μόνιμων δικτύων συνεργασίας και τοπι-
κών συμφωνιών.

Συνολικά, αναμένεται να ωφεληθούν
12.000 ωφελούμενοι, άνδρες και γυναί-
κες, που ανήκουν στις «ευάλωτες» και
«ειδικές» ομάδες του πληθυσμού. 

Από το σύνολο
των ωφελουμέ-
νων, οι 6.489 θα
είναι υποψήφιοι
κοινωνικοί επιχει-
ρηματίες και οι
6.000 θα είναι
κοινωνικοί επιχει-

ρηματίες με επιχειρήσεις που ήδη υφί-
στανται.

Ο προϋπολογισμός της δράσης, ανέρ-
χεται σε 19.466.000.00 ευρώ και χρημα-
τοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι-
κού, Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση,
2014-2020».

«Ως χώρα στρέφουμε την προσοχή μας
στην κοινωνική οικονοµία, προκειµένου
να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότη-
τές της που θα µας βοηθήσουν να επιτύ-
χουµε τους στόχους για το 2020 όσον
αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισµού, καθώς
και την επίτευξη «έξυπνης» και βιώσιμης
ανάπτυξη» δήλωσε με την ευκαιρία της
δημόσιας πρόσκλησης, ο υφυπουργός
Εργασίας Γιάννης Πλακιωτάκης.

Συνεχίζοντας, ο κ. Πλακιωτάκης, ανέφε-
ρε, ότι «η κοινωνική επιχειρηματικότητα
αποτελεί ενισχυτικό μέσον για την αντιμε-
τώπιση της ανεργίας των νέων και των
ευάλωτων ομάδων και την κάλυψη νέων 

κοινωνικών αναγκών σε τοπικό επίπε-
δο», ενώ εκτίμησε ότι «από τη συνεχή
εισροή αιτήσεων εγγραφής, στο Γενικό
Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, μέσο
της αδειοδότηση περί των 550 Κοινωνι-
κών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Με
την υλοποίηση των Πράξεων ΤΟΠΣΑ ΚΑΙ
ΤΟΠ ΕΚΟ του ΕΠΑΝΑΔ αναμένεται να
λειτουργήσουν 600 επιπλέον Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις».

Οι Περιφερειακοί Μηχανισμοί θα καλύ-
πτουν το σύνολο της χώρας, θα παρέ-
χουν υπηρεσίες μίας στάσης (one stop
shop) για τους κοινωνικούς επιχειρημα-
τίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις και θα
αναλάβουν ανάλογα με τις ανάγκες και τις
γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της εκάστοτε
Περιφέρειας αναφοράς τη λειτουργία
κόμβου πληροφόρησης για την κοινωνι-
κή οικονομία και την κοινωνική επιχειρη-
ματικότητα, που θα καλύπτει ανάγκες στο
σύνολο της Περιφέρειας, με δομές υπο-
στήριξης σε κάθε περιφερειακή ενότητα
H διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντι-
κειμένου των Πράξεων ορίζεται έως την
31η Δεκεμβρίου 2016 και του αντίστοιχου
οικονομικού αντικειμένου έως την 31η
Μαρτίου 2017.

Η ίδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη μπορεί
να υποβάλει μόνο μία πρόταση, στο
πλαίσιο της εν λόγω κατηγορίας παρέμ-
βασης.

Εταίροι των Αναπτυξιακών Συμπράξε-
ων μπορεί να είναι:

α) Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
β) Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης

α' και β' βαθμού και οι κοινωφελείς επι-
χειρήσεις τους.

γ) Δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρή-
σεις.

δ) Αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες του
άρθρου 194 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) και
της περίπτωσης β' της παρ. 3 του
άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α' 114).

ε) Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα.

στ) Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργο-
δοτών και εργαζομένων.

Για την υποβολή αίτησης από τις Ανα-
πτυξιακές Συμπράξεις τονίζεται ότι, μετά
την κατάθεση του σχετικού φακέλου θα
πρέπει να εκδίδεται από την Ειδική Υπη-
ρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την
Κοινωνική Οικονομία έγγραφο επιβεβαί-
ωσης διαχειριστικής επάρκειας για
συγκεκριμένη πράξη με ειδικές προδια-
γραφές. 

Το έγγραφο επιβεβαίωσης που θα
χορηγηθεί θα καλύπτει την Αναπτυξιακή
Σύμπραξη ως Δικαιούχο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η 28η
Νοεμβρίου 2014.

Πρώτο βραβείο (GoldAward) στη θεματική ενότητα Ηγε-
σία (HR Leadership), στην κατηγορία Ηγεσία και Αριστεία
στο Ανθρώπινο Δυναμικό (Leadership&People
Excellence).

Δεύτερο βραβείο (SilverAward) στη θεματική ενότητα
Ηγεσία (HR Leadership), στην κατηγορία Εκπαίδευση &
Ανάπτυξη (Training&Development)

Το ΕΙΜΑΔ / ΕΕΔΕ καθιέρωσε το θεσμό HR Excellence
Awards με την επιδίωξη να ενθαρρύνει και να στηρίξει
έμπρακτα όσους ασχολούνται με το Ανθρώπινο Δυναμι-
κό, θέτοντας το πλαίσιο για τον εντοπισμό, την ανάδειξη,
τη δημοσιοποίηση και την επιβράβευση πρωτοποριακών
και επιτυχημένων πρακτικών που μπορούν να αποτελέ-
σουν παράδειγμα προς μίμηση στον Τομέα Διοίκησης
Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η πρώτη διάκριση, στην ενότητα Ηγεσία και Αριστεία
στο Ανθρώπινο Δυναμικό, επιβραβεύει τις στρατηγικές και
βέλτιστες πρακτικές στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
και στις Εργασιακές Σχέσεις, που εφαρμόστηκαν στο

πλαίσιο των προγραμμάτων
Μετεξέλιξης του Ομίλου, ενι-
σχύοντας την ανταγωνιστικό-
τητα και την περαιτέρω ανά-
πτυξή του, μέσω της ευθυ-
γράμμισης των προσπαθει-
ών των εργαζομένων στην
επίτευξη του οράματος, της
στρατηγικής και των επιχει-
ρησιακών στόχων των
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν
ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ. 

Η δεύτερη  διάκριση, στην ενότητα Εκπαίδευση και Ανά-
πτυξη, αναγνωρίζει ότι, με την ίδρυση της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΕΛΠΕ και την υλοποίηση των καινοτόμων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων EDGE και EDGE Commercial, στα οποία
συμμετείχαν εσωτερικοί εισηγητές -στελέχη του Ομίλου 

αναβαθμίζοντας την ποιότητα της ενδο-ομιλικής εκπαί-
δευσης και προάγοντας το πνεύμα συλλογικότητας και 

εξωστρέφειας, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επενδύουν
αποτελεσματικά στην ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμι-
κού, με στόχο  την ΑΡΙΣΤΕΙΑ σε όλους τους τομείς. 

Οι διακρίσεις αυτές έρχονται σε αναγνώριση, από έναν
επίσημο θεσμό, της μακροχρόνιας και συνεχούς επένδυ-
σης του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο ανθρώπινο
δυναμικό του, που αποτελεί το πολυτιμότερο περιουσια-
κό του στοιχείο.

ΟΌμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμετείχε στο θεσμό HR
Excellence Awards  (HREΑ) 2014, που διοργάνωσε το
Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού

(ΕΙΜΑΔ) της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων
(ΕΕΔΕ),  αποσπώντας  δύο βραβεία.

ΗΗ   κκ..ΜΜααττοούύλλαα   ΨΨυυλλλλάάκκηη  ΔΔιιεε υυθθ ύύννττ ρριιαα
ΑΑννθθ ρρώώππιιννοουυ   ΔΔυυννααμμ ιικκοούύ   ττοουυ   ΟΟμμίίλλοουυ  

ππααρρααλλααμμββάάννεε ιι   ττοο   ββρρααββεείίοο  ααππόό  ττηη
κκ ..ΜΜααρρίίαα  ΓΓ εεωωρργγ ιιάάδδ οουυ  ΠΠ ρρόόεεδδ ρροο  ΔΔΕΕ   ττοουυ

ΕΕ λλλληηνν ιικκοούύ   ΙΙννσσττιι ττοούύττοουυ   ΜΜάάννααττζζμμεεννττ
ΑΑννθθρρώώππιιννοουυ  ΔΔυυννααμμιικκοούύ   ––   ΕΕΙΙΜΜΑΑΔΔ..

ΟΟ  κκ ..ΆΆγγγγεε λλοοςς  ΚΚόόκκκκοοττοοςς   ΓΓεε νν ιικκόόςς
ΔΔιιεευυθθυυννττήήςς  ΑΑννθθ ρρώώππιιννοουυ   ΔΔυυννααμμ ιικκοούύ
κκαα ιι   ΔΔιιοοιικκηηττ ιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  ΟΟμμίίλλοουυ
ππααρρααλλααμμββάάννεε ιι   ττοο   ββρρααββεείίοο   ααππόό  ττηη
κκ ..ΑΑιικκααττ εερρίίννηη  ΤΤρριιββυυζζάά ,,   μμέέλλοοςς   ττοουυ

ΕΕΙΙΜΜΑΑΔΔ..
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Ακύρωσαν αποφάσεις  
6 Δημοτικών 
Συμβουλίων ενάντια 
στην «αξιολόγηση»
Στο κύμα των αποφάσεων των δημοτικών συμ-

βουλίων κατά της «αξιολόγησης» και του«επανέ-
λεγχου των συμβάσεων» η κυβέρνηση απάντησε
με …ακύρωση αυτών των αποφάσεων.

O Γενικός Γραματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής κ. Αγγελάκας προχώρησε στην ακύρωση
των αποφάσεων που είχαν λάβει 6 Δημοτικά Συμ-
βούλια της Αττικής τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Στις 6/10 εξέδωσε δικές του αποφάσεις με τις οποί-
ες ακυρώνει τις αντίστοιχες αποφάσεις των Δημοτι-
κών Συμβουλίων των Δήμων Χαλανδρίου, Νίκαιας-
Ρέντη, Αγίου Δημητρίου και Βύρωνα, ενώ σήμερα,
13/10, εκδόθηκαν δυο ακόμη ακυρώσεις αποφάσε-
ων των ΔΣ των Δήμων Κερατσινίου-Δραπετσώνας
και Ζωγράφου.

Έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι τόσο στο
Χαλάνδρι όσο και στους άλλους Δήμους οι αποφά-
σεις που ακυρώνονται έχουν ψηφισθεί ομόφωνα
από όλες τις δημοτικές παρατάξεις.

Είναι πολύ πιθανό τις επόμενες μέρες να ακολου-
θήσουν και άλλες τέτοιες«ακυρώσεις», αφού είναι
δεκάδες τα Δημοτικά Συμβούλια σε όλη τη χώρα τα
οποία έχουν συνταχθεί με αποφάσεις τους κατά
των κυβερνητικών σχεδίων στην τοπική αυτοδιοί-
κηση μέσω των απολύσεων και της σταδιακής
αποδιάρθρθωσής της που οδηγούν οι διαδικασίες
της δήθεν«αξιολόγησης» και του προσχηματι-
κού«επανέλεγχου των συμβάσεων». Και όσο η
κυβέρνηση ακολουθεί τον δρόμο των «ακυρώσε-
ων» και της περιφρόνησης του ρόλου των ΔΣ και
της Τ.Α., τόσο θα απομονώνεται και θα φαίνεται η
αδυναμία της να επιβάλλει τους σχεδιασμούς της,
αλλά και ταυτόχρονα θα διευρύνεται το μέτωπο
ενάντιά της.

Τον τρόπο ασφάλισης 
των πρωτοεμφανιζόμενων 
δημαρχών 

Προσδιορίζει με έγγραφό του 
το υπουργείο Εσωτερικών 

Τον τρόπο ασφάλισης των προσώπων που απο-
κτούν για πρώτη φορά την ιδιότητα του δημάρχου
προσδιορίζει με έγγραφό του το υπουργείο Εσωτε-

ρικών. Το υπουργείο βασίζεται στην ερμηνεία που του
δόθηκε από την αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Εργα-
σίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και επισημαίνει
ότι:

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις «πρόσωπα τα οποία
αποκτούν για πρώτη φορά την ιδιότητα του Δημάρχου από
την επομένη της έναρξης ισχύος του Ν.4093/2012 (12-11-
212) εξακολουθούν να διέπονται από το ασφαλιστικό καθε-
στώς κύριας, πρόσθετης ασφάλισης και υγειονομικής
περίθαλψης που υπαγόταν μέχρι να αποκτήσουν την ιδιό-
τητα του Δημάρχου και ο χρόνος θητείας τους λογίζεται ως
χρόνος ασφάλισης στους φορείς αυτούς.

Σε ό,τι αφορά τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές
που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων κύριας,
πρόσθετης ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης για
την ασφάλιση των παραπάνω προσώπων βαρύνουν, του
μεν εργοδότη το Δήμο, του δε ασφαλισμένου τους ίδιους,
παρακρατούνται από την αντιμισθία και αποδίδονται ανά
μήνα στους οικείους φορείς».

Στην επιστολή επισημαίνεται τέλος ότι λαμβάνοντας
υπόψη τις καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ για τους
ασφαλισμένους του, δεν υπάρχει επιμερισμός εισφοράς σε
εργαζόμενο και εργοδότη, αφού πρόκειται για αυτοαπα-
σχολούμενους, τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές
καταβάλει ο ίδιος στον Οργανισμό και δεν παρακρατούνται
από αντιμισθία.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ      
Άνω Λιόσια 2/10/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 36
Αριθμ.Πρακτικού 10

Στα Άνω Λιόσια σήμερα 2/10/2014
και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνε-
δριάσεων της Κ.Ε.ΔΗ.Φ, συνεδρίασε
το Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Φυλής (Κ.Ε.ΔΗ.Φ), κατόπιν της από 29/9/2014 έγγρα-
φης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμι-
μα σε κάθε μέλος του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανο-
νισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. της Επιχείρησης, για να συζητήσει
και αποφασίσει πάνω σε θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο
επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκίκας Χειλαδάκης, Πρόεδρος Πουλιάσης Δημήτριος
2. Δαυίδ Μαύρος,Αντιπρόεδρος 
3. Καρνάτσος Χρήστος
4. Χουλιάρας Γεώργιος
5. Λιάσκος Γεώργιος
6. Ματρακούκα Κατίνα
ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του κτιρίου

που στεγάζεται το Αστυνομικό Τμήμα Ζεφυρίου.
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φυλής

(ΚΕΔΗΦ), λαμβάνοντας το λόγο θέτει υπόψη των μελών του
Συμβουλίου :

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φυλής, μετά την Συγχώ-
νευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Φυλής, σε
ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία
«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φυλής» σύμφωνα με το υπ
αριθμ.1327/β΄/16-6-2011, έχει την κυριότητα ενός οικοπέδου
το οποίο με την υπ αριθμ.162/4-12-2000 παραχωρήθηκε από
τον πρώην Δήμο Ζεφυρίου στην Δημοτική Επιχείρηση Δήμου
Ζεφυρίου για την κατασκευή κτιρίου που θα στεγασθούν υπη-
ρεσίες του Αστυνομικού τμήματος. 

Επί της έκτασης αυτής στο Ο.Τ.3 στον πρώην Δήμο Ζεφυρί-
ου ήδη Δήμο Φυλής , ανεγέρθηκε από τη Δημοτική Επιχείρη-
ση Δήμου Ζεφυρίου κτίριο στο οποίο στεγάσθηκαν οι υπηρε-
σίες του Αστυνομικού τμήματος Ζεφυρίου σύμφωνα με το από
19-10-2001 μισθωτήριο που υπογράφηκε μεταξύ της Δημοτι-
κής Επιχείρησης Δήμου Ζεφυρίου και του Ελευθέριου Μάτσικα
ως εκπροσώπου για λογαριασμό του Δημοσίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) : «1.
Με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου επιτρέ-
πεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ή κοινοτι-
κών ακινήτων στο δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου

δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανά-
γκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον
οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει είχαν εκλείψει.

2. Ομοίως με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμ-
βουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινή-
των σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και
μόνον δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα
τοπικά συμφέροντα».

Επειδή για οικονομικούς λόγους επίκειται η απομάκρυνση
του Α.Τ Ζεφυρίου από μια περιοχή που λόγω της πολυπολιτι-
σμικότητας των κατοίκων και της εντεινόμενης οικονομικής κρί-
σης η παρουσία αυτού είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ
άκρως επιβεβλημένη.

Επειδή οι συνθήκες που έχουν προκύψει και αφορούν στην
απομάκρυνση του Α.Τ είναι έκτακτες και χρήζουν επείγουσας
ρύθμισης

Επειδή είναι αναγκαία και επιβεβλημένη η παραμονή του
Αστυνομικού τμήματος στο δ.δ. Ζεφυρίου προτείνεται στο Δ.Σ.
η παραχώρηση του κτιρίου, προκειμένου να εξακολουθήσουν
να στεγάζονται εκεί οι υπηρεσίες του Αστυνομικού τμήματος.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα πιο πάνω λεγόμενα και μετά από
διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
την παραχώρηση του κτιρίου, προκειμένου να εξακολουθή-

σουν να στεγάζονται εκεί οι υπηρεσίες του Αστυνομικού τμή-
ματος.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και υπογράφεται από τον Πρόεδρο
του Δ.Σ και τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 36/2014 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ 

ΜΑΥΡΟΣ ΔΑΥΙΔ
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΝΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΤΡΑΚΟΥΚΑ ΚΑΤΙΝΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΚΙΚΑΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ



Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014 ΘΡΙΑΣΙΟ - 9



Η ομάδα του Αχαρναικού
ολοκληρώνει σήμερα την
προετοιμασία της για τον
αγώνα την Κυριακή στην
έδρα της με την νεοφώτιστη
Ερμιονίδα.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ

Στον πρώτο εντός έδρας
αγώνα για το Πρωτάθλημα η
ομάδα της πόλης μας, ο
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ καλεί όλο το
φίλαθλο κόσμο να δώσει
δυναμικό παρών την Κυριακή
19/10/14 στις 16:00 που θα
κληθεί να αντιμετωπίσει την
Ερμιονίδα! 

Η Διοίκηση της ΠΑΕ, το προ-
πονητικό team και οι παίκτες
για άλλη μία φορά προσκα-
λούν τον κόσμο του Αχαρναϊ-
κού να γίνουν ο 12ος παίκτης
της ομάδας.   

Θα είμαστε όλοι εκεί!!!

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ
ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ

Παρασκευή (17/10)
17.00: Παναχαϊκή - Ηρακλής

Ψαχνών (Γήπεδο: - ) OTE TV
17.00: Χανιά - Φωστήρας

(Γήπεδο: Περιβολίων)
19.00: Πανηλειακός - Παναι-

γιάλειος (Γήπεδο: Πύργου)
ΟΤΕ TV

Κυριακή (19/10)
16.00: Αχαρναϊκός - Ερμιονί-

δα (Γήπεδο: Αχαρνών)
18.00: ΑΕΚ - Απόλλων Σμύρ-

νης (Γήπεδο: ΟΑΚΑ) ΟΤΕ TV
Τετάρτη (22/10)
16.00: Καλλιθέα - Άλιμος

(Γήπεδο: Νέας Σμύρνης)
α) Η ΠΑΕ ΕΠΙΣΚΟΠΗ, δεν

αγωνίζεται ( έχει ρεπό).

Ο ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΕΠΣΔΑ  SOS!!!  ΕΞΟΔΟΛΟΓΙΟ 
ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
Μετά απο απόφαση της Διοίκησης της Ενωσης

, υποχρεούνται όλοι οι Διαιτητές σε επίσημους
αγώνες στα τοπικά πρωταθλήματα , στο Κύπελ-
λο και στις υποδομές να φέρουν εξοδολόγια .
Τυχόν Διαιτητές που δεν έχουν εξοδολόγιο , ειναι
υποχρεωμένοι με βάση της απόφασης του Δ.Σ.
να ξεκινήσουν τον αγώνα και η γηπεδούχος
ομάδα να απευθυνθεί στην ένωση για την εξό-
φληση .

Μαθήματα πρώτων 
βοηθειών από το ΣΕΔ
Το Σώμα Έρευνας και Διάσωσης σε συνεργασία

με τον ιατρό - πνευμονολόγο Ελευθέριο Παπαλευ-
θέρη πραγματοποιεί μαθήματα Α' βοηθειών δωρε-
άν.

Τα μαθήματα θα υλοποιηθούν στην αίθουσα της
δημοτικής βιοβλιοθήκης Μεγάρων την Κυριακή
19/10 στις 18:00 μ.μ. (μαθήματα B.L.s και πρόλη-
ψης ατυχημάτων).

Όσοι περισσότεροι γνωρίζουμε Α' βοήθειες,
τόσες περισσότερες ζωές μπορούν να σωθούν.

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΣΤΗΝ
ΣΤΙΜΑΓΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Το Σάββατο οι Παλαίμαχοι της Νέας Περάμου θα
μεταβούν στην Στιμάγκα Κορινθίας για φιλικό παι-
χνίδι με την ομώνυμη ομάδα. 

Η συγκέντρωση θα γίνει στο γήπεδο Νέας Περά-
μου στις 13:45. Η ώρα αναχώρησης στις 14:00.
Παρακαλούνται όλοι οι ποδοσφαιριστές παλαίμα-
χοι να βρίσκονται στο γήπεδο.

ΓΈΘΝΙΚΗ: Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ
Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΜΑΝΔΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΧΑΙΚΗ
Ο ΒΥΖΑΝΤΑΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Συνεχίζεται την κυριακή η 4η αγωνιστική το
πρωτάθλημα στην ΓΈθνική. Ο Πανελευσινιακός
υποδέχεται στο στάδιο τον ΠΑΟ Βάρδας και
θέλει τη νίκη για να διασκεδάσει την ήττα απο την
Αχαική. 

Ο Μανδραικός στο παιχνίδι στην έδρα του με
την Αχαική θα αναζητήσει τους τρείς βαθμούς
που θα του δώσει ώθηση για την συνέχεια του
πρωταθλήματος. 

Τέλος παιχνίδι για γερά νεύρα θα γίνει στα
Μέγαρα όπου ο Βύζαντας θέλει τη νίκη να ανα-
πνεύσει βαθμολογικά στο ντέρμπι της Δυτικής 

Αττικής με τον Αστέρα Μαγούλας. Tα παιχνίδια
θα ξεκινήσουν στις 16:00.

Μανδραϊκός – Αχαϊκή
Ψηλοπαναγιώτης (Μεσσηνίας), Δημογέροντας

(Αρκαδίας), Γουργιώτης (Ανατ. Αττικής)

Πανελευσινιακός – ΠΑΟ Βάρδας
Παπαδόπουλος, Τσιρίνης, Γκαβέρας (Αχαΐας)

Βύζας Μεγάρων – Αστέρας Μαγούλας
Γκάμαρης, Γιαννόπουλος, Βασιλάκης (Αθηνών)
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Σε αγωνιστική δράση το πρωτά-
θλημα της Δυτικής Αττικής το Σαβ-
βατοκύριακο. 

Τα βλέμματα στην Α' κατηγορία
στρέφονται το Σάββατο στα Ανω
Λιόσια όπου ο Ακράτητος υποδέχε-
ται στο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής
τον Ασπρόπυργο. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει και η αναμέτρηση του
ΠΑΟΚ Μάνδρας με τον Ατταλο Νέας
Περάμου την ίδια μέρα στο Φρά-
γκειο. 

Στην Β΄' κατηγορία ξεχωρίζει η
αναμέτρηση το Σάββατο του Ελευσι-
νιακού με τον Ηρακλή Ελευσίνας.
Αναλυτικά:

ΣΑΒΒΑΤΟ(16:00)
ΠΑΡΑΛΙΑΣ:  ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΑΣΠΡ. - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ: ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ -

ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ
ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ: ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ -
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ

ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ: ΕΛΠΙΔΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ16:00)
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: ΕΘΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
- ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ 

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ: ΖΩΦΡΙΑ - ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Β' κατηγορία 
(3η αγωνιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ(16:00)

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ ΑΤ Ο Σ :
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ -
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ: ΠΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2004 - ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ(11:00):   Α.Π.Σ

ΙΚΑΡΟΣ - ΑΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ(11:00) ΑΡΓΩ
ΜΕΓΑΡΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ Α.
ΛΙΟΣΙΩΝ

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ(16:00): 

ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ .

ΕΠΣΔΑ: ΝΤΕΡΜΠΙ  ΣΕ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΔΡΑ 
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ ΠΑΟΚ-ΑΤΤΑΛΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Ανακοινώθηκαν απο την
ΕΣΚΑΝΑ οι διαιτητές κριτές και
κομισάριοι των αγώνων για τις
ομάδες της Δυτικής Αττικής το
Σαββατοκύριακο. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 18-10-14

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α'
ΚΛ. ΑΝΔ. ΔΑΣΚΑΛ. ΕΛΕΥΣ

13.30 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΚΟΡ Α
Μητρόπουλος Καφαντάρης
Κάζος Καραγεωργόπουλος

Β΄ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 
ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ 14.00 ΓΑΣ

ΜΑΝΔΡΑΣ -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΡ
Β2 Σταγιάνος Καλουζάκης
Κοντοθανάσης

ΚΛ. ΑΝΔ. ΔΑΣΚΑΛ. ΕΛΕΥΣ
15.00 ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡ. ΚΟΡ Β2 Πέπ-
πας Κάζος Καραγεωργόπουλος

ΠΑΙΔΕΣ -ΕΦΗΒΟΙ

ΚΛ. ΜΕΓΑΡ ΑΛ. ΣΑΛ 18.00 ΝΕ
ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ Π Γ
Πέππας Κανάβη Σαλταγιάννη

ΚΛ. ΜΕΓΑΡ ΑΛ. ΣΑΛ 19.30 ΝΕ
ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡ Ε
Γ Πέππας Κανάβη Σαλταγιάννη

ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚ 16.30
ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Π Γ Σταγιάνος ΄Κάζος Κουτσο-
μήτρος

ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚ 18.00
ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Ε Γ Σταγιάνος Κάζος Κουτσομή-

τρος
ΚΛ. ΜΑΝΔΡΑΣ 15.30

ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛ Ε
Β Δελδήμος Ιερωνυμάκης
Καλουζάκης Κοντοθανάσης

ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-14

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
2Ο ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 18.00

Π Α Ν Ε Λ Ε Υ Σ Ν Ι Α Κ Ο Σ
ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ Α1 ΓΥΝ Καταγάς
Σιαμίδης Πάλλας Κουτσομήτρος
Παπαδάτος

ΠΑΙΔΕΣ ΕΦΗΒΟΙ 
ΚΛ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ 15.15 ΕΝ.

Π Ε Ρ Α Μ Ο Υ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Π Γ Πέπ-
πας Πάλλας Μοσκόβης

ΕΣΚΑΝΑ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ 

Ο ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ ΝΕΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΟΝ
ΚΡΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο 42 χρονος(1973) έμπει-
ρος Δραμινός προπονητής
Νίκος Τσάμογλου είναι ο
νέος τεχνικός  του Κριού
Ασπροπύργου μετά το δια-
ζύγιο με τον Βασίλη Γρίβα. Η
πρώτη κίνηση της διοίκησης
του Κριού με τον πρόεδρο
Θοδωρή Βάντζο να βρεί
αμέσως τον αντικαταστάτη
του.  Hταν μέχρι πρότινως
στην ΑΕ Ζεφυρίου που απο-
χώρησε. 

Ακόμα έχει εργαστεί και
στον Αστέρα Λιοσίων. 

Ο ίδιος έπιασε αμέσως
δουλειά και θα κουτσάρει
την ομάδα του Κριού την
κυριακή στο μάτς με την
Ζωφριά στο Πανόραμα.
Μάλιστα είχε εργαστεί και
παλιότερα στον σύλλογο και
επέστρεψε σε γνώριμα
λημέρια.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Ο Βασίλης Γρίβας που
ανέλαβε στην αρχή της
σεζόν τις τύχες του Κριού

Ασπροπύργου στο φετινό
πρωτάθλημα της Α’ κατηγο-
ρίας ΕΠΣ Δυτικής Αττικής
αποτελεί παρελθόν. Ο Γρί-
βας έχει θητεύσει σε Ευκλεί-
δη Μεγάρων, Νέα Πέραμο
καθώς και στις ακαδημίες.

Ο ίδος ευχαριστεί την διοί-
κηση του Κριού για την
συνεργασία και εύχεται καλή
συνέχεια. 

Ο εν λόγω τεχνικός έχει
δίπλωμα προπονητή
ΟΥΕΦΑ β' και αναζητά νέα
στέγη. Το τηλέφωνό του για
συνεργασία με ομάδες στην
Αττική είναι: 6983170045.

Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ ΤΗΣ ΕΠΣΔΑ

Η κλήρωση των πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων της
ΕΠΣΔΑ πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ένωσης.

Για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο η ΕΠΣΔΑ πρόκειται να
διοργανώσει τέσσερα πρωταθλήματα υποδομών, Νέων, Παί-
δων, Προ-παίδων και Τζούνιορ.

Προς το παρόν οι Νέοι και οι Παίδες ξεκινούν το Σάββατο
25/10 με ώρα εκκίνησης των αγώνων την 10:00

Τα δύο πρώτα πρωταθλήματα θα τελειώσουν τον Φεβρουάριο
και οι δύο μικρότερες κατηγορίες θα ξεκινήσουν αμέσως μετά.

Ακολουθώντας τις οδηγίες της ΕΠΟ η ΕΠΣΔΑ είναι πλέον
πολύ αυστηρή με τα μέλη της τα οποία δεν μπορούν να συμ-
μετέχουν σε ανεξάρτητα τουρνουά υποδομών αν δεν συμμετέ-
χουν στα αντίστοιχα της ΕΠΣΔΑ.

Διευκρινιστικές εξηγήσεις έδωσε ο επικεφαλής της επιτροπής
πρωταθλημάτων Γιώργος Ντούρος ο οποίος μετέφερε στους
εκπροσώπους των σωματείων τις αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ένωσης οι οποίες βρίσκονται σε συμφωνία με
τις οδηγίες της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

***Στο πρωτάθλημα νέων, γεννηθέντες τα έτη 1999 και 2000
συμμετέχουν οι ομάδες Μανδραϊκός, Ακράτητος, Πανελευσινια-
κός, Πανελευσινιακή Ένωση, Αίας Παραλίας, Βύζας Μεγάρων,
Ειδυλλιακός, Λέων, Αστέρας Μαγούλας και Ευκλείδης Μεγά-
ρων.

Στο πρωτάθλημα των παίδων, γεννηθέντες τα έτη 2001 και
2002 συμμετέχουν οι ομάδες Πανελευσινιακός, Πανελευσινιακή
Ένωση, Αργώ Μεγάρων, Βύζας Μεγάρων, Αγ. Ανάργυροι,
Αστέρας Μαγούλας και Λαμπερή.

ΞΑΝΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΣΔΑ Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

Πέρασαν 2 χρόνια από την ημέρα που ο Α.Σ. Ευκλείδης εγκα-
ταλείφθηκε από το τότε ΔΣ και αναγκάστηκε να αποσυρθεί από
το πρωτάθλημα ανδρών της Α ΕΠΣΔΑ. Η ομάδα έδωσε βάση
στις ακαδημίες της και τώρα είναι ξανά έτοιμη να συμμετάσχει
σε επίσημο πρωτάθλημα της οικείας ένωσης, στο πρωτάθλημα
νέων (γεννηθέντες 1999-2000) που ξεκινάει το Σάββατο 25
Οκτωβρίου.
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Σε μια προσπάθεια να
μετριάσει τις ανησυχίες σχετικά
με τα σχέδια πρόωρης εξόδου
από το μνημόνιο ο εκπρόσω-
πος της Κομισιόν, προχώρησε
σε μια δήλωση στήριξης της
χώρα μας, μετά από δύο ημέ-
ρες συνεχούς πτώσης του Χρη-
ματιστηρίου και αναστάτωσης
των αγορών. 

Με γραπτή δήλωση, ο αντι-
πρόεδρος της Κομισιόν με αρμοδιότητες επί των οικονομι-
κών θεμάτων Γιούρκι Κατάινεν μίλησε ξεκάθαρα για πρό-
οδο της Ελλάδας αλλά και για συνεχιζόμενη στήριξή της
από την Κομισιόν και εν γένει την ΕΕ, με την προϋπόθε-
ση ότι θα συνεχίσει στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση Κατάινεν:

«Η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια πρόοδο για να δημιουρ-
γήσει μία βάση για ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, το
οποίο θα βασίζεται σε υγιή δημόσια οικονομικά, μία πιο
ανταγωνιστική οικονομία και έναν ισχυρό και με αποτελε-
σματική εποπτεία χρηματοπιστωτικό τομέα.

Αυτό το άνευ προηγουμένου πρόγραμμα μεταρρυθμί-
σεων και η απαραίτητη μεγάλη δημοσιονομική προσαρ-
μογή προϋπέθεταν πολύ δύσκολες επιλογές. Η Κομισιόν
και η ευρωζώνη συνολικά στήριξαν την Ελλάδα στη διάρ-
κεια αυτής της διαδικασίας. Ενώ υπάρχει σαφής ανάγκη
να διατηρηθεί η δυναμική των μεταρρυθμίσεων, υπάρχουν
ισχυρές ενδείξεις ότι η χώρα τώρα γύρισε σελίδα.

Δεν θα πρέπει να υπάρχει αμφιβολία ότι η Ευρώπη θα
συνεχίσει να στηρίζει την Ελλάδα με όποιον τρόπο χρειά-
ζεται για να διασφαλίσει λογικές χρηματοδοτικές συνθήκες
για το ελληνικό κράτος και να εξομαλύνει το δρόμο πίσω
στην πλήρη και βιώσιμη πρόσβαση στις αγορές.

Για το σκοπό αυτό θα συνεργαστούμε πολύ στενά με τις

ελληνικές αρχές να
ολοκληρώσουμε την
τρέχουσα αξιολόγη-
ση που θα απαιτήσει
τη συμφωνία για ένα
φιλόδοξο πακέτο
μεταρρυθμίσεων. Θα
εργαστούμε ώστε να
διασφαλίσουμε μία
ομαλή εξέλιξη της
ευρωπαϊκής στήρι-

ξης για τη χώρα μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος προ-
γράμματος.

Θα στηρίξουμε την Ελλάδα για να καθησυχάσει τους
δανειστές και τις χρηματοπιστωτικές αγορές με τη σταθερή
δέσμευση τις μεταρρυθμίσεις και τη διατήρηση των δημο-
σιονομικών στόχων, περιλαμβανομένης και μιας ισχυρής
και επαρκούς δημοσιονομικής ρύθμισης».

Reuters: Δεύτερες σκέψεις στην Αθήνα για πρόωρη
έξοδο

Σημειώνεται ότι ευρωπαίοι αξιωματούχοι, τους οποίους
επικαλείτο το Reuters χθες, ανέφεραν πως οι εταίροι της
Ελλάδας στην Ευρωζώνη πιστεύουν ότι η Αθήνα αλλάζει
γνώμη όσον αφορά στον τερματισμό του διεθνούς προ-
γράμματος στήριξης της οικονομίας της το 2015 και ενδέ-
χεται να ζητήσει πιστωτική γραμμή για την αντικατάσταση
των κεφαλαίων του ΔΝΤ.

Ειδικότερα οι αξιωματούχοι της Ευρωζώνης, που δεν
κατονομάζει το πρακτορείο, ανέφεραν ότι η Αθήνα μοιάζει
να έχει δεύτερες σκέψεις αναφορικά με το ενδεχόμενο να
επιστρέψει στη χρηματοδότησή της από τις αγορές και
μόνο, έπειτα και από τις πιέσεις που της ασκήθηκαν από
την Ε.Ε. αλλά και από τους επενδυτές που προέβησαν σε
μαζικές ρευστοποιήσεις ελληνικών κρατικών ομολόγων
αυτή την εβδομάδα.

Πλήθος παρατυπιών σε 
Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
Οι 37 από τους 74 Αγροτικούς Συνεταιρισμούς,
που ελέγχθηκαν, έχουν θετική οικονομική θέση και
οι 24 έχουν αρνητική, σύμφωνα με τα στοιχεία του
Εθνικού Μητρώου Συλλογικών Αγροτικών Οργα-
νώσεων και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, τα
οποία δόθηκαν στην Επιτροπή Παραγωγής και
Εμπορίου της Βουλής, από τον αναπληρωτή
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Πάρι
Κουκουλόπουλο. 

Η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής συζήτησε, επί-
σης, για την εξέλιξη του ν. 4015/2011 και τα πορί-
σματα ελέγχου των Τριτοβάθμιων Οργανώσεων.
Μέχρι σήμερα στο Μητρώο έχουν αξιολογηθεί ως
ενεργοί 870 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ποσοστό
15%) και διαπιστώθηκε μεγάλος αριθμός προβλη-
μάτων στην πληρότητα των υποβαλλομένων στοι-
χείων από τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώ-
σεις (ΑΣΟ).
Ενδεικτικά, υπήρξαν ανυπόγραφοι ισολογισμοί,
πρόχειρες εγγραφές, ακόμη και αδυναμία επικοι-
νωνίας, καθώς υπήρξαν 2.000 λανθασμένες ταχυ-

δρομικές διευθύνσεις και τηλέφωνα ΑΣΟ!
Όσον αφορά τη μετατροπή των Ενώσεων Αγροτι-
κών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) σε Αγροτικούς Συνεταιρι-
σμούς (ΑΣ) ή Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
(ΑΕΣ), που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το
τέλος του 2014, επισημαίνεται ότι από τις 110 ΕΑΣ:
·  6 μετατράπηκαν σε ΑΕΣ,
·  46 μετατράπηκαν σε ΑΣ,
·  23 βρίσκονται σε διαδικασία μετατροπής σε ΑΣ,
·  34 έχουν πάρει απόφαση Γενικής Συνέλευσης
για εκκαθάριση και
·  1 έχει κηρύξει πτώχευση.

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση ανά-
μεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και το Ποτάμι, με
αφορμή την διάψευση του Σταύρου
Θεοδωράκη για προγραμματισμένη
συνάντησή του με τον Αλέξη Τσί-
πρα, την ερχόμενη Τρίτη.

Με πρωινή ανακοίνωση «Το Ποτά-
μι» διέψευσε την είδηση που ανα-
κοινώθηκε προχθες το βράδυ
στους δημοσιογράφους από τον
ΣΥΡΙΖΑ, αποδίδοντάς την σε λάθος
της Κουμουνδούρου.

«Ίσως με τον φόρτο των συναντή-
σεων που έχει ο αρχηγός της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης» αναφέρει
η ανακοίνωση «να μπέρδεψαν λίγο

στην Κουμουνδούρου τα προγράμ-
ματα, τα κόμματα, τις Τρίτες και
τους διαθέσιμους αρχηγούς».

Υπενθυμίζεται ότι προχθες, σε ανε-
πίσημο σημείωμα του ΣΥΡΙΖΑ, ο
επικεφαλής του κόμματος εφέρετο
ανοικτός στον διάλογο με τον Σταύ-
ρο Θεοδωράκη, «παρά την επίθεση
που εξαπέλυσε» ο δεύτερος στον κ.
Τσίπρα, με αφορμή τη συνάντησή
του με τον Π.Καμμένο.
Στο σημείωμα μάλιστα αναφερόταν
ότι ο κ. Θεοδωράκης ζήτησε να
συναντήσει τον κ. Τσίπρα, ο οποίος
ανταποκρίθηκε θετικά. 
Η συνάντηση επρόκειτο να γίνει
σήμερα, αλλά αναβλήθηκε με πρω-

τοβουλία του αρχηγού του Ποταμι-
ού. Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, η συνάντηση
ορίσθηκε για την ερχόμενη Τρίτη,
21 Οκτωβρίου.

«Οι παλινωδίες του κ. Θεοδωράκη
σχετικά με τη συνάντησή του με τον
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ είναι ενδεικτι-
κές του πολιτικού ήθους που επαγ-
γέλλεται και των επιλεκτικών του
συνομιλιών», αναφέρει σε απάντη-
σή του ο ΣΥΡΙΖΑ.
Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης επικρατεί έντονη δυσφο-
ρία για τη στάση του κ. Θεοδωράκη
«και τις συνεχείς μεταπτώσεις του»
όπως αναφέρουν κύκλοι του κόμ-
ματος.

«Πόλεμος» ανακοινώσεων ΣΥΡΙΖΑ - Ποταμιού

Μήνυμα με “μνημόνιο” από Κατάινεν: 
Η Κομισιόν θα στηρίξει την Ελλάδα Η Κομισιόν θα στηρίξει την Ελλάδα 
αν ακολουθήσει τις μεταρρυθμίσειςαν ακολουθήσει τις μεταρρυθμίσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.
προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνι-
σμό (υπ’ αριθμ. 454/14/ΔΔΠ) με
θέμα: «DETAILED ENGI-
NEERING AND PROCURE-
MENT OF MATERIAL FOR
THE INSTALLATION OF
THE UPGRADE OF DOCK-
ING SYSTEM AT REVIT-
HOUSSA LNG TERMI-
NAL»», (ως αναλυτικά περιγρά-
φεται στα τεύχη της διακήρυξης
του Διαγωνισμού).

Ενδεικτικός Προϋπολογι-
σμός: €140.000,00 πλέον
Φ.Π.Α., 

Ημερομηνία Λήξης Υπο-
βολής Προσφορών:
10/11/2014 και ώρα
12:00μ.μ..

Τα τεύχη του Διαγωνισμού δια-
τίθενται δωρεάν έως τις
31/10/2014, καθημερινά και
ώρες 10:30 π.μ. - 12:30μ.μ., στη
Διεύθυνση: ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Λ.
Μεσογείων 357-359,
Χαλάνδρι, Τ.Κ. 152 31,
Διεύθυνση Διοικητικών
Προμηθειών (κα Ειρ. Αγγε-
λοπούλου - τηλ. : 210-
6501815).

Προσφορές μπορούν να υπο-
βάλουν μόνο οι ενδιαφερόμενοι
που έχουν παραλάβει τα τεύχη
της διακήρυξης του Διαγωνισμού.

Μόνο εξουσιοδοτημένοι
εκπρόσωποι των ενδιαφερόμε-
νων του Διαγωνισμού μπορούν
να παραλάβουν τα Τεύχη της Δια-
κήρυξης.

“Ξηλώνει” ο εισαγγελέας 
από τα έδρανα της βουλής ολόκληρη 

την Κ. Ομάδα της Χρυσής Αυγής

“Ξηλώνει” ο εισαγγελέας από τα έδρανα της
βουλής ολόκληρη την Κ. Ομάδα της Χρυσής Αυγής

Εκτός του "κοινοβουλευτικού τόξου" πλέον το
εν λόγω κόμμα μετά την εισήγηση του κ. Ντογιάκου
για παραπομπή και των υπολοίπων βουλευτών σε
δίκη. Παρατείνεται και η κράτηση των προφυλακι-
σμένων βουλευτών.

Στους τρεις οι νεκροί της ασφάλτου
-Κατέληξε και η 24χρονη

Έχασε τη μάχη για τη ζωή η 24χρονη που είχε
τραυματιστεί σοβαρά την Τετάρτη στο τροχαίο
δυστύχημα της Πέτρου Ράλλη.

Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί τη ζωή η
24χρονη που είχε τραυματιστεί σοβαρά την Τετάρ-
τη στο τροχαίο δυστύχημα της Πέτρου Ράλλη.
Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των για-
τρών του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας
η κοπέλα κατέληξε το πρωί.

Από το δυστύχημα έχουν χάσει τη ζωή τους
ακόμη μια γυναίκα και ένας νεαρός αστυνομικός,
με τον απολογισμό τω νεκρών από την τρελή
κούρσα του ΙΧ αυτοκινήτου Smart, να είναι πλέον
τρεις…

ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ    ---     ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ
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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
22.5.14

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος 

Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 & 210 5571996

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Πωλείται ξυλουργικό 
μηχάνημα (πλάτη, σβούρα, 

ξεχοντριστήρας, δίσκος, 
τρυπάνι) σε λογική τιμή.

Πληροφορίες  στο 210 5548930 
ή στο 6972203340 8.10.14
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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 Ασπρόπυρ-

γο διαμέρισμα 85 τμ με ηλιακό,
air condition , αυτόνομη θέρ-
μανση, θέση parking, 2 κρεβα-
τοκάμαρες, 2 wc. Τηλ:
6937050218(6.2.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τελειόφοιτος Μαθηματικού

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

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

group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

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

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται κοπέλα που να γνω-

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Με προϋπηρεσία και συστά-

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

Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Αλ.
Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα210-5572695,
6932215870

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

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος 
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ

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

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

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6986734365

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

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

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

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

με αυτόλογους βιολογικούς 
παράγοντες PRP

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

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

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

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

16.11
.12
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

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

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

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546674-5546285

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

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

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-

5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213

2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

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

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

210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210

5546993 - 5560800 - 5543065

ΧΡΗΣΙΜΑ 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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

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

γειακά.         γειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-

ταρατσών.        ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερΕγκατάσταση συστήματος αντλίας θερ--

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

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

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

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

8.10.14
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Δεν εμπίπτουν στη φορολόγηση του ΕΝΦΙΑ τα
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καθώς
και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου,

διευκρινίζει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, με
αφορμή δημοσιεύματα, όπου εμφανίζονται ακίνητα της
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΟΑΚΑ, Ακαδημία
Αρχαίας Ολυμπίας κ.α.).

Όσα δε, Νομικά Πρόσωπα δικαιούνται απαλλαγής και
εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει σωστά τις προβλεπό-
μενες ενδείξεις, ώστε να τύχουν της ορθής εκκαθάρι-
σης του φόρου, μπορούν να διορθώσουν τα στοιχεία
των ακινήτων τους μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2014.

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
«ο ΕΝΦΙΑ για τα νομικά πρόσωπα υπολογίζεται βάσει
των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9), ετών 2013 και
2014. Ειδικά το έτος 2014 (έτος πρώτης εφαρμογής
του ΕΝΦΙΑ), τα νομικά πρόσωπα τα οποία δικαιούνται
της απαλλαγής του άρθρου 3 και των μειώσεων των
άρθρων 4 και 5 του ν. 4223/2013, όφειλαν να υποβά-
λουν δήλωση, συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ενδεί-
ξεις, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη από το Υπουργείο
Οικονομικών, προκειμένου να εκκαθαρισθεί ορθά ο
φόρος».

Να σημειωθεί ότι μεταξύ των ακινήτων που απαλλάσ-
σονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., σύμφωνα με το άρθρο 3 του
Ν.4223/2013, είναι αυτά που ανήκουν σε ΟΤΑ, σε νομι-
κά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που εντάσσο-
νται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και
σε Ο.Τ.Α. και ιδιοχρησιμοποιούνται ή παραχωρούνται
δωρεάν στο Δημόσιο. 

Οι ανώνυμες εταιρείες της Γενικής Κυβέρνησης, με 

την επιφύλαξη της προηγούμε-
νης περίπτωσης, δεν απαλλάσ-
σονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Βασι-
κή προϋπόθεση όπως διευκρινί-
ζεται από τη Γενική Γραμματεία
Δημοσίων Εσόδων, οι παραπά-
νω φορείς να έχουν συμπληρώ-
σει τις αντίστοιχες ενδείξεις, οι
οποίες λαμβάνονται υπόψη από
το υπουργείο Οικονομικών, προ-
κειμένου να εκκαθαριστεί ο
φόρος.

«Επομένως,  σε περίπτωση μη
ορθής συμπλήρωσης των δηλώσεων δε θα είναι δυνα-
τό να υπολογιστεί σωστά ο ΕΝΦΙΑ. Επειδή δε το 2014
ήταν η πρώτη εφαρμογή του φόρου, παρέχεται η δυνα-
τότητα σε όλους τους φορολογουμένους να υποβάλουν
τροποποιητικές δηλώσεις, προκειμένου να διορθώ-
σουν τα στοιχεία των ακινήτων τους, εμπρόθεσμα
μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2014. 

Όσα νομικά πρόσωπα δικαιούνται απαλλαγής, οφεί-
λουν να συμπληρώσουν ορθά στις δηλώσεις τους τις
προβλεπόμενες ενδείξεις, ώστε να τύχουν της ορθής
εκκαθάρισης του φόρου» καταλήγει η Γενική Γραμμα-
τεία Δημοσίων Εσόδων.

Αναλυτικά η  ανακοίνωσή της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων:

Α) Στις 14-10-2014 στελέχη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επι-
τροπής προσήλθαν στα γραφεία της Διεύθυνσης Φορολογίας
Κεφαλαίου και ενημερώθηκαν για το σωστό τρόπο καταγρα-
φής των ακινήτων τους, ώστε να απεικονιστεί σωστά η περι-

ουσιακή της κατάσταση,
προκειμένου να υπολογι-
σθεί ορθά η φορολογική
υποχρέωση και να χορη-
γηθούν οι προβλεπόμενες
από το νόμο απαλλαγές.

Β) Ο ΕΝΦΙΑ για τα νομι-
κά πρόσωπα υπολογίζε-
ται βάσει των δηλώσεων
στοιχείων ακινήτων (Ε9),
ετών 2013 και 2014. Ειδι-
κά το έτος 2014 (έτος
πρώτης εφαρμογής του

ΕΝΦΙΑ), τα νομικά πρόσωπα τα οποία δικαιούνται της απαλ-
λαγής του άρθρου 3 και των μειώσεων των άρθρων 4 και 5 του
ν. 4223/2013, όφειλαν να υποβάλουν δήλωση, συμπληρώνο-
ντας τις αντίστοιχες ενδείξεις, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη
από το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να εκκαθαρι-
σθεί ορθά ο φόρος.

Γ) Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καθώς και τα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαί-
ου, απαλλάσσονται από το φόρο για τα ιδιοχρησιμοποιούμε-
να ακίνητά τους για σκοπούς πολιτιστικούς, θρησκευτικούς,
αθλητικούς, κοινωφελείς κ.λπ.

Δ) Επομένως σε περίπτωση μη ορθής συμπλήρωσης των
δηλώσεων δε θα είναι δυνατό να υπολογιστεί σωστά ο
ΕΝΦΙΑ. Επειδή δε το 2014 ήταν η πρώτη εφαρμογή του
φόρου, παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους φορολογουμέ-
νους να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις, προκειμένου
να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους, εμπρόθεσμα
μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2014. 

Όσα νομικά πρόσωπα δικαιούνται απαλλαγής, οφείλουν να
συμπληρώσουν ορθά στις δηλώσεις τους τις προβλεπόμενες
ενδείξεις, ώστε να τύχουν της ορθής εκκαθάρισης του φόρου.

Ξεκίνησε το πρόγραμ-
μα επισκέψεων αντι-
προσωπείας του

Πανελευσινιακού, με επικε-
φαλής τον Αντιπρόεδρο και
Team Manager της Ανδρικής
ομάδας, Θανάση Κριεκούκη
και τον Θανάση Χαϊμαλά,
εκπρόσωπο της Ακαδημίας,
στα σχολεία του Θριασίου
Πεδίου. 

Πρώτος σταθμός το 4ο
Δημοτικό Σχολείο Ελευσί-
νας!

Οι εκπρόσωποι του Πανε-
λευσινιακού μίλησαν στα
παιδιά για τις αξίες του
αθλητισμού, για το άθλημα
της καλαθοσφαίρισης και τα
προσκάλεσαν να γευτούν
τη μοναδική εμπειρία ζωής
μέσα από την Ακαδημία του
Συλλόγου. 

Η αντιπροσωπία δώρισε
και μπάλες για την καλύτε-
ρη εξάσκηση των παιδιών
στο σχολείο και ανανέωσε
το ραντεβού ώστε την επό

μενη φορά να
τους επισκεφθούν
παίκτες και παί-
κτριες από τις
πρώτες ομάδες!

Σε μία εποχή
που τα παιδιά
βάλλονται από
παντού, έχουν
φορτωμένο πρό-
γραμμα, χωρίς
ενδιαφέροντα και
π α ρ α μ έ ν ο υ ν
μπροστά στην
οθόνη της τηλεό-
ρασης ή του υπο-
λογιστή ο αθλητι-

σμός είναι διέξοδος. 
Ο Πανελευσινιακός έρχεται

δίπλα στα παιδιά. Τη φετινή
χρονιά θα επισκεφθούν τα
σχολεία της περιοχής
(Δημοτικά, Γυμνάσια,
Λύκεια) αντιπρόσωποι της
ομάδας (προπονητές, αθλη-
τές, μέλη του Δ.Σ. και γονείς
που στηρίζουν την ομάδα). 

Με τον τρόπο αυτό αφενός
αυξάνεται η ευαισθητοποίη-
ση των παιδιών για τον
αθλητισμό και αφετέρου ενι-
σχύεται η προσπάθεια της
Ακαδημίας για την ανάπτυξη
της.
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