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ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
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Η λεωφορειακή
γραμμή 861, 
θα επεκταθεί

μέχρι την Οινόη

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
Οι δαπάνες για Κτηματογράφηση

– Πολεοδόμηση της 
περιοχής Χονδρεμπορίου

Δήμου Ελευσίνας

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ 21Η
ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ
ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ 
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ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 
4-2 ΣΤΗΝ ΒΑΡΗ 

ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ 

ΦΙΛΙΚΗ ΝΙΚΗ 
Ο ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 
ΣΤΗΝ ΜΑΓΟΥΛΑ 

‘’Ποντικούς’’ με αδυναμία
στα μέταλλα έπιασαν 

στα Άνω Λιόσια 
Εξιχνιάσθηκαν έπειτα από 

πολύμηνη έρευνα 
21 διαρρήξεις και κλοπές 

Αναγκαία η 
συγκρότηση κινήματος 
στη Δυτική Αττική που

θα ενισχύσει  τη 
συμμετοχή των ΑμεΑ

σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής,
Γ. Βασιλείου και εκπρόσωποι συλλόγων ΑμΕΑ,
τόνισαν ότι χρειάζεται διαρκής αγώνας για τον

τερματισμό των διακρίσεων και τη χρηματοδότη-
ση δομών υποστηριζόμενης διαβίωσης

«Παιδί και 
Διαδίκτυο: 
Πρόληψη,

Κίνδυνοι και
Προστασία»

 Τετάρτη 26/11/2014
στις 18.00 στο

ΠΑΚΠΠΑ του Δήμου
Ελευσίνας, 

Κίνητρα για άλλες 6.000 
προσλήψεις σε εταιρείες

 Επιλογή ανέργων 25-66 
 ετών από ΟΑΕΔ

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΖΩΦΡΙΑΣ 

Για βανδαλισμούς στην πλατεία Ολυμπίου
και το δημοτικό αναψυκτήριο ΒΟΡΕΙΝΟ 

«Ενέργεια για Ζωή» 
Ο όμιλος ΕΛΠΕ στήριξε 5 Κοινωφελή

Ιδρύματα, στο πλαίσιο του 32ου 
Μαραθώνιου Αθήνας

Σελ: 9

Σελ: 10-12Σελ: 5

Σελ: 3

Σελ:6Σελ: 7

Σελ: 6

Σελ: 2

Σελ: 3-4

Σελ:  3

Σελ: 7

ΤΟΝΟΙ ΛΗΓΜΕΝΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

ΕΧΟΥΝ ΟΔΗΓΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΦΕΤ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ

Σελ: 2-4

ΕΕππιιββεεββααιιώώννεεττααιι   ηη  ττάάσσηη  
ττωωνν  ΕΕλλλλήήννωωνν  νναα  
κκααττααννααλλώώννοουυνν  τταα  
ααννττιιββιιοοττιικκάά  σσαανν……  κκααρρααμμέέλλεεςς!!



‘’Ποντικούς’’ με αδυναμία στα 
μέταλλα έπιασαν στα Άνω Λιόσια 

Εξιχνιάσθηκαν έπειτα από πολύμηνη έρευνα 
21 διαρρήξεις και κλοπές 
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Ελευσίνα

Νατσιοπούλου
Μάρθα Κ. Κουγιουμ-
τζόγλου 1,  Πλατεία
Εθνικής Αντιστάσ. 

Τηλέφωνο: 
2105561131

Ασπρόπυργος
Χατζή Μαρία Ι. 

Θεμιστοκλέους 49, 
Τηλέφωνο: 
2105575331

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Κυριακόπουλος

Κυριάκος Λεωφόρος
Αχαρνών 36,
2102472215

Αχαρνές

Ελευθερίου Κωνστα-
ντίνος Μ. Βενιζέλου

Ελευθερίου 30, 
Τηλέφωνο: 
2108087990

Ρουμπετίτσιου Μαρία
Αριστοτέλους 

200-202,  
Τηλέφωνο: 
2102477292

Μάνδρα
Ροκάς Δημήτριος Π.

Σαλαμίνος 8, 
Τηλέφωνο: 
2105541344

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30.

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Αυξημένη συννε-
φιάΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 11 έως 18
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Κλήμεντος, Κλημεντίνης,

Μερκουρίου 
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Συνελήφθησαν στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, μετά
από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών των
Τ.Α. Αχαρνών και Άνω Λιοσίων, της Ο.Π.Κ.Ε. και

της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, δύο
39χρονοι ημεδαποί ( άνδρας- γυναίκα), σε βάρος των
οποίων εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης για κλοπές και
ληστεία στις περιοχές των Αχαρνών και των Άνω Λιοσίων.
Επιπλέον αναζητείται και ένας 27χρονος ημεδαπός
συνεργός τους.

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα του Τ.Α.
Αχαρνών, οι συλληφθέντες μαζί με το συνεργό τους, από
τις αρχές του τρέχοντος έτους, διέπρατταν κλοπές από
αποθήκες, εταιρείες, εργοστάσια, καταστήματα και οικόπε-
δα, στις περιοχές των Αχαρνών και των Άνω Λιοσίων, από
τα οποία αφαιρούσαν μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό
εξοπλισμό, μεταλλικά αντικείμενα, καλώδια, χαλκοσωλή-
νες κλπ. αντικείμενα.

Μέχρι στιγμής έχει εξακριβωθεί ότι έχουν διαπράξει, είκο-
σι (20) διαρρήξεις-κλοπές, μία (1) κλοπή Ι.Χ. Φορτηγού
αυτοκινήτου και μία (1) ληστεία.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία τους βρέ-
θηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία και
κλεμμένος μηχανολογικός εξοπλισμός.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα,
ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλ-
ληψη του συνεργού τους και για τη συμμετοχή τους σε
άλλα παρόμοια αδικήματα.

Στην Ελευσίνα εντοπίσθηκε 25χρονος που 
έστηνε καρτέρι έξω από  ΑΤΜ

Παράλληλα, στην Ελευσίνα εντοπίσθηκε και συνελήφθη
από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Θριασίου Πεδίου
της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, 25χρονος 

ημεδαπός (ΡΟΜΑ), για ληστείες σε βάρος πολιτών σε
περιοχές της Ελευσίνας και των Άνω Λιοσίων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τ.Α. Ελευσίνας, ο
συλληφθείς, μαζί με δύο άγνωστους συνεργούς τους, είχαν
συστήσει εγκληματική ομάδα και το τελευταίο τρίμηνο του-
λάχιστον διέπρατταν ληστείες σε βάρος πολιτών σε περιο-
χές της Ελευσίνας και των Άνω Λιοσίων. Ειδικότερα, μετέ-
βαιναν έξω από τραπεζικά υποκαταστήματα στις εν λόγω
περιοχές και εντόπιζαν άτομα που έκαναν αναλήψεις χρη-
ματικών ποσών.

Στη συνέχεια, τα παρακολουθούσαν και με τη χρήση
σωματικής βίας αφαιρούσαν τα χρήματα. Μέχρι στιγμής,
έχει εξακριβωθεί ότι έχουν διαπράξει δύο (2) ληστείες στην
Ελευσίνα και μία (1) στα Άνω Λιόσια.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 25χρο-
νου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Ένα πιστόλι με γεμιστή-
ρα που περιείχε οκτώ (8) φυσίγγια, ένα περίστροφο, 124
φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, πλήθος κλοπιμαίων
(κοσμήματα και ηλεκτρονικές συσκευές).

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελει-
οδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντο-
πισμό και τη σύλληψη των συνεργών του καθώς και για τη
συμμετοχή του  σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Περίπου 240 τόνοι οικιακών φαρμάκων, που ήταν ξεχα-
σμένα σε συρτάρια σπιτιών, δεν κατέληξαν τελικά στον
υδροφόρο ορίζοντα ή χωματερές, αλλά συλλέχθηκαν

σε ειδικές αποθήκες στη Μαγούλα, και στη συνέχεια καταστρά-
φηκαν  μέσω ενός προγράμματος, το οποίο ‘’τρέχει’’ εδώ και
μια διετία αναδεικνύοντας μεταξύ  άλλων πως το πρόβλημα της
μη ορθολογικής χρήσης φαρμάκων στην Ελλάδα καλά κρατεί!.

Πριν από την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος
τα οικιακής χρήσεως ληγμένα φάρμακα, τα μη χρησιμοποιημέ-
να, καθώς και τα εν μέρει χρησιμοποιημένα, κατέληγαν στους
χώρους υγειονομικής ταφής ή στις αποχετεύσεις, προκαλώντας
βλαβερές συνέπειες λόγω αθροιστικού αποτελέσματος στην
ατομική και δημόσια υγεία. Πριν από δύο χρόνια όμως το το
Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Ερευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), με
τη συνεργασία του υπουργείου Υγείας, το ΚΕΕΛΠΝΟ, του ΠΦΣ
και της ΟΣΦΕ, τοποθέτησε στα φαρμακεία  της χώρας περιέ-
κτες ειδικών προδιαγραφών (μονής εισόδου). 

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες αντί να πετούν στα σκουπί-
δια τα ληγμένα φάρμακα και να καταλήγουν στις χωματερές
επιβαρύνοντας το περιβάλλον να τα αποθέτουν στους περιέ-
κτες. 

Τα σκευάσματα οδηγούνται στη Μονάδα
Αποστείρωσης του ΙΦΕΤ στη Μαγούλα 

Η συλλογή και μεταφορά του περιεχομένου των πληρωμένων
περιεκτών από τα φαρμακεία στις περιφερειακές εγκαταστά-
σεις του ΙΦΕΤ στη Μαγούλα γίνεται μέσω του υπάρχοντος
δικτύου διανομής της ΟΣΦΕ και λοιπών δικτύων ιδιωτικής φαρ-
μακεμπορίας με ειδικό σύστημα εποπτείας εντολών μεταφο-
ράς. Από εκεί με ευθύνη του ΙΦΕΤ καταστρέφονται ορθολογικά,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, από
πιστοποιημένη εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων.

Οι ειδικοί εκτιμούν, ότι το 40% των νοικοκυριών έχει στο
σπίτι ληγμένα ή αχρησιμοποίητα φάρμακα

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι οι Ελληνες καταναλώνουν τα
φάρμακα και δη τα αντιβιοτικά σαν… καραμέλες. Περίπου ο
ένας στους τρεις Ελληνες (36%) έχει στο σπίτι ανά πάσα στιγ-
μή αντιβιοτικά για ώρα ανάγκη. Ο ένας στους τέσσερις που
λαμβάνει αντιβιοτικό το παίρνει χωρίς συνταγή (24,2%), είτε
αγοράζοντάς το (15,6%) είτε έχοντάς το στο σπίτι από πριν
(8,6%). Από αυτούς ένα πολύ μικρό ποσοστό προσκομίζει
συνταγή εκ των υστέρων (6% το 2014). Να σημειωθεί ότι η
συνταγογράφηση αντιβιοτικών από γιατρό παρουσιάζει σημα-
ντική μείωση, αφού πολύς κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να
πληρώνει την επίσκεψη στον γιατρό. Αυτό συμβαίνει κυρίως σε
φάρμακα που κοστίζουν λιγότερο από δέκα ευρώ.

Οι έρευνες δείχνουν επίσης ότι ο ένας στους δύο ενηλίκους
έχει κάνει χρήση αντιβιοτικών τον τελευταίο χρόνο. Το ποσοστό
αυτό παραμένει σταθερό τα τελευταία χρόνια. Οι κυριότερες
αιτίες λήψης αντιβιοτικού είναι σταθερά οι λοιμώξεις του ανώτε-
ρου αναπνευστικού. Στις οικογένειες όπου υπάρχουν ανήλικα
τέκνα, το 60,5% αυτών πήρε αντιβιοτικό το 2014. Το 2013 το
αντίστοιχο ποσοστό ήταν μικρότερο (56,8%).

ΤΟΝΟΙ ΛΗΓΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΙΦΕΤ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ
Επιβεβαιώνεται η τάση των Ελλήνων να 
καταναλώνουν τα αντιβιοτικά σσαανν……  κκααρρααμμέέλλεεςς
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Αναγκαία η συγκρότηση κινήματος 
στη Δυτική Αττική που θα ενισχύσει  

τη συμμετοχή των ΑμεΑ
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Γ. Βασιλείου και εκπρόσωποι συλλόγων
ΑμΕΑ, τόνισαν ότι χρειάζεται διαρκής αγώνας για τον τερματισμό των διακρίσεων 

και τη χρηματοδότηση των δομών υποστηριζόμενης διαβίωσης

Ηανάγκη συστη-
ματικής συνερ-
γασίας της

Περιφέρειας και των Συλ-
λόγων ΑμΕΑ, η συγκρό-
τησης δικτύου συνεργα-
σίας και με τη συμμετοχή
Δήμων και άλλων δημό-
σιων φορέων και η κατάρ-
τιση ενός σχεδίου δράσης
της Περιφερειακής Ενότη-
τας Δυτικής Αττικής ήταν το σημαντικότερο συμπέρασμα
Σύσκεψης  στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής στις
19 Νοεμβρίου 2014 , με εκπροσώπους όλων των συλλόγων
ΑμΕΑ, με θέμα «ΟΤΑ & ΑΜΕΑ: Προβλήματα- Προτάσεις-
Δράσεις».

Εκπρόσωποι όλων των Συλλόγων ΑμΕΑ της Δυτικής Αττι-
κής παρουσίασαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά
και συγκεκριμένες προτάσεις. 

Η συνάντηση, που έγινε με πρωτοβουλία του Αντιπεριφε-
ρειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γιάννη Βασιλείου, αποτελεί ουσια-
στικά ένα πρώτο βήμα για την συστηματική συνεργασία των
Συλλόγων με την Αντιπεριφέρεια στη βάση των αρχών σεβα-
σμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Παραβρέθηκαν και έκαναν σχετικές εισηγήσεις,
η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής, κα Κατερίνα
Θανοπούλου και η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος
για θέματα ΑμΕΑ, κα Βιβή Τσαβαλιά.

Π.Ε. Δυτικής Αττικής 
Πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους συλλόγους

και θεσμικούς φορείς για την εμπέδωση των δικαιωμά-
των των ΑμεΑ στην απασχόληση, την πρόσβαση στο

Δημόσιο χώρο και την κοινωνική προστασία 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γιάννης Βασιλεί-
ου τόνισε την επιτακτική ανάγκη η Περιφερειακή Αυτοδιοίκη-
ση να γίνει κοινωνός των προβλημάτων των ανθρώπων με 

αναπηρία, οι οποίοι αποτελούν στην καθημερινότητα τους
αληθινούς ήρωες, να αναλάβει πρωτοβουλίες 

και δράσεις μαζί με τους συλλόγους και θεσμικούς φορείς
για την εμπέδωση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στην απα-
σχόληση, την πρόσβαση στο Δημόσιο χώρο, τη συμμετοχή
και την κοινωνική προστασία. Τόνισε μάλιστα πως απαιτείται
η συγκρότηση ενός κινήματος στη Δυτική Αττική που θα ενι-
σχύσει και τη συμμετοχή των ανθρώπων με αναπηρίες σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής, κα Κατερίνα.
Θανοπούλου, χαιρέτισε την συνάντηση, τόνισε την ανάγκη
διεύρυνσης της πρωτοβουλίας στο σύνολο της Περιφέρειας
Αττικής και αναφέρθηκε στην υποχρέωση ενσωμάτωσης της
αναπηρικής διάστασης σε όλες τις υπόλοιπες πολιτικές,
όπως την απλούστευση των διαδικασιών, την προσβασιμό-
τητα, τις προγραμματικές δράσεις και τις αναπτυξιακές
συνέργειες. Όλα αυτά πρέπει να προωθηθούν στη βάση
συγκεκριμένων αρχών και αξιών: των δικαιωμάτων, της
συνεκπαίδευσης, της συναντίληψης της συμβίωσης. 

Η εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος για θέματα ΑμεΑ,
κα Βιβή Τσαβαλιά, αναφέρθηκε στις διακρίσεις, το στιγματι-
σμό και την καταπάτηση συνταγματικών δικαιωμάτων των
ανθρώπων με αναπηρίες, την ανάγκη απεγκλωβισμού των
ΑμΕΑ από τα σπίτια τους και την πρόσβασή τους σε όλους
τους δημόσιους χώρους και τις υπηρεσίες και την ανάγκη
μεταφοράς πόρων από το κράτος στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθ-
μού.

Σύσκεψη Συλλόγων της ΖΩΦΡΙΑΣ και εκπροσώ-
πων της πολεοδομίας και του δήμου Φυλής, για
τη λειτουργία του Δημοτικού Αναψυκτηρίου

(ΒΟΡΕΙΝΟ) στην πλατεία Ολυμπίου, πραγματοποιήθη-
κε στις 10 Νοεμβρίου στα γραφεία του Εξωραϊστικού
Συλλόγου Ζωφριάς.

Η εν λόγω συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή

την κατάθεση προτάσεων και λύσεων ώστε το κτήριο
ΒΟΡΕΙΝΟ - το οποίο συνεχώς ανακατασκευάζεται τα
τελευταία χρόνια- να αξιοποιηθεί ως χώρος πολιτισμού
και αναψυχής για τους κατοίκους και το κυριότερο να
προστατευθεί από τα χέρια διαφόρων βανδαλιστών. 

Παρακάτω παραθέτουμε φωτογραφικό υλικό και τις
προτάσεις των Συλλόγων από τη Ζωφριά. 

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΖΩΦΡΙΑΣ 
Για τους βανδαλισμούς στην πλατεία Ολυμπίου 

και το δημοτικό αναψυκτήριο ΒΟΡΕΙΝΟ 

Απόκλιση 146 εκ.
ευρώ της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης
Από το δημοσιονομικό στόχο

Παρεμβάσεις προανήγγειλε  ο Χ. Σταϊκούρας 

Απόκλιση 146 εκ. ευρώ ανάμεσα στο
στόχο του Μεσοπρόθεσμου και τα απο-
τελέσματα του ενοποιημένου προϋπο-

λογισμού των ΟΤΑ για το 2014 αποτυπώνει ο
προϋπολογισμός του 2015, σύμφωνα με τον
αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρήστο
Σταϊκούρα. 

Ειδικότερα αναφερόμενος κατά την κατάθεση
του προϋπολογισμού στη Βουλή, τόνισε πως
σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπο-
λογισμού των ΟΤΑ το ισοζύγιο της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, σε δημοσιονομική βάση για το 2014,
εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε πλεόνασμα
ύψους 638 εκ, ευρώ έναντι στόχου του Μεσο-
πρόθεσμου Προγράμματος για πλεόνασμα,
ύψους 784 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, ο κ. Σταϊκούρας προανήγγειλε παρεμ-
βάσεις εάν υπάρξουν αποκλίσεις.

«Οι προϋπολογισμοί των Ο.Τ.Α. θα πρέπει να
διαμορφωθούν και να εκτελεστούν, το 2015, στο
ύψος των στόχων που προβλέπει το ψηφισθέν –
από το Μάιο του 2014 – Μεσοπρόθεσμο Πρό-
γραμμα» τόνισε ο κ. Σταϊκούρας, για να συμπλη-
ρώσει: «Εάν υπάρξουν αποκλίσεις, θα γίνονται
παρεμβάσεις».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

Πρόσφατα αφαίρεσαν σχάρες ομβρίωνΠρόσφατα αφαίρεσαν σχάρες ομβρίων
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Μηδενική αύξηση στα
Δημοτικά τέλη για το

2015, αποφάσισε το Δημοτικό
Συμβούλιο Αγίων Αναργύρων –
Καματερού καθώς και την
πλήρη απαλλαγή ή την μείωση
των Δημοτικών τελών για ΑμεΑ,
πολύτεκνους και απόρους.

Η πολιτική αυτή του κοινωνι-
κού τιμολογίου εφαρμόζεται
εδώ και πέντε χρόνια από τον
Δήμο Αγίων Αναργύρων –
Καματερού, στο πλαίσιο του
Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και Συνοχής που έχει
δημιουργηθεί από την αρχή της
οικονομικής και κοινωνικής κρί-
σης.

Συγκεκριμένα, το Δημοτικό
Συμβούλιο αποφάσισε για τα
Δημοτικά τέλη του 2015:

− Πλήρη απαλλαγή για ΑμεΑ
(ποσοστό αναπηρίας 67%) και
οικογενειακό εισόδημα μέχρι
15.000 €

− Πλήρη απαλλαγή για οικο-
γένειες που έχουν δυο μέλη
ΑμεΑ.

− Μείωση 50% για ΑμεΑ
(ποσοστό αναπηρίας 67%) και
οικογενειακό εισόδημα μέχρι
20.000 € 

− Πλήρη απαλλαγή για πολύ-
τεκνους (με δυο παιδιά ανήλι

κα) και οικογενειακό εισόδημα
μέχρι 35.000 €

− Πλήρη απαλλαγή για τρίτε-
κνους στις περιπτώσεις που
εξομοιώνονται με τους πολύτε-
κνους και οικογενειακό εισόδη-
μα μέχρι 30.000 €

− Πλήρη απαλλαγή για μονο-
γονεϊκές οικογένειες με προ-
στατευόμενα παιδιά και εισόδη-
μα μέχρι 15.000 €

− Πλήρη απαλλαγή για άτομα
με ατομικό εισόδημα μέχρι
6.000 € 

− Πλήρη απαλλαγή για άτομα
με οικογενειακό εισόδημα μέχρι
8.000 € (χωρίς ανήλικα τέκνα)

Παγκόσμια διάκριση
καλύτερων έργων

ΣΔΙΤ για 24 σχολεία
της Αττικής

Ως τα καλύτερα έργα, παγκοσμίως, συγ-
χρηματοδότησης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
(ΣΔΙΤ) στον τομέα της εκπαίδευσης για το έτος
2014, βραβεύτηκαν τα έργα ΣΔΙΤ των σχολείων
της Αττικής. 

Η διεθνής βράβευση έγινε από το περιοδικό
WorldFinance, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο
Ανάπτυξης. Βασικό λόγο για τη βράβευση αποτε-
λεί η καινοτόμα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χρημα-
τοδότηση των έργων αυτών από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων και το χρηματοδοτικό
εργαλείο JESSICA. 

Η συνολική χρηματοδότηση για 24 Δημόσια
Σχολεία ΣΔΙΤ είναι 110 εκατομμύρια ευρώ.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ:
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Οι εκπρόσωποι των συλλόγων ΑμΕΑ
της Δυτικής Αττικής αναφέρθηκαν σε εξαι-
ρετικά σημαντικά θέματα που καθιστούν
αναγκαία την παρέμβαση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, των αρμόδιων δημόσιων
οργανισμών και του κεντρικού κράτους
έτσι ώστε να γίνουν στην πράξη σεβαστά
τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπη-
ρίες.

Οι προτάσεις των Συλλόγων ΑμΕΑ
Δυτικής Αττικής, αναλυτικότερα, αναφέρο-
νταν στην ανάγκη συστηματικής συνεργα-
σίας με την τοπική αυτοδιοίκηση, την αξιο-
ποίηση διαθέσιμων πηγών χρηματοδότη-
σης ιδιαίτερα για τη στήριξη των δομών
υποστηριζόμενης διαβίωσης και των
κέντρων ημέρας, την αντιμετώπιση του
κοινωνικού και θεσμικού ρατσισμού, την
ανάγκη χαρτογράφησης και μελέτης για τις
ιδιαίτερες δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν
ομάδες ΑμΕΑ και τη μεταφορά καλών
πρακτικών από άλλα κράτη, τις εξαιρετικά
αρνητικές επιπτώσεις των Μνημονίων
στο τομέα της κοινωνικής προστασίας,
την καθιέρωση του θεσμού του προσωπι-
κού βοηθού σε αρκετές κατηγορίες ΑμΕΑ,
την προώθηση κοινών δράσεων ΑμΕΑ και
λοιπού πληθυσμού στο χώρο της εκπαί-
δευσης και του πολιτισμού, την ανάγκη 

καθολικού σχεδιασμού, τη σύσταση
ειδικών γραφείων στους ΟΤΑ για την ενη-
μέρωση και στήριξη των ΑμΕΑ, την καθιέ-
ρωση πιστοποιημένων χώρων και προο-
ρισμών για ΑμΕΑ, την ανάγκη ουσιαστι-
κών και εφαρμόσιμων πολιτικών και όχι
πολυδάπανων πανηγυρικών εκδηλώσε-
ων για σκοπούς επιχειρηματικής διαφήμι-
σης, την πρόσβαση στις παραλίες,
σύσταση επιτροπών προσβασιμότητας
στους ΟΤΑ.

ΣΥΛΛΟΓΟΙ που συμμετείχαν στη
σύσκεψη

Σύλλογος ΑΜΕΑ Δυτικής Αττικής (Ελευ-
σίνα)

Σύλλογος Γονέων-Κηδεμόνων- Φίλων
Ατόμων με ειδικές ανάγκες «Το Εργαστή-
ρι» (Άνω Λιόσια)

Σύλλογος Προστασίας και Αρωγής Παι-
διών με εγκεφαλικές κακώσεις & ΑΜΕΑ
(Μέγαρα)

Πανευρωπαϊκό Σωματείο Αναπήρων
και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες « Συνερ-
γασία Δημιουργία» (Άνω Λιόσια)

Σύλλογος ΑΜΕΑ Δήμου Ασπροπύργου 
Πανελλήνιο Κέντρο Βοήθειας Αναπή-

ρων (Ελευσίνα)

Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και
Φίλων Αναπήρων Παιδιών και Νέων
«Ευρυνόμη» (Ελευσίνα)
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ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ «Α. ΤΡΙΤΣΗ» 

Ένα εργαστήρι όπου τα παιδιά συναντούν τα πουλιά
μέσα από ένα ταξίδι στο μαγευτικό τους τόπο με
όχημα το ΠΑΙΧΝΊΔΙ, τις εικαστικές δράσεις και την

εξερεύνηση, εγκαινιάζει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία στο
Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης».

Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται, με ελεύθερη είσοδο, στο
«Παλιό Οινοποιείο», κάθε Κυριακή από τις 11:30 έως τις 12:45
και απευθύνονται σε παιδιά από 6 έως 12 ετών.

Ο πρώτος κύκλος με τίτλο «Στον κόσμο των πουλιών» ξεκι-
νά στις 30 Νοεμβρίου και περιλαμβάνει τέσσερις συναντήσεις.

Αναλυτικότερα:

Κυριακή 30 Νοεμβρίου: «Ζουν ανάμεσα μας». Μια πρώτη
γνωριμία με τα βασικά χαρακτηριστικά των πουλιών και τις
διαφορετικές ομάδες τους. Τι έχουν τα πουλιά που δεν έχουν
τα άλλα ζώα; Σε τι διαφέρει ένα αρπακτικό από ένα υδρόβιο;
Τα παρυδάτια πουλιά πως τα ξεχωρίζουμε;

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου: Birdwatching για παιδιά. Τα παιδιά
περιηγούνται στο Πάρκο και παρατηρούν διαφορετικά είδη
πουλιών που κατοικούν σε αυτό.

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου: «Τιτιβίσματα». Τα πουλιά χρησιμο-
ποιούν διαφορετική φωνή ανάλογα με την κατάσταση που βρί-
σκονται. Μια καρακάξα σημάνει συναγερμό, μια δεκοχτούρα
φλυαρεί, ένας μελισσοφάγος τραγουδά με τους φίλους του και
ένα σταβλοχελίδονο συναντά ένα αρπακτικό. Σε αυτή τη συνά-
ντηση τα παιδιά μαθαίνουν να διακρίνουν αρκετές από τις δια-
φορετικές φωνές πουλιών.

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου: «Την ευτυχία που θα βρεις». Ποιες
είναι οι βασικές ανάγκες των πουλιών; Μήπως τελικά μοιάζουν
με τις δικές μας; Πόσο δυσκολεύονται να τις καλύψουν; Στη
συνάντηση βρίσκουμε τις απαντήσεις μαζί με τα παιδιά!

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
επικοινωνήστε στο 210-2316977 και park@ornithologiki.gr

MEΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Στο ανταλλακτικό παζάρι 
βιβλίου στον δήμο Ιλίου

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα
των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της
Φτώχειας στο δήμο Ιλίου, για να στηρίξει το ανταλ-

λακτικό παζάρι βιβλίου στις 14 & 15 Νοεμβρίου 2014, που
αποσκοπούσε στην ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου
και του Κοινωνικού Συσσιτίου.

Στο ανταλλακτικό παζάρι βιβλίου, που παρατάθηκε έως τις
17 Νοεμβρίου λόγω της αυξημένης προσέλευσης του κοινού
και του αυξημένου ενδιαφέροντος, διατέθηκαν πάνω από
1.000 τίτλοι βιβλίων λογοτεχνικών, μυθιστορημάτων, παιδικών
παραμυθιών, αλλά και σχολικών βοηθημάτων τα οποία συγκέ-
ντρωσαν το ενδιαφέρον των κατοίκων του Ιλίου, καθώς και του
κόσμου που ήρθε από διάφορες περιοχές της Αθήνας. Πλή-
θος επισκεπτών περιηγήθηκαν στο κτήριο των Κοινωνικών
Δομών, ξεφύλλισαν πολλά από τα διαθέσιμα βιβλία και απέ-
κτησαν κάποια από αυτά, με αντίτιμο την προσφορά τροφί-
μων και ειδών πρώτης ανάγκης.

Χάρη στη στήριξη και την προσφορά του κόσμου, μεγάλων
εκδοτικών οίκων, ιδιωτών, φορέων, καθώς και Σχολείων του
Δήμου Ιλίου οι Κοινωνικές Δομές κατάφεραν να συγκεντρώ-
σουν μια σημαντική ποσότητα τροφίμων, κυρίως όσπρια,
ζυμαρικά, ρύζι, ζάχαρη και γάλα, διάφορα είδη παντοπωλείου
και προϊόντα ατομικής υγιεινής.

Μια αλλαγή που αφορά τη  συγκοινωνιακή σύν-
δεση των Δημοτικών Διαμερισμάτων του δήμου
Μάνδρας - Ειδυλλίας με το κέντρο, ανακοίνωσε η
δημοτική αρχή .

Σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου λοιπόν,
έπειτα από παρεμβάσεις προς τον τον πρόεδρο
και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΣΑ κ. Γρη-
γόρη Δημητριάδη, επιτεύχθηκε η συνέχιση της
μπλε γραμμής του λεωφορείου 861, η οποία ήταν
προς κατάργηση. 

Επιπλέον,  ο ΟΑΣΑ θα  επεκτείνει το εν λόγω
δρομολόγιο (ήταν από τον οικισμό του Τιτάν-στην
περιοχή της Αγίας Σωτήρας) προκειμένου να εξυ-
πηρετεί

στο μέλλον  την  περιοχή της Οινόης καθώς και
άλλους οικισμούς .

Η αλλαγή αυτή,  αναμένεται να καταστήσει ευκολότε-
ρη την πρόσβαση των κατοίκων όλων αυτών των 

περιοχών σε κεντρικά σημεία της πόλης ,  όπου
υπάρχουν οι δημόσιες υπηρεσίες και τα καταστήματα.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
Η λεωφορειακή γραμμή 861, θα επεκταθεί  
μέχρι την Οινόη

Συγκροτήθηκε από το
Δημοτικό Συμβούλιο
Μεγαρέων η Δημοτική

Επιτροπή Διαβούλευσης η
οποία αποτελείται από τα εξής
μέλη, εκπροσώπους συλλογι-
κών οργανώσεων και δημότες

Η Επιτροπή αποτελείται από
50 άτομα, 31 εκπρόσωποι
τοπικών φορέων, 6 δημότες
που ζήτησαν με αίτησή τους να
συμμετέχουν και 13 δημότες οι
οποίοι εξελέγησαν με κλήρωση.

Συγκεκριμένα τα μέλη της
Επιτροπής είναι τα παρακάτω:

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττι-
κής και Πειραιώς με τακτικό
εκπρόσωπο τον κ. ΚΑΜΠΟΛΗ
Κωνσταντίνο  και αναπληρωτή
αυτού τον κ. ΠΙΠΙΛΗ Κωνστα-
ντίνο.

Ομοσπονδία Συλλόγων Κινέτ-
τας  με τακτικό εκπρόσωπο τον
κ. Δαλάκα Ευάγγελο και ανα-
πληρωτή  αυτού  τον κ. Κοκο-
λογιαννάκη Ευάγγελο.

Σωματείο «Καρ και νίσος» με
τακτικό εκπρόσωπο  τον κ.
Χατζήνα Δημήτριο και αναπλη-
ρωτή αυτού τον κ. Χαλόφτη
Παναγιώτη.

Εμπορικός  Σύλλογος Μεγά-
ρων με τακτικό εκπρόσωπο
την κ.Τσουρουφλή Δέσποινα με
αναπληρωτή αυτής  τον κ.
Χαλόφτη Νικόλαο.

Συντονιστικός Φορέας των
Συλλόγων για την προστασία
του υγρότοπου Βουρκάρι
Μεγάρων με  τακτικό εκπρόσω-
πο τον κ.Δέσκο Αναστάσιο και
αναπληρωτή αυτού τον κ.Τσαρ-
τακλέα Στέργιο.

Εξωραιστικός Σύλλογος Αγίας
Τριάδας Μεγάρων «Το Καθαρό
Περιβάλλον» με τακτικό εκπρό-
σωπο  τον κ. Βόγκλη Αντώνη
και αναπληρωτή αυτού  τον κ.
Σουρία Νικόλαο.

Οικ ιστ ικός-Εξωραιστ ικός
–Πολιτιστικός-Αθλητικός Σύλλο-
γος «Βλυχάδα Μεγάρων» με
τακτικό εκπρόσωπο τον
κ.Δάτσικα Φώτιο και αναπλη-
ρωτή αυτού την κ.Ταμπάκη
Ελένη.

Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ
Μεγάρων με τακτικό εκπρόσω-
πο  τον κ. Πανταζή Νικόλαο και
αναπληρωτή αυτού τον κ.
Παπαπαύλο Κωνσταντίνο.

Εξωραιστικός Σύλλογος
«Αλμύρες» Μεγάρων με τακτικό
εκπρόσωπο την Παπαγιανο-
πούλου Καλή και αναπληρωτή
αυτής τον  κ. Φωτίου Ιωάννη.

Εξωραιστικός Σύλλογος
Μεγαριτών Κινέττας  «Άγιος
Χαράλαμπος» με  τακτικό
εκπρόσωπο τον κ.Μπράβο
Ιωάννη και αναπληρωτή αυτού
τον κ.Τουμπανιάρη Γεώργιο.

Eνωση Ιδιοκτητών Ακινήτων
Μεγάρων με τακτικό  εκπρόσω-
πο  τον κ. Χαλόφτη Παναγιώτη
και αναπληρωτή αυτού τον
κ.Χατζήνα Δημήτριο.

Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστι-
κός Σύλλογος «Ανάπτυξη και
Πρόοδος» με  τακτικό εκπρό-
σωπο  τον κ.Ζαφειρίου Αθανά-
σιο και αναπληρωτή αυτού τον
κ.Βελούδο  Ιωάννη.

Σώμα Έρευνας και Διάσωσης
με τακτικό εκπρόσωπο  τον
κ.Κακαρίκο Αθανάσιο και ανα-
πληρωτή αυτού την κ. Κιτσαή
Μαρία.

Αθλητικός Όμιλος
«ΚΟΜΑΙΟΣ» με τακτικό εκπρό-
σωπο του, την κ. Τσολιάκου
Αγγελική και αναπληρωτή
αυτής  τον κ.Σουριτζίδη Ανδρέα.

Σκοπευτικός Σύλλογος Μεγά-
ρων με τακτικό εκπρόσωπο τον
κ. Σουριτζίδη Ανδρέα και ανα-
πληρωτή αυτού τον κ. Κακαρίκο
Αθανάσιο.

Αερολέσχη Μεγάρων με τακτι-
κό  εκπρόσωπο  τον κ.Μιχάλα-
ρο Στέφανο και αναπληρωτή
αυτού τον κ.Μιχαλάκη Χρήστο.

Εξωραιστικός και Πολιτιστικός
Σύλλογος Αλεποχωρίου Μεγά-
ρων « Άγιος Ιωάννης Μακρυ-
νός» με τακτικό  εκπρόσωπο
τον κ.Παπαθανασίου Μελέτιο
και αναπληρωτή αυτού τον
κ.Γκοσδή Ηρακλή.

Κυνηγετικός Σύλλογος Μεγά-
ρων με τακτικό εκπρόσωπο τον
κ.Μιχαλάκη Γεράσιμο και ανα-
πληρωτή αυτού τον κ.Γιαννακά-
ρη Δημήτριο.

Σύνδεσμος Υδραυλικών
Μεγάρων και Δυτικής Αττικής με
τακτικό εκπρόσωπο τον κ.
Μιχαλάκη Γεράσιμο και ανα-
πληρωτή αυτού  τον κ. Σωτηρί-
ου Γεώργιο.

Σύλλογος Προστασίας και
Αρωγής Παιδιών με Εγκεφαλι-
κές Κακώσεις και Ατόμων με
Eιδικές Aνάγκες με τακτικό
εκπρόσωπο την κ.Σεργή Ανα-
στασία και αναπληρωτή αυτής
τον κ.Καστάνη Νικόλαο.

Σώμα  Ελληνικού Οδηγισμού
με τακτικό εκπρόσωπο την
κ.Προίσκου Μαρία και αναπλη-
ρωτή αυτής την κ. Καρδάτου
Μαρίνα.

Εθελοντική Ομάδα Μεγάρων
«ΚΟΥΡΟΣ» με  τακτικό εκπρό-
σωπo τον κ.Κατερινίτσα Αντώ-
νιο και αναπληρωτή αυτού τον
κ.Νάστο Παναγιώτη.

Εξωραιστικός Σύλλογος
“Αγίου Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης” με  τακτικό εκπρόσωπο
την κ. Κιουράνη Κική και ανα-
πληρωτή αυτής τον κ. Χριστο-
δουλόπουλο Αναστάσιο.

Σύλλογος Προστασίας Συμφε-
ρόντων Πάχης με  τακτικό
εκπρόσωπο τον κ.Αιγινίτη Σπυ-
ρίδωνα και αναπληρωτή αυτού
την κ. Αιγινίτη Αναστασία.

Σύλλογος Διπλωματούχων
Μηχανικών και Τεχνολόγων
Μηχανικών Ελεύθερων Επαγ-
γελματιών Μεγάρων με τακτικό
εκπρόσωπό τον κ.Μπέη Γεώρ-
γιο και αναπληρωτή αυτού τον
κ. Κάρκα Κωνσταντίνο.

Σωματείο Εργαζομένων
Δήμου Μεγαρεων με τακτικό
μέλος τον κ.Καστάνη Ιερόθεο
και αναπληρωτή αυτού  τον
κ.Κουλουριώτη Σωτήριο.

Σωματείο Εργαζομένων
Δήμου Μεγαρέων Εργαζομέ-
νων στις Υπηρεσίες της Νέας
Περάμου  με τακτικό μέλος την
κ.Γκόλια Μάρθα και αναπληρω-
τή αυτής τον  κ. Μπουτζό Νικό-
λαο.

Όμιλος Φίλων Αθλητισμού και
Φυσικής Ανάπτυξης με τακτικό
μέλος την κ.Χατζοπούλου Μαρί-
να και αναπληρωτή αυτής τον
κ. Βαρελά Σωτήριο.

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
Μεγάρων με τακτικό μέλος τον
κ..Στρατούρη Παναγή του
Γεωργίου και αναπληρωτή
αυτού τον κ. Λέλη Γεώργιο του
Παναγιώτη.

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
(Τοπικό Τμήμα Μεγάρων) με
τακτικό μέλος τον κ. Σωτηρίου
Κωνσταντίνο και αναπληρωτή
αυτού την κ.Ρήγα Μαρία του
Δημητρίου.

Σύλλογος Επιστημόνων
Μεγάρων με τακτικό μέλος τον
κ. Βόρδο Ανδρέα του Σπύρου
και αναπληρωτή αυτού τον κ.
Προίσκο Σπήλιο του Γεωργίου.

Εκ των δημοτών συμμετέ-
χουν:

Γκίνης Χρήστος του Κωνστα-
ντίνου

Σχινάς Γεώργιος του Ιωάννη
Γκινόπουλος Αναστάσιος του

Ιωάννη
Παπαποστόλη – Μιχαλάκη

Ελένη
Στρατιώτης Κωνσταντίνος του

Ιωάννη
Δημητρακόπουλος  Ιωάννης

του Κωνσταντίνου
Με κλήρωση εξελέγησαν και

συμμετέχουν οι παρακάτω
δημότες:

Σάλτα Αναστασία του Ελευθε-
ρίου

Κουμάντος Νικόλαος του
Ιωάννου

Βαρελάς Δημήτριος του Ιωάν-
νου

Φουρτουλάκης Αλέξανδρος
του Στυλιανού

Μπακαούκα -Σαχινιάν Ασπα-
σία του Αναστασίου

Βόρδος Λεωνίδας-Εμμανουήλ
του Χρήστου

Μουρτζούκου Πηνελόπη του
Κωνσταντίνου

Χειλαδάκης Νικόλαος του
Γεωργίου

Μέξιας Ιερόθεος του Στυλια-
νού

Παπαβασίλη Ελένη του Αλέ-
ξανδρου

Κρυάδας Καριοφύλης του
Δημητρίου

Νικολάου Γεώργιος του Κων-
σταντίνου

Δουλγεράκης Γεώργιος του
Εμμανουήλ

Συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 
Αποτελείται από  εκπροσώπους συλλογικών οργανώσεων και δημότες

Εργαστήρι περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης: 

«Παίζω και Πετώ»
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«Παιδί και Διαδίκτυο: 
Πρόληψη, Κίνδυνοι

και Προστασία»
 Τετάρτη 26/11/2014 στις 18.00 στο ΠΑΚΠΠΑ 

του Δήμου Ελευσίνας, 

ΗΔ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης και η Ένωση Συλ-
λόγων Γονέων Μαθητών Δ. Ελευσίνας, μέσα
στα πλαίσια του «Κοινωνικού Σχολείου» του

ΥΠΑΙΘ, σας προσκαλούν στην ενημερωτική εκδήλωση
που διοργανώνουν από κοινού με θέμα:«Παιδί και Δια-
δίκτυο: Πρόληψη, Κίνδυνοι και Προστασία», την Τετάρτη
26/11/2014 στις 18.00 στο ΠΑΚΠΠΑ του Δήμου Ελευσί-
νας,  Παγκάλου και Κίμωνος 11.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
• Κορμάς Γεώργιος 
Ιατρός, Επιστ. συνεργάτης της Μονάδας Εφηβικής

Υγείας του Νοσοκομείου Παίδων «Π.& Α. Κυριακού»,
Υπεύθυνος του ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύ-
ου «SaferInternet», Υπεύθυνος της γραμμής Βοηθείας
«Υποστηρίζω», Επιστημονικός Σύμβουλος Σχολών
Γονέων και Συντονιστής του προγράμματος «Αριάδνη». 

• Σταματοπούλου Γωγώ 
Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Π.Ε. Δυτικής Αττικής, συνερ-

γάτιδα του προγράμματος «Αριάδνη»
Η διάδοση της χρήσης του Διαδικτύου η οποία εξα-

πλώθηκε, πολύ λογικά, και στο χώρο των εφήβων
καθώς και σε πολύ μικρότερες ηλικίες, έφερε μαζί και
αρκετούς κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του Oι
κίνδυνοι που εγκυμονεί το Διαδίκτυο για τα παιδιά μας
είναι παρόμοιοι με αυτούς που υπάρχουν στον "πραγ-
ματικό κόσμο". Η μη συνειδητοποιημένη χρήση του Δια-
δικτύου μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις  και στα
παιδιά, όπως: βλάβες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή,
υποκλοπή προσωπικών πληροφοριών, διαδικτυακό
εκφοβισμό (cyberbulling) και εκμετάλλευση από αγνώ-
στους, ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam), εθισμό, αντι-
κοινωνική συμπεριφορά, φυσικές παθήσεις.

Για το λόγο αυτό η συμμετοχή γονέων και εκπαιδευτι-
κών θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμη.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων Μαθητών Δ. Ελευσίνας

Πιτέλης   Παναγιώτης 

Ο Δ/ντής  Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Αττικής
Σπύρου Παναγιώτης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ

ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕΔΙΟΥ

Σε κλίμα αγάπης και
ομοψυχίας διενεργήθηκαν
την Κυριακή 16 Νοεμβρί-
ου 2014 οι αρχαιρεσίες
για   την ανάδειξη νέου
Διοικητικού Συμβουλίου
στο Σύλλογο Ηπειρωτών
Θριασίου Πεδίου .

Το νέο Διοικητικό Συμ-
βούλιο έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

ΤΑ Μ Ι Α Σ : Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ
ΛΕΟΝΤΙΟΥ

Μ Ε Λ Η : Λ Ε Ω Ν Ι Δ Α Σ
ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ (με χρέη Β’
γραμματέα)

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΟΥΚΑΣ
(με χρέη Β’ ταμία)

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (με
χρέη εφόρου)

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:
ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΕΝΗ
ΓΚΟΓΚΟΥ (τηλ.
6982059736)

Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Ι
Π Α Ν Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ι Κ Η Σ
Σ Υ Ν Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Σ
ΕΛΛΑΔΑΣ:

ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΓΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Για το Διοικητικό 
Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΓΚΟΓΚΟΣ

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στο Δημο-
τικό Ωδείο Άνω Λιοσίων, η Θεατρική
Ομάδα Ζεφυρίου παρουσίασε το θεατρι-
κό δρώμενο "Τώρα Μιλάω", στο πλαίσιο
των εκδηλώσεων που πραγματοποιεί το
Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου Φυλής
για την παγκόσμια ημέρα κατά της κακο-
ποίησης της Γυναίκας.  

Το κείμενο έχει γράψει η Διευθύντρια
του Θεάτρου Τέχνης, Μαριάννα Κάλμπα-
ρη αντλώντας στοιχεία από πραγματικές
ιστορίες.

Την σκηνοθετική καθοδήγηση είχε  η
Στέλλα Νικολοθανάση και τις ερμηνείες
οι: Λένα Παγιάτη, Μαρία Μπακαγιάννη,
Αρετή Τόρη, Αλέξια Τόρη και Αντιγόνη
Σούφλα.

Όχι στη βία λέει η Θεατρική 
Ομάδα Ζεφυρίου

ΟΔήμος Μεγαρέων διοργανώνει ημερίδα οδικής ασφά-
λειας με τη συνεργασία της εθελοντικής ομάδας Α.Ο.
ΚΟΥΡΟΣ την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014, (από

18.00 έως 20.00) στο δημαρχείο Μεγάρων, στην αίθουσα
Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Πολιτι-
σμός και Οδική Ασφάλεια”.

Σκοπός αυτής της ημερίδας είναι η γενικότερη ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα Οδικής Ασφάλει-
ας και κυκλοφοριακής Αγωγής, που σαφώς συνιστούν μέλημα
του Δήμου, υποχρέωση και φροντίδα κάθε σύγχρονης Κοινω-
νίας και εκφράζει την παιδεία και τον πολιτισμό του Δήμου και
του κάθε δημότη ξεχωριστά.

Ομιλητές θα είναι συγκοινωνιολόγοι και ειδικοί στον τομέα
της Οδικής Ασφάλειας και στόχος
είναι να δοθούν γενικές χρηστικές
πληροφορίες, οδηγίες και γνώ-
σεις, που πρέπει να έχουν όλοι
για να κυκλοφορούν σωστά και με
ασφάλεια στο Αστικό Οδικό
Δίκτυο, είτε πεζοί, είτε κινούμενοι
με ποδήλατο, είτε με μοτοσυκλέ-
τα, είτε με αυτοκίνητο.

Η παρακολούθηση είναι ελεύ-
θερη και πρέπει την εκδήλωση
αυτή να την παρακολουθήσουν
όσο το δυνατόν περισσότεροι, ιδι-
αίτερα γονείς και κηδεμόνες των
μικρών μαθητών, αλλά και όλοι οι πολίτες.

Διδάσκοντας στα παιδιά μας την Οδική Ασφάλεια. 

Γονείς : Ο καλύτερος δάσκαλος οδικής ασφάλειας για τα παι-
διά σας, είστε εσείς, διότι:

-Οι βασικοί κανόνες διδασκαλίας για την οδική ασφάλεια
διδάσκονται στο δρόμο. Το παιδί είναι στο δρόμο μαζί σας,
ακολουθεί και μυείται το παράδειγμα σας, είτε καλό είτε όχι !

Μην περιμένετε να διδαχθούν τα παιδιά σας από το σχολείο
και μόνο όλα τα θέματα της οδικής ασφάλειας. Διδάξτε τα, του-
λάχιστον τα βασικά σημεία, εσείς οι ίδιοι.

Τι μπορείτε να κάνει κάθε γονέας

• Ηλικίες 1-4 ετών : Προστατέψτε το παιδί σας…

1. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας δεν έχουν την ικανότητα να
αντιμετωπίσουν την κυκλοφορία. Ποτέ μην τα αφήνετε λοιπόν
μόνα τους, ακόμη και όταν είναι παρέα με μεγαλύτερα παιδιά.

2. Επιλέξτε το μέρος που θα είναι ασφαλές για να παίζουν.
Ποτέ στο πεζοδρόμιο ή στον δρόμο ακόμη κι αν είναι ήσυχος.
Αν δεν υπάρχει όμως άλλο μέρος για παιγνίδι, να είναι μαζί
τους ενήλικας να τα προσέχει.

3. Όταν βγαίνετε μαζί τους έξω, βεβαιωθείτε ότι το παιδί
αυτής της ηλικίας περπατά στην πλευρά του πεζοδρομίου
που είναι μακρύτερα από την κυκλοφορία (εσωτερικά δηλα-
δή), ακόμη και αν του κρατάτε το χέρι.

4. Δώστε το καλό παράδειγμα. Εξηγείστε του τι είναι η κυκλο-
φορία. Πείτε του για τα φανάρια, γιατί πρέπει να σταματάμε και
να ελέγχουμε το δρόμο πριν τον διασχίσουμε. Εξηγείστε του
τη διαφορά μεταξύ δρόμου και πεζοδρομίου.

Εξηγείστε του ακόμη ότι πολλές φορές τα αυτοκίνητα και οι

μοτοσικλέτες ανεβαίνουν και στο πεζοδρόμιο για διάφορους
λόγους, συνεπώς και εκεί πρέπει να προσέχουμε.

• Ηλικία 5-6 ετών : Διδάσκοντας το παιδί…

1.'Οποτε βγαίνετε μαζί με το παιδί σας στο δρόμο, πείτε του
τι πρόκειται να κάνετε και γιατί.

-Εξηγείστε στο παιδί τα βασικά σημεία για να διασχίσετε μια
διασταύρωση:

α) Να σκέπτεται (-Βρες ένα ασφαλές σημείο να σταθείς)
β) Να σταματά σε σημείο που θα είναι ορατός από τους διερ-

χόμενους οδηγούς
γ) Να επιλέγει (-Απόφυγε να περάσεις μεταξύ σταματημέ-

νων αυτοκινήτων)
δ) Να περιμένει (-Μέχρι να είναι

σίγουρο ότι θα περάσει με ασφάλεια)
ε) Να ξεκινά το σωστό χρόνο (-Όταν

δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος)
στ) Να περνά γρήγορα απέναντι (-

Χωρίς να σταματά, να έχει το νου του
την ώρα που διασχίζει τον δρόμο μόνο
σε αυτό).

2. Κάντε του πρακτική σε ήσυχους
δρόμους κοντά στο σπίτι. Πρώτα δείξτε
του τι να κάνει. Μετά, αφήστε το να σας
οδηγήσει εκείνο να περάσετε απέναντι.

Αργότερα αφήστε το να έλθει σε εσάς
προσεκτικά, όταν το περιμένετε εσείς στο απέναντι πεζοδρό-
μιο.

3. Στην ηλικία αυτή το παιδί δεν είναι πραγματικά έτοιμο να
διασχίσει το δρόμο. Βεβαιωθείτε ότι πάντα ένας ενήλικας θα
είναι κοντά του.

4. Τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται όταν το παιδί αρχίζει
το σχολείο και δεν συνοδεύεται από ενήλικα. Προσπαθήστε να
συνδυάσετε τις ώρες σχολείου με κάποιον άλλο γονέα για να
πάρει το παιδί σας από το σχολείο, αν δε μπορείτε εσείς οι
ίδιοι.

5. Επιλέξτε την πιο ασφαλή διαδρομή σχολείο-σπίτι, κάντε
τη μαζί με το παιδί σας και εξηγείστε του γιατί.

'Οπου υπάρχει κοντινή διασταύρωση με σηματοδότη χρησι-
μοποιείστε τη.

• Ηλικίες 7-9 ετών : Διέλευση σε σταυροδρόμι , χωρίς
φανάρια…

1. Εξηγείστε στο παιδί σας τα στάδια που χρειάζονται για να
διασχίσει με ασφάλεια ένα δρόμο χωρίς σηματοδότη.

2. Αφού βεβαιωθείτε ότι το παιδί έχει κατανοήσει τα παρα-
πάνω, κάντε του πρακτική εξάσκηση, ξεκινώντας από ήσυ-
χους δρόμους, που στο παρελθόν έχετε διασχίσει μαζί. Παρα-
κολουθείστε το και βεβαιωθείτε, πριν το αφήσετε μόνο του να
το κάνει.

3. Δοκιμάστε το ίδιο αργότερα, σε πιο πολυσύχναστους δρό-
μους. Κάντε το μαζί του πολλές φορές πριν το αφήσετε μόνο
του.

4. Πολλά παιδιά (όπως και ενήλικες) δεν είναι ικανά να κρί-
νουν την ταχύτητα με την οποία κινούνται τα αυτοκίνητα
καθώς και την απόσταση (πόσο μακριά είναι). Εξ άλλου, η ηλι-
κία που τα παιδιά κατανοούν τα θέματα αυτά, διαφέρει από
παιδί σε παιδί.

ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ  ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ  
Hμερίδα οδικής ασφάλειας με τη συνεργασία 
της εθελοντικής ομάδας Α.Ο. ΚΟΥΡΟΣ
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ 21Η ΔΡΑΣΗ 
ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Το Κίνημα Χωρίς Μεσάζοντες του Δήμου
Ελευσίνας προχωρά στην 21η Δράση το
Σάββατο 29 Νοεμβρίου, στο πάρκινγκ επί

της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από το
κτίριο της Περιφέρειας, από τις 8:00 το πρωί έως
τις 12:00 το μεσημέρι. 

Τα προϊόντα που θα διατεθούν απευθείας από
τους παραγωγούς είναι πατάτες, όσπρια, αλεύρι,
αυγά, μέλι, τυριά, ζυμαρικά και άλλα. 

Για ενημερωτικά έντυπα και υποβολή παραγγε-
λιών απευθυνθείτε (από τη Δευτέρα 24 Νοεμβρί-
ου) στο Δημαρχείο Ελευσίνας και το Δημοτικό
κατάστημα Μαγούλας τις πρωινές ώρες, ή στην
ιστοσελίδα του Δήμου Ελευσίνας:  HYPERLINK
"http://www.elefsina.gr" www.elefsina.gr (στο σύν-
δεσμο «Κίνημα Χωρίς Μεσάζοντες» κάτω αριστε-
ρά). 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε
στα τηλέφωνα 2105544934-2105537229.

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

Οι δαπάνες για Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση της 
περιοχής Χονδρεμπορίου Δήμου Ελευσίνας.

Συνεδριάζει αύριο  25 Νοεμβρίου
2014 και ώρα 7:00 μ.μ. στο Δημο-
τικό Κατάστημα Ελευσίνας, ηαρ-

μόδια Οικονομική Επιτροπή, ώστε να
συζητήσει και να αποφασίσει για τα ακό-
λουθα θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστω-
σης ποσού 4.000,00 € για αμοιβές δικα-
στικών επιμελητών.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστω-
σης ποσού 7.380,00 € για την προμή-
θεια εκατό (100) κάδων οικιακής λιπα-
σματοποίησης.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστω-
σης ποσού 50.000,00 € για αγορά –

απαλλοτρίωση ακινήτου
στο Ο.Τ. 17α βάσει της υπ’
αριθμ. 2420/2014 απόφα-
σης εφετείου Αθηνών.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστω-
σης ποσού 106.989,65 € για χρηματοδό-
τηση της ΚΕΔΕ για την υλοποίηση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος μηνός
Σεπτεμβρίου 2014.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστω-
σης ποσού 67.000,00 € για Κτηματογρά-
φηση – Πολεοδόμηση – Πράξη εφαρμο-
γής περιοχής Χονδρεμπορίου Δήμου
Ελευσίνας.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστω-
σης ποσού 4.997,49 € για την προμή-
θεια κεφαλαιακού εξοπλισμού (καρό-
τσια).

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστω-
σης ποσού 2.300,00 € για την κατασκευή

επειγουσών εξωτερικών διακλαδώσεων
(συνδέσεων) στην Κάτω Ελευσίνα (Σ).

Ανατροπή δέσμευσης λόγω αναμόρ-
φωσης προϋπολογισμού.

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για
την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για τον
χειρισμό της υποθέσεως της  υπ’ αριθμ.
καταχ. ΠΡΦ378/1-4-2013 Προσφυγής
της εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Ε.

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώ-
πιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
για τον χειρισμό της υποθέσεως της  υπ’
αριθμ. καταχ. 1375/2014 αιτήσεως ακυ-
ρώσεως της εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ
Α.Ε.

Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος
του διαγωνισμού για την εκτέλεση της
εργασίας: «Κλάδεμα & Περιορισμός

ύψους δένδρων».
Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος

του διαγωνισμού για την εκτέλεση της
εργασίας: 

«Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.
Ελευσίνας» 

Εξέταση ένστασης της «Υιοι Π. Ζαφεί-
ρη Τεχνική ΕΠΕ» για τον αποκλεισμό της
από τον διαγωνισμό για την «Συντήρηση
και επισκευή κεντρικής θέρμανσης σχο-
λικών και δημοτικών κτιρίων».

Εξέταση ένστασης του κ. Πετράκη Νικο-
λάου για τον αποκλεισμό του από τον
διαγωνισμό για την «Συντήρηση και επι-
σκευή κεντρικής θέρμανσης σχολικών
και δημοτικών κτιρίων».

Κήρυξη ως άγονου του ανοικτού διαγω-
νισμού για την προμήθεια Ανταλλακτικών
για τα Οχήματα και Μηχανήματα Έργου
του Δήμου.

«Ενέργεια για ζωή» χάρισαν οι 117 εργαζόμενοι από την Ελλάδα και τις θυγατρικές του εξωτερικού, μαζί με
τιςοικογένειές τους, καθώς και συνεργάτες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ την Κυριακή 9/11/14 στον 32ο
Μαραθώνιο Αθήνας. 

Για μια μέρα οι συμμετέχοντες ένιωσαν αθλητές, αφού πήραν μέρος στις διαδρομές των 5χλμ, των 10χλμ
και των42χλμ φορώντας το μπλουζάκι του εθελοντισμού μας με το σήμα «εθέλω».

Η διοργάνωση με τη συμμετοχή των αθλητών μας στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Για κάθε χιλιόμετρο που
διένυσαν οι δρομείς, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ πρoσέφερε 10 ευρώ σε Κοινωφελή Ιδρύματα που
είχαν επιλέξει οι ίδιοι οι συμμετέχοντες.

Έτσι ο Μαραθώνιος, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αποτέλεσε αφορμή για
τη στήριξη πέντε Κοινωφελών Ιδρυμάτων, την Κιβωτό του Κόσμου, τη Γραμμή Ζωής, το Μαζί για το Παιδί,
τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Σύνδρομο Down και τον Σύλλογο για την Κυστική Ίνωση,  συγκεντρώνοντας
συνολικά 9.250 ευρώ.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ευχαριστεί και συγχαίρει όλους τους συμμετέχοντες και ανανεώνει το
ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά, με ακόμα περισσότερες συμμετοχές.

«Ενέργεια για Ζωή» 
Ο όμιλος ΕΛΠΕ στήριξε 5 Κοινωφελή Ιδρώματα, 
στο πλαίσιο του 32ου Μαραθώνιου Αθήνας
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Για την ανάγκη να εξευρεθεί άμεσα κατάλυμα
για τους Σύριους πρόσφυγες, η Περιφερειάρ-
χης Αττικής, Ρένα Δούρου επικοινώνησε - σύμ-

φωνα με σχετική ανακοίνωση - τηλεφωνικά με τον
Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλά-
δας κ. Ιερώνυμο, τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, κ. Βασίλη Κικίλια και τον υφυ-
πουργό Εσωτερικών κ. Γιώργο Ντόλιο, με τους οποί-
ους συζήτησε το θέμα. 

Όλοι συμφώνησαν στην ανάγκη άμεσης επίλυσης
του ανθρωπιστικού αυτού ζητήματος, υπερβαίνοντας
τα γραφειοκρατικά προσκόμματα. Από την πλευρά
της, η Περιφερειάρχης επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι
πρόκειται για "αίτημα ανθρωπιστικό, αίτημα αυτονόη-
το, αίτημα που αν δεν ικανοποιηθεί άμεσα, εκθέτει διε-
θνώς τη χώρα μας".

Να σημειωθεί ότι την Πέμπη και την Παρασκευή
έλαβαν χώρα συναντήσεις στην Περιφέρεια Αττικής,
για την άμεση λύση του ανθρωπιστικού αυτού ζητήμα-
τος, με τη συμμετοχή του δήμου Αθηναίων, αρμοδίων
φορέων καθώς και οικονομικών υπηρεσιών της Περι-
φέρειας ενώ οι συναντήσεις συνεχίζονται .

Η Περιφερειάρχης κατά τις τηλεφωνικές επικοινω-
νίες της υπογράμμισε συγκεκριμένα:

Την άμεση ανάγκη, μέρες που είναι, με τη θερμο-
κρασία να πέφτει, να βρεθεί ένας χώρος καταλύματος
για τους Σύριους πρόσφυγες. Γνωρίζετε ότι μεταξύ
τους υπάρχουν μανάδες και παιδιά.

Υπουργείο Περιβάλλοντος: Ενιαίος σχεδιασμός για τα αντιπλημμυρικά έργα
Στόχος να διεκδικηθούν περισσότερα χρήματα 
από τα ευρωπαϊκά ταμεία

Σε ενιαίο σχεδιασμό
για τα αντιπλημ-
μυρικά έργα σε

όλη τη χώρα προχωρά το
υπουργείο Περιβάλλοντος
με κύριο στόχο να βελτιω-
θεί ο συντονισμός των
συναρμόδιων φορέων και
υπηρεσιών και να διεκδι-
κηθούν περισσότερα χρή-
ματα από τα ευρωπαϊκά
ταμεία.

Η Ειδική Γραμματεία
Υδάτων έχει κάνει την
προκαταρκτική μελέτη για
την αξιολόγηση των κινδύ-
νων από πλημμύρες σε
κάθε περιοχή της χώρας
και έχουν συνταχθεί και οι
αντίστοιχοι χάρτες επικιν-
δυνότητας.

Μέσα στις επόμενες
ημέρες, σύμφωνα με Τα Νέα, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς θα υπογράψει τις συμβά-
σεις για την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας για:

Τη Δυτική, τη Βόρεια και την Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, συνολικού προϋπολογισμού 742.439,07 ευρώ.
Την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, προϋπολογισμού 561.661,05 ευρώ.
Την Κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία, προϋπολογισμού 1.045.985,85 ευρώ.
Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη - από τις 28 Σεπτεμβρίου 2012 - η σύμβαση διαχειριστικών έργων για τη λεκά-

νη απορροής του ποταμού Έβρου και μέσα στους επόμενους δύο μήνες θα υπογραφούν και οι υπόλοιπες συμ-
βάσεις για τις περιοχές, Ήπειρος Δυτική Στερεά και Θεσσαλία και Αττική, Ανατολική Στερεά και Αιγαίο.

Από το υπουργείο αναγνωρίζουν ότι υπήρξε καθυστέρηση και υποστηρίζουν ότι η ολοκλήρωση των διαχειριστι-
κών σχεδίων και η εφαρμογή τους θα γίνει το 2016.

Όπως εξηγούν πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος, τα σχέδια αυτά θα εστιάζουν ιδίως:
Στην πρόληψη των ζημιών από τις πλημμύρες, με την αποφυγή για παράδειγμα κατασκευής οικιών και βιομη-

χανιών σε περιοχές που απειλούνται σήμερα ή που θα απειληθούν στο μέλλον από πλημμύρες.
Στην προστασία, με τη λήψη μέτρων για τη μείωσης της πιθανότητας πλημμύρας ή και περιορισμού των επι-

πτώσεων από τις πλημμύρες σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, όπως είναι λ.χ. η αποκατάσταση κατακλυζόμενων
περιοχών και υγροτόπων.

Στην ετοιμότητα, για παράδειγμα μέσω της παροχής οδηγιών στο κοινό σχετικά με το τι πρέπει να κάνει σε περί-
πτωση πλημμύρας.

«Όχι» νέα διόδια 
σε Βαρυμπόμπη και Άγιο

Στέφανο

Αντιτίθενται στην τοποθέτηση πλευρικών
διοδίων σε Βαρυμπόμπη και Άγιο Στέφα-
νο οι αντιπεριφέρειες Ανατολικής Αττικής

και Βόρειου Τομέα Αθηνών οι  Δήμοι Διονύσου,
Κηφισιάς, και Ωρωπού καθώς  και κινήματα πολι-
τών της Βορειοανατολικής Αττικής.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε προχθες
στο δημαρχείο Διονύσου, με τη συμμετοχή των
παραπάνω, παρουσιάστηκαν τα επιχειρήματα
που καθιστούν επιβεβλημένη την κατάργηση των
υφιστάμενων σταθμών διοδίων, όπως  η μεγάλη
οικονομική επιβάρυνση που υφίστανται καθημερι-
νά οι κάτοικοι των παραπάνω δήμων και της ΒΑ
Αττικής γενικότερα, αλλά και όλοι οι κάτοικοι του
λεκανοπεδίου που εργάζονται στις περιοχές αυτές
και χρησιμοποιούν αυτοκίνητο για τη μετακίνησή
τους,  και η κυκλοφοριακή συμφόρηση που παρα-
τηρείται σε παράδρομους της εθνικής οδού που

προκαλεί απίστευτη ταλαιπω-
ρία σε όσους αναγκάζονται να
τους χρησιμοποιούν και
παράλληλα τους εκθέτει σε
σοβαρό κίνδυνο.

Το πρόβλημα αναμένεται να
επιδεινωθεί ακόμα περισσότε-
ρο από την προγραμματισμένη
κατασκευή νέων σταθμών διο-
δίων στη Βαρυμπόμπη και τον
Άγιο Στέφανο και γι’ αυτό οι
Αντιπεριφερειάρχες Ανατολικής Αττικής και Βόρει-
ου Τομέα Αθηνών, εξέφρασαν εκ προοιμίου την
αρνητική διάθεση της Περιφερειακής διοίκησης σε
οποιεσδήποτε εργασίες κατασκευής νέων σταθ-
μών.

Πιο συγκεκριμένα στη σύσκεψη αποφασίστηκε:

να συσταθεί Παναττική Συντονιστική Επιτροπή
αγώνα για να φύγουν τα διόδια από την Αττική
που θα αποτελείται από εκπροσώπους των
δήμων, της Περιφέρειας και της επιτροπής αγώνα
των κατοίκων

να παραβρεθούν οι εκπρόσωποι των δήμων και
των κατοίκων στη συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου όπου θα συζητηθεί το θέμα της Μελέ-
της Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των νέων
σταθμών διοδίων

να κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις για την κατάρ-
γηση των πλευρικών διοδίων σε όλη την Αττική και
την αποτροπή εγκατάστασης νέων σταθμών διο-
δίων σε άλλα σημεία του νομού

Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη συνυπέγραψαν
κείμενο διαμαρτυρίας με το οποίο ζητούν την απο-
μάκρυνση όλων των διοδίων από την Αττική.

Η Περιφερειάρχης Αττικής 
Δούρου για τους 

Σύριους πρόσφυγες
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«Πράσινο φως» για 6.000 προσλήψεις
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις μέσω ΟΑΕΔ
έδωσαν τα υπουργεία Εργασίας και
Οικονομικών. Με απόφαση που δημοσι-
εύθηκε σε ΦΕΚ (12 Νοεμβρίου 2014) τα
δύο υπουργεία τροποποίησαν το «Πρό-
γραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για
την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας
25-66 ετών», προσθέτοντας επιπλέον
6.000 θέσεις. 

Αυτό σημαίνει ότι πλέον το σύνολο των
ωφελουμένων από τη συγκεκριμένη
δράση φτάνει τους 11.000 ανέργους.

Τρία προγράμματα του ΟΑΕΔ είναι
αυτή την περίοδο ανοικτά για ανέργους
και επιχειρήσεις. 

Το ένα αφορά την απόκτηση voucher
από 16.620 ανέργους ηλικίας 29-64
ετών. 

Το δεύτερο αφορά την πρόσληψη από
επιχειρήσεις άλλων 6.000 ανέργων, ηλι

κίας 25-66 ετών, ενώ στο πρόγραμμα
για ανέργους ηλικίας 30-66 ετών μένουν
ανοικτές 2.500 θέσεις

Το νέο -τροποποιημένο- πρόγραμμα,
το οποίο θα υλοποιηθεί αμέσως από τον

ΟΑΕΔ, είναι συνολικού προϋπολογισμού
59,4 εκατ. ευρώ, αφορά ξανά στην επι-
χορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσλη-
ψη ανέργων ηλικίας 25-66 ετών και έχει
σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εξαρ-
τημένης εργασίας πλήρους απασχόλη-
σης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Ωφελούμενοι άνεργοι
Οι άνεργοι επιλέγονται από τα ΚΠΑ του

ΟΑΕΔ και πρέπει να:
• Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ

κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο
ΚΠΑ 2 και μέχρι την πρόσληψή τους.

• Εχουν συμπληρώσει το τυποποιημέ-
νο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης
και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέ-
διο δράσης.

• Είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες
άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή ομογε-
νείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και
απασχόλησης στη χώρα μας.

• Είναι ηλικίας 25 έως 66 ετών, δηλαδή
να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της
ηλικίας τους και να διανύουν το 26ο έτος
ή το 67ο έτος.

Δικαιούχοι - επιχειρήσεις

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις
και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα που ασκούν οικονομική δραστη-
ριότητα. 

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχει-
ρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη
διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημε-
ρομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για
υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση
προσωπικού λόγω απολύσεων.

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να εντα-
χθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν ηλε-
κτρονικά αίτηση υπαγωγής, μέσω της
ιστοσελίδας του Οργανισμού,
www.oaed.gr, αμέσως μόλις ανακοινωθεί
η πρόσκληση. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπο-
βολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η
έκδοση κωδικού πρόσβασης (κλειδαρίθ-
μου) στο πληροφοριακό σύστημα του
ΟΑΕΔ, τον οποίο οι επιχειρήσεις παρα-
λαμβάνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες
του Οργανισμού.

Υποβολή αιτήσεων

Οταν ο ΟΑΕΔ προχωρήσει στη δημοσί-
ευση της πρόσκλησης, οι επιχειρήσεις
που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο
πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού
και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρό-
γραμμα υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση
υπαγωγής - εντολή κενής θέσης - υπεύ-
θυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη
στην ιστοσελίδα του Οργανισμού
(www.oaed.gr).

Παράταση διαβούλευσης 
για το νομοσχέδιο της ανακύκλωσης, 
ζητά η ΚΕΔΕ από το ΥΠΕΚΑ

Παράταση του χρόνου διαβούλευσης του νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ
για την ανακύκλωση ζητά με επιστολή προς τον υπουργό Γ. Μανιά-
τη ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης.Το νομοσχέδιο δόθηκε την

Τετάρτη προς διαβούλευση, η οποία λήγει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ στην επιστολή του χαρακτηρίζει «τουλάχιστον

ατυχή τον χειρισμό του θέματος εκ μέρους των υπηρεσιών του υπουργείου
και τον εκ των πραγμάτων αποκλεισμό της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας από τη διαδικασία σύνταξης του εν λόγω σχεδίου νόμου». Υπο-
γραμμίζει πως η Αυτοδιοίκηση τάσσεται αναφανδόν υπέρ της αναβάθμισης
και της περαιτέρω ανάπτυξης της ανακύκλωσης και της μείωσης της απόρ-
ρριψης των απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ καθώς και «ότι αντιλαμβανόμαστε
πλήρως την ανάγκη εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την ευρω-
παϊκή οδηγία 2008/98/ΕΚ έως την 1.01.2015.

Ως εκ τούτου ζητά να ξεκινήσει άμεσα  διάλογος με το υπουργείο προκει-
μένου να βρεθεί λύση. Τέλος ο κ. Πατούλης υπογραμμίζει  πως η Αυτοδιοί-
κηση θεωρεί αδιαπραγμάτευτο ότι η όποια λύση δεν μπορεί να επιβαρύνει
τα ήδη πετσοκομένα οικονομικά των δήμων όλης της χώρας.

Κίνητρα για άλλες 6.000 
προσλήψεις σε εταιρείες
 Επιλογή ανέργων 25-66 
 ετών από ΟΑΕΔ



ΧΑΜΗΛΟΙ ΤΟΝΟΙ ΚΑΙΧΑΜΗΛΟΙ ΤΟΝΟΙ ΚΑΙ
ΣΚΛΗΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΚΛΗΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ 

ΣΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝΣΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

Με «χαμηλούς τόνους» και σκληρή δουλειά,
συνεχίζεται η προετοιμασία του Βύζαντα Μεγάρων
με προπονήσεις που γίνονται στο δημοτικό γήπε-
δο. 

Στο «στρατόπεδο» των κιτρινόμαυρων υπάρχει
συγκρατημένη αισιοδοξία για την συνέχεια του
πρωταθλήματος.

Στη βελτιωμένη εικόνα που είχε ο Βύζας σε
σύγκριση με τα προηγούμενα παιχνίδια στάθηκε ο
προπονητής Βασίλης Στασινόπουλος. Ο εν λόγω
τεχνικός τόνισε πως η νίκη που έγινε με τον Αιολι-
κο γεμίζει με αισιοδοξία την ομάδα του και άλλαξε
προς το καλύτερο τα πράγματα.

Την αλλη Κυριακή στα πλαίσια της 8ης αγωνιστι-
κής ο Βύζας αγωνίζεται στο γήπεδο Μάνδρας με
τον Μανδραικό. 

Το συγκεκριμένο παιχνίδι υπάρχει πίστη ότι η
ομάδα θα παλέψει για να διεκδικήσει το θετικό
αποτέλεσμα.

ΦΙΛΙΚΗ ΝΙΚΗ 
Ο ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ ΣΤΗΝ

ΜΑΓΟΥΛΑ 1-0
Δυνατό παιχνίδι έγινε στο δημοτικό γήπεδο της

Μαγούλας όπου ο Αχαρναικός στα πλαίσια της προετοι-
μασίας του επικράτησε του Αστέρα Μαγούλας με 1-0. Και
οι δύο τεχνικοί Γιάννης Σταυριανός και Γιώργος Βαζάκας
έβγαλαν χρήσιμα συμπεράσματα και χρησιμοποίησαν
όσους παίκτες είχαν στην διάθεσή τους.

Οι δύο ομάδες αγωνίζονται την άλλη Κυριακή εκτός
έδρας. Ο Αστέρας στην Βάρδα και ο Αχαρναικός στον
Ταύρο με την Καλλιθέα.

Το γκόλ που έκρινε την αναμέτρηση σημειώθηκε στο
64' 'οταν ο Καλογερόπουλος απο τα δεξιά πέρασε όλη 

την άμυνα του Αστέρα έβγαλε την συρτή
σέντρα και ο Ζωγράφος που καραδοκούσε την
έστειλε στα δίχτυα(προηγουμένως η μπάλα
κόντραρε σε σώμα αμυντικού).

Διαιτήτευσε ο Παύλος Λαζαρίδης. Γιατρός του
αγώνα ήταν ο Σωτήρης Πιλίλης.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ(γυμναστής Γιάννης
Σταυριανός): Ζόντος, Καρίκι, Τσατίδης, Βασιλεί-
ου, Μουρούτσος, Ελβις, Δημόπουλος, Ανδρια-
νόπουλος, Επιτροπάκης, Μπέχλης. Αγωνίστη-
καν και οι: Χαλκίδης, Κλήμης, Βασιλειάδης,
Μιχαήλος, Μανωλιάς, Τσαγκάρης, Τσακώνης,
Κούγκιας, Τσαφάρας, Δέδες.

ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ(προπονητής Γιώργος Βαζά-
κας): Παγούδης(30' Κουμής-60'Ψύχος), Στουρνά-
ρας(46'Αθανασίου, Ιωαννίδης(46'Καλογερόπουλος),
Δημόπουλος(46'Κολονέλος), Ζώνας(46' Κούλος), Καλα-

μιώτης(46'Χατζηκοσμάς), Ιορδανίδης(46' Ζωγράφος),
Παπατόλιος(46'Εμέκα), Μανουσάκης(46'Νιάρος),
Ταμπάκης, Γέσιτς. Δεν αγωνίστηκαν ο τραυματίας Κοντο-
γουλίδης και ο Μωυσιάδης.
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΣΔΑ
Απο το προπονητικό δίδυμο των μικτών ομάδων της ΕΠΣΔΑ κ.κ Σωκράτη

Τυρλή(Παίδες), και Αποστόλη Λινάρδο(Νέοι) καλούνται οι κάτωθι ποδο-
σφαιριστές να βρίσκονταιτην Δευτέρα 24/11 στο γήπεδο παραλίας Ασπρο-
πύργου για προπόνηση.

ΠΑΙΔΕΣ(15:15):
Τσακουρίδης, Τυρλής, Σταύρος Αντ - (Πανελ/κός)  Γκέρτσος Γιάννης-

Σεμερτζάκης Αντώνιος - Γκουσέτης -(Ακράτητος)  Μανάφας Πέτρος -Τσα-
λούχος Αντ.-Παππάς Βελισσάριος - Πουρσανίδης - (Λέων) Τσίτος Κωνστα-
ντίνος-Κωσταράς(Αγιοι Ανάργυροι)

Ζίου Θεοφάνης - Φίλης βάσιλειος - Καίσαρης- Λογοθέτης Αγγελος - Ηλιό-

πουλος Στέφανος- Χαραλαμπίδης -Λογοθέτης Φώτης - (Παν/κή Ενωση).
Τερζάκης - (ΠΑΟ Κουντούρων)  Σκλιάς -(Μανδραικός)  Κάσσος Βασίλειος -

Μαυρίδης στεφανος - Σερέτης Αλέξανδρος - (Σκορπιός Φυλής)
ΝΕΟΙ(16:15)
Λιόλιος(Αίας Παραλίας) Λάλλας-Πετσίτης(ΠΑΟΚ Μάνδρας) Χόντος-Μιχαή-

λης-Αναστασίου(Ν.Πέραμος) Κοκαβέσης-Ιωάννου-Κουτρούμπας(Ακράτη-
τος) Μινοσιάν-Σαμαράς-Κανακάρης-Σαββίδης-Μανάφας-Γυριχίδης(Λέων)

Μαυρίδης-Κεσόβ-Φαμελιάδης(Πυρρίχιος) Λογοθέτης(Παν/Ενωση) Λάμ-
ψας-Καλαιτζής(Μεγαρικός) Βαρελάς(Βύζας Μεγάρων) Χιονίδης(Απόλλων
Ασπροπύργου) Σοφιανίδης(Δύναμη) Πέππας(ΚριόςΑσπροπύργου)

Κακοσίμος(Ειδυλλιακός) Σμαράης Αθ -Σαμαράης Δ-Μαυρίδης
Σάββας(Σκορπιός Φυλής)

ΕΠΣΔΑ: Ποινές 7ης αγωνιστικής 

Απο την πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΣΔΑ ανακοι-
νώθηκαν οι ποινές σε παίκτες παράγοντες ομάδες
και φυσικά πρόσωπα.

Σιακαβάρας -Ακράτητος - 4 αγωνιστικές & 40 ευρώ 
Τσουπάκης - Λαμπερή - 2 αγωνιστικές &20 ευρώ 
Χατζησίμος -Ελευσινιακός - 2αγωνιστικές &20

ευρώ 
Ρόδης Δ.- -Θρασύβουλος - 2αγωνιστικές &20ευρώ 
Κωνσταντής - Πανελ/κή Ενωση - 1αγωνιστική

&10ευρώ
Χαμουρίδης - Αίας Παραλίας(Νέων) - 1 αγωνιστική

&10ευρώ 
Δρακοπουλος θεοχ. Ζωφρια -1αγωνιστικη

&10ευρώ

Ποινές παραγόντων και σωματείων : 

Κοπαλάς Κωνσταντίνος - προπονητής Ενωσης
Παν/κού/Δόξας - τιμωρείται με 10 ημέρες εκτός
&50ευρώ . 

Σωματείο Ενωση Παν/κού Δόξας -τιμωρείται με
εγγράφως επίπληξη και 100 ευρώ . 

Εγγραφές απολογίες μέχρι την Τρίτη 25/11/2014
Βερούτης Α. -προπονητής Ελπίδας .. Μαύρος
Γεώργιος - προπονητής Ακράτητου .

ΗΤΤΑ ΤΟΥ
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟY ΣΤΗΝ

ΒΑΡΗ
Ο Μανδραικός στο φιλικό προετοιμασίας που

έδωσε στην Βάρη γνώρισε την ήττα με 3-1.
Τα τέρματα της ομάδος του Φώτη Θανέλα σημεί-

ωσαν οι Βελέτζας , Ιωακειμίδης και Μαυροθαλασσί-
της. Πέναλτυ που κέρδισε ο Μανδραικός  και κτύ-
πησε ο Κατσίκας απέκρουσε ο τερματοφύλακας του
Αστέρα Καλδέλης.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ(προπονητής Φώτης Θανέλλας):
Μαρινάκης, Φραγκής, Μαγγίνας, Μανδύλης, Βελέ-
ντζας, Ιωακειμίδης, Δραγκοτίδης,  Μαυροθαλασσί-
της, Τακίδης, Κωνσταντίνου, Κουιουκίδης. Αγωνί-
στηκαν και οι: Φωστέρης, Μάγγος, Κωβαίος, Τσου-
ταφίδης, Καζάντζης,Νικολακόπουλος, Καλδέλης, 

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ(προπονητής Νίκος Βαμβακούλας):
Τράκας, Μπινιχάκης, Νηφαδόπουλος, Κρητικός,
Φερεντίνος, Ζαγλής, Αμντουραχμάνι, Σιγάλας,
Μανασίδης, Μπέντας, Μποδώνιας.

Αγωνίστηκαν και οι: Ασημάκης, Μιχάλαρης, Κοκο-
λάκης, Μπεγλεντζής, Κάτσικας, Σάμαρης, Καουνάς,
Ιατρού.

ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ

Την προσεχή Δευτέρα θα γίνει το τουρνουά
Παλαιμάχων με την 6η αγωνιστική.

Η Νέα Πέραμος υποδέχεται στην έδρα της
τον Αίαντα Σαλαμίνας. Ο Αστέρα Μαγούλας
φιλοξενεί τους Νέους Ευγενείας, ενώ ο
Ασπρόπυργος θα αγωνιστεί στην Δραπε-
τσώνα με τον Αργοναύτη. 

Ο Πανελευσινιακός θα κάνει το ρεπό του.
Αναλυτικά:

ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤ. - ΜΟΣΧΑΤΟ
ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. – ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓ. - Ν. ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ 
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ - ΔΟΞΑ ΠΕΙΡ.
ΕΡΜΗΣ ΚΟΡ. - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 
ΠΕΡΑΜΑΪΚΟΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ 
ΧΑΤΖΗΚ/ΚΕΙΟ - ΑΟΑΔ 
ΡΕΠΟ: ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ



Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 
4-2 ΣΤΗΝ ΒΑΡΗ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ 

ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ ΑΠΟ 
ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Ο Πανελευσινιακός σε κακή μέρα δεν
τα κατάφερε στην Γούβα και γνώρισε
την ήττα  απο το ΑΓΟ Ρεθύμνου με 70-
80.

TA ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 12-21, 30-40, 52-62,
70-80  

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Κουστένης):
Κοξ, Ρόμπινσον 11, Τσακαλέρης 4,
Βασιλόπουλος 3 (1), Μάρεϊ 1, Αθανα-
σούλας 12 (1), Μάρκοβιτς 3 (1),Δορκο-
φίκης 6, Ιωάννου 9 (1), Τζόνσον 12 (2),
Καλλές 9.

ΡΕΘΥΜΝΟ (Σκουρτόπουλος): Σίμπσον 10 (2), Σχίζας, Κουμπούρας 9, Κάουνσιλ 22 (1),
Άλλεν 6, Καλαμπόκης 5 , Φαγιέ 7 (1), Σίνης 9 (1), Κράβιτς 10, Αλίχοντζιτς 2, Δουλγεράκης.

ΤΖΙΜΗΣ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ: << Οι δύο νίκες μας δημιούργησαν μια ευφορία>> 

«Το Ρέθυμνο έπαιξε το παιχνίδι του επέβαλλε το ρυθμό του, πήγε σε πολλές γρήγορες
επιθέσεις, σημείωσε εύκολους πόντους σε φάσεις transition, πήρε δεύτερες και τρίτες επι-
θέσεις από επιθετικά ριμπάουντ.

Σε αυτά τα πράγματα είχαμε εστιάσει και πιστεύαμε ότι θα έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην
έκβαση του αγώνα. Ο τρόπος που εμείς προσεγγίσαμε το παιχνίδι σήμερα ήταν λάθος
από άποψη ψυχολογικής. Ξεκινήσαμε με ένα 0-13 με πολλές άστοχες βολές δείγμα ίσως
του άγχους, κατόπιν αυτού ισορροπήσαμε αλλά βρισκόμασταν πάντοτε πίσω στο σκορ
και ήταν πολύ δύσκολο απέναντι σε μια ομάδα που είχε βρει το ρυθμό της να μπορέσου-
με να το γυρίσουμε. Ίσως οι δύο νίκες μας δημιούργησαν μια ευφορία χωρίς λόγο. Προ-
σπαθήσαμε όλη την εβδομάδα να καταστήσουμε σαφές ότι θέλουμε πάρα πολλή δουλειά
ακόμα, αυτό δεν έγινε, σήμερα ήταν ένα παιχνίδι που δεν δείξαμε την πραγματική μας
εικόνα. Από την Δευτέρα θα δούμε τα λάθη μας και δουλειά και τίποτε άλλο ώστε στο επό-
μενο παιχνίδι να βελτιώσουμε τις αδυναμίες που έχουμε», είναι τα όσα είπε ο Τζίμης Κου-
στένης, προπονητής του Πανελευσινιακού στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε του
ματς. 

Ο Ελάιζα Τζόνσον, από τη μεριά των παικτών, ανέφερε: «Δεν αγωνιστήκαμε καλά, δεν
παίξαμε πολύ σκληρά γι’ αυτό και φτάσαμε σε αυτή την ήττα. Ακόμα βρισκόμαστε στο χτί-
σιμο της ομάδας, έχουμε ένα νέο προπονητή πιστεύω πως θα βελτιωθούμε στην συνέ-
χεια. Θα συνεχίσουμε την σκληρή δουλειά και πιστεύω πως θα παρουσιαστούμε καλύτε-
ροι στα επόμενα παιχνίδια».
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Σε φιλικό αγώνα και για την πληρέ-
στερή του προετοιμασία ενόψει του
αγώνα πρωταθλήματος την άλλη
Κυριακή  στην Ελευσίνα με την Δόξα
Μανωλάδας ο Πανελευσινιακός επι-
κράτησε στην Βάρη του Αστέρα με 4-
2. Ηταν ένα δυνατό τέστ για τους δύο
προπονητές Φώτη Θανέλλα και
Κώστα Παρθενίου να βγάλουν
κάποια συμπεράσματα.

ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ

Στο 3' οι σταχυοφόροι άνοιξαν το
σκόρ με τον Αλεξανδρόπουλο 0-1,
για να ισοφαρίσουν οι γηπεδούχοι
στο 14' με τον Μανδύλη 1-1. Στην
συνέχεια στο 20' ο Ατματζίδης πέρα-
σε όλη την άμυνα του Αστέρα και με
ψηλοκρεμαστό σούτ σημείωσε το 1-
2. Στο 44' ο Εβερετ ανέτρεψε μέσα
στην περιοχή τον Γεωργιάδη.

Ο διαιτητής Πανούτσος  κοντά στην

φάση έδειξε το σημείο του πέναλτι.
Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε ο
Νικολακόπουλος και απέκρουσε ο
τερματοφύλακας του Πανελευσινια-
κού Νικολάκης. 

Πέντε λεπτά αργότερα ο Νικολακό-
πουλος σε φάση διαρκείας με σούτ
μέσα απο την περιοχη έφερε το μάτς
στα ίσα 2-2. Στο 55' άριστος συνδυα-
σμός Μεχμέτογλου-Χύσο με τον
τελευταίο να δίνει προβάδισμα στην
ομάδα της Ελευσίνας 2-3. Στην συνέ-
χεια 59'  δυνατό σούτ του Καζάντζη
τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του
Αρχοντάκη. Στο 81' ο Τσουμάγκας
έπειξε πολύ ωραία το 1-2 με τον
Μεχμέτογλου με τον τελευταίο να
πετυχαίνει το 2-4. που ήταν και το
τελικό σκόρ.

Τον αγώνα διαιτήτευσε ο Πανού-
τσος απο την Ανατολική Αττική με
βοηθούς τους: Ρούντη και Χούντη.

Α Σ Τ Ε Ρ Α Σ
ΒΑΡΗΣ(π ρο-
π ο ν η τ ή ς
Φώτης Θανέλ-
λας): Καλδέ-
λης, Φραγκής,
Μ α ν δ ύ λ η ς ,
Μαγγίνας, Δρα-
γκοτίδης, Νικολακόπουλος, Μαυρο-
θαλασσίτης, Τακίδης, Γεωργιάδης,
Κωνσταντίνου, Κουιουκίδης.

Αγωνίστηκαν και οι: Φωστέρης,
Κωβαίος, Καζάντζης, βελέντζας,
Μάγγος, Μαρινάκης, Τσουταφίδης.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ(προπονητής
Κώστας Παρθενίου): Νικολάκης,
Κωνσταντινίδης, Τσίγκρος, Εβερετ,
Κολοβός, Μακρίδης, Ριζογιάννης,
Δουκάκης, Σκαφτούρος, Ατματζίδης,
Αλεξανδρόπουλος.

Αγωνίστηκαν και οι: Παπαπαναγιώ-
του, Χύσο, Μεχμέτογλου, Αρχοντά

κης, Γεωργούλης, Τσουμάγκας,
Μιχελής, Τοπτίδης, Οικονομόπου-
λος. Και ένας υπο δοκιμή. 

Απο τους σταχυοφόρους δεν αγω-
νίστηκαν ο Μάνθος Τσακιλτζίδης και
ο Νίκος Κουσκουνάς(τραυματίας).

***Η ομάδα του Αστέρα θα αγωνι-
στεί το Σάββατο στις 15:00 στην
Βάρη με τον Μανδραικό.

***Κρατήθηκε 1' σιγή στην μνήμη
της Ρίτας Γούλα-Μακρή που έφυγε
αναπάντεχα απο την ζωή.
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MAΚΕΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ερωτηματικά για τα κίνητρα του δράστη

Τα κίνητρα πίσω από την αιματηρή ένοπλη επίθεση
στην ακτή Δηλαβέρη εξετάζει η αστυνομία, προκειμένου
να καταλήξει στην ταυτότητα του δράστη που τα ξημε-
ρώματα του Σαββάτου «γάζωσε» με όπλο, πιθανότατα
με καλάσνικοφ, θαμώνες νυχτερινού μαγαζιού στο
Μικρολίμανο.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο δράστης είναι αλβανι-
κής καταγωγής -ξανθός και μεσαίου αναστήματος- και
έχει «ταυτοποιηθεί» από τις κάμερες ασφαλείας, καθώς
φέρεται να έχει απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν
για τις σχέσεις του με άτομα του κοινού ποινικού δικαίου
τα οποία διακινούν όπλα.

Ηταν γύρω στις 4 το πρωί του Σαββάτου όταν ο
άνδρας, ο οποίος φαίνεται πως προηγουμένως είχε πάει
στο ίδιο μαγαζί και έπινε το ποτό του, επέστρεψε κρα-
τώντας όπλο. Αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν ότι τον
είδαν να ουρλιάζει και να φωνάζει «τώρα θα δείτε τι θα
πάθετε».

Ανοιξε πυρ με καλάσνι-
κοφ τραυματίζοντας 15
ανθρώπους. Εξι από
αυτούς νοσηλεύονται στα
νοσοκομεία «Ευαγγελι-
σμός» και «Αττικόν» με
τραύματα από σφαίρες.

Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ
βρίσκονται επί ποδός για τον εντοπισμό του δράστη ο
οποίος έχει καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας.

Δεν αποκλείουν μάλιστα το ενδεχόμενο ο δράστης να
είναι το ίδιο πρόσωπο που είχε «γαζώσει» πριν από
τρεις εβδομάδες ένα ακόμη νυχτερινό μαγαζί στη συμ-
βολή των οδών Κρήτης και Χίου στο Μεταξουργείο. Τότε,
νεκρός είχε πέσει 44χρονος υπάλληλος στο αεροδρόμιο
«Ελευθέριος Βενιζέλος». 

Οι έρευνες της Ασφάλειας στρέφονται προς όλες τις
κατευθύνσεις, καθώς οι Αρχές εξετάζουν και το ενδεχό-
μενο ο μανιακός με το καλάσνικοφ να είναι μέλος κυκλώ-
ματος που πουλάει προστασία σε νυχτερινά καταστήμα-
τα.

Ανοίγει - κατά 99% - σήμερα η ηλεκτρονική
πύλη στο TAXIS για την υποβολή των αιτήσε-
ων ρύθμισης μέχρι και σε 100 δόσεις των
ληξιπρόθεσμων οφειλών στην Eφορία από 4
εκατομμύρια οφειλέτες του Δημοσίου.

Με βάση τη νέα τροποποιημένη εγκύκλιο
της ΓΓΔΕ, εκτός της ρύθμισης τέθηκαν οριστι-
κά τα βεβαιωμένα μέχρι την 1η Οκτωβρίου
2014, αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη του
ΕΝΦΙΑ και του φόρου εισοδήματος του 2014,
ενώ οι απλήρωτες μετά την 1η Οκτωβρίου
2014 δόσεις του ΕΝΦΙΑ και του φόρου εισο-
δήματος μπορούν να υπαχθούν μόνο στην
πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση:
• Υποχρεωτικά στη ρύθμιση εντάσσεται το

σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθε-
σμων έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφει-

λών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο
τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση
ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής κατα-
βολής οφειλών κατά την ημερομηνία της αίτη-
σης υπαγωγής.

• Υστερα από επιλογή του οφειλέτη υπάγο-
νται στη ρύθμιση:

- Βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και
την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που κατά την
ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής τελούν σε
διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου αναστο-
λή.

- Βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και
την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που κατά την
ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν
υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματι-
κής καταβολής οφειλών, των οποίων οι όροι
τηρούνται.

Οριο 
Στην περίπτωση υπαγωγής στη νέα ρύθ-

μιση επέρχεται απώλεια των ανωτέρω διευ-
κολύνσεων ή ρυθμίσεων τμηματικής κατα-
βολής χρεών.

• Η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική ληξι-
πρόθεσμη οφειλή δεν μπορεί να ξεπερνά το
1.000.000 ευρώ.

• Οι οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στη ρύθ-
μιση «τελευταίας ευκαιρίας» και τηρούν τους
όρους της τυγχάνουν αναδρομικά των
εκπτώσεων και των πρόσθετων ευεργετη-
μάτων της νέας ρύθμισης. Για τους οφειλέ-
τες που επιλέξουν να υπαγάγουν την ενα-
πομένουσα ρυθμισμένη οφειλή τους στη νέα
ρύθμιση, οι εκπτώσεις δύνανται να χορηγη-
θούν μετά την καταβολή της πρώτης δόσης.
Οσοι δεν υποβάλουν αίτηση υπαγωγής
μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015 θεωρείται ότι
συνεχίζουν στην «τελευταία ευκαιρία» με τα
ευεργετήματα της νέας ρύθμισης (μείωση
προσαυξήσεων, μείωση επιτοκίου στο
4,56% και έξτρα έκπτωση 20% στις προ-
σαυξήσεις), τα οποία θα υπολογιστούν μαζι-
κά από την 1η Απριλίου 2015. 

Οσοι επιθυμούν να τύχουν των σχετικών
ευεργετημάτων νωρίτερα, πρέπει να υπο-
βάλουν άπαξ αίτηση διατήρησης της «τελευ-
ταίας ευκαιρίας».

• Η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υπο-
χρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου
της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαί-
ωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης
με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα
νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

Δεν είναι φορολογικά ενήμερος από την
ημερομηνία υπαγωγής και καθ' όλη τη διάρ-
κεια της ρύθμισης.

Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση το
πρώτο εξάμηνο.

Εχει δηλώσει ανακριβή στοιχεία προκειμέ-
νου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

• Η ρύθμιση δεν χάνεται όταν ο οφειλέτης:
Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο

δόσεις ανά έτος.
Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της

ρύθμισης ανά έτος και για χρονικό διάστημα
μέχρι δύο μήνες.

Αττική Οδός: Καταδίωξη φορτηγού που
μετέφερε λαθραία τσιγάρα

Συνελήφθησαν στην Παλλήνη, δύο άτομα ηλικίας 23 και 44 ετών,
όταν το μεσημέρι της 19-11-2014, αστυνομικοί του Τ.Τ. Αττικής
Οδού εντόπισαν Ι.Χ. φορτηγό, με οδηγό τον 23χρονο συλληφθέ-
ντα, να κινείται στην Αττική Οδό, στο ύψος της Παλλήνης, παρα-
βιάζοντας το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας και τον κάλεσαν να ακι-
νητοποιήσει το όχημα.
Ο οδηγός, μετά την ακινητοποίηση του οχήματος επιχείρησε να
διαφύγει, αλλά καταδιώχθηκε και συνελήφθη. 
Σε έρευνα που διενεργήθηκε στο όχημα, βρέθηκαν και κατασχέ-
θηκαν 99.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων. 
Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του
Τ.Α. Παλλήνης, στην οικία του 23χρονου, βρέθηκε εντός και συνε-
λήφθη ο 44χρονος πατέρας του, ο οποίος παραδέχτηκε, ότι τα
ανευρεθέντα λαθραία τσιγάρα είναι ιδιοκτησίας του. 
Εντός της οικία τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
·  3.460 πακέτα λαθραίων τσιγάρων. ·  Ένα πιστόλι REPLICA.·
Ένας γεμιστήρας. ·  Τριάντα οκτώ φυσίγγια. 
Δικογραφία σχηματίσθηκε από το Τ.Α. Παλλήνης και οι συλλη-
φθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ
4 εκατ. οφειλέτες στον προθάλαμο του TAXIS

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΣΔΑ:

Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 2-0 ΤΟΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

Συνεχίζοντας τον φρενήρη καλπασμό του ο
Ακράτητος Ανω Λιοσίων στο τοπικό ντέρμπι
επικράτησε του Εθνικού Πανοράματος με 2-0.
Τα τέρματα της ομάδος του Γιώργου Μαύρου
σημείωσαν ο Καράπαπας 29' και Παρασίδης
80'.

Διαιτήτευσε ο Δημητρόπουλος.
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: Σαββόπουλος, Καμπέ-

ρης(79'Κοκούλης), Ζησούδης, Καράππαπας,
Λαβρεντίεβ(82'Χριστοδούλου), Πλαβού-
κος(59'Παρασίδης), Λούντζης, Καλέμι, Ντά-
μπος, Τσιγγόπουλος, Αγκάνοβ.

Ο ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ 2-1
ΤΗΝ ΖΟΦΡΙΑ

Ο ΠΑΟΚ Μάνδρας συνεχίζοντας τις έξοχες
εμφανίσεις του επικράτησε της ουραγού
Ζοφριάς με 2-1. Τα τέρματα της ομάδος του 

Γιώργου Σωτήρχου  σημείωσαν οι: Καζαντζί-
δης με πέναλτι 20' και Δρούγγος 70'. Αξίζει να
σημειωθεί ότι οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι στο
74' με τον Στέρπη.

Διαιτήτευσε ο Σταθόπουλος που απέβαλε
στο 65' τους Καζαντζίδη(Π) και Μουέ(Ζ).

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ: Τσέπερης, Μπόνο, Τσια-
νάκας, Δρούγγος, Πανοηλίας, Θεοδωρόπου-
λος(59'Σακόβ), Λάλας(46'Κόρμαλης), Καζα-
ντζίδης,Μπέλσης(46'Παπακωνσταντίνου).                                                                                     

ΑΠΕΔΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
Ο ΑΤΤΑΛΟΣ  2-1

Ο Ατταλος Νέας Περάμου πέτυχε σημαντική
νίκη στο γήπεδο παραλίας Ασπροπύργου
αφού επικράτησε του σκληροτράχηλου Κριού
με 2-1 και βρίσκεται ξανά στο κυνήγι της ανό-
δου.

Τα τέρματα της ομάδος του Γιώργου Ανανιά-
δη σημείωσε οι: Μονέ 6' Κουσίδης 60'. Για
λογαριασμό της ομάδος του Νίκου Τσάμογλου
σκόραρε ο Ζώτος 15'.

Διαιτήτευσε ο Αλιάγας με βοηθούς
τους: Καπρέτσο και Πατέστη.

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Ζερζελί-
δης,Μίχος,Καλοειδάς (46' Γεροδή-
μος),Σίνος Λ.,Σίνος Ε.,Σύρος,Βαλ-
μάς,(λ.τρ. 62' Παυλάκης),Τόλας,Πανα-
γιώτου (75'
Αθανασόπουλος),Πέγκος,Ζώτος.

ΑΤΤΑΛΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: Πορανί-
δης,Φραγκόπουλος,Κουτσομύτης,Στά-
θης,Ευσταθιάδης,Ασλανίδης,Μπαγδά-
τογλου, Τζελάι (73'
Αριστόπουλος),Μονέ,Κουσίδης, Κουιμ-
τσίδης.

ΚΟΛΛΗΣΑΝ ΣΤΟ ΜΗΔΕΝ
ΑΡΓΩ-ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Δεν ανέδειξε νικητή το ντέρμπι της
Β΄κατηγορίας ανάμεσα στην Αργώ Μεγά-
ρων και τον Ηρακλή Ελευσίνας αφού το
σφύριγμα της λήξης του διαιτητή Κώστα
Κουντουριώτη βρήκε τις δύο ομάδες ισό-
παλες χωρίς γκόλ. Μοιρασμένη ήταν η
υπεροχή και για τις δύο ομάδες. Στο
πρώτο 45' ο Ηρακλής και στην επανάλ-
ξψη η Αργώ.

Διαιτητής ο Κουντουριώτης. Βοηθοί:
Πρέντζας-Μουγιακάκος.

ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπονητής Ιερόθο-
ες Μαργέτης): Ανδρέου, Στρατούρης Χ.,
Μητρόπουλος, Γελάδας, Στρατούρης Σπ.,
Βοϊδήλας, Τσιούνης(87' Μπέλσης Κ.),
Καλλιπέτσης (90' Στρατούρης Ε.), Πομώ-
νης, Σαμπάνης (90+ Μανθόπουλος),

Ζουμπουρλής.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(προπονητής

Μιχάλης Κατσάφαρος): Φωτιάδης,Αξιώ-
της Γ.,Λυμπέρης, Άγγος, Φιλιππής, Τσο-
λερίδης, Ψιμουλάκης, Πέππας, Κατσά-
φαρος, Καρκαμπάτσης (80' Παροτσίδης),
Μουράτι (60' Ταλαβερίδης).

ΑΚΟΜΑ ΒΑΖΕΙ ΓΚΟΛ 
Ο ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ...

Πολυβόλο ο Ελευσινιακός συνέτριψε
τον Αστέρα Ανω Λιοσίων με 7-0. Σε
πολλά κέφια οι γηπεδούχοι κατάφεραν να
επιβάλλουν τον δικό τους ρυθμό και να
διαλύσουν την ασταθέστατη γραμμή των
φιλοξενουμένων.

Τα τέρματα σημείωσαν οι: Πηλίδης 2(71'
85'), Εφραιμίδης 36' Μυλωνάς
(56),Παπαδόπουλος (60'),Τυρλής (65'
πεν.),Χαραλαμπίδης (90').

Χωρίς προβλήματα η διαιτησία του
Φαρμάκη. Βοηθοί: Χαμπηλάι-Βεζυράκης.

ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Καπνογιάννης, Οικο-
νομόπουλος, Τυρλής, Πηλίδης,Μυλωνάς,
Σγουρόπουλος,Εφραιμίδης,Κουσιορής
(55' Χαραλαμπίδης),Παπαδόπουλος (62'
Βατούγιος),Πανιτσίδης (Πέππας
65'),Απαζίδης. 

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ:Κρητικός,Παπαϊωάννου,Σμαϊ-
λης,Θηβαίος,Κωστόπουλος,Βείζι,Βασι-
λείου,Κληματιανός (85' Τσεβάς 85'),Καλ-
λίνικος, Κουκουρδέλης, Σιδηρόπουλος.

ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ--   ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ
MSc. MSc. Πανεπιστημίου ΑθηνώνΠανεπιστημίου Αθηνών

•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

•ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
•ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

•ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

Φυλής 3, 3ος όροφος  (έναντι Ταχυδρομείου) - Ασπρόπυργος
Τηλ./fax:  210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

Η KSM Human Resources ΕΛΛΑΣ.  
για λογαριασμό μεγάλης εταιρείας πελάτη της στον

χώρο των πετρελαιοειδών,  
ζητεί Υπαλλήλους Πρατηρίου Καυσίμων 

για τη λειτουργία του ιδιολειτουργούμενου 
πρατηρίου καυσίμων στην Μαγούλα 

και στην Ν Πέραμο.
Απαραίτητα κάτοικος Μεγάρων, Ελευσίνας, 

Ασπροπύργου, Νέας Περάμου,Μάνδρας,Μαγούλας.

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών 
στο στο mail: cv@ksmhr.gr mail: cv@ksmhr.gr 

ή μέσω ή μέσω fax fax στον αριθμό 2118008866.στον αριθμό 2118008866.

22.5.14

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

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

τρυπάνι) σε λογική τιμή.
Πληροφορίες  στο 210 5548930 

ή στο 6972203340

8.11.14

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

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

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

- Θεραπεία τενοντίτιδων 
με αυτόλογους βιολογικούς 

παράγοντες PRP

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

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

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

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

16.11
.12
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(18.3.13)

21.11.11

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων 
και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισμός, 

- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονοκα-
τοικία 100τμ με ηλιακό, θέρ-
μανση, τζάκι, πάρκινγκ. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 6948 911
222 κα Βασιλείου. (22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επιπλω-
μένο οροφοδιαμέρισμα 90 τμ
στη Μάνδρα, πλησίον της
κεντρικής πλατείας, σε διώρο-
φη οικοδομή, επί οικοπέδου
500 τμ, με κήπο. Ενοίκιο:450
ευρώ. Είναι σε άριστη κατάστα-
ση, διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-
ση, κλιματισμό και θέση σταθ-
μεύσεως. Τηλ επικοινωνίας:
210-5555391, 6937895583

Ενοικιαζ́εται ισογ́εια κατοικιά
60 τμ στην Ελευσιν́α, με

αυτο-́ νομη θερ́μανση. Τηλ.
επικοινω νιάς 6977680930.
(16.7.14)

Ενοικιάζεται στη Μάνδρα δια-
μέρισμα 125 τ.μ.ισόγειο σε διό-
ροφη οικοδομή, 3 κρεββατοκά-
μαρες, 2 μπάνια, ηλιακός, επι-
δαπέδια θέρμανση, ΔΕΗ &
ΕΥΔΑΠ πληρωμένα λόγω
φωτοβολταϊκών. 450€/μήνα
συζητήσημη. Τηλ:
6987165866, κος Τσάμος.
(5.5.14)(5.5.14)

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη
θέρμανση, στην οδό Κοντούλη ,
πλησίον Δημοτικού πάγκινγκ
Τηλ. 2105542610 ( 10.4.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυγο

διαμέρισμα 60 τμ με ηλιακό,,
αυτόνομη θέρμανση, θέση
p a r k i n g .
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τελειόφοιτος Μαθηματικού

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

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

6944132114 (30.1.14)

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

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται κοπέλα που να γνω-

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

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

Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει τη

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

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

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Αλ.
Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα210-5572695,
6932215870

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

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος 
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ

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

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

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

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

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

Χάθηκε σκυλάκι στον Ασπρόπυργο την Παραμονή 
της Αγίας Παρασκευής.

Είναι γκριφόν ημίαιμο.Ακούει στο όνομα Ρούντυ.
Φοράει μπεζ κολάρο για σκνίπες

Έχει πιο κοντό μαλλί απ’ ό,τι στην φωτογραφία.
Είναι μεγάλο σε ηλικία.

Χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή.
Όποιος το βρει να επικοινωνήσει στο 210-5571404

ή στο 6937280948 με την κα Τσίγκου

Νέος 35 ετών
ψάχνει σοβαρή

γνωριμία με
κοπέλα. 

Τηλέφωνο
6946455806
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

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

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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ΟΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.
ΑΤΤΙΚΗΣ, σε συνερ-
γασία με τον Σύλλογο

Δρομέων Υγείας Ελευσίνας
(ΣΔΥΕ) και τον Δήμο Ελευσίνας
(ΝΠΔΔ - ΠΑΚΠΠΑ), θα διοργα-
νώσει και πάλι τον Αγώνα 6 και
12 ωρών μέσα σε στάδιο, το
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014,
στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. 

Η διεύθυνση είναι Θηβών
165, Ελευσίνα και η είσοδος
γίνεται από την οδό Πλάτωνος. 

Οι Αγώνες θα ξεκινήσουν και
οι δύο στις 7.00 το πρωί. Οι
συμμετέχοντες στις 6 ώρες θα
τερματίσουν στις 13:00 και οι
απονομές θα γίνουν στις 13:30,
ενώ οι των 12 ωρών θα τερμα-
τίσουν στις 19:00 με απονομές
στις 19:30.

- Δεν υπάρχουν όρια και προ-
ϋποθέσεις συμμετοχής.

- Αιτήσεις συμμετοχής θα
υποβάλλονται ηλεκτρονικά
μέσω του site του συλλόγου
www.apollonrunnersclub.gr . Το
link για την υποβολή αίτησης
συμμετοχής είναι:
http:/ /www.apol lonrunner-
sclub.gr/registration/agonas-6-
12-oron-dimotiko-stadio-elefsi-
nas-6-12-2014

- Κάθε συμμετέχων θα κατα-
βάλλει μαζί με το δελτίο-φόρμα
συμμετοχής το αντίτιμο των 20
ευρώ για το 6ωρο ή 30 ευρώ

για το 12ωρο, που θα καλύ-
πτουν τα έξοδα ηλεκτρονικής
χρονομέτρησης (chip) και για
τους δυο αγώνες. Ο συμμετέ-
χων αθλητής θα αναγράφει το
όνομά του στο έντυπο κατάθε-
σης, στο λογαριασμό του συλ-
λόγου:

ΤΡΑΠΕZA EUROBANK
ERGASIAS A.E. (NTT)

Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ
00260602830200575455

IBAN GR86 0260 6020 0008
3020 0575 455

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΑΠΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
και θα το αποστέλλει Ηλεκτρο-
νικά: sta-tsi@hotmail.com Αυτή
η διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου προστατεύεται
από κακόβουλη χρήση. Χρειά-
ζεται να ενεργοποιήσετε την
Javascript για να τη δείτε. ή
info@apollonrunnersclub.gr. Σε
περίπτωση αδυναμίας απο-
στολής e-mail, θα το αποστέλ-
λει με fax: 210-5317826 (τηλ. &
fax).

- ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν κατατε-
θούν τα χρήματα της ηλεκτρονι-
κής χρονομέτρησης δεν θα
υπάρχει η δυνατότητα συμμε-
τοχής στον αγώνα.

- Θα υπάρξει πλήρης κάλυψη
όσο αφορά την τροφοδοσία
των αθλητών με νερά, χυμούς,
αναψυκτικά, φρούτα, ξηρούς
καρπούς, σοκολάτες, γλυκά-

αλμυρά snacks. Παράλληλα θα
υπάρχει πλήρης ιατροφαρμα-
κευτική κάλυψη και παρουσία
φυσιοθεραπευτών κατά την
διάρκεια και μετά το τέλος του
αγώνα.

- Για όσους το επιθυμούν να
έχουν δικά τους υγρά, τροφές
και ό,τι άλλο, θα το παραδώ-
σουν στην οργανωτική επιτρο-
πή 1 ώρα πριν τον αγώνα για
να τοποθετηθεί σε ξεχωριστό
τραπέζι τροφοδοσίας.

- Όλοι οι αθλητές που θα συμ-
μετέχουν και στους 2 αγώνες
πρέπει να παρευρίσκονται
στον χώρο εκκίνησης (Γραμμα-
τείας) 1 ώρα πριν την εκκίνηση
(06.00).

- Θα δοθούν αναμνηστικά
μετάλλια και διπλώματα σε
όλους και τιμητικά κύπελλα
στους 6 πρώτους άνδρες και 3
πρώτες στις γυναίκες και στους
δύο αγώνες.

- Τους αθλητές και τους θεα-
τές, θα εμψυχώνει και θα κρα-
τάει «ανεβασμένους» δυνατή
μουσική από Dj της περιοχής
μας, που θα «τρέξει» και αυτός
με τα CD του στον δικό του
12ωρο «Μουσικό Αγώνα»!!

Με αθλητικούς χαιρετισμούς,
Τα Διοικητικά Συμβούλια των:
Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ.

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΝΠΔΔ-ΠΑΚΠΠΑ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΣΔΥΕ

ΑΓΩΝΑΣ 6 ΚΑΙ 12 ΩΡΩΝ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Μεγαλώνει διαρκώς η λίστα με τις πολυεθνικές
βιομηχανίες που επιλέγουν τον Πειραιά ως
πύλη εισόδου και τους ελληνικούς σιδηρό-

δρομους ως όχημα για τη μεταφορά των προϊόντων
τους προς την Κεντρική Ευρώπη.

Ειδικότερα, η Cosco, μετά τις συμφωνίες που έκλεισε
με τις Hewlett-Packard, Huawei Technologies και ZTE
Corp, προκειμένου να εισάγουν ένα ποσοστό των φορ-
τίων τους στην Ευρώπη μέσω του λιμανιού του Πειραιά
και του σιδηροδρομικού δικτύου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που
φτάνει πλέον μέσα στο Σ.ΕΜΠΟ, σειρά πήρε, σύμφω-
να με πληροφορίες της αγοράς, η SONY.

Οπως τόνισε σε δηλώσεις του στο Bloomberg ο εμπο-
ρικός διευθυντής της εταιρείας Τάσος Βαμβακίδης, η
νέα εταιρεία που προστέθηκε στην ομάδα των τριών
που διακινούσαν ήδη τα εμπορεύματά τους μέσω του
Πειραιά -της κινεζικής Huawei Technologies, της ZTE
και της αμερικανικής Hewlett  Packard- είναι κατασκευ-
άστρια ηλεκτρονικών ειδών και δεν έχει έδρα την Κίνα, 

αλλά δεν αποκάλυψε την επωνυμία για λόγους, όπως
ανέφερε, ασφάλειας.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ναυτεμπο-
ρικής», η εταιρεία αυτή είναι η ιαπωνική SONY.

Τα προϊόντα των τεσσάρων πολυεθνικών ομίλων που
χρησιμοποιούν το λιμάνι του Πειραιά και το σιδηροδρο-
μικό δίκτυο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ  κατευθύνονται στην
Αυστρία, στην Ουγγαρία, στην Τσεχία και τη Σλοβακία,
δήλωσε ο κ. Βαμβακίδης.

Μέσα στον Νοέμβριο η ΣΕΠ άρχισε επίσης να δέχεται
εμπορεύματα που φθάνουν σιδηροδρομικά από την
Κεντρική Ευρώπη για διανομή τους στην Ελλάδα με
φορτηγά ή για την περαιτέρω θαλάσσια μεταφορά τους
σε προορισμούς του εξωτερικού.

Πρόκειται για «μία υπηρεσία που προσπαθούμε να
επεκτείνουμε» σημείωσε ο κ. Βαμβακίδης, προσθέτο-
ντας ότι στο πλαίσιο αυτό ο Πειραιάς έχει την ευκαιρία
να καταστεί κέντρο διανομής για την Ευρώπη, τη Μέση
Ανατολή και την Αφρική.

Η μεγάλη επένδυση

Την ίδια στιγμή ο διευθύνων σύμβουλος της Cosco στο
λιμάνι του Πειραιά Captain Fu Cheng Qiu σε δηλώσεις
του στη «Wall Street Journal» τόνισε: «Εχουμε επιτύχει
στον Πειραιά», προσθέτοντας ότι τα πράγματα δεν φαί-
νονταν ευοίωνα στο 2009, καθώς «τότε υπήρχε η χρημα-
τοπιστωτική κρίση και δεν είχαμε δουλειές».

Η αμερικανική εφημερίδα αναφέρει ότι η επένδυση της
κινεζικής εταιρείας Cosco στο λιμάνι του Πειραιά κατα-
τάσσεται ως μία από τις πιο επιτυχημένες ιδιωτικοποιή-
σεις των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα.

«Σήμερα, η Cosco έχει κατασκευάσει έναν νέο προβλή-
τα στο λιμάνι που δημιούργησε 1.000 θέσεις εργασίας,
καταλαγιάζοντας εν πολλοίς τη συνδικαλιστική αναταρα-
χή», σημειώνει η εφημερίδα και προσθέτει ότι «η Cosco
έχει μεταμορφώσει το λιμάνι του Πειραιά σε ένα από τα
μεγαλύτερα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα της Μεσογεί-
ου».

«Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1961 στην Κίνα, επένδυ-
σε στην Ελλάδα μετά από μία δεκαετία επενδύσεων σε
μειοψηφικά πακέτα μετοχών σε άλλα λιμάνια εκτός -στη
Σιγκαπούρη, το Σουέζ και την Αντβέρπ. Η επένδυσή της
στον Πειραιά, τον οποίο μετέτρεψε σε βάση, συνέβαλε
στην εκτόξευση της Cosco στους μεγαλύτερους διαχειρι-
στές λιμενικών εγκαταστάσεων στον κόσμο».

Σημειώνεται ότι η Cosco, εφόσον την ερχόμενη Τρίτη
εγκριθεί από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά η συμφωνία
που έχουν κάνει, σχεδιάζει να επενδύσει ακόμα 230 εκατ.
ευρώ στο Σ.ΕΜΠΟ.

Το έργο αφορά την επέκταση του προβλήτα ΙΙΙ, ώστε το
2021 όταν και θα ολοκληρωθεί η επένδυση να μπορούν
να διακινηθούν από τις εγκαταστάσεις της ΣΕΠ περισσό-
τερα από 6,2 εκατ. teu σε ετήσια βάση.

Παράλληλα η κινεζική εταιρεία συμμετέχει και στον δια-
γωνισμό πώλησης του 67% του μετοχικού κεφαλαίου του
ΟΛΠ, τον οποίο έχει σε εξέλιξη το ΤΑΙΠΕΔ.

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΕΛΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ; 
Η πολυεθνική Sony ανεβαίνει στο τρένο των Cosco-ΤΡΑΙΝΟΣΕ


