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Ελευσίνα

Ν. ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ
Παγκάλου 81,
Εφημερία: 08:00 08:00 (Επομένης)
Τηλέφωνο:
2105547602
Ασπρόπυργος

Αντωνάρας Δημ.
28ης Οκτωβρίου 49,
Εφημερία:08:00 08:00 (Επομένης)
Τηλέφωνο:
2105571663
Φυλή - Άνω Λιόσια
Λιόση Ιωάννα Ι.
Πίνδου 13,
Τηλέφωνο:
2102472223

Αχαρνές
Γουρνά - Πατσιάνη
Γεωργία Ν.
Δέδε Δημητρίου 18,
Τηλέφωνο:
2102467040

ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Δεκελείας 10 &
Οδυσσέως,
Εφημερία: 08:00 14:00 & 17:00 - 08:00
(Επομένης)
2102460652
Μάνδρα
Ρούτης Κων.
Κοροπούλη
Βαγγέλη 15,
Τηλέφωνο:
2105551954

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ:Βροχοπτώσεις
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:
Από 19 έως 29
βαθμούς Κελσίου

ΟΓΙΟ
ΤΟΛ
ΓΙΟ
ΕΟΡ
ΟΛΟ
ΕΟΡΤ

Δέσπο ινα, Δέσπ ω, Ντέπη ,
Πέπη, Γενέθλιο ς, Σκιαδενή
Μίκα, Τσαμπί κος

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

Τέλος στη δράση αδίστακτου
εκτελεστή έβαλε η ΕΛ.ΑΣ.
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Ο 47χρονος είχε σπείρει τον τρόμο στον Ασπρόπυργο
με σωρεία εγκληματικών πράξεων

Τ

έλος στη δράση ενός 47χρονου επικίνδυνου κακοποιού, ο οποίος έχει στο
ενεργητικό του σωρεία κακουργηματικών πράξεων, κατάφερε να βάλει η
Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής και ειδικότερα
το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας .
Εντοπίσθηκε στο Μενίδι

Για τον εντοπισμό του επικίνδυνου αυτού
κακοποιού είχε συγκροτηθεί ειδική επιχειρησιακή ομάδα, η οποία, στο πλαίσιο οργανωμένου σχεδιασμού και εκτεταμένων ερευνών και αναζητήσεων, κατάφερε να τον συλλάβει στις 3-9-2014 στην περιοχή του
Μενιδίου Αττικής, κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης.
Ένοπλες ληστείες και απόπειρες ανθρωποκτονίας
σε Ασπρόπυργο και Άνω Λιόσια

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προέκυψε ότι το απόγευμα της 10-12-2013, ο 47χρονος συλληφθείς μαζί με
έναν από τους συνεργούς του, έχοντας καλυμμένα τα
χαρακτηριστικά τους με κράνη και κρατώντας πολεμικό
τυφέκιο και πιστόλι, μετέβησαν σε καταυλισμό Ρομά
στην περιοχή του Ασπροπύργου, με μοτοσικλέτα, που
είχε κλαπεί τέλη Ιουλίου 2013, από την περιοχή του
Νέου Φαλήρου. Εισήλθαν σε παράπηγμα, όπου διέμενε 41χρονος ημεδαπός, και με την απειλή των όπλων
αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 500-600 ευρώ, ενώ
εξανάγκασαν τον 41χρονο κουμπάρο του θύματος να
τους ακολουθήσει.
Όταν ο 41χρονος πήρε μία καραμπίνα και προσπάθησε να τους ακολουθήσει τον πυροβόλησαν, τραυματίζο-

ντάς τον θανάσιμα. Στη συνέχεια, διέφυγαν με το αυτοκίνητο του 41χρονου κουμπάρου του θύματος, τον
οποίο εξανάγκασαν με την απειλή των όπλων να οδηγήσει το όχημα, εγκαταλείποντας τη δίκυκλη μοτοσικλέτα. Ακολούθως μετά από απόσταση 1,5 περίπου χλμ,
μετεπιβιβάστηκαν σε όχημα συνεργών τους, αφήνοντας
ελεύθερο τον 41χρονο.
Ο 47χρονος συλληφθείς μαζί με άλλα άγνωστα άτομα,
είχαν συγκροτήσει σε χρόνο προγενέστερο από τον Ιούλιο του 2012 και συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση, δομημένη και με διαρκή δράση, διαπράττοντας
ανθρωποκτονίες και απόπειρες ανθρωποκτονιών, ένοπλες ληστείες και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών
μοτοσικλετών, που χρησιμοποιούνταν ως μέσα μετακίνησης και διευκόλυνσης των εγκληματικών τους πράξεων.
Από τη μέχρι τώρα έρευνα προέκυψε ότι η παραπάνω
εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται στις ακόλουθες
εγκληματικές ενέργειες:
Απόπειρα ανθρωποκτονίας και ληστεία σε βάρος ενός
άνδρα και μίας γυναίκας αντίστοιχα, το μεσημέρι της 307-2014, σε εταιρεία εμπορίας παλαιών σιδήρων και
μετάλλων (SCRAP), στον Ασπρόπυργο.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8

Απόδοση, στο μέλλον, του ΕΝΦΙΑ
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Α

Εξήγγειλε ο πρωθυπουργός μιλώντας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

πόδοση, στο μέλλον, του ΕΝΦΙΑ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εξήγγειλε ο πρωθυπουργός μιλώντας στη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα σημείωσε ότι ο ΕΝΦΙΑ θα μειωθεί σταδιακά,
«ενώ τελικά σε μερικά χρόνια ο ΕΝΦΙΑ θα γίνει, επιτέλους,
ανταποδοτικός φόρος. Δηλαδή το βασικό έσοδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όπως επίσης συμβαίνει σε όλες τις
αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. Και έτσι η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα γίνει πραγματικός μοχλός ανάπτυξης. Δεν θα
εξαρτάται τόσο πλέον από το κέντρο αλλά μόνη της, θα έχει
κίνητρο να φέρει οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή
της».

Ταυτόχρονα άσκησε κριτική τόσο προς την ίδια την Αυτοδιοίκηση όσο και στις ασκούμενες πολιτικές για την Αυτοδιοίκηση, αφού δεκαετίες τώρα αντί η Αυτοδιοίκηση να γίνει πραγματικός μοχλός ανάπτυξης, με το δόγμα που ακολουθήθηκε παράγει ελλείμματα και συσσωρεύει χρέη.
Να σημειωθεί ότι το ίδιο είχε προαναγγείλει προ ημερών και ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης λέγοντας ότι ο στόχος είναι ο ΕΝΦΙΑ να γίνει πλήρως ανταποδοτικός, δηλαδή να αποτελεί το βασικό έσοδο της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.
Σε ό,τι αφορά αυτόν καθ΄ αυτόν τον ΕΝΦΙΑ ο πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι έγιναν «λάθη» τα «οποία όμως
διορθώνονται».
Επίσης ο Α. Σαμαράς εξήγγειλε ότι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2015 θα υπάρξει πρόβλεψη για μείωση κατά 30% του ειδικού φόρου θέρμανσης, αλλά και για μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ προανήγγειλε
πρόβλεψη και για τις δόσεις εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ακόμη σημείωσε ότι θα απλοποιηθούν οι
διαδικασίες για την έκδοση των συντάξεων, ώστε αυτή να επιτυγχάνεται «με το πάτημα ενός κουμπιού».
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 16

Μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου
23χρονο Πακιστανό στα Μέγαρα
ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ
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Σ

οκ από τη δολοφονία
ενός 23χρονου Πακιστανού που μαχαιρώθηκε με
αιχμηρό αντικείμενο σε συμπλοκή στην περιοχή Καρδατά (Άγιος
Γεώργιος) στα Μέγαρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες
από την Αστυνομία, το πτώμα
του νεαρού αλλοδαπού που
βρέθηκε εχθές το πρωί, ήταν
γεμάτο από μαχαιριές στο ύψος
του θώρακα.
Ο 23χρονος, που έβγαζε το
μεροκάματο του δουλεύοντας σε χωράφια της περιοχής, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μεγάρων όπου
και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Άγνωστος μέχρι στιγμής παραμένει ο δράστης και τα

αίτια της ανθρωποκτονίας, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο
να πρόκειται για ξεκαθάρισμα
λογαριασμών.
Εχθές το απόγευμα
, διενεργήθηκε ιατροδικαστική εξέταση στο
Κέντρο Υγείας Μεγάρων, ενώ στο πλαίσιο
της αστυνομικής έρευνας για το περιστατικό, κλήθηκαν να καταθέτουν στην προανάκριση Πακιστανοί υπήκοοι , παρουσία αστυνομικών του τμήματος
εγκλημάτων κατά ζωής. Σύμφωνα με καταγγελία, αναζητείται μαύρο αγροτικό φορτηγάκι (με καρότσα).

Εκλέχθηκαν τα προεδρεία Δ.Σ. σε Ασπρόπυργο,
Ελευσίνα και Μάνδρα - Ειδυλλία
Με τις δημαιρεσίες για την εκλογή προεδρείων ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση των νέων δημοτικών συμβουλίων.
Πιο συγκεκριμένα, στον δήμο Ελευσίνας πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχθηκε ο Αγριμάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος η Βαρβάρα Ρεντούμη και Γενική
Γραμματέας η Κούλα Παραδείση. Στον δήμο Ασπροπύργου πρόεδρος αναδείχθηκε ο Ισίδωρος Τσίγκος,
Αντιπρόεδρος ο Ιωάννης Κουκάκης και Γενική Γραμματέας η Τσίγκου Αντιγόνη.
Οι δημαιρεσίες στο δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας εξέλεξαν πρόεδρο τον Σαμπάνη Γεώργιο, Αντιπρόεδρο
τον Κώνστα Ευάγγελο και στη θέση της Γενικής
Γραμματέως την Διαγγελάκη Ιωάννα.
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Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου

Παράταση της
ενδοαυτοδιοικητικής
κινητικότητας

Π

αρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενδιαφερομένων για συμμετοχή στο
πρόγραμμα της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας,
με τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών που ψηφίστηκε
την Παρασκευή από τη Βουλή.
Η παράταση δόθηκε προκειμένου οι νέοι δήμαρχοι
και περιφερειάρχες να α εκτιμήσουν
τις ανάγκες των υπηρεσιών τους

Η παράταση δόθηκε αφενός, προκειμένου οι νέοι δήμαρχοι
και περιφερειάρχες να έχουν τα χρονικά περιθώρια για να εκτιμήσουν τις ανάγκες των υπηρεσιών τους και να αποφασίσουν
για την αποδοχή ή όχι των αιτημάτων των ενδιαφερομένων και
αφετέρου για να επιτευχθεί ο στόχος των 3.000 μετακινήσεων.
Πρόκειται για την τρίτη παράταση και στόχος, όπως προβλέπει η συμφωνία με την τρόικα, είναι με μετακινηθούν συνολικά 3.000 υπάλληλοι. Με τη δεύτερη παράταση που έληξε στις
29 Αυγούστου δεν επιτεύχθηκε ο στόχος της μετακίνησης
2.000 υπαλλήλων, ώστε μαζί με τους 980 της πρώτης φάσης
του προγράμματος να συμπληρωθεί ο αριθμός των 3.000
μεταθέσεων.
Το υπουργείο Εσωτερικών με παλαιότερη ανακοίνωση δημοσίευσε 4.040 θέσεις στις οποίες μπορούν να μετακινηθούν
υπάλληλοι.

"ΚΑΙΝΕ" τους ΟΤΑ οι
παράνομες χωματερές

Η

γενική
εισαγγελέας,
Juliane
Kokott, πρότεινε στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο την επιβολή ημερήσιου προστίμου 54.450 ευρώ...στην Ελλάδα
για τις παράνομες χωματερές.
Στην περίπτωση που γίνει δεκτή η πρόταση, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο συζήτησης σχετικής προσφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρόκειται για τη δεύτερη καταδίκη της Ελλάδας, για τη μη τήρηση των υποσχέσεών της για το κλείσιμο
των ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης απορριμμάτων.
Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση,
το προαναφερόμενο βασικό ποσό θα πρέπει να απομειούται κατά 150 ευρώ κάθε
φορά που η Ελλάδα θα αποδεικνύει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή την παύση της λειτουργίας ενός παράνομου χώρου ταφής,
καθώς και την ύπαρξη και αξιοποίηση
επαρκών μέσων για την κατάλληλη διαχεί

Πρόταση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για
πρόστιμα "φωτιά" στην Ελλάδα

ριση ή διάθεση
των
αποβλήτων ή την αποκατάσταση ενός
παράνομου χώρου ταφής που έχει παύσει
τη λειτουργία του.
Επίσης, η γενική εισαγγελέας πρότεινε
την επιβολή στην Ελλάδα ενός κατ' αποκοπή ποσού, υψους 22 εκατομμυρίων
ευρώ.
Το πρόστιμο των 22 εκατ. ευρώ προέκυψε από τον πολλαπλασιασμό του βασικού
ποσού των 220 ευρώ με τις 3.258 ημέρες
παράβασης της χώρας.
Τα πρόστιμα θα επιμεριστούν στους ΟΤΑ

Υπενθυμίζεται, ότι δεν είναι η πρώτη
φορά που η Ελλάδα σύρεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις παράνομες χωματερές τις οποίες είχε δεσμευθεί πως θα
κλείσει εδώ και χρόνια. Μάλιστα, οι παραβάσεις αφορούν την παλαιά οδηγία για τα
απόβλητα (75/442/ΕΟΚ).
Το 2005 η Ελλάδα είχε καταδικαστεί για

τη λειτουργία 1.125 παράνομων χωματερών και της δόθηκε παράταση χρόνου έως
το 2011 προκείμενου να συμμορφωθεί,
κάτι το οποίο δεν έκανε επαρκώς.
Σήμερα, εκτιμάται ότι λειτουργούν ακόμη
60-70 χωματερές, κυρίως στα νησιά. Στην
περίπτωση καταδίκης, τα πρόστιμα θα
επιμερισθούν στις τοπικές κοινωνίες οπου
λειτουργούν χωματερές με βάση νόμο του
2011 που τέθηκε σε εφαρμογή με ΚΥΑ του
2014.
Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι με ανάλογες
βαρύτατες οικονομικές ποινές απειλείται
και η Ιταλία, που φέρεται να έχει, επίσης,
παραβιάσει την οδηγία για τα επικίνδυνα
απόβλητα (91/689/ΕΟΚ) και την οδηγία
για την υγειονομική ταφή.
Στην υπόθεση C-378/13 κατά της Ελλάδας το αντικείμενο της διαδικασίας είναι
πιο περιορισμένο από αυτό της διαδικασίας κατά της Ιταλίας, καθώς η παράβαση
καταλαμβάνει τόσο τη λειτουργία παράνομων χώρων ταφής όσο και την αποκατάστασή τους.

Η προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Με την προσφυγή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
να υποχρεώσει την Ελλάδα να της καταβάλει:
* προτεινόμενη χρηματική ποινή ύψους
71 193,60 ευρώ ανά ημέρα καθυστερήσεως στην εκτέλεση της αποφάσεως Επιτροπή κατά Ελλάδας του 2005 από την
ημέρα εκδόσεως της αποφάσεως στην
υπό κρίση υπόθεση μέχρι την ημέρα που
θα εκτελεστεί η απόφαση του 2005·
* ημερήσιο κατ' αποκοπή ποσό ύψους 7
786,80 ευρώ ανά ημέρα από την ημέρα
εκδόσεως της αποφάσεως του 2005 έως
την ημέρα εκδόσεως της αποφάσεως στην
υπό κρίση υπόθεση ή την ημέρα εκτελέσεως της αποφάσεως του 2005.

Πάντως, η γενική εισαγγελέας προτείνει
να επιβληθεί μικρότερο πρόστιμο από
αυτό που ζητά η Κομισιόν.
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Συνελήφθησαν 3 μέλη εγκληματικής οργάνωσης
για διακίνηση παράνομων μεταναστών
Η σπείρα χρησιμοποιούσε δύο οικίες στην περιοχή
του Αιγάλεω, για την απόκρυψη των μεταναστών

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

Σ

την υπογραφή μιας σειράς συμβάσεων έργου
για την ανέγερση ή την αναβάθμιση σχολικών
κτιρίων
προχώρησε
η
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ*, εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ηρακλή Δρούλια,
συνολικού προϋπολογισμού 3.846.628,12€ σε Αθήνα,
Περιστέρι, Πετρούπολη, Καλλιθέα και Καρδίτσα.
Πιο αναλυτικά:
Στις 04.08.2014, υπεγράφη η προσθήκη πτέρυγας
στο 88ο & 68ο Νηπιαγωγεία και 90ο & 123ο Δημοτικά
Σχολεία Αθήναςπου αφορά οικοδομικές εργασίες &
Η/Μ εγκαταστάσεις με την ανάδοχο ΘΑΛΗΣ Α.Τ.Ε. Το
έργο έχει συμβατικό τίμημα 1.219.239,79€.

Σ

υνελήφθησαν στος 4-92014 το μεσημέρι στην
περιοχή της Ναυπάκτου
Αιτωλοακαρνανίας, μετά από
συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Συντονισμού
της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής και τη συνδρομή αστυνομικών
της Α.Δ. Αιτωλίας και υπαλλήλων
του Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ Αττικής, τρεις (3)
αλλοδαποί, δύο (2) υπήκοοι Ιράκ
και ένας (1) υπήκοος Τουρκίας,
μέλη εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης παράνομων μεταναστών.
Συγκεκριμένα, οι τρεις παραπάνω αλλοδαποί συνελήφθησαν κατά

ΓΑΜΟΣ

Ο ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΣΟΪΛΕΜΕΤΖΙΔΗ
ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΙΣ
ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ Η ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΙΣ
ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ.

τη διάρκεια μεταφοράς με Ι.Χ.Φ.
αυτοκίνητο είκοσι οκτώ (28) παράνομων αλλοδαπών μεταναστών,
υπηκόων Ιράκ και Συρίας, τους
οποίους επιχειρούσαν να προωθήσουν στην Ιταλία.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι παραπάνω αλλοδαποί μετανάστες είχαν εισέλθει παράνομα,
πρόσφατα στη χώρα μας και είχαν
καταβάλλει χρηματικό ποσό ύψους
3.000-5.500 ευρώ, προκειμένου να
προωθηθούν σε άλλη Ευρωπαϊκή
χώρα.
Η σπείρα, για την συγκέντρωσηαπόκρυψη των μεταναστών, χρη

σιμοποιούσε δύο (2) οικίες στην
περιοχή του Αιγάλεω και για τη
μεταφορά τους χρησιμοποιούσε
Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, στο οποίο άλλαζε συχνά τις πινακίδες κυκλοφορίας, και αυτοκίνητο προπομπό.
Στην κατοχή τους βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν:
Ένα (1) Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο.
Ένα (1) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.
Επτά (7) σωσίβια θαλάσσης.
Το χρηματικό ποσό των 1.045
ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν
στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Λύση στη μεταφορά των μαθητών

Tροπολογία κατέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών
Θεόφιλος Λεονταρίδης.

Με σκοπό την αποφυγή προβλημάτων
που είχαν σημειωθεί κατά το παρελθόν στη
μεταφορά των μαθητών, λύση προωθεί η
κυβέρνηση με τροπολογία που κατέθεσε ο
αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Θεόφιλος Λεονταρίδης.
Με την συγκεκριμένη τροπολογία ξεπερνιούνται τα προβλήματα που δημιουργούνται, αφενός λόγω της καθυστερημένης
δημοσίευσης της διαγωνισμών των Περιφερειών και αφετέρου λόγω της μη έγκαιρης
συγκρότησης των νέων συλλογικών οργάνων των Περιφερειών κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς την επόμενη εβδομάδα.
Με τη ρύθμιση αυτή, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι εάν και μετά τους πρόχειρους διαγωνισμούς παραμένουν αδιάθετα δρομολόγια ο περιφερειάρχης ή ο αντιπεριφερειάρχης μπορούν, μέχρι τη συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής, να προσφύγουν σε
διαδικασία με διαπραγμάτευση με τους μεταφορείς προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες.
Επίσης, με την ίδια τροπολογία, αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που εντοπίζονται
στις περιαστικές περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης λόγω έλλειψης τακτικών
δρομολογίων δημόσιας συγκοινωνίας και μάλιστα χωρίς το συνολικό κόστος να υπερβαίνει το αντίστοιχο της περσινής σχολικής χρονιάς.

Στις 20.08.2014, υπεγράφη η σύμβαση για αναβάθμιση των 9ου, 13ου και 33ου Δημοτικών Σχολείων
Περιστερίου με την ανάδοχο εταιρεία ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ
Α.Τ.Ε. Το έργο έχει συμβατικό τίμημα 539.085,33€. §
Στις 02.09.2014 υπεγράφη η σύμβαση για την αναβάθμιση 17 Σχολείων στο Δήμο Καλλιθέας με συμβατικό τίμημα 262.096,78€, με την ανάδοχο εταιρεία
ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Στις 02.09.2014 υπεγράφη η σύμβαση για ανακαίνιση και επισκευές Σχολικών Μονάδων του Δήμου
Πετρούπολης με συμβατικό τίμημα 343.701,22€, με
την ανάδοχο εταιρεία ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. § Στις
02.09.2014 υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή
των 10ου & 21ου Νηπιαγωγείων Περιστερίου με τη
μέθοδο της προκατασκευής, συμβατικού τιμήματος
496.505,00€, με την ανάδοχο εταιρεία ΟΘΩΝΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Στις 05.09.2014, υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή του 22ου Νηπιαγωγείου Καρδίτσας με συμβατικό τίμημα 986.000,00€, με την ανάδοχο εταιρεία
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
*Θεσμικό πλαίσιο και αντικείμενο της εταιρείας
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ
Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων [ΟΣΚ ΑΕ] και η
Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσοκομείων
[ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ] συγχωνεύθηκαν σε μια νέα ΔΕΚΟ με
την επωνυμία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ, σε εφαρμογή του Ν. 4199/2013. Σύμφωνα με τον παραπάνω
Νόμο, στις 31.07.2015 θα πραγματοποιηθεί η συγχώνευση της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ στη νέα εταιρεία.
Με κοινή υπουργική απόφαση της 19.12.2013 ορίσθηκαν ο Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την
επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» Η νέα
ΔΕΚΟ αποτελεί καθολικό διάδοχο των εταιρειών ΟΣΚ
ΑΕ και ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και αντικείμενό της αποτελεί το
σύνολο του αντικειμένου των δύο παραπάνω εταιρειών.
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ΥΠΕΣ: 119,6 εκατ. σε
δήμους της χώρας

Aποκλειστικά για
προνοιακά επιδόματα

Τ

ο ποσό των 119.650.883 ευρώ κατανέμει
σε 64 δήμους της χώρας το υπουργείο
Εσωτερικών ( ΥΠΕΣ ), αποκλειστικά και
μόνο για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους.
Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο
υπουργός Εσωτερικών Αργύρης Ντινόπουλος,
τα χρήματα κατανέμονται (από την ΚΑΠ) σε
δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς
καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους
κατά νόμο δικαιούχους αυτών, που αφορούν
στους μήνες Ιούλιο- Αύγουστο έτους 2014,
καθώς και στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014 (ΦΕΚ
36Α΄).

Με 5,5 εκατ. ευρώ
ενισχύονται οι
περιφέρειες

Δεκαπέντε χρόνια από το φονικό
σεισμό της Πάρνηθας
ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ

Χαραγμένες στη μνήμη οι εικόνες καταστροφής
σε Μενίδι και Άνω Λιόσια

Ο

ισχυρός

σει-

σμός
της
Πάρνηθας,
που έγινε στις 7
Σεπτεμβρίου , πριν
από 15 χρόνια διήρκησε περίπου 15 δευτερόλεπτα,
αλλά
άφησε πίσω του 143
νεκρούς και συγκλόνισε μια ολόκληρη κοινωνία.
Ηταν λίγο πριν τις 3
το μεσημέρι, όταν ο
ισχυρός
σεισμός,
μεγέθους 5.9 Ρίχτερ,
χτύπησε τα βορειοδυτικά προάστια της Αθήνας, 18 χιλιόμετρα από το
κέντρο της Αθήνας, με επίκεντρο στους πρόποδες
της Πάρνηθας.
Μενίδι, Μεταμόρφωση, Ανω Λιόσια, Κάτω Κηφισιά, Ερυθραία, Περιστέρι, Νέα Φιλαδέλφεια,
Πετρούπολη, Θρακομακεδόνες, Ελευσίνα ήταν οι
περιοχές που χτυπήθηκαν περισσότερο. Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 27 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, όμως η πραγματικότητα ήταν
πολύ πιο τραγική.
Από τους συνολικά 143 νεκρούς, οι 79 ήταν σε έξι
κτίρια και συγκεκριμένα στη «Ρικομέξ», στη
«Φαράν», στην πολυκατοικία της οδού Ψυχάρη στη
Μεταμόρφωση, στη μοιραία οικοδομή στην οδό
Πίνδου της Νέας Φιλαδέλφειας, στο εργοστάσιο
«Φιλοπλάστ ΕΠΕ» και στο εργοστάσιο «ΒΙΟΚΥΤ».
Η «Ρικομέξ» είχε υποστεί σοβαρές ζημιές πριν το
σεισμό από πυρκαγιά αλλά συνέχιζε να υπάρχει,
ενώ η πολυκατοικία της Ν. Φιλαδέλφειας είχε ζημιές
από το σεισμό του 1981 που καλύφθηκαν πρόχειρα.
Παρότι τα κτίρια που κατέρρευσαν και στα οποία
σημειώθηκαν θάνατοι ήταν 27, κατηγορίες απαγ-

γέλθηκαν μόνο
για έξι από τα
κτίρια αυτά και
μία κατοικία στα
Ανω Λιόσια.
Όμως και στις
τραγικές υποθέσεις όπου απαγγέλθηκαν κατηγορίες, οι κατηγορούμενοι τελικά αθωώθηκαν
ή όπου υπήρξαν
μικρές ποινές
φυλάκισης,
ασκήθηκαν εφέσεις.
«Αθώοι» έγραψε η απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου Αθήνας, τον Ιούλη του 2007, για τη
«Ρικομέξ». Το ίδιο έκρινε και η απόφαση για τη
«Φαράν».
Για δε τις πολυκατοικίες της Μεταμόρφωσης και
της Φιλαδέλφειας, καθώς και τα εργοστάσια «Φιλοπλάστ» και «ΒΙΟΚΥΤ» οι υποθέσεις είτε δεν έφτασαν ποτέ στα δικαστήρια λόγω παραγραφής, είτε οι
υπεύθυνοι καταδικάστηκαν με μικρές ποινές φυλάκισης, άσκησαν έφεση και πήγαν στα σπίτια τους.
Την ίδια ώρα, χιλιάδες άστεγοι προσπαθούσαν να
συνεχίσουν τη ζωή τους στους καταυλισμούς που
στήθηκαν την επομένη του σεισμού για την... προσωρινή στέγασή τους.
Από τους 101 καταυλισμούς που στήθηκαν αρχικά, μέχρι το 2004 είχαν κλείσει μόλις 19, σύμφωνα
με δημοσίευμα του Ριζοσπάστη.
Οι επιστήμονες στην πλειοψηφία τους συνέκλιναν
στην άποψη ότι οι περισσότερες και μεγαλύτερες
καταστροφές οφείλονταν σε σημαντικές παραλείψεις που αφορούσαν στον τρόπο κατασκευής των
κτιρίων, τα υλικά κατασκευής και την απουσία ελέγχων.

Σε συνεργασία με το Θριάσιο Νοσοκομείο

Εθελοντική Αιμοδοσία στον δήμο Φυλής

Η

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών
ενισχύει με το συνολικό ποσό των 5.599.919
ευρώ τις περιφέρειες της χώρας, προκειμένου
να καταβληθεί στους δικαιούχους το διατροφικό
επίδομα.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση, το Υπ. Εσωτερικών κατανέμει τα χρήματα στις περιφέρειες
αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νομό δικαιούχους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους
νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδιάς,
ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών
καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, για τον Αύγουστο του 2014.

ΘΡΙΑΣΙΟ - 5

Διεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας,
Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Φυλής, σε
συνεργασία με το Θριάσιο
Νοσοκομείο, καλεί τους
συμπολίτες μας να συμμετάσχουν στην Εθελοντική
Αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 10
Σεπ τεμβρίου 2014, απ ό
9:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ.
στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Δημαρχείου
Φυλής, στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων.
Στόχος της είναι η ενίσχυση της Δημοτικής Τράπεζας
Αίματος του Δήμου Φυλής,
ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των
συμπολιτών μας που θα

χρειαστούν μετάγγιση αίματος.

Η πρωτοβουλία αυτή στηρίζεται στην ευαισθητοποίηση
και τη συμμετοχή όλων των
πολιτών.
Η αιμοδοσία είναι απ λή,
ανώδυνη και ασφαλής διαδικασία και διαρκεί 5-10 λεπτά
της ώρας. Δεν απαιτεί
κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία.
Προσφέροντας αίμα π ροσφέρουμε 10 λεπτά από τον
χρόνο μας
για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές.
***Ο αιμοδότης δικαιούται
ειδικής άδειας***
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Το μεγαλύτερο αεροπορικό event
στην Αττική

ATHENS FLYING
WEEK 2014
ΣΤΟ ΤΑΤΟΪ

Η

οργανωτική
επιτροπή του
AFW και η
ΑΟΡΑ HELLAS διοργανώνει το Athens
Flying Week FLY IN
2014, στις 15/09 –
5/10/2014 για τα Ελληνικά αεροδρόμια.

Το μεγαλύτερο αεροπορικό event της Αθήνας, AFW,
θα πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα του
Σεπτεμβρίου (22-28 Σεπτεμβρίου 2014) στο αεροδρόμιο Τατοίου.
Τα αεροσκάφη του Fly In θα μπορούν να επισκεφτούν
και να παρκάρουν στο αεροδρόμιο Τατοίου από 24/09
μέχρι 30/09/2014.
Όλοι οι Ευρωπαίοι πιλότοι προσκαλούνται να ζήσουν
μια αξέχαστη εμπειρία πτήσεων πάνω από τα Ελληνικά νησιά, σε ένα μοναδικό Fly In, ενώ το AFW και η
AOPA HELLAS θα σας εξυπηρετήσει με κάθε δυνατό
τρόπο.
Οι πιλότοι μπορούν ελεύθερα να οργανώσουν τη δική
τους διαδρομή, να επιλέξουν τα νησιά που θέλουν να
επισκεφτούν και τις ημέρες που θέλουν να μείνουν στο
κάθε ένα.
Οι διοργανωτές θα παρέχουν πληροφορίες για το
κόστος των καυσίμων και τη διαθεσιμότητα, για τα
κόστη των ξενοδοχείων και πληροφορίες κρατήσεων,
για τα μεταφορικά μέσα και την ενοικίαση αυτοκινήτων,
καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να χρειαστεί.
Θα είναι χαρά μας να δούμε εσάς και τους φίλους σας
στο φετινό Athens Flying Week air show (26-28/09) και
να ζήσουμε μαζί ανεπανάληπτες αεροπορικές στιγμές
με πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση για τις εκδηλώσεις και τα δρώμενα,
στην επίσημη ιστοσελίδα μας, www.athensflyingweek.gr.Η έγκαιρη εγγραφή είναι απαραίτητη.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο
info@aopa.gr και στο flyin@athensflyingweek.gr.

Γιορτή κρασιού στην Οινόη

με τραγούδια του Β Κονιτόπουλου

Εκατοντάδες κατοίκους προσέλκυσε η μουσική
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της
Οινόης του δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας, στα πλαίσια
του πολιστικού πενθήμερου Οινόη-2014 .

Οι δημότες είχαν την δυνατότητα να χορέψουν, να
φάνε, να πιουν και να διασκεδάσουν μέχρι τις πρώτες
πρωινές ώρες με τα τραγούδια του γνωστού και ταλαντούχου Βαγγέλη Κονιτόπουλο.
Ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος, από μικρό παιδί ήρθε σε
επαφή με τα κύματα που νησιωτικού τραγουδιού.
Προκάλεσε τη νέα ενορχήστρωση των νησιωτικών
τραγουδιών και περιελάμβανε περισσότερα και σύγχρονα μουσικά όργανα, καταφέροντας όπου εμφανίζεται να ξεσηκώνει το κοινό που τον ακολουθεί!
Όσοι παραβρέθηκαν στην μουσική αυτή εκδήλωση
δεν είχαν παρά μόνο καλά λόγια να πουν για της διοργάνωση καθώς και για όσους συνέβαλλαν στην πραγματοποίηση της.

ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΩΝ ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ

Ένας απρόβλεπτος μουσικός διάλογος με τον
Χρήστο Θηβαίο και τον Μίλτο Πασχαλίδη

Ο

Χρήστος Θηβαίος και ο Μίλτος
Πασχαλίδης
συνεχίζουν την εντυπωσιακά
επιτυχημένη
συνεργασία τους και στις
17 Σεπτεμβρίου εμφανίζονται στο Παλαιό Ελαιουργείο στην παραλία της Ελευσίνας, στο πλαίσιο του
Φεστιβάλ Αισχύλεια 2014.
Με πορείες που συχνά διασταυρώνονταν τα τελευταία
20 χρόνια, οι δύο σπουδαίοι τραγουδοποιοί αποφασίζουν να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα που εκτός από
τις καλύτερες στιγμές της δισκογραφίας του καθενός, θα
περιλαμβάνει τραγούδια που έχουν αγαπήσει αλλά και

καινούρια,
ακυκλοφόρητα
ακόμη τραγούδια.
Με αναφορές από το ιταλικό
τραγούδι που γνώρισε και αγάπησε ο Χρήστος Θηβαίος από
τα φοιτητικά του χρόνια στη
Μπολόνια, αλλά και το Κρητικό
τραγούδι που ενέπνεε το Μίλτο
Πασχαλίδη κατά τη διάρκεια των σπουδών του σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, μέχρι τα στιγμιότυπα από τις συνεργασίες τους με σπουδαίους σύγχρονουςδημιουργούς,
όπως ο Θάνος Μικρούτσικος, το μόνο βέβαιό είναι πως
η παρουσία τους στη σκηνή θα είναι απρόβλεπτη, ένας
μουσικός διάλογος και ένα παιχνίδι με τη μνήμη, που
κανείς δεν ξέρει που μπορεί να οδηγήσει.

Ζεστό χειροκρότημα απέσπασε η θεατρική
παράσταση «Παντρολογήματα»
Στο Δημοτικό Αμφιθέατρο ‘’Μίκης Θεοδωράκης’’ στις Αχαρνές

Έ

να παρατεταμένο και
ζεστό χειροκρότημα
απέσπασε η θεατρική
π α ρ ά σ τ α σ η
«Παντρολογήματα»
με πρωταγωνιστή
τον Γιάννη Μπέζο,
που φιλοξενήθηκε
στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις Αχαρνές , στο πλαίσιο
των πολιτιστικών
εκδηλώσεων
‘’ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ’’.
Στο καστ της παράστασης
συμμετείχαν επίσης αξιόλογοι
ηθοποιοί όπως οι Ναταλία
Τσαλίκη, Χρήστος Λούλης,
Τάσος Γιαννόπουλος, Κώστας

Μπερικόπουλος, Δημήτρης
Δεγαϊτης και άλλοι.
Την απολαυστική αυτή κωμωδία παρακολούθησαν, μεταξύ
άλλων, ο Δήμαρχος Γιάννης

Κασσαβός με την
σύζυγό του,
ο
πρώην
Δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος με
την σύζυγό του,
οι Αντιδήμαρχοι
κκ. Δασκαλάκης,
Συρινίδης, Σαχσανίδου, καθώς
και οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι κκ.
Αναγνωστόπουλος,
Βρεττός,
Γιαννακόπουλος
και Λαζάρου.
Οι εκδηλώσεις ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ
2014, θα συνεχισθούν και
αυτήν την εβδομάδα στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Αχαρνών
Μίκης Θεοδωράκης, στον Προφήτη Ηλία.

Ευρεία σύσκεψη για ζητήματα που
απασχολούν 18 Δήμους-Μέλη του ΠΕΣΥΔΑΠ
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Υπ’όψιν του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
τέθηκαν η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Σχιστού κι η δημιουργία
λιμνοδεξαμενής στο Όρος Αιγάλεω

Ε

πίσκεψη στον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας-Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ)
πραγματοποίησε ο Γ.Γ της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, κ. Μανώλης Αγγελάκας, ο οποίος συμμετείχε
σε ευρεία σύσκεψη για
ζητήματα που απασχολούν
τους 18 Δήμους-Μέλη του
ΠΕΣΥΔΑΠ.
Παρόντες στη σύσκεψη
ήταν ο Αντιπρόεδρος της
Βουλής κ. Γιάννης Τραγάκης, οι Βουλευτές Α.Νεράντζης, Π.Λαφαζάνης και
Τ.Βαμβακά, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κ. Γαβρίλης, οι Δήμαρχοι Κορυδαλλού κ.Κασιμάτης, Αγ.Βαρβάρας κ. Καπλάνης, Αιγάλεω κ. Μπίρμπας, Περάματος
κ.Λαγουδάκης, Χαϊδαρίου κ. Σελέκος, καθώς και ο Πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ κ. Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, ο
Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου κ. Δημοσθένης Σταματάτος και Φορείς των Δήμων της ευρύτερης περιοχής.
Υπ’όψιν του κ. Μανώλη Αγγελάκα τέθηκαν φλέγοντα
ζητήματα όπως οι διαδικασίες αποκατάστασης του
ΧΑΔΑ Σχιστού, η δημιουργία λιμνοδεξαμενής στο Όρος
Αιγάλεω και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.
Ο Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής δεσμεύτηκε ότι οι διαδικασίες αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Σχιστού θα συνεχιστούν κανονικά ώστε να καλυφθεί το

συντομότερο δυνατό το σύνολο
των 13.000.000 τόνων επικίνδυνων αποβλήτων με ειδικές μεμβράνες για την προάσπιση της
δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος.
Ο Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής δεσμεύτηκε ότι οι
διαδικασίες αποκατάστασης του
ΧΑΔΑ Σχιστού θα συνεχιστούν
κανονικά ώστε να καλυφθεί το
συντομότερο δυνατό το σύνολο
των 13.000.000 τόνων επικίνδυνων αποβλήτων με ειδικές μεμβράνες για την προάσπιση της
δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος. Για τον
λόγο αυτό ζητήθηκε από τον
ΠΕΣΥΔΑΠ φυτοτεχνική μελέτη για
τη φύτευση των περιοχών που θα αποκατασταθούν με
δενδρύλλια.
Οι Δήμαρχοι που παρέστησαν στη σύσκεψη έθεσαν
στον κ.Αγγελάκα σειρά προβλημάτων που απασχολούν τους Δήμους τους, για τα οποία υπήρξε η δέσμευση ότι στο βαθμό που αφορούν τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής θα υπάρξει άμεση αντιμετώπισή τους.
Τέλος, ο κ. Αγγελάκας επισκέφθηκε το Διαδημοτικό
Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων, όπου περιθάλπονται 180 αδέσποτα σκυλιά και ενημερώθηκε για τη
λειτουργία μονάδας αποτέφρωσης ζώων συντροφιάς
που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του ΠΕΣΥΔΑΠ.
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Τα γραφεία του ΕΔΣΝΑ
επισκέφθηκε η νέα
Περιφερειάρχης Αττικής

Σ

τα κεντρικά
γραφεία του
Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής βρέθηκε την
Παρασκευή,
για
πρώτη φορά, η
Περιφερειάρχης
Αττικής και Πρόεδρος του Συνδέσμου, Ρένα Δούρου.

Ερωτηθείσα αργότερα, η Ρένα Δούρου τόνισε ότι η
ανάληψη των καθηκόντων της σηματοδοτεί μια νέα
αρχή τόσο σε ό,τι αφορά στη λειτουργία του Συνδέσμου
όσο και αναφορικά με την νέα φιλοσοφία στη διαχείριση των απορριμμάτων, που προωθεί η νέα Περιφερειακή Αρχή.

«Η παρουσία μου για πρώτη φορά στα γραφεία του
Συνδέσμου σηματοδοτεί μια νέα ρότα. Είμαστε υπέρ
της διαφάνειας και κατά της συστηματικής απαξίωσης
του ανθρώπινου δυναμικού και των υπηρεσιών. Μια
απαξίωση που οδηγεί στον εκφυλισμό του ΕΔΣΝΑ σε
μηχανισμό ανάθεσης εργολαβιών και διανομής αντισταθμιστικών και παράλληλα απειλεί το δημόσιο χαρακτήρα της διαχείρισης απορριμμάτων.
Η νέα Περιφερειακή Αρχή πιστεύει και εμπιστεύεται
τις δυνατότητες προσφοράς και την αίσθηση ευθύνης
των εργαζομένων του Συνδέσμου στο πλαίσιο ενός
νέου προτύπου διακυβέρνησης, με τους πολίτες, από
τους πολίτες, για τους πολίτες, προς όφελος της κοινωνίας και όχι των ολίγων και των συμφερόντων τους».

Ζητεί με εγκύκλιό του το ΥΠΕΣ

Ολοκλήρωση της εκλογής οργάνων στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων
και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος μέχρι τις 15 Οκτωβρίου

Μ

ε στόχο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου
να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής οργάνων στις
Περιφερειακές και Ενώσεις Δήμων
(ΠΕΔ) και στην Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδος (ΚΕΔΕ), το υπουργείο Εσωτερικών έχει προχωρήσει στην έκδοση
σχετικής εγκυκλίου.
Όπως επισημαίνει το σχετικό θεσμικό
πλαίσιο έχει τροποποιηθεί και προβλέπει ότι η σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των Π.Ε.Δ., θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Οκτωβρίου
2014. Η σχετική απόφαση ελήφθη
καθώς θα πρέπει μέχρι τη 15η Οκτωβρίου να έχει συγκληθεί η Γ.Σ της Κ.Ε.Δ.Ε..
Σε πρώτη φάση τα δημοτικά συμβούλια
εκλέγουν τα προεδρεία τους και στη
συνέχεια τους εκπροσώπους τους στην
Γενική Συνέλευση των Π.Ε.Δ.. Από τη
στιγμή που η εκλογή των προεδρείων
των δημοτικών συμβουλίων έχει οριστικοποιηθεί, οι διαδικασίες εκλογής
εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση
της Π.Ε.Δ., θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 19η Σεπτεμβρίου 2014.
Στην εγκύκλιο υπογραμμίζεται ότι εάν
υπάρξει άσκηση προσφυγή και εφόσον
αυτή απορριφθεί από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
οι ως άνω διαδικασίες θα πρέπει να
έχουν ολοκληρωθεί έως την 24η
Σεπτεμβρίου 2014.

Σε αντίθετη περίπτωση που υπάρξει
ακύρωση εκλογής προεδρείου δημοτικού συμβουλίου, η ολοκλήρωση των
οικείων διαδικασιών εκλογής προεδρείου και εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση των Π.Ε.Δ. λαμβάνει χώρα την 5η
Οκτωβρίου 2014.
Στις παραπάνω περιπτώσεις που η
εκλογή των Προεδρείων όλων των Δημοτικών Συμβουλίων και εκπροσώπων
τους στην οικεία Π.Ε.Δ. έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 19η ή μέχρι την 24η
Σεπτεμβρίου 2014, η Γενική Συνέλευση
της Π.Ε.Δ. για την εκλογή του Διοικητικού
Συμβουλίου της και την εκλογή εκπροσώπων της στη Γενική συνέλευση της
Κ.Ε.Δ.Ε, συνέρχεται την 1η Οκτωβρίου
2014.

Εάν σημειωθεί έστω και
μια ακύρωση εκλογής προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση
της οικείας Π.Ε.Δ. για την
εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της και την εκλογή
εκπροσώπων της στη Γενική συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε
συνέρχεται μέχρι την 10η
Οκτωβρίου 2014. Η Γενική
Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. για
την εκλογή του Διοικητικού
Συμβουλίου της, συνέρχεται την 10η
Οκτωβρίου 2014, μετά την ολοκλήρωση,
στις Π.Ε.Δ. όλης της χώρας των διαδικασιών εκλογής εκπροσώπων στη Γενική
Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε.
Την 15η Οκτωβρίου 2014, στην περίπτωση σύγκλισης Γενικής Συνέλευσης
Π.Ε.Δ. και ορισμού εκπροσώπων της,
κατά την ανωτέρω περίπτωση 2β.
Στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων
(Π.Ε.Δ.) μέλη είναι όλοι οι δήμοι της
οικείας περιφέρειας, ενώ όργανα των
Π.Ε.Δ είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο
γ) Η Εκτελεστική Επιτροπή
δ) Ο Πρόεδρος
ε) Το Εποπτικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση των Π.Ε.Δ. αποτελείται από τους δημάρχους και εκπροσώπους των δήμων των περιφερειών
(δημοτικοί σύμβουλοι).
Ο αριθμός των μελών εξαρτάται από
τον πληθυσμό (βλέπε εγκύκλιο σελ.21)
ΚΕΔΕ

Η Κ.Ε.Δ.Ε είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, και έχει την έδρα της στην
Αθήνα, μέλη της είναι υποχρεωτικά όλες
οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων δια
των αντιπροσώπων τους.
Όργανα της Κ.Ε.Δ.Ε. είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

γ) Η Εκτελεστική Επιτροπή
δ) Ο Πρόεδρος

ε) Το Εποπτικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. αποτελείται από 500 μέλη.
Από αυτά τα 325 μέλη είναι το σύνολο
των δημάρχων της χώρας και τα υπόλοιπα 175 μέλη.
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Για πρώτη φορά εορτασμός
του Ι.Ν. Παναγίτσας Παλαιοχωρίου,
στο πλαίσιο των Ζερβονικολείων 2014

Απόπειρα ανθρωποκτονίας και απόπειρα κλοπής σε
βάρος αλλοδαπού το πρωί της 4-8-2012, στην οικία του
στον Ασπρόπυργο.
Πιο αναλυτικά, ο αλλοδαπός αντιλήφθηκε την παρουσία
εντός της οικίας του ενός άνδρα, που φορούσε κουκούλα
και κρατούσε πολεμικό όπλο. Ο αλλοδαπός, μαζί με τον
γιο του επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν τον δράστη, ο
οποίος βγήκε από το σπίτι και επιχείρησε να προσεγγίσει όχημα στο οποίο τον ανέμεναν δύο συνεργοί του, οι
οποίοι αντιλαμβανόμενοι την καταδίωξη πυροβόλησαν
τον πατέρα με ανθρωποκτόνο πρόθεση, με πολεμικό
τυφέκιο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στα πόδια.
Επίσης, η εγκληματική οργάνωση ενέχεται στις ακόλουθες ένοπλες ληστείες:

Σε πρακτορείο ΠΡΟΠΟ στον Ασπρόπυργο την 12-11-2013.
Σε κατάστημα «MINI MARKET» στον Ασπρόπυργο, την 1611-2013
Σε πρακτορείο ΠΡΟΠΟ στον Ασπρόπυργο, την 16-11-2013.
Σε περίπτερο στον Ασπρόπυργο, την 1-12-2013.
Σε παντοπωλείο στον Ασπρόπυργο, την 2-12-2013.
Σε κατάστημα «SUPER MARKET» στον Ασπρόπυργο, την
12-6-2014.
Σε κατάστημα «MINI MARKET» στον Ασπρόπυργο, την 166-2014.
Σε πρακτορείο ΠΡΟΠΟ στον Ασπρόπυργο, την 30-6-2014.
Σε κατάστημα «MINI MARKET» στον Ασπρόπυργο, την 117-2014.
Σε εταιρεία στις Αχαρναί, την 15-7-2014.
Το συνολικό ποσό που αποκόμισαν οι δράστες από τις
ληστείες, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 14.000 ευρώ.

Επιπλέον, η δράση της εγκληματικής οργάνωσης περιλαμβάνει και τις ακόλουθες διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών
μοτοσικλετών, που χρησιμοποιούνταν ως μέσα διευκόλυνσης
της παράνομης δράσης τους. Πιο αναλυτικά:

Την 29-7-2014 αφαίρεσαν από τον Κορυδαλλό δίκυκλη
μοτοσικλέτα, ιδιοκτησίας ημεδαπού. Η μοτοσικλέτα βρέθηκε
εγκαταλελειμμένη, στον Ασπροπύργο, από Αστυνομικούς της
Άμεσης Δράσης (ΔΙ.ΑΣ) και είχε χρησιμοποιηθεί από τους
δράστες στην προαναφερθείσα ληστεία στην εταιρεία εμπορίας παλαιών σιδήρων και μετάλλων (SCRAP).
Την 27-7-2012 αφαίρεσαν αυτοκίνητο ημεδαπού, από την
περιοχή των Άνω Λιοσίων. Το αυτοκίνητο εντοπίσθηκε από
Αστυνομικούς εποχούμενης περιπολίας στον Ασπρόπυργο
και όπως προέκυψε χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες
στην προαναφερθείσα απόπειρα ανθρωποκτονίας, την 4-82012, σε βάρος αλλοδαπού στον Ασπρόπυργο.
Από την εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας, σε συνδυασμό με
κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση προανακριτικών στοιχείων και δεδομένων, που σχετίζονται με τον τρόπο δράσης (
Modus Operandi ) των δραστών, συνάγεται ότι σε όλες τις
περιπτώσεις πρόκειται για μέλη της ίδιας εγκληματικής ομάδας.
Από τις εργαστηριακές εξετάσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών προέκυψε ότι οι κάλυκες του πολεμικού
τυφεκίου, που βρέθηκαν στον τόπο τέλεσης της ανθρωποκτονίας του 41χρονου, αλλά και στις προαναφερθείσες απόπειρες ανθρωποκτονιών έχουν πυροδοτηθεί από το ίδιο
όπλο (πολεμικό τυφέκιο «Kalashnikov»).

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 Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

4.Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της
Ναυτιλίας

Ακόμα, κάλυκας που βρέθηκε στον τόπο τέλεσης της
ανθρωποκτονίας του 41χρονου ταυτίζεται με τους τρεις κάλυκες που βρέθηκαν σε άλλη ανθρωποκτονία, που τελέστηκε
τον Απρίλιο 2014 στη Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης, σε βάρος
63χρονου ημεδαπού.
Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της 28-4-2014 δύο δράστες, οι
οποίοι επέβαιναν σε δίκυκλη μοτοσικλέτα, ακινητοποίησαν το
Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο 63χρονος, σε κοντινή
απόσταση από το σπίτι του.
Ο 63χρονος, συνεπλάκη με έναν από τους δράστες, ενώ ο
άλλος εισήλθε στο όχημα και αφαίρεσε χαρτοφύλακα με χρήματα. Κατά τη συμπλοκή ένας από τους δράστες, πυροβόλησε τον 63χρονο, με πυροβόλο όπλο, τραυματίζοντάς τον
θανάσιμα .

Σημειώνεται επίσης, ότι οι περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις κατέδειξαν ότι ο γενετικός τύπος του 47χρονου συλληφθέντα ταυτίζεται:
με γενετικό υλικό που βρέθηκε στην εσωτερική επιφάνεια
του παραθύρου του συνοδηγού του οχήματος, που χρησιμοποίησαν οι δράστες, κατά την διαφυγή τους από τον τόπο
τέλεσης της πρώτης ανθρωποκτονίας σε βάρος του 41χρονου, καθώς και με γενετικό υλικό που βρέθηκε σε ζακέτα με
κουκούλα, χρώματος γκρι, η οποία κατασχέθηκε στο πλαίσιο
προανάκρισης για την ανθρωποκτονία και ληστεία σε βάρος
του 63χρονου, που εξιχνιάσθηκε από την Υποδιεύθυνση
Ασφαλείας Αλεξανδρούπολης.
Για την ανθρωποκτονία από πρόθεση και ληστεία σε βάρος
του 63χρονου, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του
47χρονου συλληφθέντα, ενώ για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αλεξανδρούπολης
43χρονος ομογενής συνεργός του, που βρίσκεται έγκλειστος
στις Φυλακές Διαβατών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 47χρονος συλληφθείς είναι προσεσημασμένος για ληστείες, κλοπές, αντίσταση κατά της αρχής,
παράβαση του Νόμου «Περί Ναρκωτικών» και του Νόμου
«Περί Όπλων».

Εξεταζόμενος, ο 47χρονος ομολόγησε τη συμμετοχή του
στην ανθρωποκτονία του 41χρονου, αλλά και του 63χρονου,
περιγράφοντας τις πράξεις του με λεπτομέρειες, αναφέροντας ως κίνητρο τη ληστεία.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε την 4-9-2014 ενώπιον του κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών.

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

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).

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
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Γ. Βρούτσης:Απέδωσαν τα πρόστιμα
Σταθερή μείωση των ποσοστών
της αδήλωτης εργασίας

Ο

ι έλεγχοι και τα υψηλά πρόστιμα οδήγησαν σε σταθερή μείωση
των ποσοστών της αδήλωτης εργασίας σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και τα αποτελέσματα του επιχειρησιακού σχεδίου
«Άρτεμις» για τον έλεγχο της αδήλωτης εργασίας. Από τις 15 Σεπτεμβρίου
2013 έως 31 Ιουλίου 2014, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 20.179 επιχειρήσεις
και σε σύνολο 119.122 εργαζομένων εντοπίστηκαν 3.254 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 2,73%) με τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν να ανέρχονται
στο ποσό των 33.613.725 ευρώ.
"Η απόφασή μας για την επιχειρησιακή ενιαιοποίηση των βασικών ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας, και την αξιοποίηση κοινών
εργαλείων και διαδικασιών για τον εστιασμένο έλεγχο της αδήλωτης εργασίας, αποδείχθηκε σωστή" δήλωσε σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των
ελέγχων ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.
Σύμφωνα με τον υπουργό, η δημιουργία του «Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» στοχεύει σε επιχειρήσεις που είναι πιθανότερο, βάσει παλαιότερων συμπεριφορών, να καταφεύγουν σε παράνομες πρακτικές και επιβραβεύει τις τεκμηριωμένα συνεπείς και νόμιμες επιχειρήσεις, απαλλάσσοντάς τες από αλλεπάλληλους ελέγχους.
Η ανάδειξη των υποδειγματικών περιπτώσεων επιχειρήσεων που σέβονται τους εργαζόμενους και τους πόρους της κοινωνικής ασφάλισης, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να "ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι" τονίζει ο
υπουργός Εργασίας, και καταλήγει ότι οι συνεπείς και υπεύθυνες επιχειρήσεις, είναι εκείνες που πρέπει να στηριχθούν έμπρακτα από όλους μας.

Αποχώρησε η παράταξη του
Γιάννη Σγουρού από το
πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο

Α

Διαφωνίες για τη θέση του Αντιπροέδρου

νακοίνωση εξέδωσε εχθές η παράταξη του Γιάννη Σγουρού σχετικά
με την αποχώρησή της από την 1η προγραμματισμένη συνεδρίαση
εκλογής προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου και των μελών
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.
Στην ανακοίνωση του κ. Σγουρού αναφέρεται χαρακτηριστικά:’ ’Κατά τη
διαδικασία εκλογής του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, η
παράταξή της κας Δούρου καταψήφισε την πρόταση της μειοψηφίας για τη
θέση του Αντιπροέδρου, μια θέση που ούτως ή άλλως, εκ του νόμου, ανήκει
στην Αντιπολίτευση.
Μια τυπική ψηφοφορία που κατά παράδοση διενεργείται σε κλίμα συνεννόησης και συναίνεσης - αν και όπως είπε η κα Δούρου «δεν είναι υπέρ των
συναινέσεων» - εξελίχθηκε για πρώτη φορά στα χρονικά, από την πλειοψηφούσα παράταξη σε εκλογομαγείρεμα.
Η παράταξή μας, μετά την ενέργεια αυτή αποχώρησε από τη διαδικασία.
Τελικά, μετά από ένσταση του κ. Π. Χαϊκάλη που έγινε αποδεκτή από την
εφορευτική επιτροπή, ο προτεινόμενος υποψήφιος της μειοψηφίας εκλέχθηκε, αναγκάζοντας την πλειοψηφούσα παράταξη σε μεγαλοπρεπή αναδίπλωση. Η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής διεκόπη και θα
συνεχιστεί σήμερα’’.

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

ΕΠΣΔΑ: Εκδοση δελτίου
πιστοποίησης -ταυτότητα
προπονητή
Ανακοίνωση
Ενόψει της Αγωνιστικής
π εριόδου 2014 — 2015 και
βάσει εγγράφων της ΕΠΟ
που αφορά την έκδοση δελτίου Πιστοποίησης π ροπονητή για τους π ροπονητές κατέχοντες ταυτότητα π ροπονητή σε ισχύ
ΕΠΟ ή UEFA (υποχρεωτικά για τα σωματεία της
Α΄ κατηγορίας ) σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Προϋποθέσεις έκδοσης του Δελτίου Πιστοποίησης π ροπονητή
1. Αίτηση του σωματείου
2. Ταυτότητα π ροπονητή σε ισχύ η π ιστοποιητικό παρακολούθησης σε ισχύ Ε.Π.Ο. ή ΟΥΕΦΑ.
3. Βεβαίωση μέλους στον οικείο Σύνδεσμο π ροπονητών και εφόσον ο Σύνδεσμος έχει τηρήσει
την διαδικασία που π ροβλέπ ει το άρθρο 2 παρ.
3 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. Αν δεν υπάρχει
Σύνδεσμος τότε απαιτείται βεβαίωση της Ε.Π.Ο.
4. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.
5. Υπ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπ ίπ τει στα κωλύματα τα π ροβλεπ όμενα εκ του καταστατικού της Ε.Π.Ο ,
απ οδέχεται ανεπ ιφύλακτα τις διατάξεις του
κανονισμού π ροπονητών του καταστατικού και
των κανονισμών της Ε.Π.Ο.
6. Για την Γ΄ Εθνική καταβολή παραβόλου 100
Ευρώ. Για τα τοπ ικά π ρωταθλήματα καταβολή
παραβόλου 50 Ευρώ Το Δελτίο Πιστοποίησης
π ροπονητή είναι απαραίτητο , Χωρίς την ύπαρξη αυτού του Δελτίου π ιστοπ οίησης ουδείς
δικαιούται να ασκεί καθήκοντα π ροπ ονητή
εντός της τεχνικής π εριοχής.
7. Οι διαιτητές των αγώνων είναι υπ εύθυνοι για
τον έλεγχο αυτών βάσει του άρθρου 18 του
Κ.Α.Π. και ελέγχονται με τη σειρά τους απ ό τα
αρμόδια όργανα της Ε.Π.Ο. και των Ενώσεων .

Ο ΕΜΕΚΑ ΣΤΟΝ ΑΧΑΡΝΑΙΚΟ

Ο Αχαρναικός βρήκε
τον παίκτη μιας και ο
Μανώλης Λιαπάκης θα
μείνει αρκετούς μήνες
εκτός δράσης, πρόκεται
για Άντονι Τοκούκου
Εμέκα. Ο 24 χρονος
Βέλγος μέσος αγωνίστηκε πέρσι στον Φωστήρα, είχε 29 συμμετοχές και 1 γκολ στην ομάδα του Ταύρου, και ήδη έχει τεθεί στη διάθεση του Γιώργου Βαζάκα, παίρνοντας μέρος στις προπονήσεις. Ενώ αγωνίστηκε στην Μπόχολτ, ομάδα τρίτης κατηγορίας του Βελγίου. O παίκτης θα είναι στην διάθεση του Γιώργου
Βαζάκα για το επαναληπτικό μάτς του Κυπέλλου στον
Ταύρο με τον Φωστήρα.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΥΡΡΙΧΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΑΟΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Α.Σ. Πυρρίχιος Ασπροπύργου ανακοινώσε την συνεργασία του σε επίπ εδο
ακαδημιών με μία από
τις μεγαλύτερες
ΠΑΕ της χώρας
μας τον ΠΑΟΚ
Θεσσαλονίκης.
Ο
π ρόεδρος
Χρ'ηστος Αποστολόπ ουλος
τόνισε:
<<Θα
π ροσπ αθήσουμε να ανταποκριθούμε με το
παραπάνω στις
ευθύνες
που
αναλαμβάνουμε
με την έναρξη
αυτής της συνεργασίας. Επίσης θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε τον Κο Πουρλιοτόπουλο και
τον Κο Λαγωνίδη για την εμπιστοσύνη που
μας έδειξαν.
***Ο Αθλητικός Σύλλογος Πυρρίχιος Ασπροπ ύργου διαθέτει αντρική ποδοσφαιρική
ομάδα, ομάδα ράγκμπι και πλέον, σε συνεργασία με τον ΠΑΟΚ και Ακαδημία με την ονομασία Ακαδημίες Πυρρίχιος PAOK FC Ασπροπύργου.

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν ένα γήπεδο
με χόρτο κι ένα με τεχνητό χλοοτάπητα που
είναι υπό κατασκευή.
***Η φωτογραφία είναι από την επίσκεψη του
προέδρου του συλλόγου Κου Χρήστου Αποστολόπουλου και της γενικής γραμματέας Κας
Σαμψωνίδου Σοφίας στα γραφεία του ΠΑΟΚ
στην Τούμπα για την οριστικοποίηση της
συνεργασίας.

Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟΚ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ
-ΜΕΓΑΡΩΝ ΣΤΙΣ 20:00

Φιλικό αγώνα προετοιμασίας θα δώσει σήμερα στο
κλειστό της Μάνδρας η ομάδα μπάσκετ του Μανδραικού. Θα αντιμετωπίσει την Ενωση Νέας ΠεράμουΜεγάρων.
ΑΥΡΙΟ Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Εν τω μεταξύ αύριο στο εν λόγω γήπεδο στις 18:30 θα
γίνει ο αγιασμός και η παρουσίαση της νέας διοίκησης
των προπονητών και των παικτώντης ανδρικής ομάδος, καθώς και η παρουσίαση των προπονητών του
εφηβικού παιδικού Ακαδημιών και την παρουσίαση του
γυναικείου τνήματος και Κορασίδων.
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ΠΗΡΕ ΚΑΙ ΝΙΦΑΔΟΠΟΥΛΟ Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ

ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΚΤΕΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

τών με απώτερο σκοπό οι νεαροί αθλητές να διασκεδάσουν, να αθληθουν, να κoινωνικοποιηθούν
και ταυτόχρονα να εκπαιδευτούν στο αγαπημένο
τους άθλημα το ποδόσφαιρο. Γίνε κι εσύ μέλος της
ακαδημίας του Μανδραικου."Ηλικίες" Από 5 έως 17
ετών.
Καλούνται οι γονείς και οι αθλητές νέοι και παλαιοί που θα συμμετέχουν στην ακαδημία μας την
Δευτέρα 8/9 και ώρα 19:00 να βρίσκονται στο
γήπεδο στην πρώτη συγκέντρωση όπου θα γίνει
ενημέρωση σχετικά με το πλάνο της ακαδημίας.
Το πρόγραμμα προπόνησης επιμελείται η soccerpromo και είναι βασισμένο στις αρχές του σύγχρονου ποδοσφαίρου σύμφωνα με το πρωτόκολλο
της ΕΠΟ και της FIFA. Η ειδική εκπαίδευση καθορίζεται ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο κάθε
αθλητή."Γήπεδο προπονήσεων"Φράγκειο" δημοτικό γήπεδο Μανδραϊκού

Π

αίκτης του Μανδραικού είναι και ο Αντώνης
Νιφαδόπουλος αρ. αμυντικός 20 ετών
(18/8/1994) που έχει αγωνιστεί σε Θρασύβουλο, Αχαρναικό και Προοδευτική.
Ακόμα γίνονται συζητήσεις με κάποιους παίκτες
που ενδιαφέρεται η ομάδα.
Εν τω μεταξύ ο πρόεδρος Σπύρος Μαραθωνίτης
αναχωρεί μέσα στην εβδομάδα για την Ολλανδία
και για άλλες προσθήκες απο εκεί.

ΑΓΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Η ΜΑΡΙΑ ΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Στο στάδιο υψηλής
προετοιμασίας βρίσκεται η αθλήτρια του
Νηρέα Μαρία Σίμου με
την Εθνική Ομάδα για το
παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής Ανδρών-Γυναικών
τον Οκτώβριο στην
Κίνα. Αγώνας που έχει
χαρακτήρα πρόκρισης
για την χώρα μας ενόψει
των Ολυμπιακών Αγώνων του 2016 στην Βραζιλία.
Το Δ.Σ του Νηρέας
Νέας Περάμου οι γονείς και οι φίλοι του συλλόγου
εύχονται καλή επιτυχία στην πρωταθλήτρια τους.
ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ε.Γ

Ξεκίνησαν οι προπονήσεις των τμημάτων ενόργανης
και γενικής γυμναστικής και τμήμα χορευτικό ενόργανης για φεστιβάλ. Την τεχνική επιμέλεια των τμημάτων
την έχει η Σοφία Τσεγκέλη(πτυχιούχος ΤΕΦΑ)και
παγκόσμια πρωταθλήτρια ενόργανης γυμναστικής το
2003. Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά (17:00-20:00)
και Σάββατο (10:00-13:00) Γοργοποτάμου 18 Ν.Πέραμος. Επικοινωνία 6944358168 κος: Δημήτρης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΥ Α.Ο by
soccerpromo

Η ομάδα του Μανδραικου θέλοντας να δημιουργήσει γερές βάσεις σαν ομάδα δημιούργησε σε
συνεργασία με την soccerpromo ένα πρόγραμμα
ακαδημίας βασισμένο σε αυτά που επιτάσσει το
σύγχρονο ποδόσφαιρο για την εκπαίδευση, την
ανάδειξη καθώς και την προώθηση νεαρών αθλη

ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΣΔΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ
18:30-19:45 ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ,- 18:3019:45 JUNIOR,- 19:45-21:15 ΕΦΗΒΙΚΟ
ΤΡΙΤΗ
18:30-19:45 ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ,-18:3019:45 ΠΑΙΔΙΚΟ,- 19:45-21:15 ΕΦΗΒΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ
18:30-19:45 ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ,- 18:3019:45 JUNIOR,- 19:45-21:15 ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ
18:30-19:45 ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ,- 18:3019:45 ΠΑΙΔΙΚΟ,- 19:45-21:15 ΕΦΗΒΙΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18:30-19:45 JUNIOR,- 19:4521:15 ΠΑΙΔΙΚΟ,-19:45-21:15 ΕΦΗΒΙΚΟ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΑΙΔΕΣ:
Από τον προπονητή της Μικτής Παίδων Τυρλή
Σωκράτη καλούνται οι κάτωθι ποδοσφαιριστές όπως
σήμερα και ώρα 15:00 να βρίσκονται στο γήπεδο
Παραλίας Ασπροπύργου για προπόνηση .
Γκούμας, Λαμπρόπουλος, Τσακουρίδης Τυρλής(Πανελευσινιακός), Ηλιόπουλος, Χαραλαμπίδης, Λογοθέτης
Φ, και Αγγελος, Καίσαρης(Πανελευσινιακή Ενωση),
Σοφιανίδης, Τυρεκίδης, Πιπερίδης, Φίλης Β(Πυρρίχιος),
Σταύρου(Αίας Παραλίας), Γκέρτσος, Μπαδήμας(Ακράτητος), Χειλετζάρης Ι, και Φ, Γούλας, Μανάφας, Τσαλούχος, Παππάς Βελισ.(Λέων), Τάμης Κ, Δρομούσης(Αργώ
Μεγάρων), Κωσταράς, Τσίτος(Αγίοι Ανάργυροι).
ΝΕΟΙ:
Από τον προπονητή της Μικτής Νέων Λινάρδο Αποστόλη καλούνται οι κάτωθι ποδοσφαιριστές όπως σήμε

Παίδες

ρα και ώρα 16:15 να βρίσκονται στο γήπεδο Παραλίας
Ασπροπύργου για προπόνηση ( να φέρουν άσπρο
μπλουζάκι ).
Μαράνης, Σιδηρόπουλος(Πανελευσινιακός), Κανάκης,
Λάλλας(ΠΑΟΚ Μάνδρας), Χόντος, Μιχαήλης, Αναστασίου(Νέα Πέραμος), Κακοσίμος(Ειδυλλιακός), Λαθουράς(Εθνικός Πανοράματος), Μικρός Α.(Αγίοι Ανάργυροι), Ιωάννου, Παλαβός(Ακράτητος), Μινοσιάν, Σαμαράς, Κανακάρης, Πιτσίνης, Σαββίδης, Μανάφας(Λέων),
Μαυρίδης, Κεσόβ, Στεφανίδης(Πυρρίχιος),
Αβράμης(Θρασύβουλος), Λογοθέτης(Παν.Ενωση), Λάμψας(Μεγαρικός), Καλαιτζής, Βαρελάς(Βύζας Μεγάρων).

ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΗΝ ΣΤΙΜΑΓΚΑ ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ(13/9)

Απο τον πρόεδρο των Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της Νέας Περάμου καλούνται οι ποδοσφαιριστές όπως βρίσκονται το Σάββατο 13/9 στο γήπεδο Νέας Περάμου στις 16:00 για να αναχωρήσουν για την Στιμάγκα Κορινθίας όπου θα αγωνιστούν σε φιλική
αναμέτρηση με την ομώνυμη ομάδα. ***Για περισσότερες πληροφορίες οι παλαίμαχοι να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο
6976814176 για το ποιοί θα συμμετέχουν στην αποστολή.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ: Επίσης την Δευτέρα 15/9 θα ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδος ενόψει της νέας σεζόν. Καλούνται άπαντες οι ποδοσφαιριστές να βρίσκονται στο γήπεδο Νέας Περάμου στις 17:00. Θα ενημερωθούν για το πρόγραμμα των
παλαιμάχων και για διάφορα άλλα θέματα. Την ίδια ημέρα θα γίνει και ο αγιασμός της ομάδος και θα ακολουθήσει φιλικός αγώνας με
την αντίστοιχη ομάδα της Αιγιαλείας.
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Τσουχτερά πρόστιμα για τα
ανασφάλιστα οχήματα

Αυστηρότατες ποινές και τσουχτερά πρόστιμα έως και
1000 ευρώ για τα ανασφάλιστα οχήματα, προβλέπει
υπουργική τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.
Σύμφωνα με την τροπολογία, σε περίπτωση κυκλοφορίας ανασφάλιστου οχήματος επιβάλλονται:
-Αφαίρεση της άδειας ικανότητας του οδηγού για 6 μήνες
- Αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων
του οχήματοςγια 6 μήνες ενώ αν έχει εμπλακεί σε ατύχημα
για 2 χρόνια και μετά την παρέλευση των παραπάνω
περιόδων, για την επιστροφή των πινακίδων απαιτείται η
προσκόμιση του συμβολαίου ασφάλισης
-Χρηματικά πρόστιμα ύψους 1000 ευρώ για λεωφορεία
και φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για επιβατηγά
και 250 ευρώ για δίκυκλα.
Κατ’ εξαίρεση η τροπολογία προβλέπει ότι η άδεια ικανότητας οδηγού και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος επιστρέφονται στους κατόχους πριν από την παρέλευση των
περιόδων που προβλέπονται, με την προσκόμιση της
απόδειξης πληρωμής του χρηματικού προστίμου και του
σχετικού συμβολαίου ασφάλισης του οχήματος.

Σε 1,15 με 1,2 ευρώ το λίτρο η τιμή
του πετρελαίου θέρμανσης
με τη μείωση του ΕΦΚ

Στα 10 με 12 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί
η μείωση στη λιανική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, με
την περικοπή κατά 30% του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
που εξήγγειλε το Σάββατο ο πρωθυπουργός Αντώνης
Σαμαράς. Έτσι, η λιανική τιμή αναμένεται να διαμορφωθεί
στο 1,15 με 1,2 ευρώ το λίτρο, από 1,25 με 1,3 ευρώ, που
θα ήταν, αν ο φόρος παρέμενε στα περυσινά επίπεδα.
Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο πετρέλαιο διαμορφώνεται σήμερα στα 33 λεπτά το λίτρο, δηλαδή η μείωση
κατά 30% σημαίνει ότι ο φόρος θα πέσει στα 23 λεπτά.
Μαζί με το ΦΠΑ (που επιβάλλεται και επί του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης) η τελική μείωση φθάνει μέχρι τα 12
λεπτά. Η τιμή που θα διαμορφωθεί τον Οκτώβριο, οπότε

Νέο Κωσταλέξι στην Καλλιθέα
Τη φυλάκισαν και τη βασάνιζαν
επί χρόνια στο ίδιο της το σπίτι

Τον εφιάλτη βίωνε από το 2006 μια ανάπηρη κοπέλα
μέσα στο διαμέρισμά της στο Κέντρο της Καλλιθέας, όταν
μετά το θάνατο της μητέρας της, έπεσε θύμα της 77χρονης
Ρωσοπόντιας που είχε αναλάβει να τη φροντίζει.

Χανιά: 82χρονος σκότωσε την κόρη
του και αυτοκτόνησε

Οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τη
μικρή κοινωνία του
χωριού
Κουρνάς
Αποκορώνου
Χανίων.
Ένας
82χρονος σκότωσε
μέσα στο σπίτι του με κυνηγετικό όπλο την 54χρονη κόρη
του, την ώρα που εκείνη κοιμόταν, και στη συνέχεια έστρεψε το ίδιο όπλο στο στήθος του και αυτοκτόνησε.
Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί, ωστόσο στο σημείο του συμβάντος οι αστυνομικοί
βρήκαν σημείωμα του ηλικιωμένου, το οποίο εξετάζουν.
Τραγική φιγούρα είναι η σύζυγος του θύτη και αυτόχειρα,
μητέρα του θύματος, η οποία άκουσε τους πυροβολισμούς, έτρεξε στο δωμάτιο και βρήκε τις σορούς.
Στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής, ο οποίος πραγματοποίησε αυτοψία στον τόπο
του συμβάντος.
Οι σοροί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τη διενέργεια
νεκροψίας-νεκροτομής.

ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΑΔΑ

αρχίζει η περίοδος θέρμανσης, εξαρτάται ωστόσο και
από τα δεδομένα της διεθνούς αγοράς (διεθνείς τιμές καυσίμων και ισοτιμία δολαρίου / ευρώ), που θα έχουν διαμορφωθεί τότε.
Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, λόγω εξίσωσης του Ειδικού Φόρου με τον αντίστοιχο που επιβάλλεται στο πετρέλαιο κίνησης, προκάλεσε κάθετη πτώση
της κατανάλωσης πετρελαίου, που έφθασε σύμφωνα με τα
επίσημα στοιχεία στο 70%. Ταυτόχρονα, πολλά νοικοκυριά
στράφηκαν σε εναλλακτικές πηγές θέρμανσης (τζάκια,
σόμπες, κλπ.) με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Η εξίσωση των φόρων έγινε με στόχο την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στην αγορά καυσίμων, η
οποία μπορεί τώρα να επιτευχθεί με την εγκατάσταση και
λειτουργία των συστημάτων ελέγχου εισροών - εκροών
όγκου καυσίμων στην αλυσίδα εφοδιασμού της αγοράς.
Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης τον Απρίλιο του 2014,
στη λήξη της χειμερινής περιόδου, διαμορφώθηκε στο
1,259 ευρώ, ενώ τον Οκτώβριο του 2013, στην έναρξη της
περιόδου, ήταν 1,278 ευρώ.
«Η εξαγγελία στη ΔΕΘ του πρωθυπουργού Αντώνη
Σαμάρα για τη μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης
κατά 30%, επιβεβαιώνει τις επιφυλάξεις μας για τις πραγματικές προθέσεις της Κυβέρνησης, για την ουσιαστική μείωση της λιανικής τιμής του πετρελαίου θέρμανσης» αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων - Εμπόρων Καυσίμων σε σημερινή ανακοίνωση.
Η ΠΟΠΕΚ κάνει λόγο για έλλειψη θάρρους και γενναιότητας, ή άγνοια της πραγματικής οικονομικής κατάστασης
χιλιάδων οικογενειών. Εκτιμά δε ότι «η μείωση του ΕΦΚ
κατά 30%, (όταν το 2012 αυξήθηκε 450%), μεταφράζεται
σε μείωση των τιμών λιανικής κατά 7-10 λεπτά στο λίτρο,
τη νέα χειμερινή περίοδο».
Την ιστορία της 36χρονης κοπέλας αποκάλυψε το Έθνος
της Κυριακής.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, η 77χρονη και ένας συγγενής της κοπέλας την είχαν φυλακισμένη και τη βασάνιζαν
ώστε να εισπράττουν τη σύνταξή της, ενώ την είχαν βάλει
να τούς γράψει την ακίνητή της περιουσία.
Η άτυχη γυναίκα σώθηκε ένα βήμα πριν τον θάνατο,
χάρη στην παρέμβαση των γειτόνων, και από τον Ιούλιο
νοσηλεύεται, έχοντας όμως υποστεί ακρωτηριασμό στο

Αρχαία Αμφίπολη: Αποκαλύφθηκαν
δύο εξαιρετικής τέχνης καρυάτιδες

Οι δυο εξαιρετικής τέχνης καρυάτιδες από θασίτικο μάρμαρο που
αποκαλύφθηκαν μόλις το απόγευμα του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου
στο πλαίσιο της συνέχισης των ανασκαφικών εργασιών στην Αμφίπολη αναμφίβολα εντυπωσιάζουν.
Ωστόσο, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του υπουργείου Πολιτισμού, καθώς πρόκειται για ευρήματα λίγων, μόνο,
ωρών, τίποτε περισσότερο δεν θα μπορούσε να ειπωθεί αφού κάτι
τέτοιο θα ήταν «πρόωρο» και «επιπόλαιο».
Οι εργασίες συνεχίζονται, τονίζουν, ο εντυπωσιακός χαρακτήρας
του μνημείου είναι δεδομένος, αλλά από ‘ κει και πέρα χρειάζονται
μήνες δουλειάς σε βιβλιοθήκες και όχι μόνο προκειμένου ν’ απαντηθούν με ασφάλεια τα μεγάλα ερωτήματα που έχουν τεθεί…
Σύμφωνα με την νέα ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, το πρόσωπο της
δυτικής καρυάτιδας σώζεται σχεδόν ακέραιο ενώ από την ανατολική λείπει.
Οι καρυάτιδες έχουν πλούσιους βοστρύχους που καλύπτουν τους
ώμους τους, φέρουν ενώτια, και φορούν χειριδωτό χιτώνα. Το δεξί
χέρι της μιας και το αριστερό της άλλης ήταν προτεταμένα, ώστε με
την κίνησή τους να αποτρέπουν, ως δεισιδαίμονες, συμβολικά εκείνους οι οποίοι θα επιχειρούσαν την είσοδο στον τάφο και ήταν
ένθετα.
Ακολουθείται, δηλαδή, η ίδια τεχνική, όπως στις κεφαλές και στα
φτερά των Σφιγγών.

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014
Και νέο πτωχευτικό δίκαιο από τον Οκτώβριο

Επιδότηση επιτοκίων χρηματοδότησης
επιχειρήσεων προανήγγειλε ο Ν.Δένδιας

Την πεποίθηση ότι το συμφέρον του δημοσίου δεν είναι
πάντα το δημόσιο συμφέρον, εξέφρασε το Σάββατο, από το
βήμα της γενικής συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, στη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, Νικόλαος Δένδιας.
«Η δημιουργία επιχειρηματικότητας είναι το δημόσιο συμφέρον» δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Ν.Δένδιας, ενώ προανήγγειλε πιθανές εξελίξεις σε ό,τι αφορά την επιδότηση των
επιτοκίων χρηματοδότησης των βιώσιμων επιχειρήσεων, ενδεχομένως και μέσω των διαρθρωτικών ταμείων. Ανακοίνωσε
επίσης την ολοκλήρωση -από το Οκτώβριο- του νέου πτωχευτικού δικαίου, που θα δίνει στους επιχειρηματίες «όχι απλά
δεύτερη, αλλά και τρίτη και τέταρτη ευκαιρία».
Ο ίδιος επισήμανε ότι τα επιμελητήρια αποτελούν κομμάτι της
ζωής του και πρόσθεσε ότι οι εκπρόσωποί τους «δεν θα βρουν
ώτα πιο ευήκοα» από αυτά του ιδίου και του υφυπουργού Ανάπτυξης, Γεράσιμου Γιακουμάτου. «Με απόλυτη γνώση της
δυσκολίας που αντιμετωπίζουν τα επιμελητήρια θα πορευτούμε μαζί και θα βρούμε λύση, που θα επιτρέψει όχι μόνο να επιβιώσουν, αλλά και να ακμάσουν» επισήμανε.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ Κώστας Μίχαλος σημείωσε ότι «οι επιχειρηματίες θέλουν σταθερό, δίκαιο και
αναπτυξιακό φορολογικό σύστημα, χωρίς παραλογισμούς και
φορολογικούς συντελεστές που φτάνουν στην πράξη το
50%».Παράλληλα, για μια ακόμη φορά, χαρακτήρισε τον
ΕΝΦΙΑ δημευτικό φόρο και ζήτησε να μπει ένα τέλος στις πολιτικές σκληρής λιτότητας που -όπως είπε- δεν οδηγούν πουθενά.
«Η Ευρώπη πρέπει να πρωτοστατήσει στην εφαρμογή μιας
νέας αναπτυξιακής πολιτικής. Οι γερμανικές εμμονές δεν ωφελούν» τόνισε.Πρόσθεσε ακόμα, ότι ελάχιστοι είναι ίσως αυτοί
που θα μπορούσαν να διαφωνήσουν με τους μακροπρόθεσμους στόχους του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης.
«Ωστόσο, σήμερα ζούμε σε εποχή υψηλών ταχυτήτων, που
κάθε χαμένο δευτερόλεπτο μας φέρνει χρόνια πίσω και κάθε
λανθασμένη απόφαση στοιχίζει ακριβά στην οικονομία και την
κοινωνία. Δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας, να
πετύχουμε τους στόχους μας, όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε εχθρικές πολιτικές από μέρους της πολιτείας», υποστήριξε.

αριστερό της πόδι λόγω παρατεταμένης σήψης.
Εις βάρος των δυο βασανιστών της κοπέλας ασκήθηκε
ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού
και έχει εκδοθεί από την εισαγγελία κατεπείγουσα παραγγελία για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης. Οι δυο δράστες, κρατούσαν την ανάπηρη γυναίκα σε ένα μπαλκόνι
φωταγωγού, χωρίς νερό, με το σπασμένο πόδι της δεμένο
σε ξύλο, ενώ ήταν γεμάτη κατακλίσεις από τις άθλιες συνθήκες υγιεινής στις οποίες την υποχρέωναν να ζει.
Οι μορφές επάνω στις οποίες σώζονται ίχνη κόκκινου και μπλε
χρώματος παραπέμπουν στον τύπο της Κόρης. Ανάμεσα στα
αμμώδη χώματα βρέθηκαν θραύσματα των γλυπτών, όπως τμήμα
παλάμης και μικρότερα θραύσματα από τα δάκτυλά τους αλλά και
από τα πρόσωπά τους.
Οι καρυάτιδες έχουν αποκαλυφθεί από ένα σημείο του σώματός
τους και πάνω ενώ το υπόλοιπο είναι ακόμα θαμένο.
Σημαντικό εύρημα θεωρείται εξάλλου η διάταξη της δεύτερης εισόδου με τις καρυάτιδες…
Μπροστά από τις καρυάτιδες, και από το ύψος της μέσης τους και
κάτω, αποκαλύπτεται τοίχος σφράγισης από πωρόλιθους σε όλο
το πλάτος των 4,5 μ. Πρόκειται για δεύτερο τοίχο σφράγισης που
ακολουθεί την ίδια τεχνική, όπως και στην πρόσοψη του ταφικού
μνημείου και σύμφωνα με τους επιστήμονες αποτελεί ένα ακόμη
χαρακτηριστικό της προσπάθειας των κατασκευαστών για την
αποτροπή εισόδου στο μνημείο.
Αυτό καθαυτό το εύρημα, ωστόσο, θα μπορούσε να ενισχύει τις
εκτιμήσεις που έχουν ακουστεί το προηγούμενο διάστημα περί του
ασύλητου; Και στο σημείο αυτό, οι απαντήσεις είναι συγκρατημένες αφού οι ίδιες πηγές του Υπουργείου παραπέμπουν και πάλι
στην ανακοίνωση: «Το σίγουρο – λένε- είναι ότι κατεβλήθη κάθε
δυνατή προσπάθεια από τους κατασκευαστές για την αποτροπή
της εισόδου. Από ‘ κει και πέρα, η έρευνα είναι αυτή η οποία θα
ρίξει φως…»
Κάτι επίσης που κάνει εντύπωση είναι ότι για πρώτη φορά βρίσκονται σε μακεδονικό τάφο καρυάτιδες, κάτι που παραπέμπει
στην αρχαία Αθήνα.
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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
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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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ΘΡΙΑΣΙΟ-15

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 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 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

TO ΣΗΜΕΡΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥ ΑΤΤΙCA TV

11.00
Υγεία και νανοτεχνολογία

16.00
Υγεία και νανοτεχνολογία

12.35
Σύρος, η αρχόντισσα των Κυκλάδων

17.45 Παραμυθιού αρχή,
Η κουκουβάγια και η πέρδικα
18.00 Εν χορδαίς

12.00
Oδοιπόροι και
ταξιδευτές, Δήμος Ιάσμου

13.05
Μαγειρεύοντας
ελληνικά, μελιτζάνες ιμάμ

13.15
Με γνώση και
μεράκι, δίσκοι βινυλίου
13.45

14.00
15.00
μέρα

Χάλκη

Τηλεδώρα
Μέρα με την

17.00 Παιχνιδοπαγίδες

18.20

Λάρνακα

21.05
Παναγίας
Ξάνθη

Ιερά Μονή
Καλαμούς,

21.30 Α ν α δ ι φ ή σ ε ι ς
στην Ιστορία και τον Πολιτισμό,
Η γλυπτική στην αρχαία
Ελλάδα

18.30
Λόγια της πλώρης, Στην ελληνορθόδοξη
Συρία

22.30
Γράμματα
Σπουδάματα, Η μυστική
Κωνσταντινούπολη

20.00 Ανοιχτό Πανεπιστήμιο:
Τσαρούχας
Κώστας, Το διακαίωμα
στην πληροφόρηση

00.00
Now (E)

19.20 Δήμος Παγγαίου

23.30
music

They

shoot

Democracy
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O Πρωθυπουργός έκανε λόγο και για σταδιακή μείωση της
υπερφορολόγησης, με αλλαγές προς τα κάτω στους φορολογικούς συντελεστές. Ειδικότερα μίλησε για αλλαγή από 42% σε
32% του ανώτατου φορολογικού συντελεστή για τα φυσικά
πρόσωπα. Αυτό το μέτρο θα ευνοήσει όσους έχουν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις άνω των 42.000 ευρώ σε ετήσια
βάση. Επιπλέον θα υπάρξει μείωση του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων στο 15%.
Οι μειώσεις θα είναι σταδιακές και στο πλαίσιο των αντοχών
του προϋπολογισμού. Ο κ. Σαμαράς αναφέρθηκε επίσης στην
επέκταση του μέτρου που ίσχυσε για τον κλάδο της εστίασης
και σε άλλους κλάδους. Αυτό σημαίνει μετάταξη και άλλων κλάδων στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ του 13%. Τι περιμένουν οι
πολίτες μετά τις εξαγγελίες
· Μείωση του ΕΝΦΙΑ στα μη ηλεκτροδοτούμενα ξενοίκιαστα
ακίνητα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η μείωση θα είναι κάτω
από 30%.
· Διορθώσεις στον ΕΝΦΙΑ για πάνω από 600.000 ιδιοκτήτες.
· Περαιτέρω μείωση του φόρου ακινήτων από το 2015 και
μεταφορά της αρμοδιότητας είσπραξής του στους δήμους.
· Περισσότερες δόσεις για χρέη προς το δημόσιο και τα
ασφαλιστικά ταμεία. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι 72
οι δόσεις.
· Μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης από το 2015 αλλά
δυστυχώς διατηρείται και για τα επόμενα δύο χρόνια. Η μείωση
μπορεί να ισχύσει κλιμακωτά, ανάλογα με τα εισοδήματα και
εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 30%.

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Οι 13 δήμοι που θα
εφαρμοστεί πιλοτικά το μέτρο

Σ

ε 13 δήμους της χώρας
ξεκινά η εφαρμογή του
ελάχιστου εγγυημένου
εισοδήματος. Στόχος είναι να
καλυφθεί το 7% του πληθυσμού
των συγκεκριμένων δήμων, με το
κονδύλι να φτάνει τα 30 εκατ.
ευρώ.
Οι επίσημες ανακοινώσεις
πρόκειται να γίνουν στις 17
Σεπτεμβρίου από το υπουργείο
Εργασίας. Η πιλοτική εφαρμογή
του μέτρου θα κρατήσει έξι
μήνες, ενώ μέσα στο 2015 το
ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα
επεκταθεί στο σύνολο του πληθυσμού. Στην πλήρη εφαρμογή
του μέτρου οι ωφελούμενοι θα
είναι 700.000 και το κονδύλι θα
κυμαίνεται από 850 εκατ. έως 1
δισ. ευρώ.
Στην υπουργική απόφαση
χαρακτηριστικά αναφέρεται πως
οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν
τις εξής προϋποθέσεις:
Περιουσιακά κριτήρια: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ κατ' άτομο.
Το ποσό αυτό προσαυξάνεται
κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον προστατευμένο ενήλικα
και κατά 10.000 για κάθε προστατευμένο ανήλικο. Το ανώτερο
όριο είναι 200.000 ευρώ.
Η ακίνητη περιουσία (αυτοκίνητα, δίκυκλα) να μην υπερβαίνει
σε αντικειμενική δαπάνη -στο
σύνολό της- το ποσό των 6.000
ευρώ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις από άτομα που έχουν στην
ιδιοκτησία τους σκάφη αναψυχής
ΙΧ, αεροσκάφη, ελικόπτερα ΙΧ,
ανεμόπτερα και πισίνες.
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων στα πιστωτικά ιδρύματα και
η τρέχουσα αξία μετοχών και
ομολόγων να μην υπερβαίνει το
διπλάσιο του εισοδήματος που
αναλογεί με βάση τη ρύθμιση.
Εισοδηματικά κριτήρια: Μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες
χωρίς άλλα εισοδήματα παίρνουν το σύνολο του ποσού. Για
τις υπόλοιπες περιπτώσεις λαμβάνεται υπόψη η διαφορά του
«πραγματικού εισοδήματος»
από το όριο που έχει τεθεί με την
απόφαση.

Ως «πραγματικό εισόδημα»
θεωρείται το συνολικό καθαρό
εισόδημα των τελευταίων 12
μηνών – μετά την αφαίρεση
των φόρων, των εισφορών για
κοινωνική
ασφάλιση,
της
εισφοράς αλληλεγγύης του
Ν.3986/11- συμπεριλαμβανομένου και του συνόλου των
επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το εισόδημα
που ανταλλάσσεται από τον
φόρο ή φορολογείται με ειδικό
τρόπο.
Στο συνολικό πραγματικό
εισόδημα δεν περιλαμβάνεται:
αντικειμενική δαπάνη και τεκμήρια διαβίωσης, το 20% από
μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα
με δελτίο παροχής υπηρεσιών
ή εργόσημο καθώς και τα ποσά
από πηγές κατάρτισης, η διατροφή που καταβάλλεται στο
ανήλικο τέκνο καθώς και το
εξωιδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας
που χορηγούνται από το κράτος.

Τα ποσά με βάση την οικογενειακή κατάσταση (ετήσια)
Άτομο χωρίς παιδιά: 2.400
ευρώ
Ζευγάρι χωρίς παιδιά: 3.600
Ζευγάρι με ένα ανήλικο παιδί:
4.200
Ζευγάρι με 2 ανήλικα παιδιά:
4.800
Ζευγάρι με 3 ανήλικα παιδιά:
5.400
Ζευγάρι με 4 ανήλικα παιδιά:
6.000
Ζευγάρι με ένα ενήλικο παιδί:
4.800
Ζευγάρι με ένα ανήλικο και
ένα ενήλικο παιδί: 5.400
Ζευγάρι με 2 ενήλικα παιδιά:
6.000
Ζευγάρι με 2 ανήλικα και ένα
ενήλικο παιδί: 6000
Μονογονεϊκή οικογένεια με
ένα ανήλικο παιδί: 3.600
Μονογονεϊκή οικογένεια με 2
ανήλικα παιδιά: 4.200
Μονογονεϊκή οικογένεια με
ένα ενήλικο παιδί: 3.600
Μονογονεϊκή οικογένεια με 2
ενήλικα παιδιά: 4.800

Ποιες φοροελαφρύνσεις περιμένουν τα νοικοκυριά

- Ειδική αναφορά απο τον πρωθυπουργό και στο θέμα
της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων
· Επιδότηση επιτοκίων για τα δάνεια των επιχειρήσεων με
χρήματα από το ΕΣΠΑ ώστε να δοθεί ανάσα στους επιχειρηματίες που δυσκολεύονται να πληρώσουν τις δόσεις τους.
· Aλλαγή από 42% σε 32% του ανώτατου φορολογικού
συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα
· Mείωση του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων
στο 15%.
Ειδική αναφορά στο θέμα της αξιολόγησης των δημοσίων
υπαλλήλων έκανε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στην Διεθνή ΄Εκθεση Θεσσαλονίκης. Θέμα που αποτελεί αγκάθι για την
ίδια την κυβέρνηση καθώς ο τρόπος αξιολόγησης που προωθεί έχει προκαλέσει την θυελώδη αντίδραση των δημοσίων
υπαλλήλων και την απεργία – αποχή τους από τις σχετικές διαδικασίες.
Ο Αντώνης Σαμαράς προσπάθησε, λοιπόν, να καταστήσει
σαφές πως η αξιολόγηση δεν είναι ούτε «απειλή» ούτε και
«τιμωρία», επιδιώκοντας ταυτόχρονα να διαλύσει τη βεβαιότητα των δημοσίων υπαλλήλων ότι το προωθούμενο σύστημα
αξιολόγησης του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης οδηγεί σε ομαδικές απολύσεις, λέγοντας ότι η «αξιολόγηση δεν
σημαίνει απόλυση», αλλά αναβάθμιση του ρόλου, της προ

σφοράς και της αμοιβής του δημοσίου υπαλλήλου.
Ωστόσο υπεραμυνόμενος του μέτρου και του τρόπου αξιολόγησης που προωθεί η κυβέρνηση, ξεκαθάρισε πως για την
κυβέρνηση αξιολόγηση σημαίνει ότι «οι άξιοι και οι εργατικοί
πρέπει να ανταμείβονται, ενώ οι ανάξιοι να παραμερίζονται».
Ειδικότερα για το θέμα ο κ. Σαμαράς ανέφερε τα εξής: «Επίσης μέχρι πριν δύο χρόνια δεν τολμούσε κανείς να μιλήσει για
την αξιολόγηση υπηρεσιών και προσωπικού του Δημοσίου.
Υπήρχαν περιπτώσεις υπαλλήλων που είχαν καταδικαστεί
για σοβαρότατα αδικήματα και παρέμειναν στην υπηρεσία
τους!
Ή αποκαλύφθηκε ότι είχαν προσληφθεί με πλαστά δικαιολογητικά, κι όμως παρέμειναν στις θέσεις τους! Αυτό το κράτος
θέλαμε; Τώρα σπάμε για πρώτη φορά το «ταμπού» της αξιολόγησης.
Που δεν αποτελεί «απειλή», ούτε σημαίνει «τιμωρία» για το
δημόσιο υπάλληλο. Αξιολόγηση δεν σημαίνει απόλυση! Αποτελεί στοιχειώδες μέτρο εξυγίανσης του Δημοσίου.
Και σημαίνει ότι και στο Δημόσιο, όπως και παντού αλλού, οι
άξιοι και οι εργατικοί πρέπει να ανταμείβονται, ενώ οι ανάξιοι να
παραμερίζονται».

