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Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι στον δήμο
Ελευσίνας και τον δήμο Αχαρνών

οι αποφάσεις για τις εκλογές στον
δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας

Κλείνει, λόγω
επικινδυνότητας,
το νότιο τμήμα
στο «Αγροκήπιο»
Αποκατάσταση
ζημιών από τον δήμο
Ασπροπύργου

Σελ: 2

κ.2239

Στην
τελική
ευθεία

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Στους δήμους
30 εκατ.
ευρώ από ΤΑΠ
και τέλη
διαφήμισης

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ
ΑΝΝΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σελ: 5

Θα κατασκευασθούν
συλλεκτήρες ομβρίων
υδάτων, προκειμένου να
αποτραπεί ο κίνδυνος
πλημμυρικών φαινομένων

Σελ: 5

ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΕΝΤΑΞΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ
ΔΕΚΑΔΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Με την προϋπόθεση να έχουν
ολοκληρωθεί στα τέλη του 2015

Για την
περίοδο
1-9-2014
έως 28-2-2017

«Ωρολογιακή βόμβα»
Σελ: 3

Σελ: 3-4

για την περιοχή ο υδράργυρος

Αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο αντιπεριφειάρχης
Δυτικής Αττικής Γιάννης Βασιλείου
Επιτάχυνση
ενεργειών
για τη μεταφορά
του φορτίου
στη Γερμανία,
ζήτησε από τους
αρμόδιους
παράγοντες
του ΥΠ.Ε.Κ.Α.
ο κ. Βασιλείου

Σελ: 2

Eκλογή μελών του
Προεδρείου του Δημοτικού
Συμβουλίου Φυλής

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΦΟΥΛ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Στις 7/9 στην αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ
ΜΕΡΚΟΥΡΗ» στα Άνω Λιόσια

Σελ: 7

ΣΕ ΕΛΑΙΩΝΕΣ
ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕΔΙΟΥ

Ο 2ος ψεκασμός
δακοκτονίας από υπηρεσίες
της Π/Ε Δυτ. Αττικής

ΣΤΗΝ ΑΙΣΧΥΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ενημέρωση γονέων στη λήξη
της εκστρατείας Ανάγνωση
& Δημιουργικότητα

Σελ: 5

Σελ: 7

Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 3-1 ΤΟΝ
ΑΤΤΑΛΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ
Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ
ΠΗΓΑΣΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ

Σελ: 10-11

- Πολιτιστικές εκδηλώσεις δήμου Ελευσίνας

Σελ: 3

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΟΜΙΚΡΟΝ BAND
ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ «ΙΠΠΟΛΥΤΟ»
ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ
Σελ: 6

2 - ΘΡΙΑΣΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
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Ελευσίνα

Μηλιώσης Νικόλαος
Κοντούλη 79,
Εφημερία: 08:00 08:00 (Επομένης)
Τηλέφωνο:
2105544250
Ασπρόπυργος

Καμπόλης Γεώργιος
Ειρήνης 30,
Εφημερία: 08:00 08:00 (Επομένης)
Τηλέφωνο:
2105574683
Φυλή - Άνω Λιόσια
Λιόση Ιωάννα Ι.
Πίνδου 13,
Τηλέφωνο:
2102472223

Αχαρνές
Μυστακίδου Δήμητρα
Λεωφόρος Θρακομακεδόνων 22,
Εφημερία: 08:00 14:00 & 17:00 - 08:00
(Επομένης)
Τηλέφωνο:
2102466608
ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ
Λεωφ Καραμανλή
Κωνσταντίνου 38-40,
Τηλέφωνο:
2102446460
Μάνδρα
Ροκάς Δημήτριος
Σαλαμίνος 8,
Εφημερία: 08:00 08:00 (Επομένης)
Τηλέφωνο:
2105541344

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ:Νεφώσεις
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:
Από 21 έως 31
βαθμούς Κελσίου

ΓΙΟ
ΕΟΡ ΤΟΛΟ
ΤΟΛ ΟΓΙΟ

Αγίου Ζαχα ρία

ΘΡΙΑΣΙΟ
ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος
Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Ντίνος Ρούσσης,
Χρήστος Ρούσσος
Αθλητικά:
Ανέστης Τσακίρογλου
Διεύθυνση:
Πατριάρχου Γρηγορίου 4
19300 Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ: 210 5571855 Fax: 210 5576740
Κιν: 6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€
Διεύθυνση τυπογραφείου:
θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4,
19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Κλείνει, λόγω επικινδυνότητας,
το νότιο τμήμα στο «Αγροκήπιο»
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Μέχρι την αποκατάσταση ζημιών από τον δήμο Ασπροπύργου
Απαγορεύεται η είσοδος οχημάτων και η είσοδος στο κτίριο του βόρειου τμήματος

πίου, απαγορεύεται αυστηρά η
είσοδος δικύκλων και αυτοκινήτων.
Επίσης, απαγορεύεται η είσοδος
και η παραμονή στα κτίρια της
βορειοδυτικής πλευράς και πλησίον του ρέματος.
Ο Δήμος Ασπροπύργου επικόλλησε ήδη τα σχετικά έγγραφα που
γνωστοποιούν στους πολίτες τα εν
λόγω ζητήματα, για τα οποία ενημερώνει και τις Αστυνομικές Αρχές.

Σ

ε εργασίες απομόνωσης των επικίνδυνων
σημείων του Αγροκηπίου προχωρά ο
Δήμος Ασπροπύργου, μετά την παραλαβή
-την προηγούμενη εβδομάδα- του εν λόγω χώρου,
από την Περιφέρεια Αττικής.
Για το σκοπό αυτό, στο νότιο τμήμα του Αγροκηπίου, απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος και η
παραμονή παντός είδους οχημάτων, καθώς και
πολιτών, μέχρις ότου απομονωθούν τα επικίνδυνα σημεία του (ανοιχτά φρεάτια, πισινά χωρίς
νερό, κτίριο πολλαπλών χρήσεων και ανοιχτό
Θέατρο), ώστε να μην εκτίθενται σε κίνδυνο ατυχήματος οι επισκέπτες του χώρου και ιδιαίτερα τα
παιδιά.Επιπλέον, στο βόρειο τμήμα του Αγροκη-

Προειδοποιεί για τις συνέπειες
του νόμου όσους παραβιάσουν
την απαγόρευση
ο δήμος Ασπροπύργου

Κατόπιν τούτου, όσοι –παρά την απαγόρευσησχίζουν τις ανακοινώσεις που επικολλήθηκαν,
εισέρχονται και παραμένουν στο νότιο τμήμα του
Αγροκηπίου, ή οδηγούν δίκυκλα και αυτοκίνητα
στο βόρειο τμήμα, θα υφίστανται τις συνέπειες του
νόμου.
Να σημειωθεί τέλος ότι η σχετική ανακοίνωση
έχει αρχίσει να διανέμεται στους κατοίκους της
ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι παρακαλούνται να
ενημερώνουν τον Δήμο και την Αστυνομία, σε
περίπτωση που αντιλαμβάνονται την είσοδο και
παραμονή ατόμων και οχημάτων στους χώρους
όπου απαγορεύεται η πρόσβαση.(Τηλέφωνα:
Δήμος-2132006409-10 και Α.Τ. Ασπροπύργου
2105581070-73)

«Ωρολογιακή βόμβα»
για την περιοχή ο υδράργυρος

Αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο αντιπεριφειάρχης
Δυτικής Αττικής Γιάννης Βασιλείου
Επιτάχυνση ενεργειών για τη μεταφορά του φορτίου στη Γερμανία,
ζήτησε από τους αρμόδιους παράγοντες του ΥΠ.Ε.Κ.Α. ο κ. Βασιλείου

‘’Στην περιοχή της Δυτ. Αττικής υπάρχουν ήδη
26 δραστηριότητες που εμπίπτουν στην οδηγία
SEVESO και η αποθήκευση της μεγάλης ποσότητας υδραργύρου έρχεται να προστεθεί σ΄ αυτές
ως «έκτακτη» μετατρέποντας την περιοχή σε
«ωρολογιακή βόμβα»’’, επισημαίνει σε ανακοίνωσή
του ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Γιάννης
Βασιλείου .
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει : μετά από έλεγχο
που πραγματοποιήθηκε από υπαλλήλους της
Αδειοδοτούσας Αρχής δηλ. της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
, καθώς και του Τμήματος Ελέγχου Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής στην Μονάδα αποθήκευσης εύφλεκτων, διαβρωτικών ,
οξειδωτικών και τοξικών ουσιών της εταιρείας WARDI A.E., στην θέση «Άγιος Γεώργιος» στην οδό Χίου
51 στον Δήμο Ασπρόπυργου, διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων η αποθήκευση ουσιών κατά παράβαση της ισχύουσας άδειας λειτουργίας και επιπροσθέτως η αποθήκευση ποσότητας (98.320 κιλά) υδραργύρου, πάλι
κατά παράβαση της ισχύουσας άδειας λειτουργίας.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Γιάννης Βασιλείου ζήτησε από αρμόδιους παράγοντες του ΥΠ.Ε.Κ.Α.
άμεση ενημέρωση. Επίσης, την επιτάχυνση όλων των απαραίτητων ενεργειών σχετικά με την ασφαλή φύλαξη
της επικίνδυνα μεγάλης για την Δημόσια Υγεία ποσότητας υδραργύρου, καθώς και την μεταφορά της, όπως προβλέπει η σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία, στη Γερμανία, στη χώρα απ΄ όπου έγινε η αποστολή.

ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ

Στην τελική ευθεία οι αποφάσεις για τις
εκλογές στον δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014

Ό

πως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο
φύλλο της εφημερίδας μας, στις 2 Σεπτεμβρίου
θα συζητούνταν στο Εκλογοδικείο οι ενστάσεις που είχαν
καταθέσει οι παρατάξεις της
κ. Ι. Κριεκούκη και Αθ. Πανολιάσκου, σχετικά με την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων
των δημοτικών εκλογών στον δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας.
Θυμίζουμε εδώ πως την πρώτη Κυριακής της εκλογικής αναμέτρησης στον εν λόγω δήμο το ψηφοδέλτιο του
συνδυασμού του κ. Γ. Δρίκου είχε διαφορετικές διαστάσεις από εκείνες πουόριζε η κείμενη νομοθεσία, κάτι
που διορθώθηκε στο β΄ γύρο των δημοτικών εκλογών.
Οι συνδυασμοί της κ. Ι Κριεκούκη και Αθ. Πανολιάσκου
αμφισβήτησαν τα αποτελέσματα των εκλογών λόγω της
διαφορετικότητας των ψηφοδελτίων ως προς τις διαστάσεις .
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Τελικά, στις 2/9/14
παρουσιάσθηκαν στο
Εκλογοδικείο οι δικηγόροι των τριών
παρατάξεων , οι
οποίοι κατέθεσαν τα
απαιτούμενα υπομνήματα και εντός των
επόμενων ημερών
αναμένεται η απόφαση του Εκλογοδικείου. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να
είναι άμεσα εκτελεστή και οποιοσδήποτε από τους
εμπλεκομένους θα μπορεί να καταθέσει αίτηση αναίρεσης στο ΣτΕ.
Κλείνοντας, να σημειώσουμε ότι στο επόμενο διάστημα θα υπάρξουν νέες εξελίξεις γύρω από το θέμα, για
τις τις οποίες θα σας κρατάμε ενήμερους.
Ε. Λιάκος

Γιορτή Τοπικής Ανάπτυξης στα Πευκάκια

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΡΙΚΗΣ ΓΗΣ

Γ

ια 6η συνεχή χρονιά προβάλλεται η ταυτότητα της Μεγαρικής Γης
στην Γιορτή τοπικής ανάπτυξης Μεγάρων Γη, που άνοιξε τις
πύλες της εχθες και θα φιλοξενηθεί έως τις 7 Σεπτέμβρη στα Πευκάκια.
Η πολυεκδήλωση αναμένεται να να δεχθεί και φέτος πλήθος επισκεπτών, αφού υπολογίζεται ότι 100 και πλέον εκθεσιακά περίπτερα θα
προβάλλουν και θα προωθήσουν τα τοπικά προϊόντα και τις παραδοσιακές τέχνες. Η γιορτή τοπικής ανάπτυξης προσπαθεί να δημιουργήσει μια μόνιμη επικοινωνία για να φέρει κοντά τους παραγωγούς τοπικών προϊόντων με την τουριστική αγορά και την
γνωριμία των καταναλωτών της πόλης μας καθώς και των επισκεπτών της με τα ποιοτικά παραδοσιακά φημισμένα
προϊόντα μας. Στόχοι της Γιορτής Τοπικής Ανάπτυξης είναι: η προβολή της ταυτότητας της πόλης μας & της περιοχής μας, η ενεργοποίηση των συντελεστών της διαδικασίας τοπικής ανάπτυξης και η προώθηση των τοπικών μας
προϊόντων.
Η έκθεση θα βρίσκεται από την είσοδο της πόλης (φόρος) έως το Μουσικό Όμιλο. Τα περίπτερα θα στηθούν στην
μέση του δρόμου ο οποίος θα παραμείνει αυτές τις μέρες κλειστός και όλη η περιοχή θα είναι στη διάθεση της έκθεσης και των επισκεπτών της.

ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ ΤΗΝ
ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ
ΔΕΚΑΔΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Με την προϋπόθεση να έχουν
ολοκληρωθεί στα τέλη του 2015

Ό

λα τα ενταγμένα
στο
ΕΣΠΑ έργα
των δήμων που έχουν
συμβασιοποιηθεί και
υλοποιούνται μέσω
του ενδιάμεσου φορέα
διαχείρισης, ΕΕΤΑΑ
Α.Ε., τελικά, θα χρηματοδοτηθούν πλήρως υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρωθεί και πληρωθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 και ως εκ τούτου οι δημοτικές αρχές θα πρέπει να
επισπεύσουν τις διαδικασίες απορρόφησης και υλοποίησης
των εν λόγω έργων.
Η αίσια αυτή έκβαση του θέματος ήρθε μετά από δίμηνες διαπραγματεύσεις με το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Έτσι αποσοβήθηκε ο κίνδυνος να παγώσουν ή να μείνουν μισοτελειωμένα έργα δήμων που έχουν ήδη ξεκινήσει.
Ειδικότερα στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε, έχουν ενταχθεί
199 έργα συνολικού προϋπολογισμού ένταξης ύψους
423.555.492 ευρώ.
Από αυτά έχουν συμβασιοποιηθεί πλήρως ή μερικώς 156
έργα, εκ των οποίων τα 13 ήταν ενταγμένα στο πρόγραμμα
«ΘΗΣΕΑΣ». Ο συνολικός προϋπολογισμός των μέχρι σήμερα
συμβασιοποιημένων έργων ανέρχεται σε 196.078.922 ευρώ.
Ωστόσο με μία εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του ΕΣΠΑ κ.
Γιαννούση στα μέσα Ιουλίου ζητήθηκε από την ΕΕΤΑΑ, ως
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, να απεντάξει την πλειονότητα
των 199 έργων, ενώ μείωνε και τις διαθέσιμες πιστώσεις στα
80.263.731 ευρώ, μείωση κατά 80%, προκαλώντας αβεβαιότητα για τη συνέχιση με τον μεγάλο αριθμό των νομικών δεσμεύσεων λειτουργώντας ανασταλτικά τόσο για τους ΟΤΑ όσο και
την εν γένει απορρόφηση.
Έτσι μετά τις διαπραγματεύσεις εξασφαλίστηκε η πλήρης
χρηματοδότηση των 156 συμβασιοποιημένων έργων προϋπολογισμού ύψους 196 εκ. ευρώ καθώς και των 23 έργων που
βρίσκονται στο στάδιο της συμβασιοποίησης με προϋπολογισμό υλοποίησης περίπου 40,2 εκ. ευρώ, αλλά αυτά τα έργα θα
πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015, διαφορετικά δεν θα αναλάβουν τις οικονομικές υποχρεώσεις οι ίδιοι οι
δήμοι.

Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι στον δήμο
Ελευσίνας και τον δήμο Αχαρνών

Μ

●

Για την περίοδο 1-9-2014 έως 28-2-2017

ε απόφαση του Δημάρχου E
λεύσινας, Γιώργου Τσουκαλά,
ορίζονται ως Αντιδήμαρχοι για
την περίοδο από 1-9-2014 έως 28-22017 οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι
της πλειοψηφίας:
1. Αθανάσιος Μαυρογιάννης: με αρμοδιότητες την γενική εποπτεία, έλεγχο και
επίβλεψη :
α) Της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου Ελευσίνας, των τμημάτων
αυτής και των αντιστοίχων γραφείων
β) Του Αυτοτελούς Τμήματος Διαφάνειας, Προγραμματισμού, Οργάνωσης &
Πληροφορικής. Ορίζεται επίσης ως
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης δεν δικαιούται αντιμισθίας.
2. Παναγιώτης Λινάρδος: με αρμοδιότητες την γενική εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη :
α) Της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Ελευσίνας, των τμημάτων αυτής
και των αντιστοίχων γραφείων

β) Της Διεύθυνσης
Πολεοδομίας
του
Δήμου Ελευσίνας, των
τμημάτων αυτής και
των αντιστοίχων γραφείων
Ορίζεται
ως
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ
Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ.
3. Δέσποινα Οικονόμου: με αρμοδιότητες
την γενική εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη
α) Της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του
Δήμου Ελευσίνας, των τμημάτων αυτής
και των αντιστοίχων γραφείων,
β) Της Δ/νσης Κ.Ε.Π. του Δήμου Ελευσίνας, των τμημάτων και αντιστοίχων γραφείων αυτής,
γ) Της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου
Ελευσίνας, των τμημάτων και αντίστοιχων
γραφείων αυτής. Η Αντιδήμαρχος κα
Οικονόμου Δέσποινα δικαιούται αντιμισθίας

4. Δημήτρης Τσάτσης: με αρμοδιότητες
την γενική εποπτεία, έλεγχος και επίβλεψη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
των τμημάτων αυτής και των αντίστοιχων
γραφείων.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Τσάτσης
δικαιούται αντιμισθίας.
5. Χαράλαμπος Ανδρώνης: με τις κατά
τόπο παρακάτω αρμοδιότητες:
● Η γενική ευθύνη λειτουργίας όλων των
δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατε

στημένες στη δημοτική ενότητα Μαγούλας.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Χαράλαμπος Ανδρώνης δεν δικαιούται αντιμισθίας.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Μαυρογιάννης Αθανάσιος , που αναπληρώνει το Δήμαρχο.
Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ανδρώνη Χαράλαμπου όταν
απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Οικονόμου Δέσποινα.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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Έκδοση βεβαιώσεων για ασφαλισμένους
του ΟΑΕΕ τώρα και μέσω ΚΕΠ

νοίγει η δυνατότητα έκδοσης βεβαιώσεων αρμοδιότητας του ΟΑΕΕ μέσω ΚΕΠ. Σύμφωνα με
κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κ. Μητσοτάκη και Εργασίας Γ.
Βρούτση πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική διασύνδεση
του ΟΑΕΕ με το πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ
«EKEP ΕΡΜΗΣ» και οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι
και συνταξιούχοι του ταμείου θα μπορούν να εκδώσουν
μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών σειρά βεβαιώσεων.
Η βεβαίωση αποδοχών του συνταξιούχου
Η βεβαίωση των ασφαλιστικών εισφορών και
Το τρίμηνο ενημερωτικό σημείωμα της σύνταξης.
Για τη χορήγηση των βεβαιώσεων από τα ΚΕΠ θα

απαιτείται η συμπλήρωση και η
υπογραφή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος των ΚΕΠ «ΚΕΡ-ΕΡΜΗΣ»,
http://ekep.ermis.
gov.gr/kepbo/login.jsp .
Για την εκτύπωση των παραπάνω εγγράφων απαιτείται
Για την εκτύπωση των εγγράφων που προαναφέρθηκαν θα απαιτείται η επίδειξη των ακόλουθων δικαιολογητικών:
1. η επίδειξη εγγράφου αποδεικτικού της ταυτότητας
του ενδιαφερόμενου (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας,
διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο). Σε περίπτωση κατά την οποία προσέρχεται εκπρόσωπος του δικαιούχου απαιτείται επίδειξη εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής.
2.
η επίδειξη εγγράφου από το οποίο προκύπτει ο
αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του δικαιούχου,
(μόνο αν ζητείται βεβαίωση αποδοχών ή τρίμηνο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης)

3.
η επίδειξη εγγράφου από το οποίο προκύπτει ο
αριθμός Μητρώου (ΕΑΜ) του δικαιούχου, (μόνο για
βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών)
4. η προφορική υπόδειξη του AMΚΑ του δικαιούχου,
για όλα τα έγγραφα που προαναφέρθηκαν
Η ένταξη και διεκπεραίωση της διαδικασίας εκτύπωσης
βεβαιώσεων ΟΑΕΕ μέσω ΚΕΠ, γίνεται μέσω του συστήματος ΕΡΜΗΣ- ΚΕΠ, που υποστηρίζουν τα ΚΕΠ, το
οποίο συνδέεται με τον ιστότοπο του ΟΑΕΕ. Ο ΟΑΕΕ σε
συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα προβεί στις απαραίτητες
παρεμβάσεις στα συστήματά του και θα δημιουργήσει
την απαιτούμενη υποδομή από την πλευρά του για να
διασυνδεθεί και διαλειτουργήσει με το σύστημα ΕΡΜΗΣ
–ΚΕΠ, ώστε να διασφαλιστεί το ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ< τα θέματα ασφαλείας, η παραγωγή αναφορών και στατιστικών, αλλά και
γενικότερα η παρακολούθηση των υποθέσεων που διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ.
Οι εκτυπωμένες βεβαιώσεις παραδίδονται στους
ενδιαφερόμενους δικαιούχους χωρίς να απαιτείται επικύρωση.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σε ό,τι αφορά τον ορισμό των αντιδημάρχων
στο δήμο Αχαρνών, ο δήμαρχος Γ. Κασσαβός,
με βάση τη νομοθεσία που διέπει τους ΟΤΑ
αποφάσισε τα εξής:
Α. Ορίζει ως Αντιδημάρχους του Δήμου
Αχαρνών, με θητεία από 01/09/2014 μέχρι
28/02/2017, εντός της τρέχουσας δημοτικής
περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες
ως εξής:
Α. ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ

1. Τον κ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη
Δημοτική Ενότητα Αχαρνών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
• Την ευθύνη της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που θα
αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο να λειτουργήσουν στη Δημοτική Ενότητα Αχαρνών .
• Τη συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και τους
εκπροσώπους για την επίλυση των προβλημάτων τους .
2. Τον κ. ΧΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Θρακομακεδόνων και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες :
• Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών
υπηρεσιών, που είναι εγκατεστημένες στη
Δημοτική Ενότητα Θρακομακεδόνων• Τη
συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας και τους εκπροσώπους για την επίλυση των προβλημάτων τους
.
Β. ΚΑΘ’ ΥΛΗ

1. Τον κ. ΧΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
• ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ • ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ , ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ & ΑΡΧΕΙΟΥ •
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ • ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

• ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. Τον κ. ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗ ΘΕΟΦΙΛΟ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
καθ΄
ύλην
Αντιδήμαρχο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
•
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
,
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
&
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
•
ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
&
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
• ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ • ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
&
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
• ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
• ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3. Τον κ. ΠΟΛΥΜΕΝΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
καθ΄
ύλη
Αντιδήμαρχο
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και του μεταβιβάζει
τις παρακάτω αρμοδιότητες:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
• ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ
• ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ &
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
•ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ
• ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
ΔΡΑΣΕΩΝ
• ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
• ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
• ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
• ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

4. Τον κ. ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του
ΧΡΗΣΤΟΥ
καθ΄
ύλη
Αντιδήμαρχο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ και του
μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
• ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ καθ΄ ύλη Αντιδήμαρχο ΠΑΙΔΕΙΑΣ
, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ
ΓΕΝΙΑΣ και του μεταβιβάζει την ευθύνη της
λειτουργίας της Διεύθυνσης Παιδείας , Πολιτισμού , Αθλητισμού & Νέας Γενιάς .
• ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
• ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
• ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5. Τον κ. ΣΥΡΙΝΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
καθ΄
ύλη
Αντιδήμαρχο
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ και του
μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
&
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
• ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
• ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ
• ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
• ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
• Στελέχωση του στόλου των οχημάτων
(ΟΔΗΓΟΙ)

6. Την κ. ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ του
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ καθ΄ ύλη Αντιδήμαρχο
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και της μεταβιβάζει
τις εξής αρμοδιότητες :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
• ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
• ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
• ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
7. Τον κ. ΤΟΠΑΛΙΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟ του

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

• ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
• ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
• ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ
• ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
• ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
• ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΕΠ)

8. Τον κ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ καθ΄ ύλη Αντιδήμαρχο
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ και του μεταβιβάζει τις εξής
αρμοδιότητες
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

• ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
•
ΤΜΗΜΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ
• ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
• ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΕΠ ΑΧΑΡΝΩΝ
• ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
• ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
• ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ
• ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο
Δήμαρχος .
Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται,
τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΧΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Θεοδώρου
, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο .
Δ. Η τέλεση των πολιτικών γάμων θα γίνεται
από τον Δήμαρχο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα γίνεται από τους Αντιδημάρχους κ. Δασκαλάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ και Τοπαλίδη Ευστάθιο του Γεωργίου .
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Στους δήμους 30 εκ.
ευρώ από ΤΑΠ
και τέλη διαφήμισης

Τ

ην κατανομή ποσών ύψους περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ στους δήμους από τέλη διαφήμισης, το τέλος Ακίνητης Περιουσίας και το
φόρο ζύθου αποφάσισε το υπουργείο Εσωτερικών,
Συγκεκριμένα κατανέμεται το ποσό
των
17.440.290,8 ευρώ από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων με τίτλο «Έσοδα άρθρου 9 Ν. 2880/2001 –
Τέλη Διαφήμισης».
Επίσης ποσό ύψους 2.489.100 ευρώ κατανέμεται
στους δήμους με βάση τον πληθυσμό τους από το
λογαριασμό του Υπουργείου, με τον τίτλο «Φόρος
ζύθου».
Τέλος από το λογαριασμό του Υπουργείου με τίτλο
«Έσοδα υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων από το Τέλος
Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)» κατανέμεται ποσό
9.993.810 ευρώ.
Τα έσοδα αυτά διατίθενται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών.

ΔΗΜΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
«ΘΡΙΑΣΙΑ 2014»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου,
κ. Νικόλαος Μελετίου, και η Οργανωτική
Επιτροπή των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
«Θριάσια 2014», έχουν την τιμή
να σας προσκαλέσουν στη διάλεξη που θα
δώσει ο Καθηγητής – Συγγραφέας
κ. Δημήτρης Μιχαλόπουλος,
το Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου,
στις 20:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων
(«Δημήτριος Καλλιέρης»)
του Πνευματικού Κέντρου
Ασπροπύργου (Αλέκου Παναγούλη 13,
στην πλατεία Αγίου Δημητρίου),
επ΄ ευκαιρία της συμπλήρωσης
100 χρόνων από την έναρξη
του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου.
Θέμα της διάλεξης: «Ο Μεγάλος Πόλεμος
(1914 – 1918). Τα αίτια, τα γεγονότα και
οι επιπτώσεις τους στους Έλληνες».
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ
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ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

Τ

ην εμφάνισή
τους
έκαναν
μπ ουλντόζες
στην περιοχή Αγία
Άννα στις Αχαρνές,
προκειμένου να αρχίσουν οι εργασίες στην
οδό Σάμου στο πλαίσιο του έργου «Δίκτυο
Α π οχ έ τ ε υ σ η ς
Ομβρίων στις περιοχές Αγίας Άννας Γερόβουνου Δήμου
Αχαρνών». Ως γνωστόν, οι περιοχές της
Αγίας Άννας και Γερόβουνου μαστίζονταν
από πλημμύρες, λόγω
του ανύπαρκτου δικτύου ομβρίων υδάτων,
τα οποία έπειτα από
ισχυρές βροχοπτώσεις
συγκεντρώνονταν
κυρίως
στις
οδούς Σάμου, Κηπουπόλεως και Λ. Δημοκρατίας.
Σημειώνεται ότι με
την ολοκλήρωση του
έργου, το οποίο είναι
ενταγμένο στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013, θα παραδοθεί
δίκτυο ομβρίων 3.000,00 μ.
Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω:
Κεντρικός συλλεκτήρας αγωγός κατά μήκος της οδού

φωτ ό α ρχε ί ου

Σάμου και στη συνέχεια επί της οδού
Κηπουπόλεως, συνολικού μήκους 1100 m
Κεντρικός συλλεκτήρας αγωγός κατά
μήκος της Λ. Δημοκρατίας μέχρι δεξαμενή
ανάσχεσης, συνολικού
μήκους 1280m
Δεξαμενή ανάσχεσης
συνολικού ωφέλιμου
όγκου 8000m3, με
αντλιοστάσιο για την
εκκένωσή της.
Αγωγός εκβολής από
τη δεξαμενή ανάσχεσης, κατά μήκος της Λ.
Δημοκρατίας και στη
συνέχεια επί της Κ.
Παλαμά μέχρι την
στο
ρέμα
εκβολή
Αχαρνών, συνολικού
μήκους 620m

Με την ολοκλήρωση
των αντιπλημμυρικών
έργων στις παραπάνω
περιοχές, θα αποτραπεί ο κίνδυνος εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων και θα επιτευχθεί η
βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων της
περιοχής, καθώς και η διασφάλιση της ζωής και της
περιουσίας τους.

ΣΤΗΝ ΑΙΣΧΥΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ενημέρωση γονέων στη λήξη της καλοκαιρινής
εκστρατείας Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας

Η

Αισχύλειος
Δημοτική
Βιβλιοθήκη
Ελευσίνας
π ραγματοποίησε
την
τελευταία δράση για την φετινή
Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας, την
Πέμπτη 4/9 και ώρα 11:00. Σ' αυτή
τη δράση συμμετείχαν όλα τα παιδιά που πήραν μέρος στις διάφορες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια
του καλοκαιριού. Σκοπός ήταν να
φτιάξουν το «Μομπίλ των Καινούργιων Βιβλίων».
Αναμνηστικό συμμετοχής
απονεμήθηκε σε κάθε παιδί

Αναμνηστικό συμμετοχής απονεμήθηκε σε κάθε παιδί που έλαβε

μέρος στις καλοκαιρινές δράσεις.
Στην τελευταία βιωματική αυτή
δράση έγινε ενημέρωση των γονέων για το καινούργιο έντυπο υλικό
που δωρήθηκε στη Βιβλιοθήκη
μας, από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Future Library και το
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ
ΙΔΡΥΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΟΥ (Κ.Ι.Κ.Π.Ε).
Οι δύο αυτές δωρεές αφορούν
ως επί το πλείστον καινούργιες
εκδόσεις παιδικών βιβλίων, αλλά
και εκδόσεις ενηλίκων.
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- Πολιτιστικές εκδηλώσεις δήμου Ελευσίνας

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΟΜΙΚΡΟΝ BAND
ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ «ΙΠΠΟΛΥΤΟ»
ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ

Συναυλία με δωρεάν είσοδο στις 06/09 με τους
ΟΜΙΚΡΟΝ BAND στη Μαγούλα (Ώρα έναρξης: 20:30)

Έκθεση Λαογραφικού
μουσείου στην Οινόη

Π

λήθος κόσμου προσέλκυσε η έκθεση του
Λαογραφικού μουσείου που άνοιξε τις
πύλες του στο κοινό την Πέμπτη 28
Αυγούστου και στις 19:00 το απόγευμα, στα πλαίσια των εκδηλώσεων που διοργανώσε η Δημοτική
Ενότητα Οινόης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας,
με θέμα «Γυναίκα & γάμος».
Η φετινή εκδήλωση ήταν απόλυτα επιτυχημένη
αφού ο κόσμος ανταποκρίθηκε ιδιαίτερα και οι
κάτοικοι όπως και οι επισκέπτες είδαν από κοντά
και έμαθαν λεπτομέρειες για την θέση της γυναίκας στα χρόνια εκείνα καθώς και το πώς συμπεριφερόταν μέσα στον γάμο και την κοινωνία.
Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν ο Δήμαρχος
Μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Γεώργιος Δρίκος και στελέχη της Δημοτικής αρχής.
Η είσοδος όπως σε όλες τις εκδηλώσεις ήταν
ελεύθερη καθώς πρόθεση του Δήμου είναι όλοι να
έχουν πρόσβαση στα πολιτιστικά δρώμενα και
αγαθά του τόπου μας.
Φεύγοντας, όλοι ανανέωσαν το ραντεβού τους
για την επόμενη χρονιά.

Για πρώτη φορά εορτασμός
του Ι.Ν. Παναγίτσας Παλαιοχωρίου,
στο πλαίσιο των Ζερβονικολείων 2014

Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας διοργάνωσε και ενέταξε στα πλαίσια των Ζερβονικολείων τον εορτασμό του
Ι.Ν. Παναγίτσας Παλαιοχωρίου που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 8 Αυγούστου 2014, ημέρα της Γεννήσεως της Θεοτόκου. Στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί Μέγας Εσπερινός και θα ακολουθήσει περιφορά
της Ιερής Εικόνας.
Μετά το πέρας των θρησκευτικών εκδηλώσεων έχει
προγραμματιστεί εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς
και τραγούδια, στην οποία θα συμμετέχουν πολιτιστικού
φορείς και χορευτικά συγκροτήματα της ευρύτερης
περιοχής( χορευτικό συγκρότημα Δήμου Μάνδρας –
Ειδύλλιας, σύλλογος Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίου και
πολιτιστικός σύλλογος Μικρασιατών Ελευσίνας).

Οι ΟΜΙΚΡΟΝ BAND αποτελούνται από επαγγελματίες μουσικούς που σκοπός του προγράμματός τους
είναι, το καλό τραγούδι και η διασκέδαση.
Το χιούμορ και ο αυτοσαρκασμός είναι πηγή ενέργειάς τους!
Οι επιλογές των τραγουδιών πηγάζουν απ' τα ακούσματά τους και την εμπειρία τους απ' τα γκρουπ και τα
μουσικά σχήματα που είχαν στο παρελθόν, όπως τους
RHESUS, KYKLOS BAND και άλλα, όπου υπήρξαν
ιδρυτικά μέλη!
Το πρόγραμμά τους περιλαμβάνει τραγούδια Ελλήνων και Ξένων καλλιτεχνών όπως ΤOTO, QUEEN,
DEEP PURPLE, FOREIGNER, PRINCE, PINK FLOYD,
NICKELBACK,
ΞΥΛΙΝΑ ΣΠΑΘΙΑ,
ΠΑΝΟΥΣΗ,
ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ,
ΥΠΟΓΕΙΑ
ΡΕΥΜΑΤΑ,
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟ κ.α.
Guitars/Vocals: Kimonas Pollatos
Vocals: Konstantinos Tsimouris
Bass: Polis Pelelis
Piano/Keyboards: Costas Segis
Drums: Petros Pelelis

Κυριακή 07/09/2014
«ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ» του Ευριπίδη

Το ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ , στο πλαίσιο των Αισχυλείων, παρουσιάζει την Κυριακή στο Παλαιό Ελαιουργείο
την παράσταση Ιππόλυτος του Ευριπίδη
Πιστός οπαδός της Άρτεμης, ο Ιππόλυτος απαξιώνει
τις χαρές του έρωτα και αρνείται να αποδώσει τιμές στη
Αφροδίτη. Για να τον τιμωρήσει, η θεά του έρωτα πλέκει το δίκτυ της καταστροφής του εμπνέοντας στη
μητριά του, Φαίδρα, σφοδρό έρωτα για τον πρόγονό
της. Η Φαίδρα εξομολογείται, μέσω της παραμάνας της,
το πάθος της στον Ιππόλυτο, αλλά εκείνος την αποκρούει με αγανάκτηση.
Η Φαίδρα αποφασίζει να δώσει τέλος στη ζωή της,
αλλά, προκειμένου να σώσει την τιμή της, αφήνει ένα
γράμμα για το Θησέα, με το οποίο κατηγορεί τον Ιππόλυτο πως την πρόσβαλε. Ο Θησέας βρίσκει τη γυναίκα
του νεκρή και διαβάζοντας το γράμμα μαθαίνει πως
αιτία του θανάτου της είναι ο Ιππόλυτος, που τάχα τόλμησε να την πειράξει.
Ο Ιππόλυτος, δεσμευμένος με όρκο, αποσιωπεί τα
κίνητρα της Φαίδρας και αφήνεται στην οργή του
Θησέα, ο οποίος ζητά από τον Ποσειδώνα την τιμωρία
του γιου του. Όταν η αλήθεια βγαίνει στο φως, είναι πια
αργά.
Η Άρτεμη αποκαθιστά την τιμή του αδικοχαμένου
πιστού της, αλλά ο Ιππόλυτος, θανάσιμα τραυματισμένος, πεθαίνει στα χέρια του απαρηγόρητου Θησέα.
Ο «Ιππόλυτος» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το
428 π.Χ, κατά τα Μεγάλα Διονύσια, αποσπώντας το
πρώτο βραβείο. Από το Εθνικό Θέατρο πρωτοανέβηκε
το 1937 στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, σε σκηνοθεσία
του Δημήτρη Ροντήρη και μουσική του Δημήτρη Μητρόπουλου.
Το 1954, επαναλήφθηκε με νέα διανομή, στο αρχαίο
θέατρο της Επιδαύρου, αποτελώντας μια «ανεπίσημη
πρώτη» για τα Επιδαύρια, που εγκαινιάστηκαν ως
θεσμός την αμέσως επόμενη χρονιά.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡOΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ (ΕΕΔΥΕ)

Μ

Σχόλιο για την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουαλία

ε στόχο την «ετοιμότητα
του ΝΑΤΟ,» να ασχοληθεί
με όλο το φάσμα των απειλών, πραγματοποιείται 4-5 Σεπτέμβρη, η Σύνοδος Κορυφής της ιμπεριαλιστικής λυκοσυμμαχίας.
28 κράτη-μέλη, 27 κράτη - εταίροι
του ΝΑΤΟ, ηγέτες χωρών της ευρύτερης περιοχής, αλλά και της Ιαπωνίας, αξιωματούχοι από τον ΟΗΕ και
την ΕΕ θα είναι όλοι τους εκεί πανέτοιμοι για «νέα πολεμικά σχέδια ενάντια στους λαούς» εξοπλίζοντας τη
λυκοσυμμαχία για πιο γρήγορες επιδρομές σε ελάχιστο χρόνο σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη.
Σχεδιάζουν Νατοϊκή δύναμη ταχείας αντίδρασης 10.000 στρατιωτών
ξηράς, αεροπορίας και ναυτικού.
Είναι προγραμματισμένες Συσκέψεις μεταξύ Νατοϊκών Υπουργών
Εξωτερικών και Υπουργών Άμυνας
με αξιωματούχους της ΕΕ, για θέματα εξωτερικών και άμυνας για πιο
γρήγορη και πιο ενεργή εμπλοκή

του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και για
παραπέρα διείσδυση στα Βαλκάνια
και την Ανατολική Ευρώπη στα
πλαίσια των ενδοιμπεριαλιστικών
αντιθέσεων με τα αντίστοιχα ρωσικά
μονοπώλια.
Σε αυτούς τους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς η ελληνική κυβέρνηση
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ στην προσπάθειά της
να αναβαθμίσει το ρόλο της στην
περιοχή προς όφελος της ελληνικής
αστικής τάξης εμπλέκεται όλο και
πιο επικίνδυνα για το λαό μας και
ολόκληρη τη γύρω περιοχή.
Οι συναντήσεις που προηγήθηκαν
της Νατοϊκής Συνόδου Κορυφής των
Υπουργών ΥΕΘΑ και Εξωτερικών
Αβραμόπουλου, Βενιζέλου με Αμερικανούς και Ευρωπαίους ομολόγους
τους, οι δηλώσεις τους και οι
δεσμεύσεις τους που δεν ανακοινώνουν στο λαό μας, αλλά ήδη διαρρέουν στον Τύπο για αμυντικά θέματα,
για στάθμευση μη επανδρωμένων
αεροσκαφών σε ελληνικά αεροδρόμια, για επεκτάσεις αρμοδιοτήτων
και δομών στη βάση της Σούδας, για

νέους εξοπλισμούς για τις ανάγκες
του ΝΑΤΟ είναι προκλητικές κι επικίνδυνες.
Καμία αναμονή και καμιά επανάπαυση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί
Απαιτείται η ένταση της πάλης του
λαού και της νεολαίας συντονισμένα
με το εργατικό λαϊκό κίνημα για αποδέσμευση της χώρας μας έξοδο από
ΝΑΤΟ-ΕΕ ως την τελική διάλυσή
τους.
Καμία εμπλοκή της χώρας στους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους
Να σταματήσει τώρα κάθε ιμπεριαλιστική επέμβαση ενάντια στους
λαούς της ευρύτερης περιοχής και
σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του
πλανήτη
Να επιστρέψουν τώρα όλα τα
ελληνικά στρατεύματα που βρίσκονται εκτός συνόρων και να διακοπεί
οποιαδήποτε στήριξη η διευκόλυνση
στην ιμπεριαλιστική πολεμική μηχανή
Να αποδεσμευτεί η χώρα μας από
τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς
ΝΑΤΟ-ΕΕ».
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Τονίζει στην επιστολή της προς τους εργαζόμενους
της Περιφέρειας Αττικής η Ρένα Δούρου

Ε

«Προσφορά και ευθύνη αποτελούν τις λέξεις
"κλειδιά" σε μια κοινωνία που δοκιμάζεται»

πιστολή
προς
τους εργαζόμενους της Περιφέρειας Αττικής, έστειλε
εχθές η Περιφερειάρχης
Ρένα Δούρου, τονίζοντας
ότι οι εργαζόμενοι είναι
«συνοδοιπόροι
και
συμπαραστάτες»
στη
«νέα πορεία» που ξεκινά
η Περιφέρεια Αττικής, με «επίκεντρο τους πολίτες και
το περιβάλλον». «Η νέα Περιφερειακή Αρχή πιστεύει
και εμπιστεύεται τους εργαζόμενους της Περιφέρειας
Αττικής. Πιστεύει και στηρίζεται στις δυνατότητες προσφοράς και την αίσθηση ευθύνης τους απέναντι σε μια
κοινωνία που δοκιμάζεται καθημερινά από τις πολιτικές λιτότητας», παρατηρεί στην επιστολή της η Περιφερειάρχης.
Αναλυτικά η επιστολή της Ρένας Δούρου έχει ως
εξής:
«Η Περιφέρεια Αττικής ξεκινά μια νέα πορεία.
Μια πορεία με επίκεντρο τους πολίτες και το περιβάλλον της Αττικής.
Μια πορεία που περνά μέσα από ένα νέο πρότυπο

Δημοσιοποιήηση στοιχείων
των 5 μελών εγκληματικής
ομάδας, που εξαπατούσαν
ηλικιωμένους στις Αχαρνές

Κ

ατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθηνών, η Ελληνική Αστυνομία
έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας
των 5 μελών εγκληματικής ομάδας, που εξαπατούσαν

διακυβέρνησης. Μια διακυβέρνηση με τους πολίτες,
από τους πολίτες, για τους πολίτες. Προς όφελος της
κοινωνίας και όχι προς όφελος των ολίγων και των
συμφερόντων τους.
Σε αυτή την πορεία, από την οποία κανείς δεν περισσεύει, συνοδοιπόροι και συμπαραστάτες είσαστε
εσείς, οι εργαζόμενοι της Περιφέρειας. Ο απαραίτητος
συνδετικός κρίκος της Περιφέρειας με την κοινωνία και
τους πολίτες. Μακριά από στείρες λογικές δήθεν αξιολογήσεων, που στοχεύουν στις απολύσεις χιλιάδων
εργαζομένων στο πλαίσιο της εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών, απαξιώνοντας έτσι τη λειτουργία
του Δημόσιου τομέα γενικά και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ειδικότερα, η νέα Περιφερειακή Αρχή πιστεύει
και εμπιστεύεται τους εργαζόμενους της Περιφέρειας
Αττικής. Πιστεύει και στηρίζεται στις δυνατότητες προσφοράς και την αίσθηση ευθύνης τους απέναντι σε μια
κοινωνία που δοκιμάζεται καθημερινά από τις πολιτικές λιτότητας.
Προσφορά και ευθύνη αποτελούν λοιπόν τις λέξεις
"κλειδιά" σε αυτή την κοινή πορεία με δημοκρατία,
αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη, έτσι ώστε η
Περιφέρεια Αττικής να σταθεί στο πλευρό των πολιτών
και των αδύναμων κοινωνικών ομάδων».
συστηματικά ηλικιωμένα άτομα, οι τέσσερις εκ των
οποίων είχαν συλληφθεί στις 29-7-2014, στις Αχαρνές
Αττικής.
Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, χρονικής διάρκειας
έξι μηνών, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της
Πολιτείας για τον κολασμό
των παραπάνω αξιόποινων
πράξεων, προκειμένου να
αναγνωρισθούν από πολίτες που τυχόν έχουν πέσει
θύματα αυτών, καθώς και
στη διερεύνηση της συμμετοχής τους και σε άλλες
παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-2478020
του Τ.Α.Αχαρνών, 2105319301 και 210-5319302
της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής και
210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για
την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας.
Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Εξωραιστικός Σύλλογος Ήμερου Τόπου Ασπροπύργου
ΓΙΟΡΤΗ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ του Ημερου Τόπου
έφτασε την Παρασκευή 5/9 & ώρα
21:00 με πολύ κέφι, χορό και μουσική..
ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣΣΠΥΡΟΣ
ΜΠΡΕΜΠΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ
ΜΠΡΕΜΠΟΣ ΣΤΟ ΒΙΟΛΙ-ΜΑΡΙΑ
Ε ΥΑ Γ Γ Ε Λ Ο Υ- Γ Ι Α Ν Ν Η Σ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΕΛΛΗΣΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΠΟΝΤΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΡΩΙ!!!
ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ...ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 6948481095

Eκλογή μελών
του Προεδρείου του
Δημοτικού
Συμβουλίου Φυλής
Στις 7/9 στην αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ
ΜΕΡΚΟΥΡΗ» στα Άνω Λιόσια

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του
Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 07-09-2014,
ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, ώστε να διεξαχθεί η
προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν.
3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του
Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς
και εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.Α.

ΣΕ ΕΛΑΙΩΝΕΣ
ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
Ο 2ος ψεκασμός δακοκτονίας

Σ

ύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής Δ/νση Αγρ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δυτικής
Αττικής - θα πραγματοποιηθούν ψεκασμοί στους
ελαιώνες της περιοχής για την προστασία της παραγωγής από το δάκο.
Είναι απαραίτητο να ληφθούν τα αναγκαία και προληπτικά μέτρα:
- Να μην πλησιάζουν τα συνεργεία άτομα που δεν έχουν
σχέση με τους ψεκασμούς
- Οι μελισσοκόμοι να εμποδίζουν τις πρωινές ώρες την
κυκλοφορία μελισσοσμηνών που είναι κοντά σε ελαιώνες.
- Οι κτηνοτρόφοι να μην επιτρέπουν την ελεύθερη
βόσκηση στους ψεκασμένους ελαιώνες.
- Οι βιοκαλλιεργητές να σημάνουν τα κτήματά τους
καθώς και να επικοινωνήσουν με την Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής.
- Οι ελαιοκαλλιεργητές με περιφραγμένα κτήματα να
φροντίσουν για τη δυνατότητα πρόσβασης των συνεργείων ψεκασμού.

8 -ΘΡΙΑΣΙΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &
Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ασπρόπυργος 2 / 9 /2014
Αριθμ. πρωτ.: 1055

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου,
λαμβάνοντας υπόψη του:

Τις δ/ξεις των άρθρων 103 & 209
του Ν.3463/2006
Τις Δ/ξεις του άρθρου 3 παρ. 10
και 23 παρ. 4,5 & 6 της υπ.
αριθμ. 11389/93 απόφαση του
Α.Π. 342450/03-09-2014
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 14/10/2014 ημέρα
ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00-11:30
π.μ. ενώπιον της αρμόδιας
πενταμελούς Επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρασιών του Δήμου
Αθηναίων, Δημοτικό Κατάστημα
Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος
όροφος, Δ/νση Προμηθειών &
Αποθηκών θα διεξαχθεί:
Ανοικτός Διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για το σύνολο της προμήθειας με τίτλο: «Εξοικονόμηση ενέργειας με προμήθεια και
τοποθέτηση συστήματος τηλεδιαχείρισης με καινοτόμες
εφαρμογές, στο δίκτυο οδοφωτισμού του Δήμου Αθηναί-
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Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν.
3852/2010
Τον τρέχοντα προϋπολογισμό
του Δήμου.
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την:

« Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ για το έργο
΄΄Αποπεράτωση ομβρίων υδάτων κυρίου ιστού & περιοχών
Αθιγγάνων Δήμου Ασπροπύργου », προϋπ. Δαπάνης
45.460,80 € , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 % με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή.

Ο διαγωνισμός θα
διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ασπροπύργου που βρίσκεται
στη Λ. Δημοκρατίας 18, στις 11
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ημέρα
Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. με
προϋπολογισμού
ων»,
1.142.389,25
€
συμπ/νου
Φ.Π.Α. 23%.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε πέντε τοις εκατό (5%) επί της
συνολικής προϋπολογισθείσης
από την υπηρεσία δαπάνης,
συμπεριλαμβανομένου και του
αναλογούντος Φ.Π.Α. και εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή
άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή
σε άλλο κράτος - μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν,
σύμφωνα με το νόμο από τον
οποίο διέπονται, το δικαίωμα
αυτό.
Ο συνολικός χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης των υπό
προμήθεια υλικών δεν θα υπερβαίνει τις 250 ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης.
Στην δημοπρασία γίνονται
δεκτοί προμηθευτές των ζητούμενων ειδών.

ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών την 10:00
π.μ.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό , υποβάλλεται μαζί με την
προσφορά Εγγυητική συμμετοχής για το ποσό που αντιστοιχεί
στο 5% της προϋπολογισθείσης
δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 23 %
,ήτοι 1.848,00 € .
Για πληροφορίες ως προς τα
δικαιολογητικά συμμετοχής και
τους όρους της διακήρυξης , οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Δήμο , καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες ( τηλ.: 213.2006418 και
2132006414 ) από το αρμόδιο
γραφείο του (ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΑΡΚΑΔΑ ΕΦΗ))
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πληροφορίες και έντυπα για
την παραπάνω δημοπρασία
μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου
9, 1ος όροφος, τηλ.: 210
5245828 κάθε εργάσιμη μέρα και
ώρα, καθώς και από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου
Αθηναίων
HYPERLINK
"http://www.cityofathens.gr"
www.cityofathens.gr.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα
με την παράγραφο 3 του άρθρου
4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3801/2009).
Η παρούσα έχει αποσταλεί προς
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις 03/09/2014.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ
Δ/ΝΣΗ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3 / 9 /2014
Ασπρόπυργος
Αριθμ. πρωτ.: 1061
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου,
λαμβάνοντας υπόψη του:

Τις δ/ξεις των άρθρων 103 &
209 του Ν.3463/2006
Τις Δ/ξεις του άρθρου 3 παρ.
10 και 23 παρ. 4,5 & 6 της υπ.
αριθμ. 11389/93 απόφαση του
Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)

Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του
Ν. 3852/2010
Τον τρέχοντα προϋπολογισμό
του Δήμου.
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την:

ΣΙΔΗΡΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
για το έργο ΄΄Αποπεράτωση
ομβρίων υδάτων κυρίου ιστού
& περιοχών Αθιγγάνων Δήμου
Ασπροπύργου », προϋπ.
Δαπάνης 25.277,30 € , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %
με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
Δημοτικό
Κατάστημα
στο
Ασπροπύργου που βρίσκεται
στη Λ. Δημοκρατίας 18, στις 11
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. με
ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών την 11:00

ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ι.Ε.Κ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1.Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
(Πολυμέσα/ Web designer - developper/video games)
2.Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

3.Βοηθός
Νοσηλείας

Νοσηλευτικής

Γενικής

4.Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
στον Τομέα της Ναυτιλίας

π.μ.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό , υποβάλλεται μαζί με την
προσφορά Εγγυητική συμμετοχής για το ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α.
23 % ,ήτοι 1.025,55 € .

Για πληροφορίες ως προς τα
δικαιολογητικά συμμετοχής και
τους όρους της διακήρυξης , οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Δήμο , καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες ( τηλ.: 213.2006418 και
2132006414 ) από το αρμόδιο
γραφείο του (ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΑΡΚΑΔΑ ΕΦΗ))
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5.Τεχνικός Κομμωτικής τέχνης

6.Τεχνικός Αισθητικής τέχνης & Μακιγιάζ
Δ Ω Ρ ΕΑΝ Φ Ο Ι Τ Η Σ Η

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΕΩΣ 07-09-2014

ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
HYPERLINK "http://www.gsae.edu.gr"
http://www.gsae.edu.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6945391345

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
9:00 π.μ.
- 8:00 μ.μ.
Δημαρχείο
Αχαρνών
Φιλαδελφείας 87
& Μπόσδα,
τηλ. 213-2072300,
213-2072527,
213-2072450 &
210-2478505
Κεντρική Πλατεία
Αγίου Βλασίου

Kαθαρισμός παραλίας Ασπρόπυργου
από Εθελοντική Ομάδα ασπρόπυργου
ΘΡΙΑ - Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 17.00.

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014

ΘΡΙΑΣΙΟ - 9

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014

10 - ΘΡΙΑΣΙΟ

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

Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 3-1
ΤΟΝ ΑΤΤΑΛΟ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
Βελτιωμένος ο Μανδραικός επικράτησε σε φιλικό
προετοιμασίας στο γήπεδό του του Ατταλου Νέας
Περάμου με 3-1.Τα τέρματα σημείωσαν οι: Ν.Μανασίδης, Ρούσσης, Μπλέντας.
ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ:
Παλιγγίνης, Φερεντίνος,
Φραγκής, Μπινιχάκης,
Σινάνι, Κρητικός,
Αμπντουραχμάνι, Μανασίδης Στ,, Καουνάς, Μανιπόπουλος (Υπο Δοκιμήν),
Ζαγκλής.
Στο β' μερος χρησιμοποιήθηκαν οι εξής Τράκας,
Χαλκιαδάκης, Σιώκας Δ.,
Τεπέτοφ, Σιγάλας, Ρούσης
Β., Μποδώνιας, Μουτάφης, Μιχαλάρης, Μανασίδης Ν., Κοτσαπαναγιώτης,
Κοκολάκης, Γερόλυμος.

Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 1-1
ΜΕ ΤΗΝ ΓΛΥΦΑΔΑ

Σε φιλική αναμέτρηση και ύστερα απο αμφίροπο
μάτς που διεξήχθει στο γήπεδο της Μαγούλας ο
Αστέρας για την πληρέστερή του προετοιμασία
αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την ομάδα της ΓλυΓλυφάδας.
Τα τέρματα σημείωσαν οι: Μειμαρίδης(Α), ΠαναγόΠαναγόπουλος(Γ).
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (Άλκης Ελευθεριάδης)
Ζώντος, Βασιλείου, Καρίκι, Κλίνης, Τσάγκαρης,
Δημόπουλος, Παπακωνσταντίνου, Κατίδης, ΜπέΜπέχλης, Χάνδης, Μειμαρίδης.
Στο β' μέρος έπαιξαν Μουρούτσος, Ραπτοδήμος,
Μιχαήλος, Βασιλειάδης, Λιναρδάκης, Φύλης, ΤσαΤσαπαράς.

ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ
ΑΣΤΕΡΩ Ν
ΣΤΑ ΨΑΧΝΑ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ

Μία εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε ο
Αχαρναικος
απέναντι στον
Η ρ α κ λ ή
Ψαχνών στο
φιλικό
που
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα
της
Τετάρτης, στο γήπεδο της Καστέλλας.
Το 0-5 δικαίωσε τις προσπάθειες
παικτών και προπονητική team που
όμως από εδώ και στο εξής επικεντρώνονται στον αγώνα Κυπέλλου
με τον Φωστήρα.

Για την ιστορία τα 4
πρώτα γκολ σημειώθηκαν στο 1ο ημίχρονο
του αγώνα, ενώ σκόρερ ήταν ο Καλογερόπουλος με 3 γκολ και ο
Ταμπάκης με 2 γκολ
και ένα χαμένο δοκάρι.
Η αρχική εντεκάδα του
Βαζάκα:
Γιώργου
Παγούδης, Ιωαννίδης,
Ζώνας, Μωυσιάδης, Στουρνάρας,
Καλαμιώτης, Μανουσάκης, Ιορδανίδης, Ταμπάκης, Γιέσιτς, Καλογερόπουλος, ενώ έπαιξαν και οι: Ζωγράφος, Αθανασίου, Χατζηκοσμάς, Χριστόπουλος, Δημόπουλος, Θεοδώρου, Νιάρρος, Ψύχος, Κούμης.

Δυνατό φιλικό θα δώσει την ερχόμενη Κυριακή στην Ζάκυνθο ο Πανελευσινιακός καθώς στις 18.00 οι σταχυφόροι θα αντιμετωπίσουν την τοπική
ομάδα. Θα είναι ένα δυνατό τέστ για
τον προπονητή Πέτρο Μίχο να

δοκιμάσει όσους παίκτες έχει στην
διάθεσή του.

Φιλικό στην Ζάκυνθο
ο Πανελευσινιακός

ΕΠΣΔ Αττικής: Κλήρωση κυπέλλου και πρωταθλημάτων

Πραγματοποιήθηκαν στο συγκρότημα
αναψυχής Λε Μιράζ, στην παραλία Μεγάρων – Βαρέα, οι κληρώσεις του πρωταθλήματος Α' και Β΄ κατηγοριών ΕΠΣΔΑ
καθώς και αυτή του κυπέλλου.
Ήταν μια σπουδαία εκδήλωση η οποία
πραγματοποιήθηκε σε πανηγυρικό κλίμα
και διάθεση να πραγματοποιηθεί ένα
αξιόλογο πρωτάθλημα στην περίοδο η
οποία ανοίγει σύντομα.
Στην ομιλία του ο πρόεδρος της Ένωσης Μιχάλης Τζανόπουλος μοιράστηκε το
όραμά του για ένα δυνατό και αγωνιστικό
πρωτάθλημα και μία καλή χρονιά με
έμφαση στην υποδομή των σωματείων η
οποία αποτελεί και το μέλλον του αθλήματος.
Απευθύνθηκε με ευχές στους εκπροσώπους των ομάδων – μελών και τους ευχήθηκε καλή ποδοσφαιρική χρονιά όπως
και τους διαιτητές τους γιατρούς αλλά και
στους συνεργάτες του μέλη της Διοίκησης
της Ένωσης.
Σύσσωμο παρευρέθηκε το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ένωσης.
Μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του ΑΟ Μεγάρων και αν. Ταμίας του
ΣΕΓΑΣ Σπύρος Καλοζούμης, ο πρόεδρος
του Βύζαντα Μεγάρων Γιώργος Μαυρονάσος

Ν ΤΟ Υ Ρ Ο Σ - Τ Ζ Α Ν Ο Π ΟΥΛΟ Σ

Χορηγοί της εκδήλωσης:
Λε Μιράζ συγκρότημα καταστημάτων
εστίασης και αναψυχής
Σπύρος Καλοζούμης, οινοπαραγωγός
Αλέξανδρος Καρβέλας, οινοπαραγωγός
Χρήστος Οικονομόπουλος, κάβα ποτών
Κων/νος Πανταζόπουλος, οδοντίατρος
Άκης Βόρδος, μύλος ζωοτροφών
Κατά την περίοδο 2014 – 2015 στην Α'
κατηγορία θα αγωνίζονται 15 ομάδες και
θα υπάρχει ένα ρεπό ανά αγωνιστική,
ενώ στην Β΄ κατηγορία 12.
Νέο μέλος στην ένωση είναι ο Σκορπιός
Φυλής που θα λάβει για πρώτη φορά
μέρος στο πρωτάθλημα της Β'.
Οι πρώτοι αγώνες του κυπέλλου θα
π ραγματοποιηθούν στις 13 και 14
Σεπτεμβρίου και οι επαναληπτικοί στις
20 και 21 του ιδίου μηνός

Φ ΡΑ Γ ΚΟ Υ - Δ Ι Ο Λ Ε Τ Η Σ

Τα πρωταθλήματα ξεκινούν
στις 27-28 Σεπτεμβρίου.

Α’ Φάση κυπέλλου
Κριός Ασπροπύργου - Θρασύβουλος
Εθνικός Πανοράματος – Ελπ ίδα
Ασπροπύργου
ΑΕ Ζεφυρίου – Ηρακλής Ελευσίνας
Λαμπερή Ελευσίνας – ΠΑΟΚ Μάνδρας
Ακράτητος – Απόλλων Ποντίων Ασπροπύργου
Μεγαρικός – Αίας Παραλίας
Πυρρίχιος Ασπροπύργου – Αστέρας
Άνω Λιοσίων
ΑΣ Λέων – ΑΓΣ Νέας Περάμου
Αργώ Μεγάρων – Άτταλος Νέας Περάμου
Ζωφριά – Ελευσινιακός
Ίκαρος Νεοκτίστων - Ειδυλλιακός

Απόλλων Άνω Λιοσίων – Έν. Πανασπροπυργιακού / Δόξας

Πρωτάθλημα Α' κατηγορίας 1η αγωνιστική
Ακράτητος Άνω Λιοσίων – Θρασύβουλος
Πυρρίχιος Ασπροπύργου – Αίας Παραλίας Ασπροπύργου
Ελπίδα Ασπροπύργου – Άτταλος Νέας
Περάμου
Εθνικός Πανοράματος – ΠΑΟΚ Μάνδρας
ΑΓΣ Νέας Περάμου – Α.Π.Σ. Λέων
Κριός Ασπροπύργου – Ένωση Πανασπροπυργιακού / Δόξας
Α.Ε. Ζεφυρίου – Δ.Α.Ο. Ζωφριά
Ειδυλλιακός: Ρεπό

Πρωτάθλημα Α' κατηγορίας 1η αγωνιστική
Α.Σ. Μεγαρικός – Π.Α.Σ. Ελευσινιακός
Ικαρος Νεοκτίστων – Απόλλων Άνω
Λιοσίων
Αργώ Μεγάρων – Λαμπερή Ελευσίνας
Πανελευσινιακή Ένωση – Ηρακλής
Ελευσίνας
Α.Ο. Ελευσίνας – Αστέρας Άνω Λιοσίων
Σκορπιός Φυλής – Απόλλων Ποντίων
Ασπροπύργου
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ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ
Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΗΓΑΣΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ

Ξ

Η Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Α Ο Μ Α Δ Α Τ ΟΥ Π Η ΓΑ Σ Ο Υ Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο Υ

εκίνησε με όνειρα και φιλοδοξίε τη νέα χρονιά η γυναικεία ομάδα του Πήγασου Θριασίου. Προηγήθηκε ο αγιασμός για τη νέα
χρονιά και μετά προπόνηση στο γήπεδο Γιώργος
Ρουμελιώτης.
Η προπονήτρια Αθηνά Ρεντούμη, ανακοίνωσε
τους στόχους στην ομάδα καθώς και τις μεταγραφικές κινήσεις της νέας χρονιάς.
"Μ' ένα άκρως χαμηλό όριο ηλικίας θα αγωνιστεί
η ομάδα την φετινή χρονιά στο πρωτάθλημα της Γ'
κατηγορίας καθώς ανέβηκαν στην γυναικεία ομάδα
4 αθλήτριες απο τα τμήματα υποδομής με Μ.Ο
ηλικιας μόλις 13 ετών.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο

Έναρξη Σεζόν Ακαδημίας
Κοριτσιών 2014-2015...

Για ακόμα μία χρονιά ο Πανελευσινιακός
προσφέρει στην νεολαία της Ελευσίνας
αλλά και του Θριασίου Πεδίου το δικαίωμα
και την διέξοδο στην άθληση και την διασκέδαση.
Η ακαδημία κοριτσιών μας ξεκινάει το Σάββατο 6/9/2014.
Περιμένουμε τους γονείς και τις αθλήτριες
το Σάββατο 6/9/2014 και ώρα 9:00 π.μ. στο
2ο Γυμνάσιο Ελευσίνας(οδός Χατζηδάκη
απέναντι απο το Ιωνία).
Υπεύθυνος προπονητικού προγράμματος
ανάπτυξης και προώθησης των ακαδημιών
των κοριτσιών μας αναλαμβάνει φέτος ο κος
Ματθαίος Καραχάλιος.
Οι γονείς και οι αθλήτριες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην ομάδα μας αλλά και
οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την
ακαδημία μπορείται να λάβετε πληροφορίες
απο
τον
κ.
Γαβρίλη
Μεγαλούδη(6974876579), κ. Περαματζή Παναγιώτη(6979466902) και την κ. Αθηναίου Βενετία(6978017168).
Σημείωση: Γονείς και αθλήτριες που δεν
μπορούν να παρευρεθούν το Σάββατο μπορούν να έρθουν την Κυριακή 7/9/2014 και
ώρα 9:00 π.μ. στο Δημοτικό Γυμναστήριο
"Δασκαλάκης".

Την περσινή χρονιά είχαν χρησημοποιηθεί άλλες
2 μικρές αθλήτριες με μεγάλο χρόνο συμμετοχής
στα επίσημα παιχνίδια. Το φετινό πλάνο είναι μια
κίνηση που μας ''δίνει το δικαίωμα'' σε αυτή την
κατηγορία να στοχεύουμε και να ποντάρουμε στα
παιδιά των ακαδημιών μας.
Απο την ομάδα την περσινή δόθηκαν τόσο η Ρία
Βαρασά στον Ατρόμητο Αθηνών,όσο και η Κακοσίμου Μαρία στην Ροδιά Ξυλοκάστρου με μορφή
μεταγραφής.Επίσης αποδεσμεύτηκαν απο το
σωματείο μας η Καρόζη Στεφανία και η Κουλούμαση Άρτεμις.
Η ομάδα ενισχύθηκε με 2 μεταγραφές την Σπα

νού Χριστίνα η οποία έχει αγωνιστεί στον Ατρόμητο Αθηνών - Ελλάς Ποντ'ιων - Α.Ο
Πειραιά,καθώς και την Αγτζόγλου Αλέκα στον Γ.Σ
Καλλιθέας και στην Λαύρα αργυρούπολης (ευχαριστούμε την διοίκηση της Λαύρας για την παραχώρηση της αθλήτριας). Επέστρεψε η Φωτάρα
Μαριάννα και πάλι στην ομάδα,καθώς την περσινή χρονιά είχαμε στερηθεί τις υπηρεσίες της,μια
αθλήτρια που θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό την
πορεία της ομάδος στην συνέχεια της.
Eγω προσωπικά απευθυνόμενη προς τις αθλήτριες που αποχώρησαν απο την ομάδα, θα ήθελα
να τις ευχαριστήσω για την συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια και να τους ευχηθώ καλή
συνεέεια τοσο στον αθλητικό - ποδοσφαιρικό κομμάτι όσο και στην ζωή τους.
Επίσης θέλω να καλοσορίσω και τις νέες αθλήτριες που εντάχθηκαν στην οικογένεια του Πήγασου,ευχόμενη καλή αγωνιστικη χρονιά με πολλές
επιτυχίες."

ΦΟΥΛ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ο Ηρακλής Ελευσίνας έκλεισε σπουδαίες μεταγραφές
έμπειρων παικτών που θα κάνουν την διαφορά στην
Β΄κατηγορία. Πρόκειται για τους: Διομήδη Φιλιππή 31
ετών νεσοεπιθετικό που έχει αγωνιστεί στον Πανελευσινιακό, Καλαμάτα, Μαρκό, Αστέρα Μαγούλας, Ατρόμητο Αθηνών. Αριστείδη Ψιμουλάκη 27 ετών μέσο που έχει αγωνιστεί σε Πανελευσινιακό, Παναργειακό, Αστέρα Τρίπολης,
Αία Σαλαμίνας, Ακράτητο, Μανδραικό. Και τον Παντελή
Κατσάφαρο 20 ετών απο την Κ20 του Ατρομήτου Αθηνών.
Ακόμα τους: Αξιώτης Γεώργιο απο Ατταλο Νέας Περάμου 18 ετών αμυντικό, Κουβίδη Παναγιώτη απο ΠΑΟΚ
Μάνδρας 21 ετών στόπερ. Σωπιάδη Αθανάσιο 22 ετών
Π . ΚΑΤ ΣΑΦ ΑΡΟΣ
ΦΙΛ ΙΠΠ ΗΣ (α ρισ τε ρά )
απο Αστέρα Νικαίας τερματοφυλακα.
Η προετοιμασία συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς κάτω
απο τις οδηγίες του Μιχάλη Κατσάφαρου και του γυμναστή Τάσου Γιώργα.
***Στα πλαίσια της προετοιμασίας του ο Ηρακκλής θα δώσει φιλικό αγώνα το Σάββατο στο Πανόραμα με τον Αστέρα Ανω
Λιοσίων.

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ
ΣΚΟΠΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Αγώνας για φιλανθρωπικό σκοπό
θα γίνει στις 22/9 ημέρα Δευτέρα
στο ΕΑΚ Αιγάλεω(μπαρουτάδικο)
για τον Δημήτρη Παπαιωάννου.

Θα βρεθούν αντίπαλοι οι
βετεράνοι
ποδοσφαιριστές του
Αιγάλεω
και την
μικτή
παλαιμάχων γυναικών ''Αμαζόνες''.

Τον αγώνα
διοργανώνει
ο επιχειρηματίας Μαρίνος Παπαντωνόπουλος.
Προπονητής στην
ομάδα των
γυναικών
είναι ο Θεολόγος Τσίγκας.
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ΟΓΑ: Στις αρχές του 2015 και χωρίς
μείωση η ενοποίηση των επιδομάτων

Για το θέμα της ενοποίησης
των επιδομάτων, μίλησε ο
Διοικητής του ΟΓΑ, Ξενοφών
Βεργίνης, ο οποίος ξεκαθάρισε, πως δεν θα υπάρχει
μείωση σ' αυτά, αλλά απλά
«άθροισμά» τους, όπως
χαρακτηριστικά επισήμανε.
Ο κ. Βεργίνης προσέθεσε,
πως η επιλογή αυτή θα μειώσει τη γραφειοκρατία και
θα καταστήσει ευκολότερη
την καταβολή των επιδομάτων στους δικαιούχους, ενώ εκτίμησε, πως το νέο σύστημα θα λειτουργήσει στο τέλος του έτους ή το αργότερο στις
αρχές του ερχομένου.
Οι προτάσεις των εμπλεκόμενων στη διαδικασία Φορέων
θα κατατεθούν σε νέα σύσκεψη, που θα πραγματοποιηθεί,
στις 18 ή τις 19 Σεπτεμβρίου, όπως είπε ο κ. Βεργίνης.
Υπενθυμίζεται, ότι το θέμα της ενοποίησης των επιδομάτων συζητήθηκε σε σύσκεψη, με τη συμμετοχή του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, Ανδρέα Λοβέρδου, του
Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας, Βασίλη Κεγκέρογλου, του Διοικητή του ΟΓΑ, Ξενοφώντα Βεργίνη και της Γενικής Γραμματέως Πρόνοιας,
Έφης Μπέκου, προχθές, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, στο
Υ.ΠΑΙ.Θ. Τέλος, πρόθεση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας είναι η απλοποίηση της
διαδικασίας χορήγησης των επιδομάτων, μέσω μίας και
ενιαίας ηλεκτρονικής αίτησης.

Η μετεγκατάσταση των ΚΤΕΛ αλλάζει
όψη στον Ελαιώνα

Σε περίπου πέντε μήνες θα είναι έτοιμη η οριστική μελέτη για την ανάπτυξη, τη χρηματοδότηση και την εκμετάλλευση του νέου Κεντρικού Σταθμού Αθηνών Υπεραστικών

Πάνω από 400 τροχαία με 21 νεκρούς
τον Αύγουστο μόνο στην Αττική

Κατά το μήνα Αύγουστο 2014, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, έλαβαν χώρα 411 τροχαία ατυχήματα με 538 παθόντες, και ειδικότερα:
• 21 θανατηφόρα με 21 νεκρούς
• 17 σοβαρά με 21 σοβαρά τραυματίες
• 373 ελαφρά με 496 ελαφρά τραυματίες.
Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση προτεραιότη-

Γ. Ντάισελμπλουμ:

«Σε τροχιά ανάπτυξης εντός
του 2014 η Ελληνική οικονομία»

Το υψηλό χρέος και η
"εκτόξευση" της ανεργίας
είναι τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η
Ελληνική
οικονομία,
δήλωσε, από τις Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια
της τακτικής εξαμηνιαίας
ακρόασής του, ενώπιον
της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωβουλής, ο Πρόεδρος του Εurogroup και Υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας, Γερούν Ντάισελμπλουμ.
Αναφερόμενος, στην πρωτολογία του, ειδικά στην Ελλάδα, ο κ. Ντάισελμπλουμ, αφού σημείωσε τη σημαντική
δημοσιονομική πρόοδο που έχει επιτευχθεί και τις θυσίες
στις οποίες έχει υποβληθεί ο Ελληνικός λαός, εκτίμησε, ότι
η Ελληνική οικονομία θα επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης
εντός του 2014.
Σε σχέση με ενδεχόμενη νέα ανάγκη στήριξης, αρκέστηκε
στην επισήμανση, ότι θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας αξιολόγησης
από την τρόικα, που ξεκίνησε στο Παρίσι.

ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφορείων (ΚΣΑΥΛΕ), μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων και
αυτοχρηματοδότησης στην περιοχή του Ελαιώνα, στον
οποίο αναμένεται εδώ και 10 χρόνια να γίνει η μεταφορά
των ΚΤΕΛ από τους σταθμούς Κηφισού και Λιοσίων.
Τη μελέτη θα εκπονήσει, για λογαριασμό του συνεταιρισμού ΚΣΑΥΛΕ, ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με επικεφαλής τον πρύτανη Γιάννη Γκόλια, ο οποίος
γνωρίζει το θέμα από την εποχή της θητείας του ως γενικός γραμματέας στο πρώην υπουργείο Μεταφορών.
Σύμφωνα με την αναγνωριστική μελέτη του έργου, σχεδιάζεται να δημιουργηθεί ο νέος κεντρικός σταθμός των
λεωφορείων σε έκταση περίπου 69 στρεμμάτων στον
Ελαιώνα, μεγάλο μέρος της οποίας ανήκει στην Αττικό
Μετρό, ενώ απαιτείται η απαλλοτρίωση των υπολοίπων
περίπου 20 στρεμμάτων.Οι αρχικές εκτιμήσεις μιλούν για
προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ, αλλά και
για περίπου 35.000 επιβάτες σε ημερήσια βάση. Σύμφωνα με τα αρχικά σενάριο, ο παραχωρησιούχος θα καλύψει
το κόστος της επένδυσης και θα «τρέξει» την εκμετάλλευση του σταθμού για 40 χρόνια.

Αυστηρές τιμωρίες για μίζες
ετοιμάζει το υπουργείο Άμυνας

Τροπολογία που θα τιμωρεί αυστηρά όσους λαμβάνουν
μίζες για συμβάσεις προμήθειας ή υλικού ή υπηρεσιών,
προανήγγειλε στη Βουλή ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας
Γιάννης Λαμπρόπουλος.
Σύμφωνα με τροπολογία που αναμένεται να κατατεθεί
την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή «θεσμοθετείται ειδική
ποινική ρήτρα διαφθοράς, ισόποση με το 40πλάσιο της
αξίας παράνομων πληρωμών, χορηγήσεων ή ανταλλαγμάτων που έχουν δοθεί σε στελέχη του υπουργείου Άμυνας για τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας υλικού ή υπηρεσιών, επί ζημία του δημοσίου συμφέροντος».
Με την ίδια ρύθμιση θα προβλέπεται ότι δύο φορές το
χρόνο θα κατατίθεται αναλυτική κατάσταση στη Βουλή για
την πορεία των συμβάσεων αντισταθμιστικών ωφελημάτων και ότι το σύνολο των συμβάσεων για υλοποίηση αντισταθμιστικών ωφελημάτων θα αποστέλλεται στο Ελεγκτικό
Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας.
τας, η παραβίαση σηματοδοτών και η παραβίαση των
κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των
δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα
του τραυματισμού τους.
Το ίδιο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο των στοχευμένων
δράσεων, που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής,
για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του
επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής,
βεβαιώθηκαν 26.224 παραβάσεις από τις οποίες 468 ήταν
σε βαθμό πλημμελήματος. Ειδικότερα βεβαιώθηκαν:
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Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης για μεταναστευτικό

«Ξεπεράσαμε τα όριά μας»

Διπλό μήνυμα για λογαριασμό της ελληνικής κυβέρνησης
απέστειλε ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, με αφορμή τις εξαιρετικά αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα το τελευταίο οκτάμηνο, ειδικά τον
περασμένο Αύγουστο.
«Δεν πρόκειται τα θαλάσσια σύνορά μας να γίνουν ξέφραγο αμπέλι. Θα συνεχίσουμε να τα επιτηρούμε» ξεκαθάρισε
αφενός ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, υπογραμμίζοντας αφετέρου ότι «ούτε και πρόκειται να σταματήσουμε να προσπαθούμε να σώζουμε κάθε ζωή που κινδυνεύει στη θάλασσα».
Αναφερόμενος στους πρόσφατους στατιστικούς δείκτες
μετανάστευσης, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, παρουσία
και των ξένων ανταποκριτών, ο υπουργός έκανε λόγο για
«δραματικά νούμερα». Ανέφερε χαρακτηριστικά πως μόνο
φέτος, από την αρχή του χρόνου έως και τις 31 Αυγούστου,
σώθηκαν από έλληνες λιμενικούς περίπου 6.500 μετανάστες, ενώ συνολικά 17.600 πέρασαν τα ελληνικά θαλάσσια
σύνορα σε 664 περιστατικά (143 οι συλλήψεις διακινητών),
αριθμός που στο τέλος του χρόνου εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τους 31.000.

Το πρόβλημα της Συρίας
Ο κ. Βαρβιτσιώτης μίλησε για «ασφυκτική πίεση» προς την
Ελλάδα από το διαρκώς αυξανόμενο προσφυγικό ρεύμα,
σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή στην Τουρκία έχουν καταφτάσει ένα εκατομμύριο Σύροι. «Και μόνο ένα 10% από
αυτούς να θελήσουν να φτάσουν στην Ελλάδα, θα μιλάμε για
επιπλέον 100.000 παράνομους μετανάστες» είπε.

«Ξεπεράσαμε τα όριά μας»
«Όλο το κόστος πέφτει στις πλάτες των ελλήνων πολιτών.
Ξεπεράσαμε τα όριά μας και οικονομικά» είπε ο υπουργός,
λέγοντας ότι ήδη έχει υποβληθεί ελληνικό αίτημα, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, για χρηματοδότηση ύψους 63 εκατ. ευρώ, καθώς οι ετήσιες ανάγκες για
την έρευνα-διάσωση και τη φιλοξενία των παράνομων μεταναστών υπολογίζονται σε 76 εκατ. ευρώ.
• 745 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 81 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος
• 1.596 παραβάσεις ορίου ταχύτητας
• 429 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
• 843 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου

• 486 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

• 1.360 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κρά-

νους.

4,26 εκατ. ευρώ για στήριξη της Μελισσοκομίας το 2014

Πρόσθετα κονδύλια για τη στήριξη της μελισσοκομίας εξασφαλίζει το Υπ.Α.Α.Τ., ενισχύοντας το εισόδημα των παραγωγών, μέσα από το πρόγραμμα για τη βελτίωση και παραγωγή προϊόντων μελισσοκομίας για τα έτη 2014-2016.
Δύο αποφάσεις για το σκοπό αυτό, υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Καρασμάνης.
Με την πρώτη απόφαση: Το ποσό επιχορήγησης για την προμήθεια καινούργιων κυψελών καθορίζεται στα 18 ευρώ
ανά κυψέλη καθώς η συγκεκριμένη δράση (Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων) ενισχύεται με πρόσθετους
πόρους και για το 2014 οι συνολικές πιστώσεις ανέρχονται σε 1.429.000 ευρώ.
Εξασφαλίζονται 2.665.000 ευρώ για τη στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας και για κάθε μετακινούμενη κυψέλη οι
μελισσοκόμοι επιδοτούνται με 3,59 ευρώ.
Με τη δεύτερη απόφαση: 1. Εγκρίνεται και κατανέμεται σε ποσοστό 100% στους δικαιούχους ποσό 163.779,56 ευρώ
για αναλύσεις μελιού.
Ενισχύεται με το ποσό των 10.000 ευρώ ο Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Νικήτης για τη λειτουργία του εργαστηρίου ανάλυσης μελιού και την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, στο πλαίσιο της δράσης «Στήριξη ίδρυσης και
λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού».
Μέσα από τις παραπάνω δράσεις οι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της μελισσοκομίας ενισχύονται
με συνολικό ποσό ύψους 4,26 εκατ. ευρώ για το 2014.
Η χρηματοδότηση προέρχεται κατά 50% από τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων και κατά 50%
από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με αφορμή την κατανομή των ενισχύσεων στους δικαιούχους, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Καρασμάνης, δήλωσε:
«Η μελισσοκομία αποτελεί μια από τις πλέον παραδοσιακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις της χώρας μας που γνωρίζει
αλματώδη άνοδο τόσο στην εγχώρια όσο και στην διεθνή αγορά. Καθήκον μας είναι να στηρίξουμε οικονομικά τους Ελληνες μελισσοκόμους μέσα από την εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων διαρθρωτικού χαρακτήρα, ώστε να
αναβαθμίσουν το Ελληνικό μέλι και να αυξήσουν την παρουσία του στην Ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά, όπου η ζήτηση
προϊόντων κυψέλης αυξάνεται συνεχώς».
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου
λειτουργεί η σχολή μας για τη νέα
αγωνιστική περίοδο 2014-2015.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου και θα μπορούν να
πραγματοποιούνται καθημερινά 5μ.μ – 8μ.μ στις εγκαταστάσεις τις σχολής
μας.
Η έναρξη των προπονήσεων θα ξεκινήσει την
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.
Την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση γονέων.
Στην συγκέντρωση θα ανακοινωθούν οι ώρες
των προπονήσεων και θα γίνει η πρώτη γνωριμία
με τους προπονητές και τους υπευθύνους της
σχολής μας.
Η σχολή μας, θα αποτελείται από τμήματα για
όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, για παιδιά που έχουν γεννηθεί από το έτος
1997 έως και το έτος 2010.
Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στα γήπεδα SPORTLAND στη ΘΕΣΗ
ΖΟΥΝΟ στον ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες
και εγγραφές:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ׃6943167656, 2105570665 , 6983726206
Email ׃sportlandfc@outlook.com

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ

MSc. Πανεπιστημίου Αθηνών

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

ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΟΤΕ
ΑΠΟ 1/6/14 ΕΩΣ 30/9/14

ΤΗΛΕΠ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Γ. ΠΑΥΛΟΥ 10 ΤΚ 19200

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ 08:30 - 15:00
ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:30-14:00 & 17:30-21:00
ΤΛΦ 210 5562999 FAX 210 5560099
email:celefther@ote.gr

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014

14 - ΘΡΙΑΣΙΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται πλήρως επιπλωμένο οροφοδιαμέρισμα 90 τμ
στη Μάνδρα, πλησίον της
κεντρικής πλατείας, σε διώροφη οικοδομή, επί οικοπέδου
500 τμ, με κήπο. Ενοίκιο:450
ευρώ. Είναι σε άριστη κατάσταση, διαθέτει αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμό και θέση σταθμεύσεως. Τηλ επικοινωνίας:
210-5555391, 6937895583
Ενοικιάζεται ισόγεια κατοικία
60 τμ στην Ελευσίνα, με
αυτό- νομη θέρμανση. Τηλ.
επικοινω νίας 6977680930.
(16.7.14)
Ενοικιάζεται στη Μάνδρα διαμέρισμα 125 τ.μ.ισόγειο σε διόροφη οικοδομή, 3 κρεββατοκάμαρες, 2 μπάνια, ηλιακός, επιδαπέδια θέρμανση, ΔΕΗ &
ΕΥΔΑΠ πληρωμένα λόγω
φωτοβολταϊκών. 450€/μήνα
συζητήσημη. Τηλ:
6987165866, κος Τσάμος.
(5.5.14)

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη
θέρμανση, στην οδό Κοντούλη ,
πλησίον Δημοτικού πάγκινγκ
Τηλ. 2105542610 ( 10.4.14)
Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαμέρισμα 85 τμ με ηλιακό,
air condition , αυτόνομη θέρμανση, θέση parking, 2 κρεβατοκάμαρες,
2
wc.
Τηλ:
6937050218(6.2.14)
Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-

γο δύαρι διαμέρισμα 3ου ορόφου 55τμστημ οδό Φυλής πλησίον εμπορικού κέντρου West
Plaza.Διαθέτει τζάκι,Air codition,ηλεκτρική
κουζίνα
P i t s o s , η λ ι α κ ό
θερμοσίφωνα,αυτόνομη θέρμανση
και
ιδιόκτητο
p a r k i n g . Χ α μ η λ ά
κοινόχρηστα.Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6932720169(10.1.14)
Ενοικιάζεται τριάρι διαμέριΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρομάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120
τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδομήσιμος, σε τριώροφη οικοδομή με πιλοτή. Πωλείται και
χωριστά, ήσυχο σημείο, τιμή
ευκαιρίας. Τηλ. 6973315768
(7.5.14)

σμα στον Ασπρόπυργο επί τησ
οδού Εθνικής Αντιστάσεως &
Καποδιστρίου,4ου ορόφου με
ηλιακό,parking.,αποθήκη,αθτόνομη θέρμανση,πόρτες ασφαλείας σε τιμή λογική.
Τηλέφωνο: 210-5577813,
6977096978(17.12)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα

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
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)
Φιλόλογος καθηγήτρια με
πολυετή εμπειρία,παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
Γυμνασίου-Λυκείου στις περιοχές Ελευσίνας-ΜάνδραςΜαγούλας.Τηλέφωνο:
6944298595(27.11.13)
Φιλόλογος καθηγήτρια κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου,με
12ετή εμπειρία μαθημάτων
θεωρητικής κατεύθυνσης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου.Τηλέφωνα: 210-5540847,
6932425665(19.9.13)
ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται κοπέλα που να γνωρίζει κρέπα, σάντουιτς, καφέδες
για κατάστημα της περιοχής
του Ασπροπύργου. Τηλ επικοινωνίας: 6979113414, κος
Δημήτρης (24.7.14)
· ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ CNC
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επικοινωνίας 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 συστάσεις, για πλήρη απασχόληση σε
φαρμακείο στον Ασπρόπυργο
Αττικής.Απαραίτητες γνώσεις
Η/Υ,αγγλικών και πιστοποιημένο πτυχίο βοηθού φαρμακείου.
Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .ΤηλέφωνοΦαξ: 2105575911(έπειτα απο
τηλεφωνική συννενόηση)
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει τη
φύλαξη παιδιών στην περιοχή της
Ελευσίνας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμένων καθώς και τις οικιακές
εργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)
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: 2105573042. Fax: 210-5576988
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Σαλαμίνος 40,
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνα: 2105571472, 210-5570337. Fax:
210-5575184. Κινητά:
6979221888, 6979221885.
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6986734365
Κύριος 75 ετών , λάτρης της
φύσης, αναζητά κυρία κοντά
στην ηλικία του για σοβαρή
γνωριμία. Τηλ. 6943014666

Γεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - Χειρούργος

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

16.11
.12

Για άνεργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ επίσκεψη με τιμολόγηση
ΕΟΠΥΥ.Χατζηδάκη 39 & Δήμητρος γωνία (έναντι Δημαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com
Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
και της Κλινικής Ιπποκράτης
21.11.11

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων
και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισμός,
- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)
(18.3.13)

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 213
2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)
2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΑΣΧΑΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΚΑΤΣΙΠΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

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
210 2411444
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
213 2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ
ΑΙΟΛΟΣ (ΜΑΝΔΡΑ) 210 5559701
ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 &
ΑΘΗΝΩΝ 210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210
5546993 - 5560800 - 5543065
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Βροχή... τα πρόστιμα
στην εστίαση και στις
υπαίθριες αγορές

ρόστιμα συνολικού ύψους 217.800
ευρώ, για 146 παραβάσεις, επέβαλε
το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας φέτος τον Αύγουστο, έπειτα από
ελέγχους σε 555 επιχειρήσεις. Η παραβατικότητα εντοπίζεται τόσο στο οργανωμένο εμπόριο όσο και στο υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές
αγορές.
Βροχή τα πρόστιμα στην εστίαση και στις
υπαίθριες αγορές
Οι περισσότερες παραβάσεις (18) εντοπίστηκαν σε καταστήματα εστίασης-αναψυχής και τα
διοικητικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν συνολικά, ήταν 12.500 ευρώ.
Σε 15 εμπορικές επιχειρήσεις επιβλήθηκαν
πρόστιμα 21.000 ευρώ, σε 15 αρτοποιείαζαχαροπλαστεία επιβλήθηκαν πρόστιμα
14.000 ευρώ, σε 13 κυλικεία (για διατιμήσεις)
επιβλήθηκαν πρόστιμα 14.000 ευρώ και σε 9
σούπερ μάρκετ επιβλήθηκαν πρόστιμα 5.700
ευρώ.
Σε 8 πρατήρια καυσίμων τα πρόστιμα για τις
παραβάσεις ήταν 10.000 ευρώ, το ύψος των
προστίμων έφτασε τα 2.500 ευρώ για παραβάσεις που εντοπίστηκαν σε 5 κρεοπωλεία,

ενώ από διάφορους ελέγχους σε τρεις περιπτώσεις εντοπίστηκαν παραβάσεις συνολικού
ύψους 3.000 ευρώ.
Για τρεις περιπτώσεις στη Βαρβάκειο Αγορά,
το πρόστιμο ήταν 1.500 ευρώ, ενώ 2.000 ήταν
το συνολικό πρόστιμο σε δύο οπωροπωλεία,
500 ευρώ το πρόστιμο σε ένα ιχθυοπωλείο
ενώ για παρεμπόριο-υπαίθριο εμπόριο-λαϊκές
αγορές εντοπίστηκαν παραπτώματα σε 54
περιπτώσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα που
φτάνουν συνολικά τα 132.000 ευρώ.
Επίσης, κατ' εφαρμογή της νομοθεσίας για
την «προστασία των καταναλωτών» (ν.
2251/94 και ν.3758/2009), το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μέσω της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή προχώρησε σε
εκτεταμένη έρευνας και επέβαλε χρηματικό
πρόστιμο ύψους 16.000 ευρώ στην εταιρεία
«ΘΕΡΜΟΣΤΑΛ ΑΕΒΕ» και πρόστιμο ύψους
40.000 ευρώ στην εταιρεία «E-SHOP.GR
A.E.».
Σημειώνεται ότι κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμου, μπορούν οι επιχειρηματίες να
προσφύγουν στη δικαιοσύνη, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.

Β. Κεγκέρογλου: Ενιαίο Ταμείο δεν
σημαίνει και ίδια σύνταξη για όλους

Η

λειτουργική και οργανωτική
ενοποποίηση των συστημάτων είναι στόχος μας,
βεβαίως, αλλά αυτό σε καμία περίπωση δεν σημαίνει μία σύνταξη και
μάλιστα του ίδιου ύψους, τονίζει ο
υφυπουργός Εργασίας, Βασίλης
Κεγκέρογλου.
Ο κ. Κεγκέρογλου, σε συνέντευξή
του , σχολιάζοντας δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση σχεδιάζει τη δημιουργία ενός Ενιαίου
Εθνικού Ασφαλιστικού Ταμείου,
όπου θα ενταχθούν σχεδόν όλα τα
ταμεία και ενός ενιαίου κέντρου
παροχής συντάξεων από το οποίο
θα δίδονται όλες οι συντάξεις, σημειώνει:
«Έχει ανατεθεί μία μελέτη, η οποία
καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις,
οι οποίες μέχρι αυτή την ώρα παραμένουν σενάρια και προτάσεις. Η
λειτουργική και οργανωτική ενοποποίηση των συστημάτων είναι στόχος μας, βεβαίως. Αυτό σε καμία
περίπωση δεν σημαίνει, για παράδειγμα, ότι το ενιαίο κέντρο παροχής
συντάξεων θα δίνει και μία σύνταξη.
Δεν μπορεί να υπάρξει
ισοπέδωση και κατάργηση
των διαφορετικών
ασφαλιστικών ιστορικών

Αυτό είναι πέρα για πέρα λάθος,
γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ισοπέδωση και κατάργηση των διαφορετικών ασφαλιστικών ιστορικών τού
κάθε ασφαλισμένου και μάλιστα διαφορετικών ταμείων.
Άρα, επιβεβαιώνουμε το κομμάτι,
που αφορά την πρόθεση για λειτουργική και οργανωτική ενοποίηση.
Βεβαίως, το ενιαίο σύστημα παρο

χής των συντάξεων θα συμβάλει
καθοριστικά στην εξυγίανση του
συστήματος και στην ορθολογικοποίηση πολλών πραγμάτων που
υπάρχουν σήμερα ως δαπάνες στα
επιμέρους ταμεία, αλλά αυτό δεν
οδηγεί σε καμία περίπτωση στο
συμπέρασμα μία σύνταξη. Και μάλιστα, όπως πολλοί προέτρεξαν να
ισχυριστούν ότι θα είναι δήθεν μία
σύνταξη και ίδιου ύψους. Αυτά είναι
απλουστεύσεις και ερμηνείες κατά το
δοκούν».
Ο υφυπουργός παραδέχεται ότι
στον τουριστικό τομέα «δεν υπήρξε
ανάλογη αύξηση της απασχόλησης
με αυτή που είχαμε σε αφίξεις τουριστών και επισκεπτών στη χώρα μας.
Αυτό είναι δεδομένο και νομίζω ότι
χρειάζεται πιο πολύ δουλειά από
την πλευρά των κοινωνικών εταίρων
γενικότερα σε σχέση με τη συμμόρφωση των μελών ενός κλάδου,
όπως ο τουρισμός, που πηγαίνει
καλύτερα από άλλους και είναι σε
θέση να ενισχύσει την απασχόληση.
Είναι και ζήτημα και μαύρης εργασίας, δεν αρκούν οι έλεγχοι, όσο
καθημερινοί και εντατικοί κι αν είναι.
Θα πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση απέναντι στο κοινωνικό σύνολο
από την πλευρά των επιχειρηματιών του κλάδου».
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κεγκέρογλου τονίζει: «Θα δημιουργήσουμε
το Λευκό Μητρώο των επιχειρήσεων, το οποίο συμβάλλει σε αυτή την
κατεύθυνση.
Δημιουργήσαμε, επίσης, και τη
ρήτρα απασχόλησης, ούτως ώστε
να υπάρχει και φοροελάφρυνση γι
αυτούς που είναι συνεπείς και
βεβαίως, στους κοινωνικά υπεύθυνους επιχειρηματίες».

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014

Το 43ο Φεστιβάλ Βιβλίου στον
υπαίθριο χώρο του Ζαππείου

Από τις 5 έως τις 21 Σεπτεμβρίου

Τ

ο 43ο Φεστιβάλ Βιβλίου, ένας ιδιαίτερα καταξιωμένος και αγαπητός
θεσμός της πόλης των Αθηνών, φέτος θα πραγματοποιηθεί στον
υπαίθριο χώρο του Ζαππείου από την Παρασκευή 5 έως την
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου.
Το Φεστιβάλ Βιβλίου, που συνδιοργανώνουν ο Σύνδεσμος Εκδοτών
Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.) και ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
του Δήμου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή της Unicef, είναι αφιερωμένο στο λογοτεχνικό και εικαστικό
έργο του μεγάλου Έλληνα ποιητή Νάνου Βαλαωρίτη. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα λειτουργήσει έκθεση εικαστικών έργων του ποιητή και θα
γίνει παρουσίαση του πολυσήμαντου συγγραφικού έργου του με ελεύθερη
είσοδο για το κοινό σε όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ.
Επίσης, εφέτος εγκαινιάζεται η συνεργασία του Συνδέσμου Εκδοτών
Βιβλίου με το Αθηναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο σε μια προσπάθεια ανανέωσης και μετεξέλιξης του Φεστιβάλ Βιβλίου σε Φεστιβάλ Πολιτισμού και
φόρουμ ανοιχτού διαλόγου για όλες τις τέχνες.

