
Επίσκεψη του Πάρι
Κουκουλόπουλου

σήμερα στα Μέγαρα

Είναι κεντρικός
ομιλητής σε 

εκδήλωση που
διοργανώνει η

Ν.Ε. ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
Δυτ. Αττικής.

Συνάντηση Μ. Σελέκου
με τον Διοικητή του

στρατοπέδου 
Καραϊσκάκης Α', για τα

πλημμυρικά 
φαινόμενα της περιοχής 

Αναμένονται σύντομα παρεμβάσεις για την διευθέτηση 
των ρεμάτων και την παρεμπόδιση φερτών υλών

«ΧΤΥΠΑ Η ΚΑΜΠΑΝΑ»
ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το πρόστιμο 22 εκατ. ευρώ 
καλούνται να πληρώσουν 

περιφέρειες και δήμοι 

ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΚΑΤΑΝΥΞΗΣ 
Ο εορτασμός του Αγίου Στυλιανού στο Ζεφύρι 

ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο
ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

Σύλληψη 26 οδηγών ταξί για
παράνομες "κούρσες"
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Τιμή : 0,01€ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

κ.2239

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

''ΧΑΡΜΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ''
ΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ 3-0 

ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΑ 

ΑΠΕΔΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΝΔΡΑ
Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕ 1-0

Ο ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ
ΠΗΡΕ ΒΑΘΜΟ
ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ 
ΜΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 
2-2 ΣΤΗΝ ΒΑΡΔΑ2-2 ΣΤΗΝ ΒΑΡΔΑ

Εθελοντική 
Αιμοδοσία στο δήμο

Ελευσίνας 

Σε συνεργασία
με το «Θριάσιο»
Νοσοκομείο και
τον «Σύλλογο

Εθελοντών 
Θριασίο

«Εγγύηση για τη νεολαία»
από το ΕΣΠΑ

Αξιοποίηση 8.000 ανέργων
έως 24 ετών, που ανήκουν 

σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΔΩΝ
ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ 

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

Επιχείρηση καθαριότητας
σε αγωγό στη Ζωφριά 

Απομακρύνθηκαν δεκαπέντε φορτηγά 
απορριμμάτων και λάσπης. 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ 33 ΤΟΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ 
Προς τις τρίτεκνες οικογένειες τηςΠρος τις τρίτεκνες οικογένειες της

Περιφερειακής Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικού Τομέα ΑθήναςΕνότητας Δυτικού Τομέα ΑθήναςΣελ: 5

Σελ: 7

Σελ: 4

Σελ: 10-12Σελ: 5

Σελ:  3

Σελ: 7

Σελ: 6

Σελ: 2-4

Σελ: 7

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 7 ΟΥΚΡΑΝΟΙ 
ΣΤΑ 30 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΟΙ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ

«Φορτίο-μαμούθ» 
με 90 εκατ. λαθραία 

τσιγάρα σε πλοίο στην
Πάχη Μεγάρων

Σελ: 3

ΘΡΙΛΕΡ Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Αποδυναμωμένος
ο Γ. Δρίκος, σε
σχέση με τις 
εκλογές του
Μαίου 2014. 

Άνοδος για Θ.
Πανωλιάσκο 

και Ι. Κριεκούκη 
Σελ: 3 Σελ: 2



ΘΡΙΛΕΡ Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Αποδυναμωμένος ο Γ. Δρίκος. Άνοδος 

για Θ. Πανωλιάσκο και Ι. Κριεκούκη 

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Αθλητικά:

Ανέστης Τσακίρογλου

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4
19300 Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα

 IBAN: GR72 0110 2000 0000   2004 4032 660

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου

 Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

τις απόψεις της εφημερίδας

Ελευσίνα

Μιχαήλου Αρίστη -
Γαβριέλα Α. Δήμη-

τρος 54,
Τηλέφωνο:
2105549968

Ασπρόπυργος
Πολίτη Ματίνα Η.

Καποδιστρίου 27 &
Μιαούλη,

2105570067

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Μοσχογιάννη Σπ.
Δημαρχείου 15, 

Άνω Λιόσια, 
Τηλέφωνο:
2102475470

Αχαρνές

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ
ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΜΗΛΟΜΠΑΤΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΕ 

Αθηνών 23,
2102465432

Γκίκα Σοφ-Ακριβή Κ.
Αριστοτέλους 260,

2102448558

Μάνδρα
Κληρονόμων 
Βασιλείου Ισ.

Στρατηγού Ρόκκα
Νικολάου 67,
2105555236

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

3, 7, 11, 14, 18, 22, 26, 30.

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Νεφωσεις
και σκόνη
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 14 έως 20
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αρετή, Αρετούσα, Θεόκλητος,

Ιακώβ, Φιλάρετος

2 - ΘΡΙΑΣΙΟ Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014

Στ ο
ν ή μ α
θα κρι-

θεί το ποιος
θα περάσει
τελικά στο β’
γύρο των επα-
ναληπ τ ι κών
εκλογών στο
Δήμο Μάν-
δρας - Ειδυλ-
λίας, όπως
ήταν εξάλλου
αναμενόμενο
ότι θα χρεια-
σθούν δύο
Κυριακές για
να επιλέξουν
οι δημότες τη
νέα δημοτική
αρχή. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα από τα
εκλογικά κέντρα - εχθές το βράδυ-   ο Γεώργιος Δρίκος
εμφανιζόταν αποδυναμωμένος με χαμηλότερα ποσοστά
σε σχέση με τις εκλογές του Μαίου, ενώ άνοδο στις προ-
τιμήσεις των ψηφοφόρων κατέγραφε ο Αθανάσιος
Πανωλιάσκος καθώς και η  Ι. Κριεκούκη. 

Η  συμμετοχή του κόσμου πάντως -σε σχέση με τον
Μάιο -  ήταν χαμηλή (υπολογίσθηκε γύρω στο 40%),
ενώ η μεγαλύτερη αποχή σημειώθηκε στα Βίλλια.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αργά εχθές το βράδυ, ο
συνδυασμός του Γ. Δρίκου συγκέντρωνε 35% έως 37%
από 38% που είχε συγκεντρώσει στον α΄γύρο του
Μαίου 2014, ενώ ο συνδυασμός του Θ. Πανωλιάσκου
συγκέντρωνε το 30% - 31% από 27,72% και γύρω στο
30%-31%  συγκέντρωνε επίσης η κα Κριεκούκη  από
28,8% και τέλος ο συνδυασμός του Χαρ. Θεοδώρου
λάμβανε περίπου 2% - 2,5% από 3,7% . 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, εάν τελικά
ισχύσουν, διαπιστώνεται πτώση του νυν δημάρχου Γ.
Δρίκου και άνοδο των Θ. Πανωλιάσκο και Ι. Κριεκούκη,
οι οποίοι οριακά ένας από τους δύο θα διεκδικήσει τη 2η
θέση. 

Υπενθυμίζεται ότι στον δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας, οι

επικεφαλής του δεύτερου (Ι. Κριεκούκη) και τρίτου τότε
συνδυασμού (Αθ. Πανωλιάσκος) είχαν προσφύγει κατά
της επανεκλογής του Γιώργου Δρίκου, καθώς το μήκος
των ψηφοδελτίων που κατέβασε στις εκλογές ο συνδυα-
σμός του κ. Δρίκου την πρώτη Κυριακή (18/5) ήταν μερι-
κά εκατοστά κοντύτερο και πλατύτερο από αυτό που
προβλέπει η εκλογική νομοθεσία.

Δεύτερη σε ψήφους είχε έρθει  η υποψήφια Ιωάννα
Κριεκούκη, η οποία για δεύτερη φορά αναμετρήθηκε με
τον κ. Δρίκο χωρίς  επιτυχία. 

Τα αποτελέσματα των εκλογών του Μαΐου είχαν ως
εξής:

Γιώργος Δρίκος (ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ): α΄γύρος: 38,01%,
4.729 ψήφοι –  β΄ γύρος: 51,88%  5.837 ψήφοι

Γιάννα Κριεκούκη  (ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ): α΄
γύρος: 28.88%, 3.595 – β΄ γύρος: 48,12%  5.414 ψήφοι

Θανάσης Πανωλιάσκος (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ):
27,72%, 3449

Χαράλαμπος Θεοδώρου (Λαϊκή Συσπείρωση): 3,70%,
460

Ελένη Κώνστα (ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΜΑΝΔΡΑΣ–ΕΡΥΘΡΩΝ- ΒΙΛΙΩΝ-ΟΙΝΟΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ): 1,68% – 209 ψήφοι.

Το πρόστιμο των 20 εκατ. ευρώ προέκυψε πολλαπλασιά-
ζοντας το βασικό πόσο των 220 ευρώ με τις 3.258 ημέ-
ρες παράβασης της χώρας 

Η Ελλάδα είχε καταδικαστεί το 2005 για τη λειτουργία 1.125
παράνομων χωματερών και της δόθηκε παράταση χρόνου έως
το 2011 προκείμενου να συμμορφωθεί, κάτι το οποίο δεν έκανε
επαρκώς. Σημερα εκτιμάται ότι λειτουργούν ακόμη 60-70 χωματε-
ρές, κυρίως στα νησιά.

«ΧΤΥΠΑ Η ΚΑΜΠΑΝΑ» ΤΗΣ Ε.Ε. 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το πρόστιμο 22 εκατ. ευρώ 
καλούνται να πληρώσουν 
περιφέρειες και δήμοι 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ.4
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«Φορτίο-μαμούθ» 
με 90 εκατ. λαθραία τσιγάρα

σε πλοίο στην Πάχη Μεγάρων

Στην κατάσχεση οχημα-
ταγωγού πλοίου, που
μετέφερε εννέα Φ/Γ

οχήματα έμφορτα με ποσότη-
τες λαθραίων τσιγάρων, που
εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα
90.000.000 τεμάχια, προέβη-
σαν, τις πρώτες πρωινές
ώρες του Σαββάτου , στελέχη
του Λιμενικού Σώματος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής. 

Η επιχείρηση πραγματοποι-
ήθηκε στην περιοχή “ΑΓΙΑ
ΤΡΙΑΔΑ” Πάχης Μεγάρων και
περιλαμβάνει, επίσης, την
κατάσχεση ενός Φ/Γ στην
ξηρά, καθώς και την σύλληψη επτά αλλοδαπών μελών
πληρώματος. 

Ειδικότερα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, διεξή-
χθη συντονισμένη επιχείρηση δυνάμεων του Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής - Πλοίο Ανοιχτής
Θαλάσσης, σκάφος και στελέχη της Μονάδας Υποβρυχίων
Αποστολών - αποτέλεσμα της οποίας ήταν ο εντοπισμός
του εν λόγω πλοίου, το οποίο επιχειρούσε λαθραία εκφόρ-
τωση εννέα Φ/Γ οχημάτων και του λαθραίου φορτίου τους,
σε προβλήτα της περιοχής “ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ” Πάχης Μεγά-
ρων. 

Ταυτόχρονα, προσωπικό των αρμόδιων Διευθύνσεων
Ασφάλειας και Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ακινητοποίησε επί της ακτής ένα ακόμη Φ/Γ όχημα, που
συμμετείχε στην προαναφερθείσα παράνομη δραστηριότη-
τα. 

Επισημαίνεται ότι, η συγκεκριμένη ποσότητα λαθραίων
τσιγάρων αποτελεί τη δεύτερη σε μέγεθος που έχει κατά-
σχει το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέχρι σήμερα και η ακριβής καταμέ-
τρησή της θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες Τελωνειακές
Αρχές. 

Υπογραμμίζεται ότι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το
ύψος των διαφυγόντων δασμών ανέρχεται σε περίπου
30.000.000 ευρώ! 

Αξίζει τέλος να αναφερθεί η σπουδαιότητα του εγχειρήμα-
τος του σημερινού περιστατικού καθόσον η εγκληματική
ομάδα που εκμεταλλευόταν το συγκεκριμένο πλοίο προέ-
βαινε σε συνεχείς μετονομασίες του, γεγονός που καθι-
στούσε ιδιαίτερα δυσχερή τον εντοπισμό του από τις Υπη-
ρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο
Ελευσίνας, ενώ για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο αρμό-
διος Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών για τις περαι-
τέρω ενέργειες.

O Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώ-
της, από τη Νέα Υόρκη όπου πραγματοποιεί προγραμμα-
τισμένη επίσκεψη, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αρχη-
γό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντι-
ναύαρχο Λ.Σ. Αθανασόπουλο Αθανάσιο, μέσω του οποίου
εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στα στελέχη του
Λιμενικού Σώματος που συμμετείχαν σε μία ακόμη πολύ
σημαντική επιτυχία για την καταπολέμηση του οργανωμέ-
νου εγκλήματος.

Στην τελική φάση βρίσκεται το νέο
ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Εγγύηση
για τη νεολαία», το οποίο θα επικε-
ντρώνεται στην αξιοποίηση 8.000
νέων ανέργων έως 24 ετών, που
ανή κουν σε ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες.

Το «Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης
Παρέμβασης για νέους έως 24 ετών
και ευπαθών κοινωνικών ομάδων»,
το οποίο έχει πάρει το πράσινο φως
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα
στοχεύει σε δράσεις κατάρτισης και
στη δημιουργία θέσεων απασχόλη-
σης για έως και 8.000 εγγεγραμμέ-
νους στον ΟΑΕΔ ανέργους.

Η νέα πρωτοβουλία αποτελεί
μέρος του ευρύτερου προγράμματος
«Εγγύηση για τη Νεολαία» που θα
ολοκληρωθεί το 2020 και αφορά
νέους που βρίσκονται εκτός εργα-
σίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης,

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων
που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοι-
νωνικού αποκλεισμού και των νέων
από περιθωριοποιημένες κοινότη-
τες.

Στόχοι του προγράμματος, μεταξύ
άλλων, η ενίσχυση της απασχόλη-

σης των νέων και των γυναικών
μέσω ενεργητικών μορφών απασχό-
λησης και η ενεργοποίηση των
μακροχρόνια ανέργων και των ατό-
μων από ειδικές κοινωνικές ομάδες,
που απειλούνται περισσότερο από
τον αποκλεισμό από την αγορά

εργασίας μέσω της εφαρμογής ειδι-
κά στοχευμένων δράσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατι-
κού Δυναμικού θα στείλει τις επόμε-
νες εβδομάδες τις προτάσεις του στο
υπουργείο Εργασίας, ενώ στη συνέ-
χεια η Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης
του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού», θα προχωρήσει στο
έλεγχο της πληρότητας των υποβλη-
θέντων προτάσεων.

Πάντως στελέχη του υπουργείου
Εργασίας υπογραμμίζουν στo
«Εργασία» ότι με τα τωρινά δεδομέ-
να το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις
αρχές του νέου έτους. Υπενθυμίζεται
ότι στο πλαίσιο των προγραμμάτων
αυτών, συνολικά την επόμενη τριετία
θα δοθούν από την ΕΕ 6 δισ. ευρώ,
εκ των οποίων 160 εκατ. ευρώ αφο-
ρούν την Ελλάδα.

«Εγγύηση για τη νεολαία» από το ΕΣΠΑ
Αξιοποίηση 8.000 ανέργων έως 24 ετών, που ανή κουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Συνάντηση Μ. Σελέκου 
με τον Διοικητή του στρατοπέδου 

Καραϊσκάκης Α', για τα 
πλημμυρικά φαινόμενα 

της περιοχής 

Αναμένονται σύντομα παρεμβάσεις 
για την διευθέτηση των ρεμάτων και την

παρεμπόδιση φερτών υλών

Εποικοδομητική ήταν η συνάντηση μεταξύ
του Δημάρχου Χαϊδαρίου Μιχάλη Σελέκου
και του  Διοικητή του στρατοπέδου Καραϊ-

σκάκης Α', με αντικείμενο τη λήψη κοινών δράσε-
ων  για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαι-
νομένων στην περιοχή. 

Ο κ. Σελέκος συνοδευόμενους από αιρετούς του
δήμου και μηχανικούς του Στατού επισκέφθηκε
πολλά σημεία του στρατοπέδου και συζήτησε με
τον Διοικητή  διεξοδικά  τα μέτρα που  πρέπει να
παρθούν, ώστε τα νερά από το στρατόπεδο να
διοχετευθούν και να πέσουν στον αγωγό της Ιερού
Λόχου. Υπήρχε εμφανής διάθεση από πλευράς
Διοίκησης στρατοπέδου ώστε να λυθεί το πρόβλη-
μα και δεσμεύτηκαν εντός του μήνα Δεκεμβρίου
να ξεκινήσουν κάποια έργα, για την βελτίωση των
υποδομών, την διευθέτηση των ρεμάτων και την
παρεμπόδιση φερτών υλών. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν, ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικής Υπηρεσίας Ηλίας Βαρυτιμιάδης, ο Τεχνι-
κός Σύμβουλος Γιώργος Τερζάκης, Μηχανικοί του
στρατού και προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας
Χαϊδαρίου.
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Στην 4η Ετήσια Συνέλευση 
για την Αντιμετώπιση 
της Φτώχειας η ΠΕΔΑ

Στην 4η Ετήσια Συνέλευση για την Αντιμετώ-
πιση της Φτώχειας στις Βρυξέλλες συμμετείχε
η ΠΕΔΑ. 

Αναλυτικότερα, το διήμερο 20-21 Νοεμβρίου 2014, ο
Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α. και Δήμαρχος Νέας Ιωνίας,
Ηρακλής Γκότσης, συμμετείχε στην 4η ετήσια συνέλευ-
ση για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνι-
κού αποκλεισμού στις Βρυξέλλες.

Η συνέλευση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προ-
έδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς
και της Επιτρόπου, Μαριάν Τίσεν, που είναι αρμόδια
για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις
δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμι-
κού.

Το βασικό θέμα της συνάντησης ήταν η κοινωνική και-
νοτομία ως βασικό μέσο για την αντιμετώπιση των κοι-
νωνικών προκλήσεων και τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των Ευρωπαίων πολιτών, ενώ στις επιμέρους
συναντήσεις εργασίας, παρουσιάστηκαν νέες ιδέες και
μοντέλα για την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματι-
κότητας, για την καλύτερη χρήση των διαθέσιμων
πόρων, καθώς και για την ενθάρρυνση των συμπράξε-
ων μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην παρο-
χή κοινωνικών υπηρεσιών.

Στο συνέδριο συμμετείχαν 700 εκπρόσωποι από τις
Ευρωπαϊκές Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές, τα
θεσμικά Όργανα της Ε.Ε., ΜΚΟ, Κοινωνικά Ερευνητικά
Κέντρα, κ.α.

Άνοιξε ο δρόμος για την 
ενεργειακή αναβάθμιση 
2 σχολείων στο δήμο Ιλίου 

Μετά τις συντονισμένες προσπάθειες του
Δήμου Ιλίου ανοίγει ο δρόμος για την ενεργει-
ακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων
στο 4ο και 10ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου, με την
υπογραφή της σύμβασης του έργου, προϋπο-
λογισμού 649.535 ευρώ.
Το παραπάνω έργο θα πραγματοποιηθεί στο

σύνολο του με χρηματοδότηση από το Επιχει-
ρησιακό πρόγραμμα «Αττική», μέσω του
Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΚΑΠΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».

Ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθήνας κος
Σπύρος Τζόκας παρευρέθη  μαζί με το αντίστοιχο
τμήμα ελέγχου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής
Π.Ε. Δυτικού Τομέα, στη διανομή φρούτων (πορτο-
κάλια και ακτινίδια) που έχει ξεκινήσει από την
Πέμπτη 27-11-2014 ο Σύλλογος Τριτέκνων Δυτικής
Αθήνας  και αφορά στη διανομή 23ων τόνων πορ

τοκαλιών και 10 τόνων ακτινιδίων προς τα μέλη
του, έως εξαντλήσεως όλης της ποσότητας.

Η νέα Περιφερειακή Αρχή στηρίζει τα δίκαια  αιτή-
ματα  των τρίτεκνων οικογενειών για αξιοπρεπή
διαβίωση, δουλειές, μέτρα κοινωνικής πολιτικής.
Διευκολύνει πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνικής
αλληλεγγύης και καλεί την κυβέρνηση να πράξει το
ίδιο.

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ 33 ΤΟΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ 
Προς τις τρίτεκνες οικογένειες της Περιφερειακής Προς τις τρίτεκνες οικογένειες της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικού Τομέα ΑθήναςΕνότητας Δυτικού Τομέα Αθήνας

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Τα ενοριακά συσσίτια του 
Αγ. Γεωργίου Ελευσίνος, θέλουν 
να ευχαριστήσουν δημόσια την 

ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν - Εργοστάσιο
Καμαρίου, για την οικονομική

ενίσχυση των 1.000 ευρώ 
των έργων των ενοριακών

συσσιτίων μας.

Με εκτίμηση
ο Πρόεδρος και τα Μέλη 

των ενοριακών συσσιτίων 
Αγ. Γεωργίου Ελευσίνος

Τα πρόστιμα θα επιμερισθούν στις τοπικές
κοινωνίες όπου λειτουργούν χωματερές με βάση
νόμο του 2011 που τέθηκε σε εφαρμογή με ΚΥΑ
του 2014.

Το πρόστιμο των 20 εκατ. ευρώ προέκυψε
πολλαπλασιάζοντας το βασικό πόσο των 220
ευρώ με τις 3.258 ημέρες παράβασης της
χώρας 

Η Ελλάδα είχε καταδικαστεί το 2005 για τη λει-
τουργία 1.125 παράνομων χωματερών και της
δόθηκε παράταση χρόνου έως το 2011 προκεί-
μενου να συμμορφωθεί, κάτι το οποίο δεν έκανε
επαρκώς. Σημερα εκτιμάται ότι λειτουργούν
ακόμη 60-70 χωματερές, κυρίως στα νησιά.

Τα πρόστιμα θα επιμερισθούν στις τοπικές
κοινωνίες όπου λειτουργούν χωματερές με βάση
νόμο του 2011 που τέθηκε σε εφαρμογή με ΚΥΑ
του 2014.
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Φωταγώγηση του
Χριστουγεννιάτικου 

δέντρου στις Αχαρνές 
Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου και ώρα 20:00 μ.μ.,
μετράμε αντίστροφα και καλωσορίζουμε την Εορ-
ταστική Περίοδο Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά
2015.

Σας περιμένουμε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα
και να καλωσορίσουμε τις Άγιες ημέρες με τη
φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου
μας."Οι χριστουγεννιάτικες και παραμυθένιες
εκπλήξεις θα αρχίσουν στις 18:00."

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός
και η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α. 

Μαρία Ναυροζίδου

Επιχείρηση καθαριότητας
σε αγωγό στη Ζωφριά 
Απομακρύνθηκαν δεκαπέντε φορτηγά 
απορριμμάτων και λάσπης. 

Ακόμη μια επιχείρηση καθαριότητας στη συνοικία
της Ζωφριάς, αυτή τη φορά, ολοκληρώθηκε από
συνεργεία του δήμου Φυλής.

Πιο συγκεκριμένα, η δράση περιελάμβανε τον
καθαρισμό του αντιπλημμυρικού αγωγού της οδού
Προμηθέως στη Ζωφριά. Εκεί , τα συνεργεία του
Δήμου κατέβασαν στο κανάλι, με τη βοήθεια
εκσκαφέα, μικρό φορτωτή τύπου bobcat, ο οποίος
βοήθησε το όλο εγχείρημα. Το αποτέλεσμα ήταν να
καθαρισθεί το κανάλι από τα φερτά υλικά και τα
σκουπίδια. 

Όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Μιχάλης Οικονο-
μάκης, που είχε την εποπτεία της όλης προσπά-
θειας, μόνο από το συγκεκριμένο χώρο απομα-
κρύνθηκαν δεκαπέντε φορτηγά απορριμμάτων και
λάσπης. 

Πρόσθεσε ακόμα ότι σύντομα θα λυθεί και το
θέμα της διάβασης των παλιών σιδηροτροχιών,
προς τον σταθμό του Προαστιακού, όπου ήδη
καθαρίστηκε και ηλεκτροφωτίστηκε ο χώρος.
«Σύντομα θα ρίξουμε πίσσα, ώστε να μην ταλαι-
πωρείται ο κόσμος που χρησιμοποιεί τη διάβαση»,
τόνισε χαρακτηριστικά ο Αντιδήμαρχος.

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση την Παρα-
σκευή 28-11-2014 μεταξύ του Δημάρχου Χαϊ-
δαρίου Μιχάλη Σελέκου και του Γενικού Γραμ-
ματέα της " ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ" Νίκου
Βροντάνη,  με αντικείμενο μια πρώτη παρου-
σίαση των θέσεων της προς τη δημοτική αρχή
για μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπί-
ζουν στην καθημερινότητα τους οι Χαιδαριώ-
τες. 

Στην συνάντηση παραβρέθηκαν  επίσης ο
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ.
Βασίλης Παντελάρος και ο Αντιδήμαρχος
καθαριότητας κ.Μόσχος Χουδελούδης.

Στο δελτίο τύπου της Δημοτικής κίνησης Χαϊ-
δαρίου ''ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ'' υπογραμμί-
ζονται τα εξής: 

Από τη πρώτη στιγμή, ξεκαθαρίσαμε ότι θα συνει-
σφέρουμε  με τις προτάσεις μας στην επίλυση ζητημά-
των που απασχολούν τους δημότες χωρίς μικροκομ-
ματικά κόμπλεξ και προσωπικές στρατηγικές με απο-
κλειστικό κριτήριο το συμφέρον του Χαϊδαριώτικου
λαού.

Παρακάτω ακολουθούν  οι 18 πρώτες προτάσεις της
"ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ" -όπως και παρουσιάστηκαν
στο Δήμαρχο Χαϊδαρίου Μιχάλη Σελέκο-για ένα σύγ-
χρονο και Ανθρώπινο Χαϊδάρι:

Προς Δήμαρχο Χαϊδαρίου κ. Μιχάλη Σελέκο 

ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΧΑΪΔΑΡΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1. Συνέχιση συστήματος EYROMAT για όλα τα οχή-

ματα του Δήμου και επέκταση σε κάθε νέο που προ-
στίθεται στο στόλο.

2. Διαγωνιστικές διαδικασίες για όλες τις προμήθειες
του Δήμου.

3. Διεκδίκηση μέσω ΑΣΔΑ και Περιφέρειας για την
θεσμοθέτηση τέλους περιβαντολλογικών επιπτώσε-
ων.

4. Αξιοποίηση Δημοτικής περιουσίας (π.χ. Σκαραμα-
γκάς, ΚΕΒΟΠ, Θεαθήναι).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
1. Καθιέρωση Ψηφιακής Υπογραφής στις εσωτερικές

διαδικασίες του Δήμου.
2. Έκδοση απαραιτήτων εγγράφων για τους δημότες

με ψηφιακό τρόπο (π.χ. πιστοποιητικά γέννησης,
οικογενειακής κατάστασης κτλ).

3. Δημιουργία ψηφιακού κόμβου για την καταγραφή
αιτημάτων προβλημάτων του Δημότη και ταυτόχρονη
ενημέρωση του για την πορεία υλοποιησής του αιτή-
ματος του.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
1. Αντικατάσταση παλαιών λαμπτήρων, με λαμπτή-

ρες τεχνολογίας LED. To κόστος θα καλυφθεί σε
συνεργασία με εταιρείες Διαχείρισης κόστους.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
1. Επανέναρξη του θεσμού του ¨Τουρνουά¨ για όλα

τα σπόρ, για όλη την χειμερινή σεζόν.
2. Τοποθέτηση πομπού ηλεκτρικής θερμότητας για

την ενεργειακή κάλυψη του κολυμβητηρίου (μέσω
ΕΣΠΑ).

3. Αναβάθμιση Αθλητικού κέντρου ΔΑΣΟΥΣ σε χώρο
φιλοξενίας επαγγελματικών σωματείων για την προε-
τοιμασία τους πριν την έναρξη πρωταθλήματων.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΩΝ

1. Συνεχής καταγραφή από την κοινωνική υπηρεσία
των ανθρώπων που ζουν κάτω από τα όρια φτώχειας.

2. Δημιουργία κέντρου υποδοχής οικονομικών αδύ-
ναμων συμπολιτών μας σε δημοτικό χώρο (μέσω
ΕΣΠΑ).

3. Απαλλαγή Δημοτικών τελών για τρία συνεχόμενα
χρόνια για νέους επιχειρηματίες μέχρι 30 ετών.

4. Ανακατασκευή πεζοδρομίων για πολλαπλή προ-
σβασιμότητα από Α.Μ.Ε.Α.

5. Ολοκλήρωση του ενταγμένου ευρωπαϊκού προ-
γράμματος ¨Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντί-
δας και Ιατρικής Παρακολούθησης¨.

6. Ανάπλαση πλατείας Δάσους Χαϊδαρίου. Αντικατά-
σταση παλαιού συντριβανιού με σύγχρονο παιδότοπο.
Εκ νέου πεζοδρόμηση και πρόβλεψη για εύκολη προ-
σβασιμότητα για ΑΜΕΑ.

7. Θεσμοθέτηση μουσικού νεανικού διαγωνισμού (
SCHOOLWAVE).

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ                                             ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
¨ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ¨               ¨ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ¨
Αποστόλης Θεοφίλης                                Νίκος  Βροντάνης

Επίσκεψη Γεν. Γραμματέα της "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ"
στον Δήμαρχο Χαϊδαρίου

Επίσκεψη του Πάρι
Κουκουλόπουλου σήμερα

στα Μέγαρα
Είναι κεντρικός ομιλητής 

σε εκδήλωση που διοργανώνει 
η Ν.Ε. ΠΑ.ΣΟ.Κ. Δυτ. Αττικής

Την πόλη των Μεγάρων θα επισκεφθεί σήμερα ο Αν.
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Πάρις Κουκουλόπου-
λος, ο οποίος θα είναι ο κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση
που διοργανώνει η Ν.Ε. ΠΑ.ΣΟ.Κ. Δυτ. Αττικής.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, τη Δευτέρα 

1η Δεκέμβρη στις 6:30 μ.μ. και έχουν κληθεί να συμμετέ-
χουν εκπρόσωποι φορέων, μέλη των Δ.Σ. του Αγροτικού
και του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού, αλλά και επαγγελ-
ματίες αγρότες κτηνοτρόφοι και πτηνοτρόφοι, καθώς η
έλευση του Υπουργού αποτελεί μιας πρώτης τάξεως
ευκαιρία, ώστε να ακουστούν τα προβλήματα των κλάδων
αυτών.
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Μαθητικό διαγωνισμό δοκιμιακού και έντεχνου λόγου
με θέμα «Αθηναϊκή Δημοκρατία: Πτώση (411 π.Χ.) και
επανόρθωση (404 π.Χ.)» προκηρύσσει ο Δήμος Φυλής
και η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Κυρίαρχος στόχος είναι  οι μαθητές να εργαστούν αλλά
και να εμπνευστούν, από την Ιστορία του Δήμου Φυλής
και  αυτό, γιατί, , η κατάληψη του φρουρίου της Φυλής
από τον Θρασύβουλο το 403 π.Χ όπως αυτή περιγρά-
φεται στα Ελληνικά του Ξενοφώντος,  αποτέλεσε  την
πρώτη και νικηφόρο επαναστατική αντίδραση των Δημο-
κρατικών κατά του τυραννικού καθεστώτος των Τριάκο-
ντα, γεγονός που οδήγησε με ραγδαίο τρόπο στην απο-
κατάσταση της Δημοκρατίας στην Αθήνα).

Συμπαραστάτη του σε αυτή την πρωτοβουλία που ανέ-
λαβε ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φυλής, Αναπληρωτής
Δήμαρχος Πολιτισμού και Διευθυντής του 1ου Γενικού
Λυκείου Άνω Λιοσίων Δημήτρης Τσίγκος, είχε τον ποιη-
τή – πεζογράφο κο Μάριο Μιχαηλίδη, ο οποίος και συνέ-
βαλε ουσιαστικά στο να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες
για την έγκριση του Διαγωνισμού, από το Υπουργείο
Παιδείας 

Ιδού και οι λεπτομέρειες που αφορούν στο θέμα και
τους όρους συμμετοχής

ΘΕΜΑ: Μαθητικός διαγωνισμός δοκιμιακού και έντε-
χνου λόγου

Σας γνωστοποιούμε ότι ο Δήμος Φυλής και η Ε.Σ.Ε
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκηρύσσουν μαθητικό
διαγωνισμό δοκιμιακού και έντεχνου λόγου (συγγραφής
δοκιμίου/έκθεσης, διηγήματος και θεατρικού μονόπρα-
κτου έργου).

Θέμα δοκιμίου/έκθεσης: «Αθηναϊκή Δημοκρατία:
Πτώση (411 π.Χ.) και επανόρθωση (404 π.Χ.)»

Θέμα  διηγήματος και μονόπρακτου/θεατρικού: ελεύθε-
ρο οπωσδήποτε, όμως, μέσα από τη δημιουργική ανά-
πλαση των πληροφοριών που αντλούνται από το έργο
Ελληνικά  του Ξενοφώντος [Αρχαία Ελληνικά Α΄ Λυκεί-
ου: Βιβλίο 2, Κεφ. 4, παρ. 1-17 (95-99), παρ. 18-23

(σ.106-107) και παρ. 24-36 (σ. 117-119)], όπου περι-
γράφεται η κατάληψη του φρουρίου της Φυλής από τον
Θρασύβουλο, η πορεία προς τη νίκη και τη στερέωση
της Δημοκρατίας (Η πράξη αυτή, ως γνωστόν, απετέλε-
σε την πρώτη και νικηφόρο επαναστατική αντίδραση
των Δημοκρατικών κατά του τυραννικού καθεστώτος των
Τριάκοντα, γεγονός που οδήγησε με ραγδαίο τρόπο
στην αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Αθήνα).

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές

της Γ΄ τάξης Γυμνασίου και όλων των τάξεων του Λυκεί-
ου της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Αττικής.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέ-
ξουν ένα μόνο από τα προαναφερόμενα είδη λόγου: είτε
δοκίμιο/έκθεση είτε διήγημα ή μονόπρακτο θεατρικό.

Η έκταση των έργων σε λέξεις: (α) δοκίμιο/έκθεση: 450-
650, (β) διήγημα: 500-1000, (γ) θεατρικό (μονόπρακτο)
800-2000

Για να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο του διαγωνισμού:
Α. οι συμμετέχοντες καλούνται, αντί για το όνομά και το

σχολείο τους, να σημειώσουν στην πρώτη σελίδα μία
φράση 3-8 λέξεων, στην οποία να περιέχεται απαραιτή-
τως η λέξη «δημοκρατία». 

Β. Οι σελίδες να είναι αριθμημένες με τον ίδιο για όλα
τα  κείμενα τρόπο: στο μέσο του κάτω μέρους της σελί-
δας, όπως αριθμούνται οι παρούσες σελίδες. 

Γ. Όλα τα κείμενα να γραφούν σε μορφή Word, με
γραμματοσειρά Times New Roman και  μέγεθος γραμ-
μάτων 12.

Δ. Η αποστολή των κειμένων θα γίνεται από 1η Απρι-
λίου έως 30 Απριλίου 2015 μόνον ηλεκτρονικά στη διεύ-
θυνση: info@ dia.Fyli.gr.  

Τα έργα θα κριθούν από ομάδα φιλολόγων (τα δοκί-
μια/εκθέσεις)  και από ομάδα λογοτεχνών (τα διηγήματα
και τα θεατρικά μονόπρακτα). Από την 30η Μαΐου 2015
μέχρι τη 15η Ιουνίου 2015 οι συμμετέχοντες πρέπει να
αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην ανωτέρω ηλε-
κτρονική διεύθυνση, αναφέροντας το όνομα και το σχο-
λείο στο οποίο φοιτούν. 

Ο Δήμος Φυλής, ως οργανωτικός φορέας, θα αναρτή-
σει όλα τα κείμενα σε ειδικό web site, ενώ όσα έργα δια-
κριθούν θα συγκαταλεγούν σε ειδική έντυπη έκδοση που
θα αποσταλεί σε όλους όσοι θα έχουν λάβει μέρος στον
διαγωνισμό.

ΕΠΑΘΛΑ
Η επίδοση των επάθλων θα πραγματοποιηθεί στην

αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, του  δημαρχιακού συγκρο-
τήματος του Δήμου Φυλής.

Σε όλους, όσοι λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα δοθεί
βεβαίωση συμμετοχής και ένα συμβολικό δώρο, ενώ για
όσους διακριθούν (τρεις ανά κατηγορία)  θα δοθεί από
ένας φορητός υπολογιστής. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο

τηλέφωνο 210-2487894.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Ο Θρασύβουλος και το Φρούριο της Φυλής εμπνέουν τους μαθητές 
ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΕΧΝΟΥ ΛΟΓΟΥ 

ΠΑΠΠΟΥΣ - ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - ΤΣΙΓΚΟΣ

Την καταβολή αποζημιώσεων στους 
ιδιοκτήτες των οποίων οι εκτάσεις 
απαλλοτριώθηκαν για το Ολυμπιακό 
Έργο Μαραθώνια Διαδρομή 

Ζητά με ερώτησή του  ο Βουλευτής 
Περιφέρειας Αττικής, Γεώργιος Βλάχος

Την καταβολή των αποζημιώσεων στους ιδιο-
κτήτες των οποίων οι εκτάσεις απαλλοτριώθη-

καν στα πλαίσια του Ολυμπιακού Έργου Μαραθώ-
νια Διαδρομή, ζητά με ερώτησή του στη Βουλή, ο
Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής, κ. Γεώργιος Βλά-
χος.

Στην ερώτησή του ο κ. Βλάχος, επισημαίνει :
Για την εκτέλεση και ολοκλήρωση του Ολυμπιακού

Έργου της Μαραθώνιας Διαδρομής, κρίθηκε απα-
ραίτητη η εκτέλεση αναγκαστικών απαλλοτριώσε-
ων, με την πρόβλεψη της καταβολής αποζημιώσε-
ων, για τους ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων εκτάσε-
ων. 

Ωστόσο έως σήμερα, οι συγκεκριμένες αποζημιώ-
σεις δεν έχουν καταβληθεί, καθώς το Υπουργείο
Οικονομικών δεν έχει προχωρήσει σε εκταμίευση
των συγκεκριμένων ποσών, παρά το γεγονός ότι, οι
αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων, έχουν ζητήσει την καταβο-
λή των ανωτέρω πιστώσεων, ενώ υπάρχουν και οι
σχετικές δικαστικές αποφάσεις του Εφετείου Αθη-
νών, οι οποίες επιδικάζουν τα συγκεκριμένα ποσά.

Κατόπιν τούτων…
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Θα προχωρήσει το Υπουργείο Οικονομικών, σε

εκταμίευση του ποσού που απαιτείται για την κατα-
βολή των σχετικών αποζημιώσεων;

Θα προχωρήσουν τα συναρμόδια Υπουργεία σε
επίσπευση των διαδικασιών για την καταβολή των
ποσών στους τελικούς δικαιούχους – ιδιοκτήτες;

ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΚΑΤΑΝΥΞΗΣ 
Ο εορτασμός του Αγίου Στυλιανού στο Ζεφύρι 

Με τη λιτάνευση της εικόνας, σε κλίμα κατάνυ-
ξης, ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Τετάρ-
της  26 Νοεμβρίου, οι διήμερες θρησκευτικές

εκδηλώσεις για τον εορτασμό  του Αγίου Στυλιανού,
από τον ομώνυμο Ιερό Ναό του Ζεφυρίου. 

Παρουσία δεκάδων πιστών την Τρίτη, παραμονή της
γιορτής του Αγίου, εψάλη ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπε-
ρινός μετά αρτοκλασίας ενώ ανήμερα της γιορτής του
Αγίου -προστάτη των παιδιών- τελέστηκε Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του Μητροπολίτη Ιλίου
Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρα. 

Το απόγευμα παρά το τσουχτερό κρύο δεκάδες πιστοί συμμετείχαν στην λιτάνευση της εικόνας ενώ αμέσως μετά
ακολούθησε το καθιερωμένο γεύμα που προσφέρει η εκκλησία στους πιστούς.  

Ο εφημέριος του Ναού πατέρας Ιωάννης Λευκαδίτης
αφού ευχαρίστησε άπαντες για την παρουσία τους,
έκανε ιδιαίτερη αναφορά κι ευχαρίστησε δημόσια τον
εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνο και την Αναπληρώτρια
Δήμαρχο Φυλής Τζένη Μπάρα. Ο κ. Μαρτίνος προσέ-
φερε πρόσφατα 5.000 Ευρώ για την αποπεράτωση
του Ναού του Αγίου Στυλιανού που βρίσκεται στα
μπετά, μετά από παρέμβαση της Αναπληρώτριας
Δημάρχου που βρίσκεται κοντά στην ενορία και γνωρί-
ζει εκ των έσω τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετω-
πίζει. Παράλληλα ευχαρίστησε την οικογένεια της κ.
Μαρίας Γκολφινοπούλου και τη Δημοτική Αρχή. 

Στην αποπεράτωση του νέου Ναού,  έχει επικεντρώ-
σει τις προσπάθειές του και ο Ερανικός Σύλλογος του Αγίου Στυλιανού ο οποίος για αυτό το σκοπό, λειτουργεί έκθε-
ση με χειροποίητες εικόνες και  εκκλησιαστικά είδη, στο χώρο της Εκκλησίας κάθε Κυριακή, η οποία και θα διαρκέσει
μέχρι την αποπεράτωση του Ναού. 

Στη λιτάνευση της εικόνας παρέστησαν ο Βουλευτής της ΝΔ Θανάσης Μπούρας, ο πρώην Βουλευτής Νίκος Καντε-
ρές,οι Αντιδήμαρχοι Φυλής Δημήτρης Καμπόλης, Γιάννης Μαυροειδάκος και Θανάσης Σχίζας, οι Αναπληρωτές
Δήμαρχοι Τζένη Μπάρα και Μαρίνος Σαρλάς, ο Πρόεδρος και η αντιπρόεδρος των παιδικών σταθμών Ζεφυρίου
Γιώργος Κούρκουλος και Άννα Κουμερτά- Τσεκούρα αντίστοιχα, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Πάρνηθα
Γιώργος Μαυροειδής και η πρώην Δήμαρχος Ζεφυρίου και Δημοτική Σύμβουλος Φωτεινή Γιαννοπούλου.
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Εθελοντική Αιμοδοσία 
στο δήμο Ελευσίνας 
Σε συνεργασία με το «Θριάσιο» Νοσοκομείο 
και τον «Σύλλογο Εθελοντών Θριασίου Πεδίου» 

Το Τμήμα Κοινωνι-
κής Πολιτικής (Κοινω-
νική Υπηρεσία) του
Δήμου Ελευσίνας, σε
συνεργασία με το
«Θριάσιο» Νοσοκο-
μείο και τον «Σύλλογο
Εθελοντών Θριασίου
Πεδίου» οργανώνει
εθελοντική αιμοδοσία
την Παρασκευή 5
Δεκεμβρίου 2014 από
τις 9.00-14.00 στο κτί-
ριό της, επί των οδών Εθν. Αντιστάσεως & Ελ. Βενιζέλου.

Οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες σε αίμα κάνουν επιτα-
κτική την ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των εθελοντών
αιμοδοτών και κατά συνέπεια των προσφερόμενων μονά-
δων.

Σας καλούμε όλους να συμμετέχετε στην αιμοδοσία
Δεκεμβρίου για να συνεισφέρετε κι εσείς στην ενίσχυση
της  Τράπεζα Αίματος του Δήμου μας.

ΔΩΣΤΕ ΑΙΜΑ – ΣΩΣΤΕ ΖΩΕΣ

Μ.Ε.Δ    Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΖΓΑΝΤΖΟΥΡΗ                            

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η κεντρική θέρμανση σχολικών 
και δημοτικών κτηρίων Ελευσίνας

Συνεδριάζει την  Τρίτη 2
Δεκεμβρίου 2014 και ώρα
8:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατά-
στημα Ελευσίνας, η αρμόδια
Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου ώστε να αποφασίσει
για τα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης:

Κατακύρωση ή μη του Διαγωνισμού για τη «Συντήρηση και
Επισκευή Κεντρικής Θέρμανσης Σχολικών και Δημοτικών Κτι-
ρίων. 

Κατακύρωση ή μη του Διαγωνισμού για τη «Προμήθεια &
Τοποθέτηση Συστήματος Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση
Σ.Α.Π. σε οχήματα του Δήμου Ελευσίνας»

Κατακύρωση ή μη του Διαγωνισμού για τη « Λιπασματοποί-
ηση Πρασίνου»

Κατακύρωση ή μη του Διαγωνισμού για το έργο « Κατασκευή
Εξωτερικών Διακλαδώσεων Αποχέτευσης Δήμου Ελευσίνας» 

Κατακύρωση ή μη του Διαγωνισμού για την «Συντήρηση, επι-
σκευή, φανοποιεία των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του
Δήμου».   

Ορισμός Υπολόγου Προνοιακών Επιδομάτων για το έτος
2015

Ανάθεση εκτέλεσης παραγγελιών αναγκαστικών μέτρων
είσπραξης σε Δικαστικούς Επιμελητές 

Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας. 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.600,00 €
για την παροχή Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου για την βιώ-
σιμη κινητικότητα στον Δήμο Ελευσίνας

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 369,00 €
για την συντήρηση και Επισκευή πλατειών και Κοινόχρηστων
χώρων ΔΕ Ελευσίνας 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 €
για την πληρωμή προμήθειας εγγυητικής επιστολής 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.606,35 €
για την αμοιβή του Δικηγόρου κ Ιωάννη Παυλόπουλου 

Το Σώμα Έρευνας και Διάσω-
σης συγκεντρώνει είδη πρώ-
της ανάγκης για το

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Οι ανά-
γκες αυτές δημοσιοποιούνται κατό-
πιν συνεννοήσεως με το ίδρυμα
χαμόγελο του παιδιού Αρχαίας Κορίν-
θου.

Η συγκέντρωση των πραγμάτων θα
πραγματοποιείται τις Τετάρτες 03-12,
10-12 και 17-12 και ώρες 20:00 έως
22:00 στα γραφεία του Σ.Ε.Δ. στη
λεωφόρο Αλεποχωρίου στη θέση
φόρος έναντι περιπτέρου.

Αν επιθυμείτε μπορείτε να έρθετε
μαζί μας την Κυριακή 21-12-2014 και
ώρα 11:00 π.μ. στην παράδοση των
ειδών ανάγκης.

Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο
6932376482, Σουριτζίδης Ανδρέας.

Ο κατάλογος με τα είδη πρώτης
ανάγκης που μπορείτε να προσφέρε-
ται είναι ο εξής:

ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΓΚΩΝ

• Τρόφιμα:
o Κιμάς
o Μοσχάρι
o Τυριά (όλων των ειδών)
o Βούτυρο για ψωμί
o Ψωμί του τόστ
• Ένδυση – Υπόδηση:
o Κάλτσες-Εσώρουχα
o Παπούτσια αθλητικά 33 έως 48

νούμερο, (αγόρια κορίτσια)
• Διάφορα Είδη:
o Ύφασμα-με το μέτρο, Κουρτίνες
o Τραπεζομάντιλα πλαστικά του

μέτρου
o Αποσμητικά

o Ξυραφάκια
o Απορρυπαντικά πλυντηρίου πιά-

των
o Καθαριστικά παντός τύπου
o Γάντια μιας χρήσης
o Σκούπες-σφουγγαρίστρες επαγ-

γελματικές
o Μπαταρίες (όλων των ειδών)
o Κούπες
o Πιάτα
o Σεντόνια – μαξιλάρια ύπνου
o Σακούλες σκουπιδιών μαύρες

μεγάλες
o Σακούλες σκουπιδιών μπλε
o Κουτιά μεγάλα αποθήκευσης διά-

φανα
o Αντιψειρικά σπρέι και χτενάκια
o Νερό για το σίδερο
o Απλώστρες
• Σακούλες σκουπιδιών μαύρες

μεγάλες
• Σακούλες σκουπιδιών μπλε
• Αλουμινόχαρτο
• Κουτιά μεγάλα αποθήκευσης διά-

φανα
• Απορρυπαντικά πλυντηρίου πιά-

των
• Τραπεζομάντηλα πλαστικά
• Αντιψειρικά σπρέι και χτενάκια
• Νερό για το σίδερο
• Απλώστρες
• Σκούπες-σφουγγαρίστρες επαγ-

γελματικές
• Γάντια μιας χρήσης

• Καθαριστικά παντός τύπου
• Μπαταρίες διαφόρων ειδών 
• Τυρί του τόστ
• Πάριζα για τόστ
• Βούτυρο για ψωμί
• Μοσχάρι
• Κιμά-Μπριζόλες
• Κορν Φλέικς
• Κρουασάν
• Διάφορα τυριά (κεφαλοτύρι, μυζή-

θρες)
• Καλαμαράκια
• Πίτες για σουβλάκια

ΑΝΑΓΕΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ
• Filicine 5mg
• Hemafer σιρόπι
• Mag2 πόσιμα διαλύματα
• Hemafer πόσιμα διαλύματα
• Legofer πόσιμα διαλύματα
• Dactarin πούδρα
• Verruca – Hermal
• Augmentin 625mg tab
• Foucicort lipid
• Imodium
• Fixotide 125 mg
• Primperan 10mg tab
• Primperan 5mg/5ml syr
• Anapen junior 150mg/0.3ml
• Anapen 300mg/0.3ml
• Singulair 10mg
• Pulvo
• Αντιηλιακά προσώπου
• Cellestoden-V with Garamycin
• Zovirax
• Αντιψειρικά σαμπουάν
• Αντιψειρικά sprey
• Dalacin C lotion
• Depakine
• Valmane
• Βαζελίνη
• Οινόπνευμα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

Σύλληψη 26 οδηγών ταξί για παράνομες "κούρσες"

Στο πλαίσιο διε-
νέργειας στο-
χευμένων ελέγ-

χων, για την περιστολή
του φαινομένου της
υποκλοπής μεταφορι-
κού έργου, από ταξί,
πραγματοποιήθηκαν ,
από τις Ομάδες Ελέγ-
χου και Πρόληψης
Τροχαίων Ατυχημάτων
(Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύ-
θυνσης Τροχαίας Αττι-
κής, συνεχείς εξορμή-
σεις στην Νέα Εθνική
Οδό Αθηνών-Κορίν-
θου. 

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων συνελήφθησαν είκοσι έξι συνολικά οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι
διενεργούσαν μεταφορές επιβατών, πραγματοποιώντας πολλαπλή μίσθωση από διαφορετικά σημεία
των Νομών Μεσσηνίας, Αργολίδας, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας και Λακωνίας, όπου έχουν την έδρα
τους, προς το Νομό Αττικής ή και αντίστροφα σε κάποιες περιπτώσεις. 

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, με τις σε βάρος τους σχημα-
τισθείσες δικογραφίες, στον αρμόδιο  Εισαγγελέα.

Επισημαίνεται, ότι οι μεταφορές αυτές, έχουν ανατεθεί δια Νόμου, στα υπεραστικά λεωφορεία
(Κ.Τ.Ε.Λ.).
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Πέμπτη 10 
Δεκεμβρίου 2014

Το Β' Παράρτημα του
Κ.Α.Π.Η. Ελευσίνας θα

πραγματοποιήσει 
Χριστουγεννιάτικο

Παζάρι στο χώρο του
Κ.Α.Π.Η. 

(Ιάκχου & Μιαούλη)

ΏΡΑ:   10:30 - 13:00 &
16:30 - 20:00

ΟΜΑΔΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Β' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Σύλλογος
Ποντίων 

Ασπροπύργου
"Οι Ακρίτες του

Πόντου"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύλλογος Ποντίων
Ασπροπύργου

«ΟΙ ΑΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ
ΠΟΝΤΟΥ»,

με ιδιαίτερη χαρά,
σας προσκαλεί στην
τελετή του Αγιασμού

που θα
πραγματοποιηθεί

στο χώρο 
του Συλλόγου 
καθώς και στα 

εγκαίνια της καινού-
ριας βιβλιοθήκης του.
Σας περιμένουμε την
Τρίτη 02 Δεκεμβρίου
2014 και ώρα 19:00.

Φθηνότερο κατά 8,5%
έως και 28,4% είναι το
ελληνικό «καλάθι» με

προϊόντα σούπερ μάρκετ σε
σχέση με το αντίστοιχο άλλων
κρατών - μελών, αν και παρα-
μένει ακριβό για τους Ελληνες,
λόγω της μεγάλης μείωσης
των εισοδημάτων και της υψη-
λής ανεργίας.

Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου
Ερευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών
Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), το κόστος για την
αγορά 20 προϊόντων από τις ελληνικές
αλυσίδες σούπερ μάρκετ ανέρχεται στα
42,90 ευρώ.

Το «καλάθι» αυτό, με τα ίδια αγαθά,
συγκρίνεται με την Ισπανία και είναι
φθηνότερο κατά 8,5%, με τη Γαλλία και
είναι πάλι χαμηλότερο κατά 24,07%, και
με την Αγγλία, όπου και πάλι ο Ελληνας
δαπανά λιγότερα κατά 28,4% χρήματα.

Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά και
ιδίως με αξιοσημείωτες διαφορές τιμών.
Το ΙΕΛΚΑ μάλιστα διάβασε.... ανάποδα
τα νούμερα, λέγοντας πως η Αγγλία
είναι συγκριτικά με την Ελλάδα ακριβό-
τερη κατά 39,7%, η Γαλλία κατά 31,7%
και η Ισπανία κατά 9,3%.

Ο υψηλός ΦΠΑ 

Ο υπολογισμός αυτός γίνεται συμπερι-
λαμβανομένου και του ΦΠΑ, ο οποίος
στην Ελλάδα είναι υψηλότερος σε
σχέση με αυτές τις χώρες. 

Στην Ελλάδα αυτός ο ΦΠΑ από τον
Ιανουάριο 2011 είναι 13% (και 23% για 

αναψυκτικά και χυμούς), σημαντικά
υψηλότερος από την Αγγλία (0%) και τη
Γαλλία (10% και 5,5%) και την Ισπανία
(10% και 4%), αλλά και τις περισσότε-
ρες χώρες της ΕΕ. 

Ο αντίστοιχος 23% της Ελλάδας στην
Αγγλία είναι 20%, στην Ισπανία 21% και
στη Γαλλία 20%.

Από αυτήν και μόνο την ανάγνωση
προκύπτει αβίαστα το γεγονός πως ο
κύριος λόγος για τον οποίο οι τιμές στην
Ελλάδα δεν μπορούν να είναι ακόμη
χαμηλότερες έχει να κάνει με τον ΦΠΑ.

37,04 από 42,9€. 

Το ΙΕΛΚΑ στην ίδια την έρευνά του
υπολόγισε και τις τιμές χωρίς τους
συντελεστές ΦΠΑ, όπως φυσικά και το
συνολικό κόστος. Ετσι στην Ελλάδα η
αξία των 20 αγαθών πέφτει στα 37,04
ευρώ. 

Αν γίνει τώρα η αντιπαραβολή των
ποσών, προκύπτει πως το εγχώριο
«καλάθι» είναι φθηνότερο κατά 33,7%
σε σχέση με το αγγλικό, 28,5% συγκρι-
τικά με το γαλλικό και 13,02% έναντι του
ισπανικού.

Από αυτό το εύρημα αναδεικνύεται
πως οι υψηλοί συντελεστές ΦΠΑ κρα-
τούν «φουσκωμένες» τις τιμές των
προϊόντων στην Ελλάδα και αν ήταν στα
ίδια επίπεδα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊ-
κά κράτη τα 20 αγαθά θα ήταν ακόμη
πιο φθηνά.

Επιπλέον, οι τιμές χωρίς ΦΠΑ δεί-
χνουν και τις μειώσεις που έχουν κάνει
οι επιχειρήσεις προκειμένου να αντεπε\

ξέλθουν στη χαμηλή καταναλωτική
ζήτηση αλλά και στη διατήρηση των
μεριδίων τους στην αγορά.

Μπορεί, λοιπόν,
για πρώτη φορά
τα ελληνικά προϊ-
όντα να είναι φθη-
νότερα σε σχέση
με τα ξένα, ωστό-
σο οι καταναλω-
τές μιλούν για
ακρίβεια. Κι αυτό
επειδή οι μέσες
ετήσιες αποδοχές
ανά εργαζόμενο,
σύμφωνα με το
ΙΝΕ ΓΣΕΕ, έχουν
πέσει φέτος στα
21.930 ευρώ,
όταν το 2010 ήταν
28.548 ευρώ. 

Στην τετραετία της κρίσης η 
μείωση των μισθών είναι 23,1%.

Δηλαδή στην τετραετία της κρίσης η
μείωση των μισθών είναι 23,1%. 

Αυτήν την κατρακύλα... των εισοδημά-
των δεν την έχουν ακολουθήσει οι τιμές,
με αποτέλεσμα αυτές να είναι απλησία-
στες... για τα νοικοκυριά.

Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι οι
άνεργοι είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια.
Πρόκειται για ένα σημαντικό μέγεθος
καταναλωτών, οι οποίοι ουσιαστικά
απέχουν από τα ψώνια ακόμη και των
βασικών τους αγαθών.

Αν λάβει επίσης υπόψη κανείς και τον
αριθμό των εργαζομένων που κακοπλη-
ρώνονται, τότε εξάγεται το συμπέρασμα
για τους λόγους για τους οποίους οι
τιμές των σούπερ μάρκετ αν και είναι
χαμηλότερες από εκείνες των αλυσίδων
στις ξένες χώρες, εντούτοις για τα ελλη-
νικά νοικοκυριά παραμένουν στα ύψη.

Σημειώνεται ότι, πέρα από τον ΦΠΑ,
παράγοντες που θα πρέπει να λαμβά-
νονται μεταξύ άλλων υπόψη όταν
συγκρίνονται τιμές ανάμεσα σε διαφορε-
τικές χώρες είναι:

Η απόσταση της χώρας από τα παρα-
γωγικά κέντρα της Κεντρικής και Δυτικής
Ευρώπης και τα αντίστοιχα κόστη.

Η πολυπλοκότητα της γεωγραφίας της
κάθε χώρας (π.χ. οδικό δίκτυο, νησιά
κ.λπ.).

Το μέγεθος της αγοράς και οι αντίστοι-
χες οικονομίες κλίμακας.

Τα διάφορα κόστη παραγωγής (ενέρ-
γεια, πρώτες ύλες, μισθολογικό κόστος,
χρηματοοικονομικό κόστος, γραφειο-
κρατία).

Το ύψος της φορολογίας.

Η ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
Πιο φθηνά στο ράφι πιο ακριβά στην τσέπη!Πιο φθηνά στο ράφι πιο ακριβά στην τσέπη!
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολι-
κή Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της  Εκπαίδευσης στην
Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγω-
γικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδα-
γωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγω-
γού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημί-
ου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχο-
λών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

102 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυ-
χίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότι-
μος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοι-
χο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδι-
κότητας.

103 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοη-
θών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας
και Εκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας
Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρα-
κάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

104 Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφί-
ους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απο-
λυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 

580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτι-
σης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής. 

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα
Υπηρεσίας

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων 

101 Ν.Π.Δ.Δ. «Α’
Παιδικός
Σταθμός
Δήμου
Φυλής»

Φυλή ΠΕ Νηπιαγω-
γών

«από την υπογραφή της σύμβασης
έως 31-08-2015 ημερομηνία λήξης του
προγράμματος, με δυνατότητα παρά-
τασης σε περίπτωση συνέχισής του
(υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας
θα συνεχίσει να είναι Ανάδοχος)»

1

102 Ν.Π.Δ.Δ. «Α’
Παιδικός
Σταθμός
Δήμου
Φυλής»

Φυλή ΤΕ Βρεφονη-
πιοκόμων

«από την υπογραφή της σύμβασης
έως 31-08-2015 ημερομηνία λήξης του
προγράμματος, με δυνατότητα παρά-
τασης σε περίπτωση συνέχισής του
(υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας
θα συνεχίσει να είναι Ανάδοχος)»

1

103 Ν.Π.Δ.Δ. «Α’
Παιδικός
Σταθμός
Δήμου
Φυλής»

Φυλή ΔΕ Βοηθών
Βρεφοκόμων -
Παιδοκόμων

«από την υπογραφή της σύμβασης
έως 31-08-2015 ημερομηνία λήξης του
προγράμματος, με δυνατότητα παρά-
τασης σε περίπτωση συνέχισής του
(υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας θα
συνεχίσει να είναι Ανάδοχος)»

2

104 Ν.Π.Δ.Δ. «Α’
Παιδικός
Σταθμός
Δήμου
Φυλής»

Φυλή ΥΕ Καθαριό-
τητας

«από την υπογραφή της σύμβασης
έως 31-08-2015 ημερομηνία λήξης του
προγράμματος, με δυνατότητα παρά-
τασης σε περίπτωση συνέχισής του
(υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας
θα συνεχίσει να είναι Ανάδοχος)»

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Α’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

Φυλή , 26-11-2014 
Αριθμ. Πρωτ.: 946

Ταχ. Δ/νση:   Αμαρυλλίδος 7, Δημο-
τική Κοινότητα Φυλής                               
Ταχ. Κώδικας:   133 51
Τηλέφωνα:   210 2411975, 210
2412930Fax:   210 2412931
e-mail:    paidikos.filis@gmail.com 

Περίληψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'
αριθμ. ΣΟΧ  1/2014

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση
ευρωπαϊκών προγραμμάτων
από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Α’ Παιδικός
Σταθμός Δήμου Φυλής» 
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατό-
μων για την υλοποίηση του
ευρωπαϊκού προγράμματος
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» του

Ν.Π.Δ.Δ. «Α’ Παιδικός Σταθμός
Δήμου Φυλής», που εδρεύει στη
Δημοτική Κοινότητα Φυλής, του
Δήμου Φυλής, και συγκεκριμένα
του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδι-
κότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προ-
σόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτή-
των πρέπει να είναι ηλικίας από 18
έως 65 ετών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και
να την υποβάλουν, είτε αυτο-
προσώπως, είτε με άλλο εξου-
σιοδοτημένο από αυτούς πρό-
σωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρη-
μένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυ-
δρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας μας
στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. «Α’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Κεντρική Πλα-

τεία Δημοτικής Ενότητας Φυλής,
όπισθεν Δημοτικού Καταστήματος,
Τ.Κ. 13351, απευθύνοντάς την στ
το Διοικητικό Τμήμα υπόψιν κας
Ειρήνης Λιάκου (τηλ. επικοινωνίας:
210-2412930). 
Στην περίπτωση αποστολής των
αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρό-
θεσμο των αιτήσεων κρίνεται με
βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά
την αποσφράγισή του επισυνάπτε-
ται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να
υποβάλει μία μόνο αίτηση και για
θέσεις μίας μόνο κατηγορίας

προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή
ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορε-
τικών κατηγοριών προσωπικού σε
μία ή περισσότερες αιτήσεις συνε-
πάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περί-
πτωση ακύρωση όλων των αιτήσε-
ων και αποκλεισμό του υποψηφίου
από την περαιτέρω διαδικασία. 
Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από 02-12-2014 έως
και 11-12-2014. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ευάγγελος Σταματάκος 

ΑΔΑ: ΩΣΧΩΟΚΨΠ-5ΥΧ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ:ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 
-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – 13341 
ΤΗΛ.: 210 2486775-6
ΦΑΞ.:210 2486778

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ:21/11/2014
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:640

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
για την επιλογη ́ αναδοχ́ου με
διεξαγωγη ́Ανοικτου ́ (Μειοδοτι-
κου)́ Διαγωνισμου ́ με κριτηρ́ιο
τη χαμηλοτ́ερη τιμη ́ του ερ́γου
με τιτ́λο:ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ για την λειτουρ-
γιά των Κεν́τρων Δημιουργικης́
Απασχολ́ησης Παιδιων́ του
Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμιά
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Φ)
1.Αναθετ́ουσα Αρχη.́ Ν.Π.Ι.Δ.
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Φ)»,
Αθηνων́ 31, Αν́ω Λιοσ́ια, ΤΚ
13341, τηλ. 210- 24.86.775-776,
φαξ 210-24.86.778, ιστοσελιδ́α
www.fyli.gr.
2.Προυπ̈ολογισμος́ – Χρηματο-
δοτ́ηση –Περιγραφή
Αντικειμεν́ου
Το προκηρυσσομ́ενο Ερ́γο με
τιτ́λο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
– ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
για την λειτουργιά των Κεν́τρων
Δημιουργικης́ Απασχολ́ησης Παι-
διων́ του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυ-
μιά «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
(Κ.Ε.ΔΗ.Φ)» ειν́αι
επιχορηγουμ́ενο απο ́ Ιδ́ιους
Πορ́ους. 
Ο συνολικος́ Προυπ̈ολογισμος́
του προκηρυσσομ́ενου ερ́γου

ανερ́χεται στο ποσο ́ των τρια-
κοσιών σαραν́τα πεν́τε
χιλιαδ́ων εξακοσ́ια εβδομην́τα
δυό ευρω:́ € 345.672, συμπερι-
λαμβανομεν́ου ΦΠΑ. Το εν λογ́ω
ερ́γο ειν́αι εγγεγραμμεν́ο στον
προυπ̈ολογισμο ́του Ν.Π. οικονο-
μικου ́ετ́ους 2015.
3. Τοπ́ος παραδ́οσης.
Οι εγκαταστασ́εις των δομων́ του
Κ.Δ.Α.Π. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ –
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του Ν.Π.Ι.Δ.
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Φ)»
συμ́φωνα με την προκηρ́υξη.
4. Διαρ́κεια υλοποιήσης του
ερ́γου.
Το ερ́γο θα ολοκληρωθει ́απο ́την
ημερομηνιά υπογραφης́ της
συμ́βασης και εως της 30-7-2015,
με διαρ́κεια επτα ́μηνων́.
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ:21/11/2014
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:640
5. Προσφορες́ για μερ́ος του
ερ́γου – Εναλλακτικες́ προσφο-
ρες́
Εναλλακτικες́ προσφορες́ η ́προ-
σφορες́ για μερ́ος του ερ́γου
απορριπ́τονται.
6. Διαθ́εση Τευχων́
Δημοπρατ́ησης- Πληροφοριές.
Η διαθ́εση των Τευχων́ Δημο-
πρατ́ησης (Μελετ́η, Διακηρ́υξη)
θα γιν́εται απο ́ την εδ́ρα της
Αναθετ́ουσας Αρχης́ (Αθηνων́ 31,
Αν́ω Λιοσ́ια ,απο ́ Παρασκευη ́ 28
Νοεμβριόυ και ωρ́ες 10:30-
14:00). 
Κατα ́ την παραλαβη ́ των Τευχων́
Δημοπρατ́ησης, οι
ενδιαφερομ́ενοι δηλων́ουν τα
στοιχειά επικοινωνιάς τους, σε
ειδικο ́εν́τυπο της Υπηρεσιάς, για
την παροχη ́τυχον́ συμπληρωμα-
τικων́ πληροφοριων́ ή
διευκρινισ́εων. Υπευθ́υνη επικοι-
νωνιάς: Παπαδοπουλ́ου Μαριά,
τηλ 210- 24.86.775-776, fax 210-
24.86.775, email:
kedif31@yahoo.gr Το πληρ́ες
κειμ́ενο των Τευχων́
Δημοπρατ́ησης (Μελετ́η,
Διακηρ́υξη) διατιθ́εται και ηλε-

κτρονικα,́ μον́ο για την
ενημερ́ωση των ενδιαφερομ́ενων,
μεσ́ω του ιστοτ́οπου www.fyli.gr.
7. Χρον́ος, Τοπ́ος και Γλωσ́σα
υποβολης́ των προσφορων́.
Οι προσφορες́ υποβαλ́λονται
στην ελληνικη ́ γλωσ́σα και μπο-
ρουν́ να υποβληθουν́ απο ́ τους
συμμετεχ́οντες ειτ́ε
αυτοπροσωπ́ως η ́ με νομ́ιμη
εξουσιοδοτ́ηση μεχ́ρι και τις
19/01/2015, ημερ́α Δευτερ́α και
ωρ́α 10:00 (ληξ́η παραδ́οσης
προσφορων́) ειτ́ε να αποσταλουν́
με ταχυμεταφορικη ́ (courier),
μεχ́ρι και την προηγουμεν́η. Προ-
σφορες́ που θα κατατεθουν́ μετά
την παραπαν́ω ημερομηνιά και
ωρ́α, δεν αποσφραγιζ́ονται, αλλά
επιστρεφ́ονται ως εκπροθ́εσμες.
8. Χρον́ος και Τοπ́ος απο-
σφραγ́ισης των προσφορων́.
Η αποσφραγ́ιση των προσφορων́
θα διενεργηθει ́ στα γραφειά της
εδ́ρας του Ν.Π.Ι.Δ.
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Φ)»
(Αθηνων́ 31, Αν́ω Λιοσ́ια), την
19/01/2015, ημερ́α Δευτερ́α και
ωρ́α 10:00, ενωπ́ιον της κατά
νομ́ο αρμοδ́ιας Επιτροπης́
Παραλαβης́ / Αξιολογ́ησης
Προσφορων́.
9.Διαδικασιά αναθ́εσης, διαδικα-
σιά αξιολογ́ησης και κριτηρ́ια επι-
λογης́ του αναδοχ́ου. Ανοικτος́
μειοδοτικος́ διαγωνισμος́ του Π.Δ
60/2007 (ΦΕΚ Α 64/16-3-2007),
με κριτηρ́ιο κατακυρ́ωσης τη
χαμηλοτ́ερη τιμη.́
10.Δικαιώμα υποβολης́ προ-
σφορας́.
Δικαιώμα συμμετοχης́ εχ́ουν ολ́οι
οι οικονομικοι ́φορεις́ με εδ́ρα σε
χωρ́α – μελ́ος της Ευρωπαικ̈ης́
Εν́ωσης που πληρουν́ τα τυπικά
και ουσιαστικα ́ προσον́τα
αναλ́ηψης και πραγματοποιήσης
του ως αν́ω ερ́γου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
ΓΚΙΚΑΣ



ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ  ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:
ΑΛΩΒΗΤΟΣ Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 4-1 ΤΟΝ

ΑΙΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

Ο Ακράτητος Ανω Λιοσίων συνεχίζοντας τον φρενή-
ρη καλπασμό του(9Χ9) πέρασε σαν σίφουνας και απο
την παραλία Ασπροπύργου αφού επικράτησε του Αία-
ντα με 4-1 και προηγείται στον βαθμολογικό πίνακα
μετά την ήττα του Ατταλου στο τοπικό ντέρμπι απο τη
Νέα Πέραμο. Οι δύο αντίπαλοι θα αναμετρηθούν μαζί
στα Ανω Λιόσια την επόμενη αγωνιστική.Τα τέρματα
της ομάδος του Γιώργου Μαύρου σημμείωσαν οι: Πλα-
βούκος 3(38' 

65' 70'), Καλέμι 15'. Στο 10΄οι πράσινοι είχαν δοκάρι
με τον Τσιγγόπουλο. Για τον Αίαντα σκόραρε στο 68'
με διπλό πέναλτι του Ρουμελίδη. Το πρώτο απέκρου-
σε ο τερματοφύλακας του Ακράτητου.Διαιτήτευσε ο
Κορδολαίμης. Βοηθοί: Κρετσίμος-Πλάκας.

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ(προπονητής Κώστας Λινάρδος):
Πλάκα, Μαρινόπουλος, Χλίνος, 

Ρουμελίδης, Κλογκέρι, Κουβίδης, Τάτσης(85'Λιλό-
λιος), Ντούρος(57'Μπώκος), 

Στρίγγος), Σπαρίδης, Καλύβας(62'Λυγερός).
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ(προπονητής Γιώργος Μαύρος): Σαβ-

βόπουλος, Αγκάνωβ, Ζησούδης, 
Καράπαπας, Λαβρεντίεβ(64' Καμπέρης), Πλαβού-

κος, Λούντζης(80'Κουκούλης), 
Καλέμι(84'Τσοπανίδης), Ντάμπς, Τσιγγόπουλος,

Παρασίδης.

ΙΣΟΠΑΛΟ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ-ΕΛΠΙΔΑΣ

Υστερα απο ένα αμφίροπο μάτς σε κακό αγωνιστικό
χώρο η Ενωση Πανασπροπυργιακού Δόξας και η
Ελπιδα αναδείχθηκαν ισόαπλοι 1-1.Προηγήθηκαν οι
Ενωσίτες με τον Κομιώτη και ισοφάρισε η Ελπίδα στις
καθυστερήσεις 90+3 με τον Σταματάκη ο οποίοις
μπήκε νωρίτερα αλλαγή.Διαιτητής ήταν ο Παγώνας.
Βοηθοί: Ντζουροπάνος-Φαρμάκης.

ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ/ΔΟΞΑΣ: Μπου-
λούμπασης, Ρούπας(84Άθανασιάδης), 

Μαζμανίδης, Φωτιάδης(65'Ταραλίδης), Μουζάκας,
Πολυτάρχου Κ, Σιδηρόπουλος, Τσιλιγγιρίδης, Καγγελί-
δης, Κοπαλάς, Κομιώτης.

ΕΛΠΙΔΑ: Κουτρουμάνος, Αγγελογιανάκης(72΄Καρα-
μπέτσος-90'Σταματάκης), 

Σταγάκης, Βάσιος, Τζανέτος, Μπιταξής, Ματζιούρας,
Οκόνκο, Βλαχάβας, Ρασσιάς, Σακελλαρίου (65'Ντόκα).

Η ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 3-1 ΤΟΝ ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ

Καλύτερη η ΑΕ Ζεφυρίου επικράτησε 3-1 του Ειδυλ-
λιακού. Τα τέρματα της ομάδος του Γιώργου Αδάκτυ-
λου σημείωσαν οι: Ιωσηφίδης (3' 89'), Νασάι 33'. Για
λογαριασμό της ομάδος των Βιλλίων σκόραρε ο Ριζάι
6'. Διαιτήτευσαν οι: Παπαχρήστος, Καπρέτσος, Φούρ-
κας.

ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ(προπονητής Γιώργος Αδάκτυλος):
Κολιάκης, Κατσαρός, Νασάι, Πουλικίδης, Σφακιανάκης
Αν(78'Μπολάνο), Θανάσης, Γκότση, Χαιντούτης,
Ιωσηφίδης, Ιορδανίδης(65' Σφακιανάκης Αγ), Ράγ-
γος(55'Κουτσιούμπας).

ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ(προπονητής Μιχάλης Κάσδαγλης):
Βανδώρος, Κατσανέας Γ(53'Λογγαράκης), Κακοσίμος
Ε, Κατσανέας Ε, Βλάχος, Λάσκος( 80'Λίγγος), Κακοσί-
μος Γ, Γκιόκας(70'Γκιόκας), Δρίκος, Δουδέσης, Ριζάι.

Η ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 1-0 ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ
ΤΟΝ ΑΤΤΑΛΟ

Μπροστά σε 500 φιλάθλους στο τοπικό ντέρμπι της
Νέας Περάμου η τοπική ομάδα επικράτησε του Αττα-
λου με 0-1. 

Το τρίποντο που έδωσε τους τρείς βαθμούς σημείω-
σε ο Καμπόλης 84'.Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 68'
τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι σε διεκδίκηση της
μπάλα ο ποδοσφαιριστής του Ατταλου Κουτσομύτης
και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο.

Τον αγώνα διαιτήτευσε ο Σταμάτης με βοηθούς τους:
Σαββόγλου -Πιπή

ΑΤΤΑΛΟΣ (προπονητής Γιώργος Ανανιάδης): Πορα-
νίδης, Μπαγδάτογλου, 

Κουτσομύτης, Στάθης, Ευσταθιάδης, Ασλανίδης, 
Αριστόπουλος(55΄Φραγκόπουλος, Τζελάι,Μονέ,

Κουσίδης, Κουμτζίδης(68Δικράν).

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: Κυμπουρόπουλος, Τσιούνης,
Γεωργιάδης, Πατσιονίδης, Λημνιάτης, Λουκίδης
(89'Γραμματικός), Αριστόπουλος(89'Κρετζάς), Μανώ-
λης, Τσιαούσης (75'Φωτίου), Καραγιάνννης, Καμπό-
λης.

ΣΑΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
6-0 ΤΟΝ ΜΕΓΑΡΙΚΟ

Ο Ηρακλής Ελευσίνας καλύτερος στο μεγαλύτερο
διάστημα της συνάντησης συνέτριψε στο Γιώργος Ρου-
μελιώτης του Μεγαρικού με 6-0. Τα τέρματα της ομά-
δος του γηραιού σημείωσαν οι: Παντελής Κατσάφαρος
3(8'19' 63΄πέν), Μουράτι (27' 50'), Πόκα 62'.Διαιτήτευ-
σε ο Σταθόπουλος με βοηθούς τους: Μηλιώνη και
Στούμπο

ΗΡΑΚΛΗΣ(προπονητής Μιχάλης Κατσάφαρος):
Φωτιάδης, Αξιώτης Γ., Λυμπέρης, 

Αγγος(62'Παροτσίδης), Φιλιππής, Τσολερίδης,
Ψιμουλάκης, Πέππας, Κατσάφαρος(71'Αξιώτης Α),
Καρκαμπάτσης(46'Πόκα), Μουράτι.

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ(προπονητής Πάρης Λιάκος): Ασπιώ-
της, Μήνος, Υφαντής (46'Τοπάλης), Φυλακτός, Σάλτας
Γ., Ηλίας,Λουκάς(83' Μενιδιάτης), Τοπάλης Χ., Κολλά-
τας, Γεωργακής,(67'Χατζόπουλος), Καλαιτζής.

Η ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2-1 ΤΟΝ
ΑΣΤΕΡΑ ΣΤΑ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ

Η Λαμπερή Ελευσίνας του Κώστα Διολέτη επικράτη-
σε στα Νεόκτιστα του Αστέρα Ανω Λιοσίων με 2-1. Τα
τέρματα της ομάδος απο την Ελευσίνα σημείωσαν
Μπόικα 39' Ζιάκας 62' . Για λογαριασμό του Αστέρα
σκόραρε ο Τσεβάς στις καθυστερήσεις .Διαιτητής ήταν
ο Μεντής με βοηθούς τους: Κορέστη -Πουλακάκης

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: Κρητικός, Παπαιωάννου,
Σμαίλης, Θηβαίος, Κωστόπουλος, Διαμαντόπουλος,
Γ(46' Κληματιανός), Βασιλείου, Βείζι, 

Καλλινίκος(84' Τσεβάς), Κουρκουδέλης, Σιδηρόπου-
λος.

ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Χριστοφής, Λίγδας, Παπ-
πάς(77' Πέτρου), Αλεξούδης, 

Μηλιώτης, Φαρμάκης, Μπόικα, Μαμάκος Α, Τζά-
νος(72' Γεωργίου), Ζιάκας(66'Κακάκης Χ), Μαμμάκος
Ι.
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ
ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΜΑΙΚΛ
ΕΡΙΚ ΣΤΟΝ

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝ
ΙΑΚΟ

Ο Πανελευσινια-
κός κατέληξε σε
συμφωνία με τον
σέντερ Μάικλ
Έρικ (2,08 - 26
ετών), που  παίρ-
νει την θέση του
Άαρικ Μάρεϊ. 

Ο Νιγηριανός
έχει περάσει τα
δύο χρόνια της
επαγγελματικής
του καριέρας στο
NBDL (Canton
Charge 2012-
2013 & Texas
Legends 2013-
2014) και φέτος
έφτασε πολύ
κοντά στο ΝΒΑ,
ωστόσο κόπηκε
από τους Μιλγου-
όκι Μπακς από
τους οποίους
κόπηκε πριν ξεκι-
νήσει η regular
season.

Ο Πανελευσινιακός αν και προηγήθηκε
στο ημίχρονο στην Θεσσαλονίκη του
ΠΑΟΚ στο τέλος γνώρισε την ήττα με 69-
59.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 31-37, 50-44, 69-
59

ΠΑΟΚ (Μαρκόπουλος): Λάνγκφορντ 5
(2/6δ΄., 0/2τρ., 1/2β., 7ρ., 1ασ.), Λιάπης
(0/1δ., 0/2ρ. 2ρ., 1κ.), Κάρτερ 17 (1/7δ.,
3/5τρ., 6/6β., 3ρ., 2ασ.), Κακαρούδης 4
(2/3δ., 0/2τρ., 3ρ.), Τσόχλας 3 (0/1δίπ.,
1/1τρ., 3ρ., 4ασ.), Δέδας 3 (0/1δ., 1/4τρ.,
1ρ., 1ασ.), Μαργαρίτης 6 (1/5δ., 1/2τρ.,
1/2β., 7ρ.), Κωττας (0/1δ., 1ρ.), Όντουμ
10 (3/7δ., 1/3τρ., 1/2β., 1ρ., 2ασ.), Βον
19 (6/7δ., 7/10β., 10ρ.), Σαλούστρος 2
(0/1τρ., 2/2β., 4ρ., 2ασ.)

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ(Κουστένης): Κοξ
9 (3/4δ., 1/4τρ., 2ρ.), Ρόμπινσον 10
(2/10δ., 1/2τρ., 3/6β., 2ρ., 2ασ.), Τσακα-
λέρης (0/1δ., 4ρ.), Βασιλόπουλος 7
(2/3δ., 1/5τρ., 1ρ., 2ασ.), Αθανασούλας 3
(1/3δ., 0/3τρ., 1/2β.), Μάρκοβιτς 15
(3/5δ., 3/5τρ., 7ρ.), Δορκοφίκης 5 (1/2δ.,
0/3τρ., 3/4β., 3ρ., 1ασ.), Ιωάννου 8
(1/3δ., 1/1τρ., 3/4β., 8ρ., Καλλές 2 (1/3δ.,
0/1β., 1ρ., 2ασ.)

Συνολική στατιστική
ΠΑΟΚ: 15/39δίπ., 7/22τρ.,18/24β., 25-

18ρ., 13ασ., 6κλ., 11λ.
Πανελευσινιακός: 14/34δ., 7/23τρ.,

10/17β., 19-11ρ., 7ασ., 7κλ., 10λ.

***Ο Τζίμης Κουστένης έμεινε ευχαρι-
στημένος από την εμφάνιση των παικτών

του παρά την ήττα από τον ΠΑΟΚ και
τόνισε:

«Ξέραμε πως αν θέλαμε να διεκδι-
κήσουμε το ματς, θα έπρεπε να ήμα-
σταν συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά.
Δεν έχω παράπονο από τους παί-
κτες, είχαμε μείον δύο παίκτες και
ήμασταν συγκεντρωμένοι για 35
λεπτά. Χάσαμε τα ριμπάουντ, θα
έχουμε ένα «πεντάρι» το επόμενο διά-
στημα και πλέον έχουμε μπροστά μας το
ματς με τον ΚΑΟΔ. Ο Μάρεϊ ήταν αδύνα-
το να μείνει στην ομάδα υπολογίζοντας
πως ο αντικαταστάτης του θα ήταν εδώ
τις επόμενες μέρες. Δευτέρα ή Τρίτη θα
είναι εδώ , είναι διαδικαστικό το θέμα
αυτό», είναι όσα δήλωσε στη συνέντευξη
Τύπου που ακολούθησε την ήττα από

τον ΠΑΟΚ, ο προπονητής του Πανελευ-
σινιακού, Τζίμης Κουστένης.

***Από την πλευρά του ο Eυθύμης Τσα-
καλέρης ανέφερε: « Μπράβο στον ΠΑΟΚ
που κέρδισε δίκαια. Ξεκινήσαμε δυνατά,
θα μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη δια-
φορά στο πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ στο
δεύτερο ημίχρονο επέβαλλε τον ρυθμό
του και εμείς τώρα κοιτάμε το πώς θα
σωθούμε στη κατηγορία».

ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 



''ΧΑΡΜΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ'' ΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ 3-0 ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΑ 

Επιστροφή στις νίκες για το Χαιδάρι που επικράτησε του
Εθνικού Αστέρα με 3-0. Οι παίκτες του Γιώργου Ασπρογέ-
ρακα κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο και εξακολουθεί
να κυνηγά το πρωτοπόρο Ηράκλειο.

Τα τέρματα σημείωσαν οι: Διαμάντης 42'  62' πέν., Μάλι
67'

Τελικά, το σκορ άνοιξε στο 42΄ όταν μετά από έξοχη
σέντρα του Δημητρακόπουλου, ο  έγραψε το 1-0, μέσα σε
αποθέωση από τους 250 περίπου Χαϊδαριώτες φιλά-
θλους.

Στο τέλος του αγώνα οι Χαϊδαριώτες φίλαθλοι τους χειρο-
κρότησαν στο τέλος του αγώνα για την ωραία εμφάνισή
τους. 

Πολύ καλή η διαιτησία των κ.κ. Καλογερόπουλου, Αθανασίου και Ματσούκα.
Ο επόμενος αγώνας για το Χαϊδάρι είναι εκτός έδρας, κόντρα στον ισχυρό Α.Ο. Περιστερίου. 
ΧΑΪΔΑΡΙ: Τριανταφύλλου, Παναγιωτακόπουλος, Δημητρακόπουλος, Παπαδόπουλος (46′ λ.τρ. Αρβανίτης), Παντα-

ζόπουλος, Μάλι (70′ Νικολάου), Ρούσα, Χριστούλης, Λαρώνας, Τουρκοχωρίτης, Διαμάντης (85′ Χρυσαφίδης).
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ: Καυκιάς, Τσολάκου, Κουκούλας, Αδαμάκης, Δημόπουλος, Πετρόπουλος, Αγαπητός, Μπακιρ-

τζόγλου, Γραμόζης, Μπίνας, Μουστακόπουλος.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΙΚΤΩΝΚΑΛΕΣΜΑ ΜΙΚΤΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΣΔΑΟΜΑΔΩΝ ΕΠΣΔΑ

Απο το προπονητικό δίδυμο των μικτών ομάδων της
ΕΠΣΔΑ κ.κ Σωκράτη Τυρλή(Παίδες), και Αποστόλη
Λινάρδο(Νέοι) καλούνται οι κάτωθι ποδοσφαιριστές
να βρίσκονταιτην την Δευτέρα  1-12-2014  στο γήπε-
δο παραλίας Ασπροπύργου για προπόνηση.

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

της -(Ακράτητος) 
Μανάφας Πέτρος -Τσαλούχος Αντ.-Παππάς Βελισ-

σάριος - Πουρσανίδης - Χειλετζάρης Γ. -Λέων Χειλε-
τζάρης φ.(Λέων)

Τσίτος Κωνσταντίνος-Κωσταράς(Αγιοι Ανάργυροι)
Ζίου Θεοφάνης - Φίλης βάσιλειος - Καίσαρης- Λογο-

θέτης Αγγελος - Ηλιόπουλος Στέφανος- Χαραλαμπί-
δης -Λογοθέτης Φώτης - (Παν/κή Ενωση).

Τερζάκης - (ΠΑΟ Κουντούρων) 
Σκλιάς -(Μανδραικός)  
Κάσσος Βασίλειος - Μαυρίδης Στεφανος - Σερέτης

Αλέξανδρος - Τσάρος Αγ(Σκορπιός Φυλής)
Δριμούσης Χ.(Αργώ  Μεγάρων).

ΝΕΟΙ(16:15)
Λιόλιος(Αίας Παραλίας)
Λάλλας-Πετσίτης(ΠΑΟΚ Μάνδρας)
Χόντος-Μιχαήλης-Αναστασίου(Ν.Πέραμος)
Κοκαβέσης-Ιωάννου-Κουτρούμπας(Ακράτητος)
Μινοσιάν-Σαμαράς-Κανακάρης-Σαββίδης-Μανάφας-

Γυριχίδης(Λέων)
Μαυρίδης-Κεσόβ(Πυρρίχιος)
Λογοθέτης(Παν/Ενωση)
Λάμψας-Καλαιτζής(Μεγαρικός)
Βαρελάς(Βύζας Μεγάρων)
Χιονίδης(Απόλλων Ασπροπύργου)
Σοφιανίδης(Δύναμη)
Πέππας(ΚριόςΑσπροπύργου)
Κακοσίμος(Ειδυλλιακός)
Μπίκας(Σκορπιός Φυλής)

Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΠΕΔΡΑΣΕ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΝΔΡΑ 1-0

Ο Βύζαντας Μεγάρων μπροστά σε 1.500 φιλά-
θλους ύστερα απο αμφίροπο παιχνίδι με δυνατές
μονομαχίες και σε ακατάλληλο αγωνιστικό χώρο
απέδρασε με το διπλό απο την Μάνδρα έχοντας
2Χ2 με τον Βασίλη Στασινόπουλο στον πάγκο του
και ανάπνευσε βαθμολογικά. Το χρυσό γκόλ που
πανηγυρίστηκε έξαλλα στο τέλος απο τους φιλά-
θλους του Βύζαντα σημείωσε ο Σελμανάι στο 78'.
Είχε προηγηθεί φάουλ του Στυρατάκη στο δοκάρι
και στην επαναφορά ο σκόρερ την έστειλε στα
δίχτυα. 

Διαιτητής της συνάντησης ήταν ο Αδαμόπουλος
(Ζακύνθου), με βοηθούς τους;  Γκοτσόπουλο, Οικο-
νόμου (Αχαΐας).

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ(προπονητής Νίκος Βαμβακούλας:
Παλιγγίνης, Μπινιχάκης, Νηφαδόπουλος(66'Λάλ-
λας), Φερεντίνος, Κρητικός, Μιχάλαρης, Μανασί-
δης(78'Ασημάκης), Αμντουραχμάνι,
Ζαγκλής(63΄Σάμαρης), Μπέντας, Μποδώνιας.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπονητής Βασίλης Στασι-
νόπουλος): Διαμάντης, Χουστουλάκης, Δημακάκος,
Διαμαντόπουλος, Βασιλάκος, Σιδέρης, Μιχαλόπου-
λος, Αλεβίζος(60'Βλάχος), Μητρόπουλος(89'Δέ-
σκος),Στρατάκης, Σελμανάι(83' Κολλιόπουλος).

Παρελθόν ο Νίκος Βαμβακούλας

Μετά τον αγώνα του Μανδραικού με τον Βύζαντα
η διοίκηση της ομάδος μετά απο έκτακτη συνεδρία-
ση στα γραφεία της ομάδος ανακοίνωσε την λύση
της συνεργασίας της με τον προπονητή Νίκο Βαμ-
βακούλα και του βοηθού του Χρήστου Πολύζου.
Είναι η τρίτη φορά φέτος που ο σύλλογος της Μάν-
δρας που αλλάζει προπονητή. Ξεκίνησε με τον
Καραούλη-Καλλιακούδη. Ηδη η διοίκηση βρίσκεται
σε αναζήτηση νέου τεχνικού. Το κλίμα στην ομάδα
είναι πολυ βαρύ αφού η ομάδα βρίσκεται χωρίς νίκη
στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.
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ΕΠΣΔΑ: Ποινές παραγόντων 
8ης αγωνιστικής 

Ανακοινώθηκαν απο την πειθαρχική επιτροπή
της ΕΠΣΔΑ οι ποινές σε παράγοντες και ποδο-
σφαιριστές.

1) Βερούτης Α. Τιμωρείται με 10ημέρες εκτός
αγωνιστικών χώρων και 50 ευρώ πρόστιμο . 

2) Μάθρος Γ. , τιμωρείται με 10 ημέρες εκτός
αγωνιστικών χώρων και 50 ευρώ πρόστιμο . 

3)Καζαντζίδης Δαν. 2 αγωνιστικές και 20 ευρώ
πρόστιμο

4)Κοντός Ελ 2 αγωνιστικές και 20 ευρώ πρόστι-
μο

5) Τσεβάς Δ. 2 αγωνιστικές και 20 ευρώ πρόστι-
μο

6) Κατσός Γρ. 5 αγωνιστικές και 50 ευρώ πρό-
στιμο

7) Σίνος Γρ. 1 αγωνιστική και 10 ευρώ πρόστιμο
8) Μουές Π.  1 αγωνιστική και 10 ευρώ πρόστιμο

Ο Μανδραϊκός 70-61 τον Γ.Σ Χαλανδρίου

Για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος
ΓΈθνικής στο μπάσκετ ο Μανδραικός επικρά-
τησε στην έδρα του του Γ.Σ Χαλανδρίου 70-61
και βελτίωσε την βαθμολογική του θέση.

Οι παίκτες του Βασίλη Μαρίνου  αν βρέθη-
καν πίσω στο σκορ, κατάφεραν να βρουν τη
λύση και να ανατρέψουν το εις βάρος τους
διαφορά του πρώτου ημιχρόνου (23-27 στο
19′). Έτσι πανηγύρισαν έξαλα για τετάρτη
φορά αφού το συγκεκριμένο ροζ φύλλο
αγώνα ήταν λογος και για να ξεφύγουν από
τα… δύσκολα.



ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΙΚΗ
Ο ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

56-55 ΤΑ ΤΑΤΑΥΛΑ 

Επιτέλους νίκη για τον
ΟΚ Ελευσίνας που επι-
κράτησε για την 9η
αγωνιστική  στο κλειστό
της Γούβας, των Ταταύ-
λων 56-55 (ημίχρονο
19-26)

Η ομάδα των Διολέτη-
Τσικίνα  πανηγύρισε την
πρώτη νίκη στο πρωτά-
θλημα της Γ` ΕΣΚΑΝΑ
απέναντι στην δεύτερη
ομάδα της βαθμολο-
γίας, AO Ταταύλα.

Με σπουδαία άμυνα
και ώριμες επιλογές
στην επίθεση, ο ΟΚΕ
επικράτησε στα τελε-
ταία δευτερόλεπτα.

Διαιτητές : Αργυρού-
δης Ντίντας

ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Διο-
λέτης Τσικίνας) : Μπα-
κογιάννης 3 (1), Τηγά-
νης 10 (2), Αντωνάρας
6, Πατάλας 5 (1), Χρή-
στου, Παπαχριστοδού-
λου 9, Δούκας, Δασκα-
λάκης, Αρβανίτης 15
(3), Κουρίλας, Λιώρης 8
(2)

ΤΑΤΑΥΛΑ ( Σιταράς) :
Καραγιάννης 2, Παπά-
ζογλου 18, Μαστρογιάν-
νης, Μοντζακόβσκι 20,
Γιαχαλής 3 (1), Κούρτα-
λης 2, Χαλκιάς 2, Μαρά-
ντης 8, Σιταράς, Χαρι-
τωνίδης.

***Επόμενο μάτς στις
5/12 στο κλειστό Ανδρέ-
ας Δασκαλάκης με τον
ΓΑΣ Ελευσίνας στις
21:00.
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Συμφωνία κυβέρνησης-τρόικας
«Ψαλίδι» σε μισθούς δημοσίων 
υπαλλήλων από τον Ιούλιο του 2015

Στο κρεβάτι του Προκρούστη φαίνεται πως μπαίνουν
για ακόμη μια φορά οι αποδοχές των δημοσίων υπαλ-
λήλων.

Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, τρόικα και κυβέρ

νηση συμφώνησαν να κοπεί από τον Ιούλιο μέρος ή
ολόκληρο το ποσό της προσωπικής διαφοράς των
δημοσίων υπαλλήλων που οι αποδοχές τους υπερβαί-
νουν από 80 έως και 690 ευρώ το μήνα τις οροφές του
ενιαίου μισθολογίου και να καθιερωθεί νέο κλιμάκιο με
αμοιβές ιδιωτικού τομέα αποκλειστικά για τους νεοεισερ-
χόμενους στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, καταβάλλονται ετη-

σίως περίπου 200 εκατ. ευρώ ως προσωπική διαφορά
σε 66.000 δημοσίους υπαλλήλους. 

Συμφωνήθηκε, επίσης, να μειωθούν τα κονδύλια των
έξτρα αμοιβών-επιδομάτων, για αποζημιώσεις για συμ-
μετοχή σε συμβούλια, για εκτός έδρας, οδοιπορικά, υπε-
ρωρίες και οι αποδοχές σε όλες τις ΔΕΚΟ και τα Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που παρά τις γενικές μειώ-
σεις, με αποφάσεις των διοικήσεών τους διατήρησαν τις
αμοιβές τους εκτός των ορίων του ενιαίου μισθολογίου.

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ: Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ: Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ
Ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΝΤΙΩΝΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΝΤΙΩΝ

Σήμερα θα διεξαθεί το τουρνουά παλαιμάχων με την 7η αγωνιστική. Ο Πανελευσινιακός υποδέχεται στις 18:30 στο γήπεδο Γιώρ-
γος Ρουμελιώτης(Καλυμπάκι) την Νέα Πέραμο. Ο Ασπρόπυργος φιλοξενεί στο γήπεδό του στις 18:30  την Ελλάδα Ποντίων, ενώ ο
Αστέρας Μαγούλας αγωνίζεται στις 19:30 στο γήπεδο Νικαίας με την Δόξα Πειραιά. Αναλυτικά: Μοσχάτο-Κερατσίνι, Ν.Ευγενείας-
Ηρακλής Νικαίας,  Αίας Σαλαμίνας-Αργοναύτης,  Δραπετσώνα-Προοδευτική,  Αγιος Δημήτριος-Ερμής Κορυδαλλού,  Χατζηκυράκειο-
Περαμαικός. Ρεπό έχει ο Ιωνικός που αγωνίζεται με την Στιμάγκα.

Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 
2-2 ΣΤΗΝ ΒΑΡΔΑ2-2 ΣΤΗΝ ΒΑΡΔΑ

Σπουδαίο βαθμό απέσπασε ο
Αστέρας Μαγούλας στηνΒάρδα 2-2.
Σοκ στο 79', λόγω του τραυματι-
σμού του τερματοφύλακα της
Μαγούλας Βασιλειάδη (μεταφέρθη-
κε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο
κι εκφράζονται φόβοι για πρόβλημα
στονώμο)

Γκολ: 16'
Νικολόπουλος με δυνατό σουτ, 61'

Ντόμας με κεφαλιά από σέντρα του
Γραμματικόπουλου - 25' Μπεχλής
με τρομερό σουτ, 67' Ανδριόπουλος
από σέντρα του Τσατίδη Διαιτητές:
Νίκας, Αδαμόπουλος (Μεσσηνία)-
Σταματάκος (Λακωνίας)

ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ (Γιώργος
Στράντζαλης): Καπετανάκης,

Γαλανόπουλος, Ζέλιος, Νικολόπου-
λος, Αποστολόπουλος, Ανδριέλος,
Σαραντόπουλος (52' Θεοδωρακό-
πουλος),

Ντόμας, Φωτόπουλος (68' Σκο-
τζάι), Δημητρακόπουλος, Γραμματι-
κόπουλος

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (Γρηγόρης
Μαρκαντωνάτος): Βασιλειάδης (81'
λ. τρ. Ζώντος), Καρίκης,

Τσατίδης (90' Κύμης), Βασιλείου,
Τσούπρος, Δημόπουλος, Μπεχλής,
Μιχαήλος (60' Τσάκωνας), Στίλα,
Επιτροπάκης, Ανδριανόπουλος.

Ο ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ ΠΗΡΕ ΒΑΘΜΟ 
ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ 1-1 ΜΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Χωρίς νίκη παρέμεινε και στην 6η αγωνιστική του πρωτα-

θλήματος της Football League η Καλλιθέα η οποία υποδέ-
χτηκε στον Ταύρο τον Αχαρναϊκό παραχωρώντας ισοπαλία
1-1, αποτέλεσμα που δεν βόλεψε καμία από τις δύο ομά-
δες, καθώς και οι φιλοξενούμενοι ήθελαν το τρίποντο για να
καθιερωθούν στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας.

Στο πρώτο μέρος οι γηπεδούχοι είχαν καλύτερη παρου-
σία και πίεσαν για να φτάσουν στο γκολ χωρίς όμως επιτυ-
χία. Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους η Καλλιθέα προη-
γήθηκε στο 47’, όταν και ο Μασάδο με κεφαλιά δεν άφησε
περιθώριο αντίδρασης στον Παγούδη.

Η απάντηση της ομάδας του Μενιδίου ήταν άμεση όμως

και στο 50’ ο Ταμπάκης κέρδισε
πέναλτι το οποίο αξιοποίησε ο
Γέσιτς για να διαμορφωθεί το
τελικό 1-1. Όλα θα μπορούσαν
να είχαν διαφορετική εξέλιξη, αν
η προσπάθεια του Τσίπρα στο
71’ δεν σταματούσε στο δοκάρι
για την Καλλιθέα.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Λυμπερόπουλος,
Λεβέντης, Παγώνης, Μπριλάκης, Πίκολο, Ρουσάκης, Κατσι-
κογιάννης, Ρόχας (70΄Μπέλης), Μιχαλόπουλος, Μασάδο,
Αρναρέλης (61’ Τσίπρας)

ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ: Παγούδης, Μωϋσιάδης, Ζώνας, Γέσιτς,
Παπατόλιος (49’ Αθανασίου), Ιωαννίδης, Μανουσάκης (71’
Καλογερόπουλος), Στουρνάρας, Ιορδανίδης, Καλαμιώτης,
Ταμπάκης

ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΜΑΝΩΛΑΔΑ

Στο ίδιο έργο θεατές...Με ήρωα τον
τερματοφύλακα των φιλοξενουμένων
Τσάπαλο η Δόξα Μανωλάδας πήρε
σπουδαία νίκη και την πρωτιά στην
βαθμολογία αφού κέρδισε στην Ελευ-
σίνα με 1-0 τον Πανελευσινιακό ο
οποίος απομακρύνθηκε απο τις πρώ-
τες θέσεις. Αντίθετα οι φιλοξενούμενοι
μπήκαν στο κόλπο ανόδου.

Είναι η 2η ήττα των σταχυοφόρων
φέτος μετά αυτή με τον Παναργειακό
στην έδρα του. Το τέρμα που έδωσε το
τρίποντο στην ομάδα της Ηλείας στο
54' η χρυσή αλλαγή ο Νικολόπουλος
που μπήκε αλλαγή. Στο 25' σούτ του
Δουκάκη απέκρουσε ο Τσάπαλος και
το δοκάρι.

Διαιτητής Περράκης. Βοηθοί:
Νιδριώτης, Πασπάτης (Αθηνών).

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ(προπονητής

Κώστας Παρθενίου): Τσακιλτζίδης,
Ατματζίδης(56' Τσίγκρος), Τσουμά-
γκας(56'Μιχελής),  Κολοβός(67'Μα-
κρίδης), Παπαπαναγιώτου, Ριζογιάν-
νης, Δουκάκης, Κωνσταντινίδης, Κου-
σκουνάς, Ρούσσεφ, Σκαφτούρος.

ΔΟΞΑ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ: Τσάπαλος,
Αγγουρίδης, Μπίζος, Λαμπρόπουλος,
Σωτηρόπουλος, Βατσής, Μαυρόπου-
λος,  Αδαμόπουλος(61'Λιβάνης), Ντε-
ντόπουλος, Μελετίδης(80'Γούρμος),
Αγγελόπουλος(46'Νικολόπουλος).

Αναπληρωματικοί: Νικολόπουλος,
Λιβάνης, Νικολακόπουλος, Σούλης,
Γούρμος, Βλασίδης, Κωτσόκολος.

Η Βαθμολογία (σε 8 αγώνες)
Δόξα Ν. Μανολάδας   8-1    18
Καλαμάτα            11-5    17
Παναργειακός        17-4   17
Αιολικός            15-5    16
Πανελευσινιακός        10-8   15
ΠΑΟ Λουτρακίου        8-0    15
ΠΑΟ Βάρδας        10-11   9

Παναρκαδικός       8-13    8
Ερμής Κιβερίου         3-4    7
Βύζας Μεγάρων        6-9    7
Αχαϊκή             6-16   6
Ζακυνθιακός        7-11    6
Αστέρας Μαγούλας    8-12   6
Μανδραϊκός            4-7   4
Κύμη                -   -
* Ρεπό έχουν κάνει: Αιολικός, Μαν-

δραϊκός, Λουτράκι, Παναρκαδικός,
Κύμη, Βύζας μεγάρων, Ζακυνθιακός,
Ερμής Κυβερίου.

* Η Κύμη έχει αποσυρθεί από το
πρωτάθλημα

Επόμενη αγωνιστική (9η)
Αχαϊκή – Παναργεικός
Κύμη – Παναρκαδικός
Αστέρας Μαγούλας – Καλαμάτα
Βύζας Μεγάρων – ΠΑΟ Λουτρακίου
Δόξα Μανολάδας – ΠΑΟ Βάρδας
Ζακυνθιακός – Μανδραϊκός
Ερμής Κιβερίου – Αιολικός
Ρεπό: Πανελευσινιακός

ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ--   ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ

Γ. Βρούτσης: Το τελευταίο παράθυρο
ευκαιρίας

Τις 25.530 έφθασαν οι ρυθμίσεις οφειλών
στα Ταμεία με το σχήμα των 100 δόσεων

Με γεωμετρική πρόοδο αυξάνεται ο αριθμός των αιτήσεων
που υποβάλλονται καθημερινά στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλι-
στικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), από οφειλέτες που ζητούν να εντα-
χθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ στις 10 Νοεμβρίου, πρώτη
μέρα της εφαρμογής του μέτρου, εκδόθηκαν 58 αποφάσεις για
ρύθμιση, στις 28 Νοεμβρίου, τελευταία εργάσιμη ημέρα της
προηγούμενης εβδομάδος, ο αριθμός αυτός φθάνει στις 3.200.

«Περισσότερο από ικανοποιητική» χαρακτηρίζει την απόδο-
ση του νέου σχήματος ρύθμισης των οφειλών ο υπουργός
Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, ενώ παράλληλα καλεί τους οφει-
λέτες να ανοίξουν «το τελευταίο παράθυρο ευκαιρίας», όπως
το αποκαλεί, και «να χαράξουν μια διαχωριστική γραμμή με το
παρελθόν».

«Από τις 10 Νοεμβρίου, που άνοιξε η εφαρμογή και ξεκίνη-
σαν οι αιτήσεις, έχουν εκδοθεί 22.530 αποφάσεις για ρύθμιση
ανεξόφλητων οφειλών» αναφέρει ο κ. Βρούτσης και προσθέτει:
«Με τις αποφάσεις αυτές, ρυθμίστηκαν οφειλές
491.962.641,03 ευρώ και μπήκαν στα ταμεία του ασφαλιστικού

συστήματος 19.378.402,90 ευρώ».
«Οι οφειλέτες πρέπει να θυμούνται ότι μπορούν να ωφελη-

θούν από τις πολλές δόσεις του νέου σχήματος μέσα στα χρο-
νικά περιθώρια που θέτει ο νόμος» σημειώνει ο υπουργός
Εργασίας και τονίζει:

«Μετά το τέλος της εφαρμογής της νέας ρύθμισης θα επα-
νέλθουμε στη βασική ρύθμιση του νόμου 4152/13, που προ-
βλέπει τη ρύθμιση των οφειλών σε 12 δόσεις».

«Καλώ όλους, όσους θέλουν να χαράξουν μια διαχωριστική
γραμμή με το παρελθόν, και να επανέλθουν στην οδό της
ασφαλιστικής υπευθυνότητας και συνέπειας, να αξιοποιήσουν
αυτή τη ρύθμιση που αποτελεί τελευταίο παράθυρο ευκαιρίας
για όλους» καταλήγει ο κ. Βρούτσης.

Οι περισσότερες αποφάσεις αφορούν οφειλέτες του Ιδρύμα-
τος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ ΕΤΑΜ) και του Οργανισμού
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών.

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της νομοθετικής ρύθμισης
Αναλυτικότερα, για οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εκδόθηκαν

10.069 αποφάσεις και ρυθμίστηκαν οφειλές 347.706.441,68
ευρώ, ενώ εισπράχθηκαν 14.931.299,00 ευρώ.

Για τον ΟΑΕΕ εκδόθηκαν 10.761 αποφάσεις, ρυθμίστηκαν
οφειλές 129.463.701,06 ευρώ και εισπράχθηκαν 4.131.486,26.
Αντίστοιχα, 1.157 αποφάσεις αφορούν οφειλέτες του ΟΓΑ.
Ρυθμίστηκαν οφειλές 9.685.811,06, ευρώ και εισπράχθηκαν
158.260,57 ευρώ. Τέλος στο ΕΤΑΑ, με 543 αποφάσεις, ρυθμί-

στηκαν οφειλές 5.106.687,23 ευρώ και εισπράχθηκαν
166.357,07 ευρώ.

Οι παλαιότερες ρυθμίσεις πάντως, δεν είχαν αποδώσει τα
αναμενόμενα.

Από τον Οκτώβριο του 2013 έως τον Οκτώβριο του 2014, το
ΚΕΑΟ είχε εισπράξει 270,6 εκατ. ευρώ. Το 58% των συνολικών
εισπράξεων ήταν από οφειλές που είχαν ενταχθεί σε καθεστώς
ρύθμισης, ενώ το συνολικό ποσό που είχε ρυθμιστεί έως το
τέλος του Οκτωβρίου 2014 ήταν 860,7 εκατ. ευρώ για 23.463
οφειλέτες.Την ίδια στιγμή, οι συνολικές οφειλές προς τα ασφα-
λιστικά Ταμεία που έχουν μεταφερθεί στο ΚΕΑΟ φθάνουν τα
11,485 δισ. ευρώ.Η ρύθμιση των 100 δόσεων απευθύνεται
κυρίως στους μικρούς οφειλέτες, οι οποίοι αποτελούν το μεγα-
λύτερο πλήθος των οφειλετών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΚΕΑΟ, οι 124.754 από
τους 220.615 οφειλέτες δηλαδή σχεδόν ο ένας στους έξι, οφεί-
λουν ποσά έως 15.000 ευρώ.

Κυβερνητική πηγή, η οποία κλήθηκε από το ΑΠΕ-ΜΠΕ να
σχολιάσει δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία οι εκπρόσωποι
των δανειστών ασκούν έντονες πιέσεις για αλλαγές στο σχήμα
της νέας ρύθμισης, δεν αρνήθηκε την ύπαρξη τέτοιων πιέσεων,
διαβεβαίωσε ωστόσο ότι η κυβέρνηση εμμένει με αποφασιστι-
κότητα στη διατήρηση της ρύθμισης, η οποία ελήφθη για να
ανακουφίσει και να διευκολύνει τους οφειλέτες.
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

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

•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

•ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

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

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

χώρο των πετρελαιοειδών,  
ζητεί Υπαλλήλους Πρατηρίου Καυσίμων 

για τη λειτουργία του ιδιολειτουργούμενου 
πρατηρίου καυσίμων στην Μαγούλα 

και στην Ν Πέραμο.
Απαραίτητα κάτοικος Μεγάρων, Ελευσίνας, 

Ασπροπύργου, Νέας Περάμου,Μάνδρας,Μαγούλας.

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

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

22.5.14

8.11.14

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

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

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

- Θεραπεία τενοντίτιδων 
με αυτόλογους βιολογικούς 

παράγοντες PRP

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

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

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

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

16.11
.12

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

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

τρυπάνι) σε λογική τιμή.
Πληροφορίες  στο 210 5548930 

ή στο 6972203340
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(18.3.13)

21.11.11

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

- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

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

Ενοικιαζ́εται ισογ́εια κατοικιά
60 τμ στην Ελευσιν́α, με

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

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

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

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυγο

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τελειόφοιτος Μαθηματικού

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

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

6944132114 (30.1.14)

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

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται κοπέλα που να γνω-

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

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

Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει τη

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

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

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ

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

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

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος 
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ

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

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

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

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

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

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 ενεργειΑλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε ενεργει--

ακά.         ακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-

ταρατσών.        ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερμόΕγκατάσταση συστήματος αντλίας θερμό--

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

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

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

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

8.10.14
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Στα 25 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να φτάσει ακόμα μία
επένδυση της Παπαστράτος - Philip Morris στη χώρα μας. 

Με στόχο να μετατρέψει το εργοστάσιό της σε εξαγωγικό
κέντρο, η εταιρεία θα εγκαταστήσει 7 νέες γραμμές παραγωγής,
και μια υπερσύγχρονη μονάδα επεξεργασίας καπνού, που θα
προστεθεί ως επέκταση σε πτέρυγα της μονάδας. 

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης, ο συνολικός όγκος παρα-
γωγής του εργοστασίου θα διπλασιαστεί και η πρόσθετη παρα-
γωγή θα κατευθυνθεί σε εξαγωγές σε περισσότερες από 30
χώρες σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων Γαλλία, Ιταλία,

Ελβετία, Χονγκ Κονγκ και Σιγκαπούρη.

Η επένδυση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2015.

Η διοίκηση της εταιρείας ενημέρωσε σχετικά τον υπουργό Ανάπτυξης, Κώστα Σκρέκα. Σύμφωνα με τον
υπουργό, "Είναι σαφές ότι οι προσπάθειές μας για έξοδο από την κρίση και προσέλκυση επενδύσεων φέρ-
νουν καρπούς. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μια εταιρεία παγκόσμιου βεληνεκούς, όπως η Philip Morris
International μέσω της Παπαστράτος, εξακολουθεί να τιμά τη χώρα μας και να είναι αρωγός μας στις προ-
σπάθειες που κάνουμε για να βγούμε από την κρίση".

"Σε συνέχεια των επενδύσεων που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια, αποφασίσαμε μία νέα επένδυση
ύψους 25 εκατ. ευρώ για τη μεταφορά όγκου παραγωγής στην Ελλάδα και τη μετατροπή του εργοστασίου της
Παπαστράτος σε εξαγωγικό κέντρο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες. Η Philip Morris
International παραμένει σταθερή και συνεπής στη δέσμευσή της στη χώρα", δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της
Philip Morris International, επικεφαλής των εργοστασίων της PMI στην Ευρώπη, Μάσιμο Αντολίνα.

"Με τη νέα μας επένδυση δίνουμε εξαγωγικό προσανατολισμό στο εργοστάσιό μας, καθιστώντας το ένα από
τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, διασφαλίζοντας τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας και δημιουργώντας ταυτό-
χρονα μικρό αριθμό νέων. 

Επίσης, συνεισφέρουμε σημαντικά και στην ενίσχυση του εξαγωγικού έργου της χώρας μας. Η εταιρεία μας
βγαίνει πλέον από την κρίση δυνατότερη και εύχομαι, με την αρωγή όλων μας, το ίδιο να συμβεί και για τη
χώρα μας σύντομα", ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, Νικήτας Θεοφιλό-
πουλος.

Παπαστράτος : Νέα επένδυση 
25 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα

Στόχος να μετατρέψει το εργοστάσιό της σε εξαγωγικό κέντρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και  ο Πρόεδρος

Δ.Σ.  του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου   σας
προσκαλούν στη διάλεξη που θα δώσει,
ο   Δρ. Θεολογίας, Πτυχιούχος Φιλοσοφίας,

Σύμβουλος Εκδόσεως του Περιοδικού «Παρακα-
ταθήκη»,  Μοναχός της Ιεράς Μονής Αγίου 

Αρσενίου, που βρίσκεται στην Ορμύλια 
Χαλκιδικής, π.   Αρσένιος   Βλιαγκόφτης, 

με θέμα :  «Παγκοσμιοποίηση και Ορθοδοξία».
Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα,  

1η Δεκεμβρίου 2014,  ώρα 19:30, στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου 

του Δήμου («Δημήτριος Καλλιέρης»), 
Αλέκου Παναγούλη 13, στην πλατεία Αγίου

Δημητρίου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Μετ΄ εξαιρέτου τιμής,

Μελέτιος  Ι.  Μπουραντάς                                                                     
Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου                               

Νικόλαος  Ι.  Μελετίου   
Δήμαρχος Ασπροπύργου                                 

Μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε.


