
«Παράθυρο» για τη συνέχιση 
προγραμμάτων

εκπαίδευσης Ρομά
Από τον υπουργό
Α. Λοβέρδο,που 

γνωστοποιεί επίσης την
ομαλή ένταξη των μαθητών

Ρομά στο 11ο Δημοτικό 
Σχολείο Ασπροπύργου

71 χρόνια από την βύθιση 
του "Κατσώνης"

Η Ελευσίνα τίμησε τον ήρωά 
της Βασίλη Λάσκο

ΠΑΚΕΤΟ 10.000
ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 
Αναμένεται να ανακοινωθεί

το πρώτο δεκαήμερο 
του Οκτωβρίου 

Οι θέσεις αφορούν κυρίως υπηρεσίες
 καθαριότητας και πυροπροστασίας 

Σύνταξη σχεδίου 
Προϋπολογισμού 

για το 2015
Στη σημερινή συνεδρίαση

της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Αχαρνών 

ΡΙΧΝΟΥΝ ΡΕΥΣΤΟ
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 

Προκειμένου να ωριμάσουν εγκαίρως
οι μελέτες τους για τη νέα 

προγραμματική περιόδο 2014-2020
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ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

Τμήμα γυναικείου βόλεϊ
στα Μέγαρα 

ίδρυσε ο ΟΦΑΦΑ

Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
ΑΟΚ 75-55 

ΤΗΝ Γ.Σ ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Σύσκεψη στο ΥΠΕΚΑ
για την αιθαλομίχλη

Βασικό αντικείμενο η 
αντιμετώπιση των φαινομένων 

αιθαλομίχλης ενόψει του χειμώνα 

ΣΣΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝΑΑ  ΜΜΕΕ  ΝΝΕΕΑΑ
ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  

Απαλλάσσονται από τις
χρεώσεις για Υπηρεσίες

Κοινής Ωφέλειας οι
προνοιακοί φορείς δήμων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Εξελέγησαν οι εκπρόσωποι του 

Π.Σ. Αττικής στη Γενική Συνέλευση 
της Ένωσης Περιφ Ελλάδος

Σελ: 7Σελ: 9

Σελ: 2

Δωρεάν προληπτικός
έλεγχος για

ανασφάλιστους και 
ανέργους στην Ελευσίνα 

Ενημερωτική εκδήλωση 
στις 19 Σεπτεμβρίου 

στα γραφεία της Κοινωνικής
Υπηρεσίας του Δήμου 

ΤΟ ΕΦΟΔΙΟ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Παρείχε μέσω ημερίδας 
ο δήμος Φυλής 

σε νέους άνεργους 
και επιχειρηματίες 

της περιοχής 

Μουσική βραδιά αφιερωμένη 
στον Μάνο Χατζιδάκι, στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάρων

Σελ:  2Σελ:  3

Σελ: 7 Σελ: 9 

Σελ: 10-11Σελ:  6

Σελ: 3

Σελ:  5

Ο υφυπουργός 
Ο. Κωνσταντινόπουλος 

δεσμεύτηκε το υπουργείο 
Ανάπτυξης να εξετάσει σοβαρά

το ζήτημα της διακριτής 
χρηματοδότησης της 

Αυτοδιοίκησης από το νέο
ΕΣΠΑ (ΣΕΣ). Σελ: 3
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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, Ντίνος Ρούσσης, 
Χρήστος Ρούσσος

Αθλητικά:
Ανέστης Τσακίρογλου

Διεύθυνση:
Πατριάρχου Γρηγορίου 4 

19300 Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ: 210 5571855 Fax: 210 5576740

Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€
Διεύθυνση τυπογραφείου: 

θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4,

19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. 

Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις από-

ψεις της εφημερίδας

Ελευσίνα
Ζαχαρίου Σεβαστή 
Εθνικής Αντιστάσε-

ως 98 & Περσεφόνης,
Εφημερία:  08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105547900

Ασπρόπυργος
Μάσσος Κων/νος
Μακρυγιάννη 2,

Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105580002

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Παπασπυρόπουλος

Χρήστος
Λ Φυλής 197, 

Εφημερία: 08:00 -
20:00 Τηλέφωνο:

2102474337

Αχαρνές
Γκίκα Σοφία - Ακριβή 
Αριστοτέλους 260,

Εφημερία:  
08:00 - 23:00
Τηλέφωνο:
2102448558

Παπανικολάου Γ.
Θρακομακεδόνων

117,  Εφημερία: 
08:00 - 23:00
Τηλέφωνο:
2102430204

Μάνδρα
ΣΥΜΠΑΡΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Δήλου 12 & Κορο-
πούλη Εφημερίας:

08:00 - 08:00
(Επομένης)
Τηλέφωνο:
2105551232

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ:Συννεφιά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 21 έως 30
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Σοφία, Σόνια, Σοφιανός, Σοφιανή,
Σόφη, Πίστις, Πίστη,Ελπίδα,Αγάπη,
Αγάπιος, Αγαθοκλής,Ολιβία

Ενημερωτική εκδήλωση για νέες και νέους ανέρ-
γους ηλικίας 18 – 29 ετών πραγματοποίησε το
απόγευμα της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου ο

Δήμος Φυλής. Η συνάντηση που απευθυνόταν και σε
επιχειρηματίες – επαγγελματίες που δραστηριοποιού-
νται στο Δήμο Φυλής στόχο είχε αφενός την ενημέρωση
κι αφετέρου την παροχή στήριξης στους νέους ανέρ-
γους που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για την
ένταξή τους στα προγράμματα voucher τα οποία επιδο-
τούν θέσεις εργασίας χρηματοδοτούμενες από την
ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στο κοινό που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του
Δήμου Φυλής μίλησε για το πρόγραμμα voucher ο
Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Ομί

λου SEEMEIO κος Γιάννης Δράκος ενώ σε ερωτήσεις
που τέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους νέους και τους
επιχειρηματίες απάντησε η εξουσιοδοτημένη συνεργά-
της κα Τόνια Παυλίδου. 

Το«παρών « στην ενημερωτική εκδήλωση έδωσε ο
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, ο επικεφαλής της
παράταξης «Ενότητα Πολιτών» Σάββας Σάββας, Αντιδή-
μαρχοι και πολλά μέλη του Δημοτικού και των Τοπικών
Συμβουλίων. Συμμετείχε επίσης και ο Σύλλογος Νέων
του Δήμου Φυλής. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν εμπερι-
στατωμένα, αλλά και να υποβάλλουν αιτήσεις πληκτρο-
λογώντας τη διεύθυνση http://www.seemeio.com/vouch-
er1_gr.html

ΤΟ ΕΦΟΔΙΟ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Παρείχε μέσω ημερίδας ο δήμος Φυλής σε νέους 

άνεργους και επιχειρηματίες της περιοχής 

Στις 10.000 υπολογί-
ζεται ότι ανέρχονται

οι προσλήψεις, μέσω
κοινωφελούς εργασίας
στους δήμους, που  ανα-
μένεται να ανακοινωθούν
το πρώτο δεκαήμερο του
Οκτωβρίου. Όσοι προ-
σληφθούν θα εργαστούν
για διάστημα πέντε
μηνών.

Οι ειδικότητες σύμφωνα
με πληροφορίες αφορούν
ΥΕ Εργατών Καθαριότη-
τας, ΥΕ Εργατών Κήπου,
ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας & Πυροπροστασίας και
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων
έχουν: 

α) εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων
του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργά-
ζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμέ-
νοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, 

β) μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν
εργάζεται κανείς, 

γ) εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών)
στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, δ) εγγεγραμμένοι
μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του 

ΟΑΕΔ και ε) άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ εγγε-
γραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.

Όσοι επιλεγούν θα καταταγούν στον Πίνακα Κατά-
ταξης Ανέργων, με βάση κριτήρια που περιλαμβά-
νουν το χρόνο συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανερ-
γίας, καθώς και εκείνο της συζύγου, το ετήσιο ατομι-
κό ή οικογενειακό εισόδημα, την ηλικία και τον αριθ-
μό ανήλικων τέκνων.

Σε ό,τι αφορά τις αμοιβές, για άνεργους κάτω των
25 ετών ανέρχονται σε 652 ευρώ μικτά το μήνα
(3.260 ευρώ το πεντάμηνο) και για ανέργους άνω
των 25 ετών 748 ευρώ μικρά το μήνα (3740 ευρώ το
πεντάμηνο).

ΠΑΚΕΤΟ 10.000 ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 

Αναμένεται να ανακοινωθεί το πρώτο δεκαήμερο 
του Οκτωβρίου 

Οι θέσεις αφορούν κυρίως υπηρεσίες καθαριότητας και πυροπροστασίας 
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Ανοιχτό το «παράθυρο» στη συνέχιση των
προγραμμάτων εκπαίδευση των Ρομά του
ΑΠΘ και του ΕΚΠΑ άφησε ο υπουργός

Παιδείας, με γραπτή του απάντηση που διαβίβασε
στη Βουλή μετά από σχετική ερώτηση της βουλευ-
τού της ΔΗΜΑΡ, κα Γιαννακάκη.

Ο κ. Λοβέρδος γνωστοποιεί ότι ναι μεν τα εν λόγω
προγράμματα με βάση τα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελ-
τία λήγουν στις 31/12/2014, ωστόσο στο πλαίσιο
της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014
είναι δυνατή η συνέχιση υλοποίησης των ανωτέρω
πράξεων.

Αναφορά γίνεται και στα θερινά τμήματα των δύο
προγραμμάτων τα οποία έχουν εγκριθεί, ενώ γνω-
στοποιείται ότι το ΥΠΑΙΘ θα μεριμνήσει για την
ομαλή ένταξη των μετεγγραφόμενων μαθητών
Ρομά στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου.

«Παράθυρο» 
για τη συνέχιση 
προγραμμάτων 

εκπαίδευσης Ρομά
Από τον υπουργό Α. Λοβέρδο 

που γνωστοποιεί επίσης την ομαλή
ένταξη των μαθητών Ρομά στο 11ο
Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου

Ειδική οικονομική ενίσχυση  θα δοθεί σε όλους
της δήμους της χώρας από τα κονδύλια της
Τεχνικής Βοήθειας προκειμένου να ωριμάσουν

εγκαίρως έργα για ένταξή τους στα συγχρηματοδοτού-
μενα προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου
2014- 2020.

Σε αυτή τη συμφωνία κατέληξαν κατά τη χθεσινή συνά-
ντησή τους ο  υφυπουργός Ανάπτυξης Οδυσσέας Κων-
σταντινόπουλος και αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ – απο-
τελούμενη από τον πρόεδρο  Κώστα Ασκούνη, τον γενι-
κό γραμματέα  Απόστολο Κοιμήση και τον επικεφαλής
της μείζονος αντιπολίτευσης Κώστα Τζανακούλη- μετά
από σχετικό αίτημα που είχε διατυπωθεί εκ μέρους της
ΚΕΔΕ.

Ο στόχος είναι να υποστηριχθούν  όλοι οι δήμοι, και
ιδίως οι νησιωτικοί και οι μικροί ορεινοί, ώστε να μπο-
ρέσουν να ανταποκριθούν ως φορείς υλοποίησης
έργων και δράσεων στη νέα προγραμματική περίοδο.

Η αντιπροσωπεία τόνισε στον υφυπουργό τη θετική
εμπειρία που είχαν οι δήμοι στη διάρκεια του ΕΣΠΑ
από την χρηματοδότησή τους από πόρους της Τεχνικής
Βοήθειας,  που είχε σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση του
στελεχικού τους δυναμικού με έμπειρα στελέχη προερ-
χόμενα από την αγορά ή από τη ΜΟΔ Α.Ε.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η ΚΕΔΕ  επανέφερε
για μια ακόμα φορά το πάγιο αίτημα της Αυτοδιοίκησης
για την δημιουργία διακριτής γραμμής χρηματοδότησης
των δήμων από το νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ), ώστε όχι μόνο να
αντιμετωπίσουν οι δήμοι και ιδιαίτερα οι μικροί, τις
σοβαρές ελλείψεις τους σε τοπικές υποδομές, αλλά και
για να κατοχυρωθεί στην πράξη η πολιτική και επιχει-
ρησιακή ανεξαρτησία των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης.

Ο υφυπουργός αποδέχτηκε ήδη την πρόταση για την
υποστήριξη των δήμων από την Τεχνική Βοήθεια – και
ιδίως των νησιωτικών και των ορεινών – καθώς και την
υποστήριξή τους με ειδικό επιστημονικό προσωπικό
από τη ΜΟΔ Α.Ε.

Επίσης ο κ. Κωνσταντινόπουλος δεσμεύτηκε το
υπουργείο Ανάπτυξης να εξετάσει σοβαρά το ζήτημα
της διακριτής χρηματοδότησης της Αυτοδιοίκησης από
το νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ).

Η ΚΕΔΕ θεωρεί την παραπάνω εξέλιξη πολύ θετική
και θα συνεχίσει τη συνεργασία με το υπουργείο Ανά-
πτυξης ώστε οι δήμοι της χώρας να καταφέρουν εγκαί-
ρως και από την αρχή της δημοτικής περιόδου, να
έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα μέσα και το απα-
ραίτητο ειδικό προσωπικό για τη νέα προγραμματική
περίοδο.

ΡΙΧΝΟΥΝ ΡΕΥΣΤΟ
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 

Προκειμένου να ωριμάσουν εγκαίρως οι μελέτες 
τους για τη νέα προγραμματική περιόδο 2014- 2020

ΟΔήμος Ελευσίνας σε συνεργασία με τον Επι-
στημονικό Συνεργάτη του Εθνικού Διαδημοτι-
κού Δικτύου Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγεί-

ας, το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής
(ΙΚΠΙ) συνδιοργανώνουν δωρεάν προληπτικό έλεγχο
για την πρόληψη του σακχαρώδους διαβήτη, των καρ-
διαγγειακών νοσημάτων και του καρκίνου. 

Ο προληπτικός έλεγχος αφορά στους συνδημότες
μας ηλικίας 25-65 ετών και θα πραγματοποιηθεί σε
νοσοκομεία της Αττικής που συνεργάζονται με το ΙΚΠΙ.
Το κόστος των εξετάσεων καλύπτεται από το ΙΚΠΙ και ο
προληπτικός έλεγχος είναι για τους δημότες δωρεάν και
κατόπιν ραντεβού. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης - ενημέρω-
σης για την πρόληψη, που θα γίνει την Παρα-
σκευή 19-9-2014 στα γραφεία της Κοινωνικής
Υπηρεσίας θα μπορεί να εγγραφεί κάποιος που
επιθυμεί να πάρει μέρος στον προληπτικό
έλεγχο. 

Αναλυτικά θα γίνουν:
ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ,

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΤΕΣΤ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ

Δικαίωμα συμμετοχής στις προληπτικές εξε-
τάσεις έχουν οι ανασφάλιστοι και οι άνεργοι. 

Δωρεάν προληπτικός έλεγχος 
για ανασφάλιστους και ανέργους 
στην Ελευσίνα 
Ενημερωτική εκδήλωση στις 19 Σεπτεμβρίου στα γραφεία 
της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3

Καλλιτεχνείο 
Αχαρνών 

Πρώτη συνάντηση
για τους "Δημότες των

Αχαρνών"

Σάββατο 20 /9/2014

Ώρα συνάντησης: 19.00

Το facebook group "Δημότες
των Αχαρνών" θα πραγματο-

ποιήσει την πρώτη επίσημη
συνάντησή του ως ομάδα ενερ

γών πολιτών στο Καλλιτεχνείο
των Αχαρνών!

*Το Καλλιτεχνείο επιλέχθηκε
ύστερα από ψηφοφορία στο
επίσημο group των "Δημοτών".
Αποτελεί ενεργό μέλος της όλης
προσπάθειας κι ευχόμαστε σε
μια διαρκή, εποικοδομητική,
δημιουργική και αλληλέγγυα
συνεργασία των δημοτών για το
καλό της πόλης των Αχαρνών!

Το Πειραματικό Μουσικό
Γυμνάσιο – Λύκειο Παλ-
λήνης, που φέτος έκλεισε

25 χρόνια λειτουργίας, επισκέ-
φθηκε η Περιφερειάρχης Αττικής,
Ρένα Δούρου, συνοδευόμενη
από τον Αντιπεριφερειάρχη Ανα-
τολικής Αττικής, Πέτρο Φιλίπ-
που. Στο πλαίσιο της ενημέρω-
σής της για το φλέγον πρόβλημα
της μεταφοράς των μαθητών
του, συναντήθηκε με την Ελένη
Φλεβοτόμου, διευθύντρια του
Λυκείου, τον Κώστα Παπαγεωρ-
γίου, διευθυντή του Γυμνασίου,
τον Διομήδη Παπαγεωργίου, αντιπρό-
εδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδε-
μόνων καθώς και με καθηγητές, γονείς
και μαθητές.

Η Ρένα Δούρου δήλωσε μεταξύ
άλλων:

«Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα για την
Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού, συνα-
ντιόμαστε εδώ, στο Μουσικό σχολείο
Παλλήνης, για να στηρίξουμε όλοι μαζί
το δικαίωμα όλων των μαθητών να
μπορούν με ασφάλεια να πηγαίνουν
στα σχολεία τους. Να έχουν δηλαδή
πρόσβαση στην παιδεία, στη γνώση.
Χωρίς χιλιομετρικά ή άλλα εμπόδια.
Και για να γίνει αυτό, απαιτείται η πλή-
ρης και ριζική αλλαγή του ισχύοντος
νομοθετικού πλαισίου. Και συγκεκρι-
μένα της Κοινής Υπουργικής Απόφα-
σης 24001 του Ιουνίου του 2013».

«Με διαρκείς τροπολογίες – μπαλώ-
ματα, όπως κάνει η κυβέρνηση, η
κατάσταση δεν βελτιώνεται. Περιπλέ-
κεται. 

Σε βάρος των μαθητών, υπονομεύο-
ντας το συνταγματικά κατοχυρωμένο
δικαίωμά τους για πρόσβαση στην
παιδεία».

«Ειδικότερα το νέο νομοθετικό πλαί-
σιο οφείλει να λαμβάνει υπόψη του την
εξυπηρέτηση των μαθητών των μουσι-
κών σχολείων κι εν γένει των υπερτο-
πικών. Μίας κατηγορίας μαθητών που
η ΚΥΑ του 2013 αγνοεί. Ή, ακριβέστε-
ρα, τιμωρεί τα παιδιά αυτά για την επι-
λογή τους να ακολουθήσουν τα μαθή-
ματα του μουσικού σχολείου».

«Αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, που
υπαγορεύεται από μνημονιακές σκο-
πιμότητες, υποχρεώνεται να εφαρμό-
σει η αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκη-
ση. Η οποία αναγκάζεται, με τις υπη-
ρεσίες της, να εφαρμόσει μια πολιτική
στην διαμόρφωση της οποίας δεν έχει
παίξει κανένα ρόλο!»

«Εκείνο λοιπόν που χρειάζεται
άμεσα είναι ένα νέο νομοθετικό πλαί-
σιο που θα λαμβάνει υπόψη του τα
όσα τονίζει στο Πόρισμά του, φέτος
τον Ιούλιο, ο Συνήγορος του πολίτη,
δηλαδή την ασφάλεια κατά τη μετακί-
νηση των μαθητών, την απόσταση της
κατοικίας του μαθητή από το σχολείο
και το βάρος που μεταφέρει, τη διάρ-
θρωση των αστικών συγκοινωνιών,
καθώς και τις πληθυσμιακές, ηλικιακές
και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες».

«Σακχαρώδης Διαβήτης, Καρδιαγγειακά Νοσήματα,
Καρκίνος: Μπορούν να προληφθούν»

Η ενημερωτική εκδήλωση που θα γίνει  στο Κτίριο Κοινωνικής Υπηρεσίας, οδός Εθνικής
Αντιστάσεως & Ελευθερίου Βενιζέλου, Ελευσίνα, από τις 11:00 έως 13:00 έχει θέμα «Σακχα-
ρώδης Διαβήτης, Καρδιαγγειακά Νοσήματα, Καρκίνος: Μπορούν να προληφθούν».

Ομιλίες:
• «Ενημέρωση και προσυμπτωματικός έλεγχος για τον σακχαρώδη
διαβήτη, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο του παχέος
εντέρου, του μαστού και του τραχήλου της μήτρας», 
Ιωάννα Νικολούτσου, ιατρός, MD, Ph.D. 
• «Παράγοντες κινδύνου και πρωτογενής πρόληψη σακχαρώδους
διαβήτη, καρδιαγγειακών νοσημάτων, καρκίνου του παχέος 
εντέρου, του μαστού και του τραχήλου της μήτρας», 
Κατερίνα Γιαννοπούλου, M.Sc., ψυχολόγος
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το ΙΚΠΙ, τηλ.: 210 7222727, e-mail:

info@ispm.gr

Μόνιμη λύση στη μεταφορά 
των μαθητών ζητά η Ρένα Δούρου
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Σύνταξη σχεδίου 
Προϋπολογισμού 

για το 2015
Στη σημερινή συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών 

Δύο συνεδριάσεις σήμερα για την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών στις   12:00 και τη
13:00 αντίστοιχα . 

Θα συζητηθούν θέματα όπως : 
1  Ορισμός Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτρο-

πής
2 Απόδοση Παγίας Προκαταβολής έτους 2014 και

απαλλαγή του υπολόγου διαχειριστού αυτής.
3  Ψήφιση   πίστωσης  ποσού 4.364,16 € για

πληρωμή των τόκων υπερημερίας και για δικαστι-
κά έξοδα στην εταιρεία  ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  σύμφωνα με την υπ αριθμ.
320/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αχαρνών
για διαταγή πληρωμής & το πρώτο εκτελεστό από-
γραφο αυτής , την εξώδικη διαμαρτυρία & όχληση.

4  Ψήφιση   πίστωσης  ποσού 770,00 €  στον
ΛΩΡΑ  ΑΝ.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ για την αμοιβή κ΄ τα
δικαστικά  έξοδα  σύμφωνα με την απόφαση
136/2014 του Ειρηνοδικείου Αχαρνών.

5  Ψήφιση   πίστωσης  ποσού 50,00 €  στoν
ΔΑΒΙΤΙΔΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ για την αποζημίωση
που του επιδίκασε  η Ειδική Επιτροπή του 2ου
αρθρ.  παραγρ. 2β  του  Ν. 2690/1999  της Περι-
φέρειας Αττικής.

6  Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού
12.943,18 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. στην
εταιρεία «Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις
Α.Ε.» για Leasing μεταφορικών μέσων σύμβαση
ΣΧΜ-0072/10/001 (45oΟ μίσθωμα από 25-06-
2014 έως 24-07-2014) σε βάρος του Κ.Α. 20-
6244.001  προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου,
οικονομικού έτους 2014.

7  Αποδοχή δωρεάς 2478,61 € της Κας  Φουριδη
Ξανθίππης που αφορά σε τοποθέτηση φωτιστι-
κών σωμάτων σε υφιστάμενες κολώνες στη Βαρυ-
μπόμπη

8  Απόδοση λογαριασμού ποσού 2.026.949,92€
για τακτοποίηση των με αριθμ.355Β έως και
367Β/2014 Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρω-
μής  έτους 2014

9  Α. Ακύρωση της με αριθμ. 372/10-06-2014
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω τρο-
ποποίησης του νομοθετικού πλαισίου Β. Ψήφιση
πίστωσης ποσού 24.600,00 € συμπεριλαμβανομέ-
νου Φ.Π.Α. 23%, για την μίσθωση ενός μικρού
εκσκαφέα, τύπου BOBCAT.

10  Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 681,00
€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, για την
προμήθεια κλιματιστικής μονάδας για το Server
Room του Δήμου.

Στη δεύτερη συνεδρίαση θα ληφθεί απόφαση για
το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά
με την ¨Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου
Αχαρνών οικονομικού έτους 2015¨, σύμφωνα  με
τις σχετικές διατάξεις τού άρθρου 75 του
Ν.3852/2010.

ΟΔήμος Μεγαρέων και το Νομικό Πρόσωπο
Πολιτισμού, Άθλησης, Κοινωνικής Πολιτικής
& Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ελευσί-

νας (Π.Α.Κ.Π.Π.Α.) σε συνεργασία με την Ε.Α.Σ.
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Δυτ. Αττικής, τον Σύλλογο Απόλλων Δυτ.
Αττικής και τον Αθλητικό Όμιλο Μεγάρων προκη-
ρύσσουν τον 14ο Ημιμαραθώνιο Δρόμο "Στα Χνάρια
του Παυσανία",με εκκίνηση στην είσοδο της πόλεως
της Ελευσίνας και τερματισμό το Στάδιο «Μεγαρέων
Ολυμπιονικών» του Δήμου Μεγαρέων.

Ημερομηνία διεξαγωγής
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014, ώρα 10:00 π.μ.
Ταυτόχρονα θα γίνει σκυταλοδρομία 2Χ10.500μ. ώρα

10:00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στον Ημιμαραθώνιο έχουν όσοι

συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας των.
Εντός Σταδίου Μεγαρέων Ολυμπιονικών στις 10:45 π.μ

θα διεξαχθούν αγώνες δρόμου 1.000μ και 2.000μ για
αγόρια και κορίτσια Δημοτικών σχολείων και Γυμνασίων
αντίστοιχα.

Οργανωτικές - Τεχνικές πληροφορίες
Η διαδρομή του Ημιμαραθωνίου Δρόμου είναι 21.097μ.
Η διαδρομή της σκυταλοδρομίας είναι 2Χ10.500μ.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους διεθνείς

κανονισμούς που προβλέπουν σταθμούς αναψυκτικών,
νερού ανά 5χλμ. και ιατρική μέριμνα.

Η διαδρομή θα μετρηθεί με όργανο εγκεκριμένο από
την AIMS (Jones counter device).

Στους αγώνες θα ισχύσουν οι επίσημοι κανονισμοί του
Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη θα ρυθμίζεται
από τους Τεχνικούς υπευθύνους των αγώνων και τον
Αλυτάρχη των αγώνων.

Η χρονομέτρηση των αγώνων θα γίνει ηλεκτρονικά με
RFID chip (Dag Timing System).

Τα νούμερα θα παραληφθούν την ημέρα του αγώνα
από την αφετηρία στην Ελευσίνα.

Διάρκεια αγώνα για την αναγνώριση του χρόνου 2 ώρες
και 30 λεπτά.

Επίσης θα υπάρχει χιλιομετρική ένδειξη σε όλη τη δια-
δρομή. Για την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων θα μερι-
μνήσουν οι Τροχαίες Ελευσίνας & Μεγάρων.

Για την άρτια διεξαγωγή του αγώνα θα χρησιμοποιη-
θούν περισσότεροι από 100 εθελοντές, τόσο στους σταθ-
μούς τροφοδοσίας όσο και στην εκκίνηση/τερματισμό.

Η συμμετοχή είναι Δωρεάν
Δηλώσεις συμμετοχής
Οι δηλώσεις συμμετοχής στον Ημιμαραθώνιο Δρόμο,

στην σκυταλοδρομία και τους δρόμους των 1.000μ.
(Δημοτικά) και 2.000μ. (Γυμνάσια) θα γίνουν:

Μέσω διαδικτύου
Facebook Sta xnaria tou Pafsania
Με email στην διεύθυνση
halfmarathon.pafsanias@gmail.com
Fax (δήλωση συμμετοχής υπάρχει στις ιστοσελίδες

www.megara.org και
www.dkneasperamou.blogspot.com) στα 22960 25666 &
22960 32719.

Στο Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του Δήμου Ελευσίνος στα τηλέφωνα
2105900685, 2105537304.

14ος Ημιμαραθώνιος Δρόμος ‘’Στα Χνάρια του Παυσανία’’
- Υποβολή δηλώσεων συμμετοχής δωρεάν 

ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ
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71 χρόνια από την βύθιση 
του "Κατσώνης"

Η Ελευσίνα τίμησε τον ήρωά 
της Βασίλη Λάσκο

ΗΕλευσίνα τίμησε την Κυριακή 14 Σεπτεμ-
βρίου τον ήρωά της Βασίλη Λάσκο, που
πριν 71 χρόνια, στις

14/9/1943, έπεσε ηρωικά μαχό-
μενος μαζί με ολόκληρο σχεδόν
το πλήρωμα του υποβρυχίου
"Κατσώνης" μετά από μάχη στην
επιφάνεια της θάλασσας με γερ-
μανικό πλοίο, στα ανοικτά της
Σκιάθου.  

Με πρωτοβουλία του Λαογρα-
φικού Συλλόγου "Αδράχτι" και
του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού
πραγματοποιήθηκε τιμητική
εκδήλωση στο άγαλμα του Βασί-
λη Λάσκου, στην παραλία της
πόλης μας και κατόπιν στην 

πλατεία στο τέλος της οδού Κανελλο-
πούλου. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν:
η ηγεσία του Ναυτικού, ο Αντιπεριφερειάρ-
χης Δυτικής Αττικής Γιάννης Βασιλείου, οι
Δήμαρχοι Ελευσίνας Γιώργος Τσουκαλάς -
Μάνδρας Ειδυλλίας Γιώργος Δρίκος, η κ.
Μπήλιω Τσουκαλά, κόρη του διασωθέντος
υπάρχου του "Κατσώνης" Ηλία Τσουκαλά,
πολλοί επίσημοι και πλήθος κόσμου. 

Παρόν σε όλη τη διάρκεια της εκδήλω-
σης έδωσαν η μπάντα και άγημα του
Πολεμικού Ναυτικού.  

Αγιασμός στα γραφεία
της εθελοντικής ομάδας
Αχαρνών ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ''

Το Σαββάτο 13 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθη-
κε ο αγιασμός του γραφείου του Κοινωνικού
έργου ''Προσφέρω'' εθελοντές πολίτες Αχαρναί.

Πολλοί δημότες και φίλοι παρευρέθηκαν στην
εκδήλωση προκειμένου να ενημερωθούν για τη
δράση των εθελοντών  προσφέροντας ταυτό-
χρονα  τρόφιμα, παιχνίδια, ρούχα και κουβέρτες.

Στον Αγιασμό παρευρέθηκαν οι δημοτικοί σύμ-
βουλοι κ.κ  Στέργιος Πεδιαδίτης , Παναγιώτης
Αναγνωστόπουλος, Αντώνης Παλιούρας  Δημο-
τικός  Σύμβουλος & πρόεδρος του συλλόγου Αγ.
Κωνσταντίνου, η Έλενα Σερεπίσου πρόεδρος
του συλλόγου ''ΑΓΑΠΩ'', εκπρόσωποι από τούς
Δημότες Αχαρνών και ο Ευστάθιος Λεμπέσης
πρόεδρος του συλλόγου Ο.Φ.Δ.

Ευχαριστήριο εξέδωσε η ομάδα προς όλα τα
παιδιά για την διοργάνωση του BAZAAR όπου
τα έσοδα θα διατεθούν σε τρόφιμα.

ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ

Βράβευση μαθητών 
από τον Ροταριανό 

όμιλο Πάρνηθας

Ο  Ροταριανός  Όμιλος
Πάρνηθας, όπως κάθε
χρόνο, θα βραβεύσει

τους επιτυχόντες μαθητές
κατοίκων Θρακομακεδό-

νων στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση. 

Θα μιλήσει προς τους
μαθητές, ο Καθηγητής και

Διευθυντής των ΤΕΙ 
Αθηνών, Ροταριανός ,

Σπύρος Αθηναίος.
Η εκδήλωση 

θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

και θα ξεκινήσει 
ώρα 19:00.

ΟΕλληνικός Πολιτιστικός Ορειβατι-
κός Σύλλογος Φυλής και ο Δήμος

Φυλής με χαρά σας προσκαλούν σήμε-
ρα17 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 19:00
στην έναρξη της νέας αναρριχητικής
χρονιάς 2014-15 της Ακαδημίας Αναρ-
ρίχησης.

Οι γονείς και οι μικροί και μεγάλοι
φίλοι της αναρρίχησης θα έχουν την
ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το
συναρπαστικό άθλημα της αναρρίχη-
σης και να παρακολουθήσουν επίδειξη
του αθλήματος.

Ελάτε να γνωρίσουμε  μαζί το συναρ-
παστικό άθλημα της αναρρίχησης!

Πρόγραμμα εκδήλωσης:

19:00 Χαιρετισμός του Αντιδημάρχου
Φυλής, κ.Σπύρου Μπρέμπου.

19:30 Προβολή βίντεο αναρρίχησης:
«Στιγμές στα βράχια», του Θωμά Κυτί-
πη.

19:45 Επίδειξη αναρρί-
χησης, από τον αθλητή
του Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής
Θοδωρή Διακάκη, μέλος
της Εθνικής Ομάδας
Αναρρίχησης.

20:00 Δοκιμή σε αναρρι-
χητικές διαδρομές των
παιδιών που θα παρακο-
λουθήσουν την εκδήλω-
ση,με τη βοήθεια του βοηθού προπο-
νητή Αντώνη Κούτρα. 

Στην Ακαδημία Αναρρίχησης του
Δήμου Φυλής λειτουργούν δύο τμήμα-
τα: α) ανηλίκων (από 7 ως 18 ετών) 

και β) ενηλίκων. 

Οι προπονούμενοι έχουν τη δυνατό-
τητα ως αθλητές του Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής
να συμμετέχουν σε πανελλήνιους αγώ-
νες.

Για να φτάσεις ψηλά, μάθε τον τρόπο
να ανέβεις!

Εγκαταστάσεις Αθλητισμού Δήμου
Φυλής, Αθλητικός χώρος πίστα
«ΘΕΑ», Λεωφ. Φυλής και Αλιάνθου 5,
Φυλή. 

Η πίστα είναι ένας ημιυπαίθριος
χώρος bouldering. Διαθέτει ανάπτυγμα
διαδρομών και τραβέρσα.

Στον εξωτερικό περίβολο υπάρχει
υπαίθριος χώρος στάθμευσης.

ΕΠΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΕΠΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
Έναρξη της νέας χρονιάς 2014-15
της Ακαδημίας Αναρρίχησης
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Εξελέγησαν κατά τη 18η
συνεδρίαση του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου

Αττικής, οι εκπρόσωποί του στη
Γενική Συνέλευση της Ένωσης
Περιφερειών Ελλάδας, σύμφω-
να με το Π.Δ. 74/2011 (ΦΕΚ Α’
181/22-08-2011).

Μετά την ολοκλήρωση της δια-
δικασίας της ψηφοφορίας που
πραγματοποιήθηκε κατά τη
σημερινή, 15.09.2014, Συνε-
δρίαση του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου, στην οποία μετείχαν
όλες οι παρατάξεις, εκτός των
παρατάξεων «ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ» με επικεφαλής
τον κ. Αντώνη Γάκη και
«ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»
με επικεφαλής τον κ. Πέτρο
Μαντούβαλο, οι εκπρόσωποι
που εξελέγησαν ανά παράταξη
ως τακτικά μέλη, με αλφαβητική
σειρά είναι οι εξής:

«ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ» -  32 έδρες
Αγγελόπουλος Θεόδωρος
Αθανασιάδης Παναγιώτης
Αλεβιζόπουλος Γεώργιος

Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος
Αρβανίτης Δημήτριος
Βέττα Καλλιόπη
Βλάχος Κωνσταντίνος
Βρούστης Αριστείδης
Γρηγοριάδης Θέμης
Δαμιανός Πέτρος
Δημοπούλου Ελένη
Ζωγραφάκη –Τελεμέ Ελένη
Θανοπούλου Αικατερίνη
Καραμάνος Χρήστος
Κοροβέσης Στέλιος
Κορωναίου-Καμπά Σοφία
Λαμπρίδου Μαρία
Λεβέντη  Αγγελική
Μαντάς Ασημάκης
Μεταξά Ειρήνη
Μπαλάφας Γεώργιος
Νερούτσου Μαρία
Νικολιδάκη Φλώρα
Παππά Παναγιώτα
Πρωτονοτάριος  Ιωάννης
Σαπουνά Αγγελική
Στεργίου Ιωάννα
Τασούλη-Γεωργιάδου Ελισσά-

βετ
Τζίβα Αιμιλία
Φαρμάκης Ταξιάρχης
Χριστάκη Μαρία

Χρυσικός  Φώτιος

«ΑΤΤΙΚΗ» - 6 έδρες
Καμάρας Παύλος 
Καστρινάκης Γεώργιος 
Παπαδημητρίου - Τσάτσου

Άννα-Θεοδώρα 
Ροκοφύλλου Άννα 

Σγουρός Ιωάννης 
Χαρδαλιάς Νικόλαος 

«180º Η Αττική αλλάζει πρό-
σωπο!» - 3 έδρες

Κουμουτσάκος Γεώργιος
Κωστόπουλος Νικόλαος
Μαραβέλιας Δημήτριος

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» - 3 έδρες

Μουλιανάκης Περικλής
Μπαρμπούρης Ευάγγελος
Φωτόπουλος Ανδρέας

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ» - 3 έδρες

Μανουσογιαννάκης Ιωάν-
νης

Μπαλού Αλεξάνδρα
Πρωτούλης Ιωάννης

«ΑΤΤΙΚΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ
ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ – ΠΑΥΛΟΣ
ΧΑΪΚΑΛΗΣ» - 2 έδρες

Δανάκος Χριστόφορος
Χαϊκάλης Παύλος

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΜΑΖΙ»
- 1 έδρα

Τζήμερος Γλαύκος - Αθα-
νάσιος

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΤΤΙΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ,
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» 

- 1 έδρα
Γιαννακάκη Μαρία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Εξελέγησαν οι εκπρόσωποι του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος

Σύσκεψη στο ΥΠΕΚΑ για την αιθαλομίχλη
Βασικό αντικείμενο ήταν η αντιμετώπιση των φαινομένων 
αιθαλομίχλης ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Σύσκεψη για τον καλύτερο συντονισμό της κρατικής μηχανής και των Περιφερειών της χώρας προκειμένου να αντιμε-
τωπιστούν φαινόμενα αιθαλομίχλης ενόψει της χειμερινής περιόδου, συγκάλεσε το μεσημέρι στο υπουργείο Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η Γ.Γ. του ΥΠΕΚΑ, Νάντια Γιαννακοπούλου, με την εκπροσώπο του Γενικού
Γραμματέα Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου, Υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου, Αντιπεριφερειαρχών και
εκπροσώπων από επτά Περιφέρειες της χώρας.

Όπως ανακοινώθηκε σχετικλα κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, εξετάστηκαν:
- Οι έλεγχοι στην αγορά καυσίμων στερεής βιομάζας.
- Οι έλεγχοι στις εστίες καύσης (κεντρικές θερμάνσεις, αρτοκλιβάνους, βιομηχανικούς λέβητες).
- Η εφαρμογή της ΚΥΑ που αφορά στη λήψη μέτρων σε περιπτώσεις επεισοδίων.
- Η προμήθεια εξοπλισμού για τη μέτρηση αιωρούμενων σωματιδίων.
- Η ενημέρωση ευαισθητοποίησης των πολιτών.
- Οι τρόποι χρηματοδότης των ανωτέρω δράσεων, εφόσον κριθεί αναγκαίο.
Οι εκπρόσωποι των Περιφερειών, Αττικής, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στε-

ρεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Κρήτης, συμφώνησαν και δεσμεύτηκαν για την εντατικοποίηση των ελέγχων από τη
πλευρά τους, τόσο σε επίπεδο εμπορίας στερεής βιομάζας, όσο και ελέγχων εκπομπών καυσαερίων σταθερών εστιών
καύσης.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το ΥΠΕΚΑ, οι περισσότερες Περιφέρειες δρομολογούν, ή έχουν ήδη κινήσει διαγωνιστικές
διαδικασίες, για την προμήθεια αναλυτών μέτρησης καυσαερίων και αιωρούμενων σωματιδίων. Όλες οι πλευρές συμ-
φώνησαν στην ανάγκη εγκαθίδρυσης ενός δικτύου επικοινωνίας μεταξύ των Περιφερειών, με κόμβο το ΥΠΕΚΑ, για τον
καλύτερο συντονισμό και τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων, σε περιπτώσεις εμφάνισης επεισο-
δίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά υπήρξε στην προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, για
την  ευαισθητοποίηση των πολιτών ολόκληρης της χώρας και κυρίως του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα. 

Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 
για την ορθή 
πρωτοκόλληση εγγράφων

Στην έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου για
την διαδικασία που απαιτείται να ακολου-

θούν οι νέες δημοτικές αρχές για την πρωτο-
κόλληση εγγράφων εξέδωσε το υπουργείο
Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται οι απο-
φάσεις, τα έγγραφα και τα πρακτικά, όπως και
κάθε άλλη διοικητική πράξη που θα εκδίδεται
από τους δήμους, τις περιφέρειες και τα
ΝΠΔΔ,  κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους,
θα λαµβάνουν τον επόµενο αύξοντα αριθµό
από αυτόν που είχε λάβει η αντίστοιχη πράξη
ή πρακτικό της προηγούµενης αρχής.

Νέα αρίθµηση θα λαµβάνουν οι αποφάσεις,
πράξεις και τα πρακτικά  των δηµοτικών και
περιφερειακών αρχών από 1η  Ιανουαρίου
κάθε έτους µε αύξουσα αρίθµηση αυτών µέχρι
31 ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους.
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Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ 
ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ 
ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ 

Τη λίστα με
όλα τα πρα-
τήρια βενζί-
νης που
έχουν ήδη
ενεργοποιή-
σει το σύστη-
μα εισροων-
ε κ ρ ο ώ ν
έδωσε στη

δημοσιότητα το αρμόδιο υπουργείο. Δεδομένου ότι
αυτά τα πρατήρια οφείλουν να πληρούν συγκεκριμένες
προδιαγραφές, εσείς έχετε ως καταναλωτές κάποια
στοιχειώδη διαβεβαίωση ότι δεν θα σας… κλέψουν
στην αντλία.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα στο protothe-
ma.gr, στο σύστημα εισροών-εκροών έχουν ενταχθεί
2.323 πρατήρια ωστόσο η λίστα περιλαμβάνει τα 1.375
πρατήρια που αποστέλλουν όλα τα στοιχεία των καυ-
σίμων που διαθέτουν, παραλαμβάνουν και μεταπω-
λούν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημά-
των.

Σκοπός της λειτουργίας του συστήματος εισροών-
εκροών είναι η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυ-
σίμων αφενός και αφετέρου να δημιουργηθούν συνθή-
κες ομαλής λειτουργίας της αγοράς προς όφελος των
καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.

Δείτε τον κατάλογο με τα 1.375 πρατήρια τα οποία
έχουν ενταχθεί στην εφαρμογή της Γενικής Γραμματεί-
ας Πληροφοριακών Συστημάτων

Προσωρινό «μπλόκο» στη λειτουργία των
καταστημάτων τις Κυριακές ορθώνει με
απόφασή της η ολομέλεια του Συμβουλί-

ου της Επικρατείας.
Η απόφαση αυτή θα παραμείνει σε ισχύ τουλά-

χιστον μέχρι τα τέλη τους έτους, οπότε και ανα-
μένεται να εκδοθεί η απόφαση της ολομέλειας
του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου επί της
κύριας προσφυγής.

Δικαιωμένοι δηλώνουν οι έμποροι από την
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) 

για την κυριακάτικη λειτουργία των καταστημά-
των.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ),
Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε σχετικά με την από-
φαση του ΣτΕ ότι αυτή προκαλεί ικανοποίηση και
ανακούφιση, «αλλά κρατάμε χαμηλούς τόνους,
θεωρώντας ότι κερδήθηκε μία σημαντική μάχη
αλλά όχι ο πόλεμος καθώς εκκρεμεί η απόφαση
της κύριας υπόθεσης που αφορά στην πλήρη
ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης».

Δικαιωμένοι δηλώνουν οι έμποροι για το «μπλόκο» του ΣτΕ 
στη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές

WWF: «Κατεδαφίζεται» 
η περιβαλλοντική 
νομοθεσία στην Ελλάδα
H ραγδαία περιβαλλοντική οπισθοδρό-

μηση συνεχίζεται χωρίς φρένο, σύμφωνα
με τη 10η ετήσια έκθεση περιβαλλοντικής
νομοθεσίας, την οποία έδωσε χθες στη
δημοσιότητα το WWF Ελλάς.
Στην Ελλάδα της οικονομικής ύφεσης,

όπως διαπιστώνεται,  ωριμάζει ένα νέο
αναπτυξιακό όραμα, δίχως μέλλον: Οικο-
δομή υπεράνω κανόνων και περιορι-
σμών, επενδύσεις άνευ κριτηρίων, νομι-
μοποίηση αυθαιρέτων, ακόμα και εντός
προστατευόμενων περιοχών, φωτογρα-
φικές διατάξεις, κακονομία, απαξίωση
θεσμών, κρίση για τα υδάτινα οικοσυστή-
ματα, απροστάτευτα δάση, καταδίκες της
Ελλάδας για περιβαλλοντικές παραβάσεις.
Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα βασικά

συμπεράσματα της έκθεσης, η οποία
καλύπτει την περίοδο Ιούλιος 2013 - Ιού-
νιος 2014.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ‘’ΘΡΙΑΣΙΟ’’

Σε δημοσίευμα της εφημερίδας μας στο
φύλλο της Δευτέρας 15/9/2014  είχαμε θέσει το
εξής ερώτημα: Με ποια απόφαση έγινε η
ορκωμοσία των νέων δημοτικών συμβούλων
στις 31 Αυγούστου; 

Σε απάντησή του ο δήμος Ασπροπύργου μας
έστειλε την υπ’ αριθμ. 456/2014 απόφαση του
Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία αφορά την
ορκωμοσία.  

Πρόβλημα με τα σκουπίδια έχει αρχίσει να δημι-
ουργείται στην Τρίπολη, αφού τις τελευταίες
δέκα ημέρες, δεν γίνεται αποκομιδή απορριμ-

μάτων στην πόλη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν λόφοι
σκουπιδιών τόσο στο κέντρο, όσο και στην περιφέρεια
της Τρίπολης. 

Το πρόβλημα προκαλείται από το γεγονός ότι ο
δήμος δεν έχει δικό του αδειοδοτημένο χώρο εναπόθε-
σης ή επεξεργασίας των απορριμμάτων και τα σκου-
πίδια μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ της Φυλής τον τελευταίο
ενάμιση χρόνο, με κοινές υπουργικές αποφάσεις που
έχουν ληφθεί για την προστασία της δημόσιας υγείας,
αφού η πόλη βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης. 

Τις τελευταίες ημέρες και ύστερα από συνεχείς δια-
βουλεύσεις της νέας δημοτικής αρχής με την Περιφέ-
ρεια και τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων,
ερευνάται η προσωρινή μίσθωση κλειστού αδειοδοτη-
μένου περιβαλλοντικά χώρου, που θα χρησιμοποιηθεί
για τη μεταφόρτωση των απορριμμάτων τα οποία θα
οδηγούνται στο ΧΥΤΑ Φυλής, που ο δήμος Τρίπολης
έχει προπληρώσει την εναπόθεση 4.800 τόνων σκου-
πιδιών, δίνοντας λύση για τους επόμενους τέσσερις
μήνες. 

Στο σχέδιο αυτό αντιδρούν οι κάτοικοι των χωριών τα
οποία βρίσκονται πέριξ του χώρου που εξετάζεται να
μισθωθεί από τον δήμο στον Αγιο Κωνσταντίνο, για τη
δημιουργία προσωρινού σταθμού μεταφόρτωσης και
χθες βράδυ σε ενημερωτική συνάντηση των κατοίκων
στον Αγιο Βασίλειο προκλήθηκε ένταση. 

Πέραν αυτών, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δήμος
ερευνά και άλλον χώρο για τη δημιουργία προσωρινού
σταθμού μεταφόρτωσης, χωρίς όμως να ανακοινώνει
το σημείο. 

Παράλληλα, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου
κι εντεταλμένος σύμβουλος καθαριότητας Αναστάσιος
Κακλαμάνος, εκτίμησε με δηλώσεις του σήμερα το
πρωί, ότι εντός λίγων 24ώρων θα ξεκινήσει η αποκο-
μιδή των απορριμμάτων από την πόλη. 

Εν τω μεταξύ, ο Ιατρικός Σύλλογος Αρκαδίας επιση-
μαίνει ότι, «η κατάσταση αυτή εγκυμονεί κινδύνους για
την δημόσια υγεία λόγω της ανεξέλεγκτης διασποράς
μικροβίων σε συνδυασμό με τις μετεωρολογικές συν-
θήκες. 

Η άνοδος της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την
ατξημένη υγρασία θα αποτελέσουν βέλτιστες συνθή-
κες για την μετάδοση ασθενειών. Θεωρούμε επιβεβλη-
μένη την άμεση αποκομιδή των σκουπιδιών». 

«Πνίγεται» ξανά στα σκουπίδια η Τρίπολη

Σταμάτησε η αποκομιδή κι αναζητείται χώρος 
προσωρινής μεταφόρτωσης των απορριμμάτων 
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E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ &

ΔΙΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ασπρόπυργος 08/09/2014
Αρ. Πρωτ. : 31946

Ταχ Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 18
Τ.Κ. 19300

Τηλέφωνα: 213 2006443-
2132006444

FAX: 210 5572721
EMAIL: dimotologio@aspropy-

rgos.gr

ANAKOIΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι η Βερζού-
νοβα Αγγελίνα του Μιχαήλ Βερ-
ζούνοβ και της Όλγας Τσαχαλίδη,
κάτοικος, κατ’ ομολογία 

της, Ασπροπύργου στη θέση
‘’Άνω Φούσα΄΄, εγγεγραμμένη
στο Δημοτολόγιο του Δήμου
Ασπροπύργου με αύξοντα αριθ-
μό οικ/κής μερίδας 12049/04 και
έτος γεννήσεως 18-06-1996 στο
Ουράλσκ Καζακστάν , με την υπ’
αριθμ. πρωτ.: 28375/04-08-
2014 αίτηση της που υπέβαλε
στο Δήμο μας στο Τμήμα Αστικής
& Δημοτικής Κατάστασης, ζητεί
την αλλαγή επωνύμου της από 

‘’ΒΕΡΖΟΥΝΟΒΑ’’ σε
‘’ΤΣΑΧΑΛΙΔΗ’’. 

Παρακαλείται όποιος αντιτίθε-
ται στην ως άνω αλλαγή να υπο-
βάλει , στο τμήμα Αστικής &
Δημοτικής Κατάστασης του
Δήμου Ασπροπύργου Αττικής
εντός 15 ημερών από την κοινο-
ποίηση της ανακοίνωσης αυτής
στον Τοπικό Τύπο τις τυχόν
αντιρρήσεις του.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Και με ειδική εντολή
ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ1

EΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΑΓΑΛΕΩ

Αιγάλεω 3.9.2014

ANAKOIΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις του 

άρθρου 14 Ν. 998/79 εκδόθη-
κε κατόπιν αιτήσεως της κ.
Δημοπούλου Βαρβάρας η υπ’
αριθμ. 2334/3-9-2014 πράξη
χαρακτηρισμού του Δασάρχη
Αιγάλεω για έκταση
(3,712031) στρ. στη θέση Μπέ-
λιζα Βιλλίων περιφέρειας Δ.
Μάνδρας - Ειδυλλίας.

Με την πράξη αυτή η παρα-
πάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως
εξής:

Μή δασική άρθρου 3 παρ.
6α Ν. 998/79.

Κατά της πράξης του Δασάρ-
χη επιτρέπονται αντιρρήσεις
εντός δύο (2) μηνών από την
τελευταία δημοσίευση ενώπιον
της Α΄ βαθμίου Επιτροπής Επί-
λυσης Δασικών Αμφισβητήσεων 

Δυτ. Αττικής (Παλληκαρίδη 19-
21 Αιγάλεω ). Πληροφορίες στο
τηλέφωνο 5982315 σε εργάσι-
μες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ 

Σούρα Ειρήνη 
Δασολόγος

Απαλλάσσονται από τις χρεώ-
σεις για Υπηρεσίες Κοινής
Ωφέλειας (ΥΚΩ) οι προνοια-

κοί φορείς των δήμων, της εκκλη-
σίας, κλπ, που παρέχουν κοινωνικό
έργο, σύμφωνα με τροπολογία του
υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργει

ας και Κλιματικής Αλλαγής.
Πρόκειται για τις χρεώσεις που

περιλαμβάνονται στους λογαρια-
σμούς ρεύματος με τις οποίες καλύ-
πτεται το κόστος για την ηλεκτροδό-
τηση των νησιών και για τα χαμηλά
τιμολόγια ρεύματος που ισχύουν για

πολύτεκνους
και ευπαθείς
ομάδες πλη-
θυσμού (Κοι-
νωνικό Οικια-
κό Τιμολόγιο-
ΚΟΤ).

Σημειώνεται
ότι οι πολύτε-
κνοι και οι
δικαιούχοι του
ΚΟΤ απαλ-
λ ά σ σ ο ν τ α ν
ήδη από τις
χ ρ ε ώ σ ε ι ς
ΥΚΩ. 

Με την τροπολογία η απαλλαγή
επεκτείνεται στους προνοιακούς
φορείς, για τετραμηνιαία κατανάλω-
ση έως 10.000 κιλοβατώρες. 

Οι φορείς αυτοί είναι:
- Εκκλησιαστικά ιδρύματα που

παρέχουν υπηρεσίες σίτισης.

- Πιστοποιημένοι φορείς του ιδιωτι-
κού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοι-
νωνική φροντίδας.

- Δομές κοινωνικής αλληλεγγύης
των δήμων (κοινωνικά παντοπωλεία,
ιατρεία, συσσίτια).

Σε όλους αυτούς τους φορείς ήδη
(από πέρυσι) χορηγείται ειδικό τιμο-
λόγιο ρεύματος με μειωμένες χρεώ-
σεις.

Με άλλη τροπολογία του ΥΠΕΚΑ
μετατίθεται για την 1-1-2015 (από 1-
5-2014) η υποχρέωση προσκόμισης
εγγυητικής επιστολής πριν την υπο-
γραφή σύμβασης σύνδεσης από
τους παραγωγούς ρεύματος με ανα-
νεώσιμες πηγές. 

Επίσης, ορίζεται ότι αιτήσεις που
υποβάλλονται μέχρι 31-12-2015 από
οργανισμούς εγγείων βελτιώσεων,
φορείς διαχείρισης στερεών αποβλή-
των, κ.α. θα εξετάζονται κατά προτε-
ραιότητα.

ΣΣΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝΑΑ  ΜΜΕΕ  ΝΝΕΕΑΑ  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  
Απαλλάσσονται από τις χρεώσεις για Υπηρεσίες Κοινής 
Ωφέλειας οι προνοιακοί φορείς δήμων

Μουσική βραδιά αφιερωμένη 
στον Μάνο Χατζιδάκι στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Μεγάρων
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγάρων Θέογνις σας προσκαλεί την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου και 
ώρα 19:30 στη μουσική βραδιά που διοργανώνει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάρων, αφιερωμένη 
στον Μάνο Χατζιδάκι, με το μουσικό σχήμα anema e core, που απαρτίζεται από τους:
Άρτεμις Μπόγρη: Πιάνο, Τραγούδι  - Βικτωρία Κυριακίδη: Φλάουτο και Θεόδωρος 
Λυκορόπουλος: Βιολί 
Πριν τη συναυλία και ώρα 19:30 θα προηγηθεί ξενάγηση στα νέα αρχαιολογικά ευρήματα του 
Μουσείου, από την υπεύθυνη αρχαιολόγο κ. Παναγιώτα Αυγερινού και τους λοιπούς 
αρχαιολόγους του μουσείου. Ώρα έναρξης συναυλίας 20:30
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Η ομάδα παλαιμάχων της
Νέας Περάμου ξεκίνησε τη νέα
ποδοσφαιρική χρονιά. Πρ ιν την
έναρξη προηγήθηκε αγιασμός
στα γραφεία της ομάδος στο
γήπεδο. Τον αγιασμό τέλεσε ο
πατήρ Αριστομένης του Ι. Ν
Αγίου Γεωργίου. 

Μετά μετά έγινε φιλική αναμέ-
τρηση με την αντίστοιχη ομάδα
της Αιγιαλείας. 

Για την ιστορία  οι Παλαίμαχοι
της Νέας Περάμου επικράτησαν
των ομολόγων τους με 4-1.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 2Χ35'
Τα τέρματα σημείωσαν οι:
Κώστας Τσιβλέρης 3(27' 51' 56'),
Μιχάλης Καψής 35'.

Για λογαριασμό των φιλοξε-
νουμένων σκόραρε ο Κοντο-
γιώργης 28'. 

Διαιτήτευσε ο Βαγγέλης Δημό-
πουλος.

Π Α Λ Α Ι Μ Α Χ Ο Ι
Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ(π ροπ ονητής
Μπάμπης Αγγελάκης): 

Μπαμπάνης, Μπαρκονίκος,
Κώνστας, Βαλαβάνης, Πετρό-
πουλος, Καψής, Γραμματικός,
Γρίβας, Φίλης, Τσιβλέρης,
Παρασκευάς. Αγωνίστηκαν και
οι: Βάγιας, Γεωργιάδης, Κουκού

λης, Χατζής, Σβίγγος, Αλεξαν-
δρίδης, Σουγιουλτζής.

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
(προπονητής και υπεύθυνος

Αγγελος Λεπίδας): 
Παπαδόπουλος, Δημητρίου,

Λιακόπουλος, Βλάχος, Γιαλελής,
Μπαβιώλης, Λουκάτος, Δημό-
πουλος, Τσιαπάρας, Λουκάτος,
Κοντογιώργης. Αγωνίστηκαν και 

οι: Ψύχας, Ψαχούλιας, Θεοφί-
λακτος.

***Επόμενα φιλικά προετοιμα-
σίας για τους Παλάιμαχους Νέας
Περάμου ενόψει του πρωταθλή-
ματος είναι: 

Στις  22/9 με την Μικτή Νοσο-
κομείων 19:30, με Χαιδάρι 29/9
19:30, και 6/10 στο Υπατο
Θήβας. Ακόμα έχει προγραμμα-
τιστεί φιλικό παιχνίδι στον Βόλο.

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

Σε φιλικό προετοιμασίας
που διεξήχθει στο κλειστό
Μάνδρας η ομάδα μπάσκετ
του Μανδραικού επικράτη-
σε της ομάδος Γ.Σ Αγίων
Αναργύρων που αγωνίζεται
στην Α' ΕΣΚΑ με 75-65.

Τα δεκάλεπτα: 1η περίο-
δος 27-14, 2η περίοδος 39-
30(12-16), 3η περίοδος 63-
45(24-15), 4η 75-55(12-
10).

Χρέη διαιτητή έκανε ο
Ηρακλής Τσιρίδης.Γραμμα-
τεία και ηλεκτρονικός πίνακας ο Γιάννης Λινάρδος.

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ(προπονητής Βασίλης Μαρίνος):
Μεντένης, Μάκος, Καλεμτζάκης, Αττίκος, Ηλιάδης,
Μακρής, Μπαλάφας, Καμπερίδης, Κοντούλης, Καλλιώ-
ρας. Απουσίαζαν ο τραυματίας Μπόγρης και ο Γιάννου.

Γ.Σ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ(προ-
πονητής Νίκος Μηλιωρίτσας):
Φασουλόπουλος, Σουρβα-
τζής, Φίλιος, Βοσκάκης,
Ρομπότης, Ζαλακώστας,
Μαργώνης, Μπότσης, Χαρα-
λάμπους, Δουρούντους Γ,
Καπετάνιος, Βουλγαράκης.

***Τον αγώνα παρακολού-
θησε σύσσωμο το Δ.Σ του
Μανδραικού με επικεφαλής
τον πρόεδρο Θανάση Μαλιώ-
ρη, με τους:  Μελέτη Τσάμο,
Γιώργο Αντωνίου, Μελέτη
Σκόρδα, Νίκο Πάλλη.Ακόμα
παραβρέθηκε ο Κώστας Διο-
λέτης, ο πρόεδρος του ΟΚΕ
κ.Μπαλάφας, ο Δημήτρης
Γιαννακόπουλος, ο Δημήτρης
Σιδεράκης και άλλοι.

***Την Πέμπτη το συγκρότημα του Μανδραικού θα
αντιμετωπίσει σε δυνατό τέστ στο κλειστό Μάνδρας τον
Απόλλωνα Αθηνών. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 20:30. 

***Ακόμα θα γίνει και το τουρνουά ''Ζερβονικόλεια''
που θα συμμετάσχουν ομάδες της Δυτικής Αττικής.

Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟΚ 75-55 ΤΗΝ Γ.Σ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Αποκλείστηκε η ΝΕΜ 
από το Κύπελλο ΕΣΚΑΝΑ 

Την ήττα γνώρισε η Νεανική Εστία Μεγαρίδος στον
πρώτο επίσημο αγώνα της χρονιάς όπου έπαιξε για το
Κύπελλο της ΕΣΚΑΝΑ το βράδυ της Δευτέρας 15/9 και
αποκλείστηκε από την επόμενη φάση. 

Αντίπαλός της και προκριθείς ο Παννεαπολικός,
ομάδα της  ίδιας κατηγορίας ο οποίος κατοχύρωσε την
ΝΊΚΗ του στο 4ο δεκάλεπτο.

Όπως έχουμε γράψει και στη διάρκεια του καλοκαιρι-
ού, φέτος  η ΝΕΜ τροφοδότησε την ανδρική ομάδα με
καλαθοσφαιριστές από τις ακαδημίες της και στο σχήμα
περιλαμβάνονται και άπειροι παίκτες. 

Αυτό είναι το τίμημα της ανανέωσης αλλά με αυτόν
τον τρόπο δίδεται η ευκαιρία σε νεαρούς αθλητές να
«ψηθούν» σε επίσημα παιχνίδια. 

Οι νεαροί δεν διέθεταν την απαραίτητη ωριμότητα
ώστε να κατοχυρώσουν την υπεροχή τους Παρά την
ήττα, η εμφάνιση των κυανολεύκων θεωρείται πολύ ικα-
νοποιητική αφού πάλεψε το ματς μέχρι τα μέσα της 4ης
περιόδου.

Ο προπονητής της ΝΕΜ Μανώλης Παπαδόπουλος
σε δηλώσεις του μετά το ματς δήλωσε πολύ ικανοποιη-
μένος από την λειτουργία του συγκεκριμένου σχήματος
και ελπίζει πως όταν ενσωματωθούν στην ομάδα από-
ντες παίκτες λόγω υποχρεώσεων και τραυματισμών η
ομάδα θα δείξει ένα πολύ αξιόλογο σύνολο κατά την
διάρκεια του πρωταθλήματος.

Τα δεκάλεπτα 20-11, 13-23, 15-12, 14-10
Διαιτητές: Χριστίδης, Δαβιδέλης
ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ (Κανδήλης Θ., Τιτάκης Ι.) Σιρό-

γλου 17(3), Τζοβάρας 3(1), Λουκής 10(2), Αντιπάτης
10, Μπίκουλης 9, Ρίπης 8, Τσομίδης 1, Μαυροειδάκος,
Σαγρής 2, Παραδιάς, Ζυγομάλας, Ζήσης 2

ΝΕΜ (Παπαδόπουλος Ε., Μαργέτης Κ.) Προσελέντης
8, Δασκαλούδης 13, Αβραμίδης 22(1), Μεντζελιώτης,
Ραφαηλίδης, Παρασκευόπουλος 13, Μήτσος Κ.,
Κόμπουλης, Προύζος, Διπλάρας.
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ΚΑΛΕΣΜΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝΚΑΛΕΣΜΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι φίλαθλοι της ομάδας μας επιθυμούν να
βρεθούν στο πλευρό της,την Κυριακή

21/09,στον δύσκολο εκτός έδρας αγώνα με
αντίπαλο τον ΕΡΜΗ ΚΙΒΕΡΙΟΥ, μπορούν να
δηλώσουν συμμετοχή για την εκδρομή που

διοργανώνει ο Σ.Φ ΄΄ΣΤΑΧΥΟΦΟΡΟΙ΄΄
καθημερινά από τις 18:00 έως τις 21:00

στα γραφεία του συνδέσμου
(Επισμηναγού Νικ. Νέζη 34).

Τιμή συμμετοχής 10 ΕΥΡΟ και η εκδρομή θα
πραγματοποιηθεί εφ' όσον συμπληρωθεί 
ο απαραίτητος αριθμός συμμετεχόντων.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΒΥΖΑΝΤΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΤΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Την Κυριακή 21/9 στις 4:30μμ. η ομάδα του
Βύζαντα Μεγάρων αντιμετωπίζει στα πλαίσια της
2ης αγωνιστικής της Γ' Εθνικής Κατηγορίας, στον
πρώτο εντός έδρας αγώνα της για τη νέα σεζόν
στο Στάδιο "Μεγαρέων Ολυμπιονικών", την ομάδα
της Καλαμάτας. 

Δύο από τις ιστορικότερες ομάδες της κατηγο-
ρίας έρχονται αντιμέτωπες σε ένα από τα δυνατά
"ντέρμπυ" που επιφυλάσσει ο φετινός "μαραθώ-
νιος" της Γ' Εθνικής. 

Η παρουσία όλων θεωρείται επιβεβλημένη, ώστε
να στηρίξουμε αυτή τη νέα προσπάθεια που επι-
χειρείται και να δώσουμε την ώθηση που μόνο ο
λαός του Βύζαντα ξέρει να δίνει απέναντι σε ένα
δυνατό αντίπαλο.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ

ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ
Στο Σανταντέρ της Ισπανίας είναι στραμμέ-

να τα φώτα της παγκόσμιας ιστιοπλοΐας,
επειδή από αυτούς τους αγώνες θα προκύ-
ψουν το 50% των χωρών που θα λάβουν
μέρος στους Ολυμπιακούς  του 2016 στο Ρίο
της Βραζιλίας.

Χθες Δευτέρα δεν έγιναν ιστιοδρομίες εκτός
από τα 49er που στο συγκεκριμένο γκρουπ
δεν υπήρχε  ελληνικό σκάφος.
Οι αγώνες συνεχίζονται σήμερα και σε γενι-

κές γραμμές  οι Έλληνες ιστιοπλόοι πάνε
καλά. 
Έχουν, σχεδόν, εξασφαλίσει την πρόκριση

στα 470 ανδρών και τα RSX ανδρών και
παλεύουν για τα Λέιζερ Στάνταρντ και τα Λέι-
ζερ Ράντιαλ.

Τμήμα γυναικείου βόλεϊ στα
Μέγαρα ίδρυσε ο (ΟΦΑΦΑ)

Σε ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία έχει προχωρήσει
από τον Φεβρουάριο ο Όμιλος Φίλων Φυσικής Αγω-
γής Μεγάρων.

Ίδρυσε τμήμα βόλεϊ και φιλοδοξεί να διαδώσει το
άθλημα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μεγάρων όπου
δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν ομάδα η οποία να
είναι γραμμένη στην αντίστοιχη ομοσπονδία ΕΟΠΕ.

Ο σύλλογος έχει προσλάβει ως τεχνική σύμβουλο
την πρώην διεθνή παίκτρια του Παναθηναϊκού και
της Εθνικής Ελλάδος Χαρούλα Μπόρα και οι προ-

πονήσεις, διεξάγονται στο νέο κλειστό γυμναστήριο του 8ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων κάθε Δευτέρα 17:00,
Τετάρτη 18:00 και Σάββατο 12:00. Ο Όμιλος προχώρησε σε κίνηση ουσίας και ήδη υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός
νεαρών κοριτσιών τα οποία προπονούνται υπό την καθοδήγηση της Χαρούλας Μπόρα.

Ο ΟΦΑΦΑ είναι γνωστός για τα τμήματα ρυθμικής γυμναστικής και ταεκβοντό τα οποία διατηρεί και διακρίνεται για
την πλατειά βάση έμψυχου υλικού στα δύο αυτά αθλήματα αλλά και σε πανελληνίου επιπέδου επιτυχίες των αθλη-
τών και αθλητριών του.

Ο πρόεδρος του συλλόγου Κλεάνθης Βαρελάς δήλωσε:«Απευθυνόμαστε σε κορίτσια δημοτικών, γυμνασίων και
λυκείων.Ξεκινάμε μια φιλόδοξη προσπάθεια, και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ο σύλλογος έχει επενδύσει σε
καταξιωμένους προπονητές.

Τεχνική σύμβουλος είναι η Χαρούλα Μπόρα γνωστή από τις συμμετοχές της στην εθνική ομάδα βόλεϊ και στον ΠΑΟ.
Ως πρόεδρος του συλλόγου καλώ όλα τα κορίτσια δημοτικών γυμνασίων και λυκείων να έλθουν να γνωρίσουν το

βόλεϊ από κοντά στους χώρους του νέου γυμναστηρίου του 8ου Δ. Σχ. κάθε Δευτέρα  17:00 – Πέμπτη  18:00 – και
Σάββατο 12:00

Πιστεύω ότι θα δημιουργήσουμε ένα νέο άθλημα το οποίο έλλειπε από τα Μέγαρα, το οποίο πράγματι γνωρίζει
μεγάλη άνθιση στη χώρα μας»

Σε συνομιλία που είχαμε με την πρώην διεθνή παίκτρια του βόλεϊ Χαρούλα Μπόρα η οποία έχει περισσότερα από
10 χρόνια προπονητικής εμπειρίας, αυτή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την δυνατότητα την οποία παρέχει ο
ΟΦΑΦΑ στη νεολαία των Μεγάρων να γνωρίσει αυτό το δημοφιλές άθλημα από κοντά.

Η Χ.Μ. είναι γνωστή για την εμπειρία και την μεθοδικότητα στη δουλειά της και το νεοσύστατο τμήμα ελπίζει πολλά
από την παρουσία και τις υπηρεσίες της.

Ξεκίνησε ως παίκτρια στον ΑΓΣ Νέας Περάμου και σε ηλικία 18 ετών μεταγράφηκε στον Παναθηναϊκό όπου έπαιξε
σε εθνικό αλλά και πανευρωπαϊκό επίπεδο ενώ επί σειρά ετών ήταν μέλος της Εθνικής Ομάδας.
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ΕΛΛΑΔΑ-ΕΛΛΑΔΑ
191,8 εκ. τα έσοδα από τις
ληξιπρόθεσμες 
ασφαλιστικές εισφορές
Τα 191,8 εκ. Ευρώ έφτασαν τα έσοδα από τη ρύθμιση
της «Νέας Αρχής» του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνι-
κής Ασφάλισης & Πρόνοιας για ληξιπρόθεσμες οφειλές
προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, σύμφωνα με διαβιβασθέν
έγγραφο του αρμόδιου Υπουργού, Γιάννη Βρούτση,
στη Βουλή.  
Το έγγραφο διαβιβάστηκε στις 29 Αυγούστου, σε απά-
ντηση ερώτησης που είχε καταθέσει ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής, Νίκος Νικολόπουλος, με την οποία ζητούσε
να ενημερωθεί, γιατί η Κυβέρνηση δεν προχωρά στην
αύξηση των δόσεων έως 100 των ληξιπρόθεσμων
ασφαλιστικών εισφορών. 
«Οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις (αύξηση δόσεων
κ.λπ.) στο υφιστάμενο καθεστώς ρυθμίσεων θα πρέπει
να τύχουν της συμφωνίας του Υπουργείου Οικονομι-
κών» αναφέρει στην απάντησή του ο Υπουργός, παρα-
θέτοντας το πλαίσιο που έχει ήδη θεσπίσει η Κυβέρνη-
ση για τη «Νέα Αρχή» και την «Πάγια Ρύθμιση» ως
προς τη δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών
προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. 
Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Είσπρα-
ξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), τον Αύγουστο,
εξήλθαν από τη ρύθμιση 829 οφειλέτες με χρέη 171,8
εκ. ευρώ. 
Από τον Ιούνιο, μάλιστα, - οπότε ξεκίνησαν οι πληρο-
φορίες για νέα ρύθμιση 100 δόσεων με χαμηλό επιτόκιο
- έως και τον Αύγουστο, 2.352 οφειλέτες έπαψαν να
πληρώνουν τις δόσεις τους, με αποτέλεσμα χρέη 303,8
εκ. ευρώ να βρεθούν εκτός ρύθμισης.

Υπόθεση κακοποίησης ασθενούς σε δημόσιο
νοσοκομείο διερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

Υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης νοσηλευόμενου σε
Ψυχιατρική Κλινική διερευνά η ΕΛ.ΑΣ., μετά από καταγ-
γελία της μητέρας του ασθενή. 
Πρόκειται για 24χρονο, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρό
ψυχιατρικό πρόβλημα και χρειάστηκε να νοσηλευτεί
στην Ψυχιατρική Κλινική δημόσιου Νοσοκομείου της
Κρήτης. 
Η μητέρα καταγγέλλει, ότι επισκέφθηκε το γιο της στο
νοσοκομείο και διαπίστωσε ότι δεν ήταν καλά. Έτσι τον
πήρε στο σπίτι.
Τότε ανακάλυψε, ότι ο 24χρονος είχε πληγές στο σώμα
του, γεγονός που την ανησύχησε και την έκανε να
περάσει την πόρτα του Αστυνομικού Μεγάρου. 
Στην κατάθεση που έδωσε, ζητά από την Αστυνομία να
διερευνήσει το περιστατικό, εκφράζοντας υποψίες, ότι
το παιδί έχει κακοποιηθεί. 
Για την υπόθεση έχει δοθεί εντολή για τη διενέργεια
ιατροδικαστικής εξέτασης.

ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ
Κομπίνα-μαμούθ 2 εκατ. ευρώ
με λογιστικό γραφείο 

Λογιστικό γραφείο της Κω φέρεται να εισέπραττε χρήματα
από επιχειρηματίες για να διευθετεί τις υποχρεώσεις τους
προς Ταμεία και Εφορία, οι οποίοι τελικά βρέθηκαν να χρω-
στούν πολλαπλάσια αφού οι οφειλές τους δεν είχαν τακτο-
ποιηθεί.
Στις μηνύσεις που έχουν μέχρι στιγμής κατατεθεί – είτε ατο-
μικά, είτε ομαδικά – από 30 περίπου επιχειρηματίες, υπο-
λογίζεται ότι το ποσό της υπεξαίρεσης ξεπερνά τα 2 εκατ.
ευρώ, σύμφωνα με όσα γράφει η Δημοκρατική.
Μάλιστα, οι αγωγές στρέφονται εκτός των υπευθύνων του
λογιστικού γραφείου και κατά του τοπικού ΚΕΠ, του ΙΚΑ και
του αστυνομικού τμήματος, καθώς οι υπηρεσίες τους εξέ-
δωσαν ή αποδέχθηκαν έγγραφα που φέρονται είτε να είχαν
πλαστογραφηθεί είτε να μην είναι τα κατάλληλα για να
γίνουν οι σχετικές διοικητικές πράξεις.
Σε μία από τις αναφερόμενες στο δημοσίευμα περιπτώσεις
επιχειρηματίας φέρεται να έδωσε στο λογιστικό γραφείο
συνολικά 12.600 ευρώ για κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών
της επιχείρησής του, βρέθηκε να χρωστάει 26.400 ευρώ. Ο
επιχειρηματίας δεν ειδοποιήθηκε ποτέ για τις εις βάρος του
εκδοθείσες αποφάσεις του ΙΚΑ, καθώς άλλοι τις παρέλαβαν
με πλαστογραφημένες εξουσιοδοτήσεις. Μάλιστα, ούτε οι
εξουσιοδοτήσεις αυτές ανέφεραν σαφώς την παραλαβή των
εν λόγω αποφάσεων, γεγονός που αφήνει περιθώριο σε
αυτούς που τις θεώρησαν αρκετές για να παραδόσουν τα
σχετικά έγγραφα.
Σε μία από τις εξουσιοδοτήσεις, ημερομηνία γεννήσεως του
του επιχειρηματία αναγράφεται το 2011 (αντί του ορθού
1977), δηλαδή βεβαιώθηκε, ότι εμφανίστηκε με την αστυνο-
μική του ταυτότητα και «υπέγραψε» νήπιο 3 ετών, όπως
αναφέρει η ίδια πηγή.
Σε άλλη περίπτωση, πολίτης κατέβαλε στο γραφείο 6.125
ευρώ για ασφαλιστικές εισφορές και βρέθηκε με χρέη 8.375
ευρώ. Το ενδιαφέρον είναι ότι στην εξουσιοδότηση που
εκδόθηκε από το ΚΕΠ αναφέρεται παλαιότερο δελτίο ταυτό-
τητας, ενώ το θύμα έχει εκδόσει νεότερο.
Ο δικηγόρος των θυμάτων, σύμφωνα με την Δημοκρατική,
συναντήθηκε με τον Διοικητή του ΙΚΑ Ροβέρτο Σπυρόπου-
λο, ο οποίος του είπε ότι θα «παγώσουν» οι διαδικασίες
κατασχέσεων, επιβολής προστίμων κτλ μέχρι να εκδοθεί
δικαστική απόφαση.

Αρνητική εξέλιξη για τις 
καθαρίστριες στον Άρειο Πάγο
Να παραμείνουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας και εκτός του
υπουργείου Οικονομικών και των ΔΟΥ οι καθαρίστριες προ-
τείνει στο Εργατικό Τμήμα Άρειου Πάγου ο αρμόδιος αρεο-
παγίτης εισηγητής.
Υπενθυμίζεται ότι οι καθαρίστριες είχαν δικαιωθεί από το
Πρωτοδικείο της Αθηνάς τον περασμένο Μάιο καθώς είχε
κριθεί ότι δεν είναι νόμιμο το καθεστώς διαθεσιμότητας στο
οποίο βρίσκονται και πρέπει να επιστρέψουν στην εργασία
τους. Κατά της απόφασης αυτής που δικαίωνε τις καθαρί-
στριες το υπουργείο Οικονομικών προσέφυγε στον Άρειο
Πάγο ζητώντας την ανατροπή της. 
Το ανώτατο δικαστήριο αναμένεται να εκδικάσει την υπόθε-
ση επί της ουσίας την επόμενη εβδομάδα, ενώ στο μεταξύ
έχει απορρίψει και το αίτημα των καθαριστριών για προσω-
ρινή επαναπρόσληψη.
«Η εισήγηση είναι έωλη και νομικά αβάσιμη. Δεν μπορεί μια
πρόταση δικαστή να αντιμετωπίζει το αγαθό την εργασίας
ως εξαρτημένο από κυβερνητικές επιλογές. Και δεν μπορεί
κάτι τέτοιο να αποτελέσει νομικό θέσφατο. Η εισήγηση δεν
είναι δεσμευτική και ευελπιστούμε στην κρίση του δικαστη-
ρίου την προσεχή εβδομάδα», δήλωσε ο δικηγόρος Γιάννης
Καρούζος..

Προβλήματα στα βόρεια προάστια 
από την νεροποντή

Έντονα προβλήματα προκλήθηκαν από τη σφοδρή βροχό-
πτωση, ιδιαίτερα στα βόρεια προάστια της Αθήνας.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις για
άντληση νερών σε περιοχές των Βριλησσίων, του Χολαρ-
γού, της Κηφισιάς, του Χαλανδρίου, του Αμαρουσίου και της
Αθήνας. 
Ακινητοποιημένα βρίσκονταν εχθές το απόγευμα οχήματα,
εξαιτίας συσσώρευσης υδάτων, στο οδόστρωμα στου
Παπάγου, στη συμβολή της Μεσογείων με την Κύπρου και
στην οδό Αμαρουσίου - Χαλανδρίου, στο Χαλάνδρι.
Επίσης η Πυροσβεστική προχώρησε σε κοπή ενός δέντρου
στην οδό Φειδιππίδου στους Αμπελοκήπους.
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και την
Τετάρτη, ενώ βελτίωση αναμένεται από αύριο το βράδυ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 
Διπλωματική μάχη σε όλα τα επίπεδα τηςΔιπλωματική μάχη σε όλα τα επίπεδα της
Ε.Ε. δίνει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ε.Ε. δίνει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 

Διπλωματική μάχη σε όλα τα επίπεδα της Ε.Ε. δίνει ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιος
Καρασμάνης, με στόχο να πιέσει την Κομισιόν για τη λήψη
μέτρων στήριξης του εισοδήματος των Ελλήνων παραγω-
γών ροδακίνων και νεκταρινιών. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Καρασμάνης ζήτησε από επικε-
φαλής των Ελλήνων Ευρωβουλευτών κατά τη σημερινή
ενημέρωσή τους από τον Επίτροπο Γεωργίας, Dacian
Ciolos, στο Στρασβούργο, να παρέμβουν για το θέμα των
ροδακινοπαραγωγών, τονίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις
που είχε στο θέμα των τιμών η εμπόλεμη κατάσταση στην
Ουκρανία, πρόβλημα που επιτάθηκε με το ρωσικό εμπάρ-
γκο. 

Με εντολή του κ. Καρασμάνη προς τη Μόνιμη Ελληνική
Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, απεστάλη κείμενο σημείων
παρέμβασης προς τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, προκει-
μένου να αναδείξουν περαιτέρω το εθνικό αυτό ζήτημα. 

Στο κείμενο αυτό αναφέρεται ότι, η εμπόλεμη κατάσταση
στην Ουκρανία δυσχέραινε τις εξαγωγές προς τη Ρωσία,
πριν την επιβολή του Ρωσικού εμπάργκο, και είχε προκα-
λέσει σημαντική πτώση των τιμών και μεγάλες απώλειες
στο εισόδημα των παραγωγών.

Στην επικοινωνία δε, που είχε ο Υπουργός με επικεφα-
λής Ελλήνων Ευρωβουλευτών τους οποίους ενημέρωσε
για τις θέσεις της χώρας μας, ως προς τη στήριξη του αγρο-
τικού εισοδήματος όσων παραγωγών επλήγησαν από την
κλιμακούμενη κρίση στην Ουκρανία και το επακόλουθο
Ρωσικό εμπάργκο, υπογράμμισε μεταξύ άλλων:

- την αδυναμία προσέγγισης της Νότιας Ρωσίας μέσω
Ουκρανίας, που αύξησε το κόστος μεταφοράς, αλλά και
γενικότερα την αρνητική ψυχολογία στην αγορά, λόγω των
εμποδίων στις εξαγωγές, καθώς συμπίεσαν τις τιμές παρα-
γωγού στα 15 έως 20 λεπτά το κιλό φέτος, από 50, 60 έως
και 80 λεπτά το κιλό τα προηγούμενα χρόνια,

- την ανάγκη αναζήτησης τρόπων για άμεση αντιστάθμι-
ση του εισοδήματος των γεωργών, τόσο με την ενεργοποί-
ηση του Ταμείου Διαχείρισης Κρίσεων, όσο και με την αξιο-
ποίηση κονδυλίων πέραν του προϋπολογισμού της ΚΑΠ
και τέλος,

- ότι τα έκτακτα μέτρα για τα ροδάκινα, που υιοθέτησε
πρόσφατα η Επιτροπή, δεν βοήθησαν ούτε βελτίωσαν την
κατάσταση για τους Έλληνες παραγωγούς, ως προς την
τιμή, αφού η διάθεση της παραγωγής είχε προηγηθεί σε
ποσοστό άνω  του 75 % πριν από την εξαγγελία των Ρωσι-
κών απαγορεύσεων και την εφαρμογή των έκτακτων
μέτρων που έλαβε η Επιτροπή. 

Υπενθυμίζεται, ότι από τις 16 Ιουλίου πρώτη η Ελλάδα
είχε επισημάνει τις δυσμενείς επιπτώσεις της εμπόλεμης
κατάστασης στην Ουκρανία για τους Έλληνες παραγωγούς
πολύ πριν την εξαγγελία του ρωσικού εμπάργκο.

Ειδικός Φρουρός πυροβολούσε με 
το υπηρεσιακό όπλο σε παραλία!

Συνελήφθη στην Ηγουμενίτσα, από αστυνομικούς
του Αστυνομικού Τμήματος Ηγουμενίτσας και της
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, ένας
24χρονος Ειδικός Φρουρός, που υπηρετεί σε Υπηρε-
σία της Αττικής, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε
δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας, για παραβάσεις
της Νομοθεσίας περί όπλων. 

Ειδικότερα, σήμερα τα ξημερώματα, στην παραλία
της πόλης της Ηγουμενίτσας, ο 24χρονος, ευρισκόμε-
νος εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας, προέβη σε άσκο-
πους πυροβολισμούς, χρησιμοποιώντας το υπηρε-
σιακό του όπλο.

Το υπηρεσιακό όπλο του 24χρονου κατασχέθηκε
καθώς και επτά κάλυκες, που βρέθηκαν στο σημείο
του συμβάντος. 

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε
σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελει-
οδικών Θεσπρωτίας. 

Με Απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνο-
μίας, ο Ειδικός Φρουρός τέθηκε σε διαθεσιμότητα,
ενώ παράλληλα διατάχθηκε σε βάρος του η διενέργεια
Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.
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ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΟΤΕ 
ΑΠΟ 1/6/14 ΕΩΣ 30/9/14

ΤΗΛΕΠ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΤΗΛΕΠ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Γ. ΠΑΥΛΟΥ 10 ΤΚ 19200Γ. ΠΑΥΛΟΥ 10 ΤΚ 19200

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ  08:30 - 15:00

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
08:30-14:00 & 17:30-21:00

ΤΛΦ 210 5562999 FAX 210 5560099
email:celefther@ote.gr

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

ΓΑΜΟΣ
Ο Μπόρος Αλέξανδρος του Γιώργου και της Βασίλως, το γένος

Μπουρντένη, που γεννήθηκε στους Αγ. Σαράντα Αλβανίας και κατοικεί
στον Ασπρόπυργο, Δρόσου Ευανθία του Νίκου και της Ελπίδας, 
το γένος Φράγκου, που γεννήθηκε στους Αγ. Σαράντα Αλβανίας

και κατοικεί στον Ασπρόπυργο, πρόκειται να έλθουν σε γάμο που 
θα τελεστεί στο Δημαρχείο Ασπροπύργου. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έναρξη προπονήσεων της σχολής  

Η διεύθυνση της σχολής μας σας ενημερώνει ότι λόγω των
συνεχόμενων και καθημερινών νέων εγγραφών και με στόχο να
οργανωθούν όσο καλύτερα γίνεται τα νέα τμήματα της σχολής.
Η έναρξη των προπονήσεων έγινε  την

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου!!!
Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες

και εγγραφές: ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6943167656,
2105570665 
Email׃ sportlandfc@outlook.com Οι

εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στα γήπε-
δα SPORTLAND στη ΘΕΣΗ ΖΟΥΝΟ στον ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
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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

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)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-

γο δύαρι διαμέρισμα 3ου ορό-
φου 55τμστημ οδό Φυλής πλη-
σίον εμπορικού κέντρου West
Plaza.Διαθέτει τζάκι,Air codi-
tion,ηλεκτρική κουζίνα
P i t s o s , η λ ι α κ ό
θερμοσίφωνα,αυτόνομη θέρ-
μανση και ιδιόκτητο
p a r k i n g . Χ α μ η λ ά
κοινόχρηστα.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 6932720169(10.1.14)

Ενοικιάζεται τριάρι διαμέρι-

σμα στον Ασπρόπυργο επί τησ
οδού Εθνικής Αντιστάσεως &
Καποδιστρίου,4ου ορόφου με
ηλιακό,parking.,αποθήκη,αθτό-
νομη θέρμανση,πόρτες ασφα-
λείας σε τιμή λογική.

Τηλέφωνο: 210-5577813,
6977096978(17.12)

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
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 με
πολυετή εμπειρία,παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
Γυμνασίου-Λυκείου στις περιο-
χές Ελευσίνας-Μάνδρας-
Μαγούλας.Τηλέφωνο:
6944298595(27.11.13)

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
τηλεφωνική 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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TO ΣΗΜΕΡΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟΥ ΑΤΤΙCA TV
11.00 Υγεία και νανο-
τεχνολογία

12.00 Τelemarketing
asvaganta

13.00Telemarketing προϊ-
όντων αδυνατίσματος

14.00 Τηλεδώρα

15.00 Μέρα με την μέρα

16.00 Υγεία και νανο-
τεχνολογία

17.00 Μικρό Συνάξα-
ρι, Αγία Ιερουσαλήμ και τα
τρία μαρτυρικά τέκνα της

17.20 Παραμυθιού αρχή,
Το άσχημο βασιλόπουλο

17.30 Μαγειρεύοντας
ελληνικά, Κεφτεδάκια

17.40 Se lever, προϊό-
ντα ομορφιάς

18.00 Telemarketing
προϊόντων αδυνατίσμα-
τος

19.00 Se lever, προϊό-
ντα ομορφιάς

19.20 Λόγια της πλώ-
ρης, Στην Γαύδο των ερη-
μιτών

20.00 Ανοιχτό Πανεπι-
στήμιο: 
Φίλιας Βασίλης, Από την
εξαχρείωση στην εξα-
θλίωση (1974-2013)

20.50 Κέα

21.00 Carpe diem,
Μαθαίνοντας για το
Paintball

21.45 Se lever, προϊό-
ντα ομορφιάς

22.00 Γράμματα Σπουδά-
ματα, Πόσο Μακεδόνες
είναι οι Σκοπιανοί; Α
μέρος
23.00 Se lever, προϊό-
ντα ομορφιάς
23.20 Χανιά

23.30 They shoot
music

24.00 Democracy
Now 

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER
ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

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

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
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Μητροπολιτικός Ποδηλατόδρομος 27 χλμ «έρχεται» στην Αθήνα
Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015

Παρά την εντυπωσιακή πρόοδο
στην παιδική επιβίωση, 1 εκατομ-
μύριο παιδιά πεθαίνουν την

πρώτη ημέρα της ζωής τους κυρίως από
αιτίες που μπορούν να προληφθούν, σύμ-
φωνα με μια έκθεση που δημοσιεύεται
σήμερα από τη UNICEF.

Tα στοιχεία δείχνουν υποδεικνύουν τις
αστοχίες του συστήματος υγείας στο κρίσι-
μο χρονικό διάστημα γύρω από τον τοκετό
ως ένα σημαντικό παράγοντα που συμ-
βάλλει σε αυτούς του άδικους θανάτους.

ποσοστά επιβίωσης των παιδιών έχουν
αυξηθεί δραματικά από το 1990, διάστημα
κατά το οποίο ο απόλυτος αριθμός των
θανάτων παιδιών κάτω των πέντε ετών
έχει μειωθεί στο μισό από 12,7 εκατομμύ-
ρια σε 6,3 εκατομμύρια,

Η έκθεση προόδου 2014 «Δέσμευση για
την Παιδική Επιβίωση: Η Ανανέωση μιας
Υπόσχεσης» δείχνει ότι στις πρώτες 28
ημέρες της ζωής τους τα νεογέννητα είναι
περισσότερο ευάλωτα, με σχεδόν 2,8 εκα-
τομμύρια βρέφη να πεθαίνουν κάθε χρόνο
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ένα
εκατομμύριο από αυτά δεν ζουν καν για να
δουν τη δεύτερη ημέρα της ζωής τους.

Πολλοί από αυτούς τους θανάτους θα
μπορούσαν εύκολα να προληφθούν με
απλές, χαμηλού κόστους παρεμβάσεις,
πριν, κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη
γέννηση.

Η ανάλυση των στοιχείων υποδεικνύει τις
ελλείψεις στο σύστημα υγείας στο κρίσιμο
χρονικό διάστημα γύρω από τον τοκετό,
ως ένα σημαντικό παράγοντα που συμ-
βάλλει σε αυτούς τους άδικους θανάτους.
Δείχνει επίσης ότι υπάρχουν σημαντικές
διαφοροποιήσεις - από χώρα σε χώρα και
μεταξύ πλούσιων και φτωχών - στην αφο-
μοίωση και την ποιότητα των υπηρεσιών

υγείας που είναι διαθέσιμες για τις έγκυες
γυναίκες και τα μωρά τους.

Τα στοιχεία της έκθεσης για την
Ελλάδα δείχνουν:

Μείωση της παιδικής θνησιμότητας κάτω
των 5 ετών: 13 θάνατοι ανά χίλια ζώντα
νεογνά το 1990, 8 το 2000 και 4 το 2013.
Μείωση δηλαδή κατά 65% για την περίοδο
1990-2013 με ετήσιο ρυθμό μείωσης 4,5%.
Η αντίστοιχη παγκόσμια μείωση ήταν 49%
με ετήσιο ρυθμό μείωσης 3%.

Μείωση της βρεφικής θνησιμότητας: 11
θάνατοι κατά το πρώτο έτος της ζωής ανά
χίλια ζώντα νεογνά το 1990, 4 το 2013. Τα
αντίστοιχα παγκόσμια ποσοστά είναι 63 το
1990, 34 το 2013.

Μείωση της νεογνικής θνησιμότητας: 9
θάνατοι κατά τον πρώτο μήνα της ζωής
ανά χίλια ζώντα νεογνά το 1990, 3 το 2013.
Τα αντίστοιχα παγκόσμια ποσοστά είναι 33
το 1990, 20 το 2013.

Στα βασικά ευρήματα της έκθεσης περι-
λαμβάνονται:

Περίπου οι μισές από όλες τις γυναίκες,
δεν λαμβάνουν τις τέσσερις συνιστώμενες
ελάχιστες προγεννητικές επισκέψεις φρο-
ντίδας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
τους.

Οι επιπλοκές κατά τη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης και του τοκετού ευθύνονται για
περίπου το ένα τέταρτο του συνόλου των
θανάτων νεογνών σε όλο τον κόσμο. Το
2012, το 1 στα 3 μωρά (περίπου 44 εκα-
τομμύρια) ήλθαν στον κόσμο χωρίς την
κατάλληλη ιατρική φροντίδα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η έναρξη του
μητρικού θηλασμού μέσα σε μία ώρα από
τη γέννηση μειώνει τον κίνδυνο του βρεφι-
κού θανάτου κατά 44%, αλλά λιγότερα από
τα μισά νεογέννητα σε όλο τον κόσμο απο-

λαμβάνουν τα οφέλη του άμεσου μητρικού
θηλασμού.

Η ποιότητα της φροντίδας είναι κατάφω-
ρα ελλιπής ακόμη και για τις μητέρες και τα
μωρά που έχουν επαφή με το σύστημα
υγείας. 

Μια ανάλυση της UNICEF από 10 χώρες
με υψηλή θνησιμότητα δείχνει ότι λιγότερο
από το 10% των βρεφών που είχαν ένα
εξειδικευμένο άτομο κατά τη γέννησή τους,
έλαβαν στη συνέχεια τις επτά απαιτούμε-
νες μεταγεννητικές παρεμβάσεις, συμπερι-
λαμβανομένης της πρώιμης έναρξης του
μητρικού θηλασμού.

Ομοίως, λιγότερο από το 10% των μητέ-
ρων που είδαν ένα εργαζόμενο στον τομέα
της υγείας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύ-
νης τους, έλαβαν το βασικό σύνολο των
οκτώ προγεννητικών παρεμβάσεων.

Οι χώρες που εμφανίζουν κάποιους από
τους μεγαλύτερους αριθμούς θανάτων νεο-
γνών εμφανίζουν επίσης μικρή κάλυψη
μεταγεννητικής φροντίδας για τις μητέρες.
Αιθιοπία (84.000 θάνατοι, 7% κάλυψη),
Μπανγκλαντές (77.000 θάνατοι, 27%),
Νιγηρία (262.000 θάνατοι, 38%), Κένυα
(40.000 θάνατοι, 42%).

Τα μωρά που γεννήθηκαν από μητέρες
ηλικίας κάτω των 20 ετών και άνω των 40
ετών έχουν τα υψηλότερα ποσοστά θνησι-
μότητας.

Επιπλέον, η έκθεση διαπιστώνει ότι το
μορφωτικό επίπεδο και η ηλικία της μητέ-
ρας έχουν σημαντική επίπτωση στις πιθα-
νότητες επιβίωσης του μωρού της. Τα
ποσοστά νεογνικής θνησιμότητας μεταξύ
μητέρων με καμία εκπαίδευση είναι σχεδόν
διπλάσια εκείνων με δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση και άνω.

«Τα στοιχεία δείχνουν σαφώς ότι οι πιθα-
νότητες επιβίωσης ενός βρέφους αυξάνο-

νται δραματικά όταν η μητέρα του έχει διαρ-
κή πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική
περίθαλψη κατά τη διάρκεια της κύησης και
του τοκετού,» δήλωσε η Geeta Rao Gupta,
Αναπληρώτρια Εκτελεστική Διευθύντρια
της UNICEF. «Πρέπει να φροντίσουμε πως
οι υπηρεσίες αυτές, όπου υπάρχουν, αξιο-
ποιούνται πλήρως και ότι κάθε επαφή
μεταξύ της μητέρας και των εργαζομένων
για την υγεία πραγματικά μετράει. Πρέπει
επίσης να καταβληθούν ιδιαίτερες προ-
σπάθειες για να εξασφαλιστεί ότι προσεγ-
γίζονται τα πλέον ευάλωτα άτομα.»

Οι ανισότητες, ιδίως όσον αφορά
την πρόσβαση στην υγειονομική

περίθαλψη, παραμένουν υψηλές στις
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες 

Οι ανισότητες, ιδίως όσον αφορά την
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη,
παραμένουν υψηλές στις λιγότερο ανε-
πτυγμένες χώρες: οι γυναίκες από τα
πλουσιότερα νοικοκυριά έχουν σχεδόν
τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες, σε
σχέση με εκείνες που προέρχονται από τα
φτωχότερα, να γεννήσουν το μωρό τους με
την επίβλεψη ειδικευμένου προσωπικού.

Παρά το γεγονός αυτό, η έκθεση αναφέ-
ρει ότι το χάσμα ισότητας στην παιδική
θνησιμότητα κάτω των 5 ετών μειώνεται
σταθερά. Σε κάθε περιοχή, εκτός από την
υποσαχάρια Αφρική, τα ποσοστά της κάτω
των πέντε ετών θνησιμότητας μεταξύ των
φτωχότερων στρωμάτων της κοινωνίας,
μειώνονται ταχύτερα από ότι στις πλουσιό-
τερες. Πιο σημαντικό, σε όλο τον κόσμο, οι
φτωχοί εμφανίζουν μεγαλύτερα οφέλη σε
απόλυτους αριθμούς στην παιδική επιβίω-
ση, σε σχέση με τους πλουσιότερους
συμπατριώτες τους.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Unicef: 1 εκατ. παιδιά πεθαίνουν 
την πρώτη μέρα της ζωής τους

Την έναρξη της δημι-
ουργίας του Μητρο-
πολιτικού Ποδηλατό-

δρομου της Αθήνας μήκους
27 χιλιομέτρων, που θα ξεκι-
νάει από την Κηφισιά, θα
διασχίζει την Αθήνα και θα
καταλήγει στον Φαληρικό
Όρμο, εξήγγειλαν ο υπουρ-
γός Περιβάλλοντος, Ενέργει-
ας και Κλιματικής Αλλαγής,
Γιάννης Μανιάτης και ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος
Καμίνης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινη-
τικότητας.

Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος
του 2015, ενώ η κατασκευή του θα ξεκινήσει με τον νότιο
άξονα Γκάζι- Φάληρο μήκους 11 χιλιομέτρων, καθώς
ήδη έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο και το
κόστος θα φτάσει στα 2,2 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά το έργο του βόρειου άξονα Γκάζι-Κηφισιά,
μήκους 16,5 χιλιομέτρων και κόστους 9 εκατ. ευρώ, αυτό
βρίσκεται σε σημαντικό βαθμό ωριμότητας, καθώς έχουν
ολοκληρωθεί τόσο οι μελέτες όσο και η διαβούλευση με
τους οκτώ δήμους και, τις επόμενες εβδομάδες, αναμέ-
νεται να έχει κατακυρωθεί και ο διαγωνισμός.

Σημειώνεται ότι στους κεντρικούς άξονες του μητροπο-
λιτικού ποδηλατοδρόμου πρόκειται να ενωθούν τα τοπι-
κά δίκτυα ποδηλατοδρόμων των δήμων με τη μορφή
«Τ». Ταυτόχρονα, πρόκειται να δοθεί έμφαση στην ενί-
σχυση της μετεπιβίβασης στα μέσα σταθερής τροχιάς.

Σύμφωνα με τις μελέτες, ο ποδηλατόδρομος 
θα διέρχεται πλησίον αρχαιολογικών 

χώρων και θα έχει ήπιες κλήσεις.

Σύμφωνα με τις μελέτες, ο ποδηλατόδρομος διέρχεται
πλησίον αρχαιολογικών χώρων, θα έχει ήπιες κλήσεις,
ενώ βασικός στόχος είναι να συνδεθεί το κέντρο της
Αθήνας και με μη προνομιούχες περιοχές.

«Πρόκειται για μία πολύ σημαντική παρέμβαση στην
αστική μετακίνηση, με στόχο να καταστήσουμε την
Αθήνα βιώσιμη για όλους τους πολίτες» δήλωσε ο
υπουργός, τονίζοντας ότι «η βιώσιμη αστική κινητικότη-
τα αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα σε ζητήματα
αστικού περιβάλλοντος».

«Δίνουμε μία σκληρή μάχη για την ανάκτηση του δημό-
σιου χώρου» υπογράμμισε ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώρ-
γος Καμίνης, καθώς, όπως είπε, πληθαίνουν οι χρήστες
ποδηλάτων και οι χρήστες εναλλακτικής μετακίνησης.

Ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε επίσης στην ανά-
γκη ευαισθητοποίησης των οδηγών, στην αντιμετώπιση
της παράνομης στάθμευσης, αλλά και στην ποιότητα
των δρόμων, καθώς επίσης και στη δημιουργία χώρων
για δέστρες που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια των
ποδηλάτων. Παράλληλα, τόνισε ότι γίνονται τεράστιες
προσπάθειες προκειμένου «να παραδοθούν τα πεζο-
δρόμια στους πεζούς».

Ήδη έχουν απομακρυνθεί 110 περίπτερα, ενώ επίκει-
ται να απομακρυνθούν άλλα 50, καθώς επίσης στύλοι
και κολώνες, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργα-
σίας με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την
αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης εξάπλω-
σης των τραπεζοκαθισμάτων σε δημόσιους χώρους.

Τέλος, ο διοργανωτής του Athens Bike Festival, Σπύ-
ρος Παπαγεωργίου επισήμανε τα πολλαπλά οφέλη της
χρήσης ποδηλάτου σε επίπεδο σωματικής υγείας, ποι-
ότητας ζωής, αλλά και αυτά που αφορούν στην εξοικο-
νόμηση ενέργειας, την τοπική οικονομία και τον τουρι-
σμό. Το σύνθημα της φετινής εβδομάδας κινητικότητας
είναι «Our streets our choice».

Σύμφωνα με τον κ. Παπαγεωργίου, «το ποδήλατο
μπορεί να αποτελέσει μία απλή λύση στα περίπλοκα
προβλήματα της πόλης», καθώς ήδη στην Ελλάδα εκτι-
μάται ότι υπάρχουν 250 έως 300 χιλιάδες ποδήλατα, τα
μισά εκ των οποίων μόνο στην Αθήνα.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας θα ολοκληρω-
θεί στις 22 του μήνα.


