ΘΡΙΑΣΙΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Τιμή : 0,01€

• Η περιφερειάρχης Αττικής, ο αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αττικής και ο δήμος Ελευσίνας
Στηρίζουν την πρωτοβουλία «Άλμα Ζωής»:
‘’Τρέχουμε πιο γρήγορα ...από τη σκιά του’’
Ο Σύλλογος Εθελοντών
Θριασίου Πεδίου
ευαισθητοποιεί την κοινωνία
και δίνει μαθήματα ζωής

Διόρθωσε το λάθος του το
Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών
για τα αποτελέσματα των
δημοτικών εκλογών

κ.2239
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Σύμφωνα με επιστολή
του δήμου Ασπροπύργου

ΒΗΜΑ ΤΑΧΥ ΕΛΑΦΡΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ
Σελ: 16

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΗ ΖΩΦΡΙΑ

Σελ: 5

ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Οι εποχικοί απασχολούμενοι έριξαν
το ποσοστό στο 27%

Τον Ιούνιο
αυξήθηκαν κατά
10.290
τα άτομα
που βρήκαν
εργασία σε
σχέση με το
Μάιο του 2014

Θα δώσει ανάσα σε δεκάδες
οικογένειες, ενώ διαθέτει και ειδική
πτέρυγα για τη φύλαξη ΑΜΕΑ απ΄ την
βρεφική έως την προσχολική ηλικία

Σελ: 3

Σελ: 2-7

Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ
ΓΟΥΣΤΑ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ 12-14/9
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΑΠΟΨΕ Η ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
‘’ΘΡΙΑΣΙΑ 2014’’

Στο επίκεντρο συζήτησης του Μητροπολίτου
Αθηναγόρα με στελέχη του δήμου Φυλής

Σελ: 3-8

ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ
Σε επιδοτούμενους
παιδικούς σταθμούς,
ξεκαθαρίζει η ΕΕΤΑΑ

Σελ: 5

Σελ: 15

ΓΙΑ ΠΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΣΤΟΥΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

Έκανε λόγο ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Μιχ. Παπαδόπουλος
Σελ: 2-6

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναμόρφωση
προϋπολογισμού
2014 δήμου Μάνδρας
- Ειδυλλίας

Σελ: 4

Δωρεάν παιδιατρική
εξέταση για όλους τους
μαθητές του Ζεφυρίου

Το κλιμάκιο θα
ξεκινήσει τις
επισκέψεις στις
15 Σεπτεμβρίου
και θα επισκεφθεί
τα νηπιαγωγεία και
δημοτικά σχολεία
της πόλης

Σελ: 3

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΗΝ Γ’
ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Ο Πανελευσινιακός υποδέχεται
τον Ζακυνθιακό, ο
Μανδραικός φιλοξενεί την Δόξα
Μανολάδας και ο Αστέρας Μαγούλας
αγωνίζεται στο Λουτράκι

Ο ΟΚ Ελευσίνας στη
Γούβα με την Βουλιαγμένη,
για το κύπελλο ΕΣΚΑΝΑ

« Κοινωνικό Τιμολόγιο»

Σελ: 10-11

Καταβολή οφειλών στους δικαιούχους

Τη διαβεβαίωση εξασφάλισε από το ΥΠΕΚΑ, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας
Σελ: 4

2 - ΘΡΙΑΣΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014
Ελευσίνα

ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ
Ηρώων Πολυτ. 63,
Εφημερία: 08:00 08:00 (Επομένης)
Τηλέφωνο:
2105546250
Ασπρόπυργος

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Λ Δημοκρατίας 146
& Παναγούλη Α.,
Εφημερία: 08:00 08:00 (Επομένης)
Τηλέφωνο:
2105575614
Φυλή - Άνω Λιόσια

Κεχαγιά Γεωργία Κ.
Λεωφόρος Φυλής 75,
Τηλέφωνο:
2102411911

Αχαρνές
Σίσκου Ευδοξία Ε.
Παγκάλου 16-18,
Εφημερία: 08:00 14:00 & 17:00 - 08:00
(Επομένης)
Τηλέφωνο:
2102404494

ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ
Δεκελείας 51,
Εφημερία: 08:00 23:00
Τηλέφωνο:
2102448377
Μάνδρα
Κληρονόμων
Βασιλείου
Στρατ. Ρόκκα 67,
Τηλέφωνο:
2105555236

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

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

Ο
ΛΟΓΙΙΟ
ΕΟΡΤΟ
ΕΟΡΤ ΟΛΟΓ

Απόδο σις της εορτής του Γενεσί ου
της Θεοτόκου, Ιερομα ρτύρω ν
Αυτονό μου και Κουρν ούτου
επισκό που Ικονίου

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

ΒΗΜΑ ΤΑΧΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΖΩΦΡΙΑ
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Θα δώσει ανάσα σε δεκάδες οικογένειες,
ενώ διαθέτει και ειδική πτέρυγα για την φύλαξη ΑΜΕΑ
απ΄ την βρεφική έως την προσχολική ηλικία

Α

υτοψία στις εγκαταστάσεις του υπό
ανέγερση βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας Ζωφριάς πραγματοποίησε την Τρίτη,
9 Σεπτεμβρίου, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Έργων του Δήμου Φυλής κ. Αθανάσιος Σχίζας προκειμένου να ενημερωθεί για την
πορεία της κατασκευής του , που αναμένεται
να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους .
Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό και σύγχρονο συγκρότημα βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών το οποίο θα δώσει ανάσα σε
δεκάδες οικογένειες, ενώ διαθέτει και ειδική
πτέρυγα για
την φύλαξη ΑΜΕΑ απ΄ την βρεφική έως την
προσχολική ηλικία.. Η προβλεπόμενη δυναμικότητα αφορά τη φιλοξενία 120 παιδιών
συνολικά. Συγκεκριμένα θα φιλοξενηθούν 24
βρέφη , 66 νήπια και 30 νήπια ΑΜΕΑ και για
τη φροντίδα τους θα απασχοληθούν 36
άτομα. Το έργο θα ολοκληρωθεί και θα
παραδοθεί στο Δήμο στις 31 Δεκεμβρίου,
σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που έδωσαν
στον κ. Σχίζα οι επιβλέποντες μηχανικοί και
οι εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας
ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε.

Το κτιριακό συγκρότημα όπως είναι σήμερα

Μεγάλο στοίχημα πλέον
η διασφαλιστη της
λειτουργίας του συγκροτήματος
μέσα στο 2015

«Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι να διασφαλίσουμε
την λειτουργία του συγκροτήματος μέσα στο 2015, με
την έκδοση των σχετικών αδειών από τα συναρμόδια
υπουργεία, την επίπλωση των χώρων αλλά και τη στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό» επεσήμαναν ο
κ. Σχίζας, αλλά κι ο Πρόεδρος των Παιδικών σταθμών
Άνω Λιοσίων κ. Παναγιώτης Καμαρινόπουλος ο οποίος
επισκέφθηκε το έργο κατά τη διάρκεια της αυτοψίας του
Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων.

Το νέο στολίδι της Ζοφριάς είναι βιοκλιματικό, δηλαδή
έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην εξοικονόμηση ενέργειας
και στη χρήση ανανεώσιμων πηγών. Διαθέτει πολλαπλούς χώρους απασχόλησης, αναψυχής και ξεκούρασης για τα παιδιά, γκαράζ, ειδικό χώρο για τα πλυντήρια
και τα στεγνωτήρια, ενώ προβλέπεται η τοποθέτηση
φωτοβολταϊκών πάνελ στην ταράτσα αλλά και «ταρατσόκηπος».
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ΓΙΑ ΠΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΣΤΟΥΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
Έκανε λόγο ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Μιχάλης Παπαδόπουλος

Α

παντήσεις για τα προβλήματα παραβατικότητας που εντοπ ίζονται σε σταθμούς της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ στις Αχαρνές αλλά και για το κόμιστρο που επηρεάζει τους επιβάτες της περιοχής ,
έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, Μιχάλης Παπαδόπουλος, τονίζοντας τα
ακόλουθα:
Τα προβλήματα αυξημένης παραβατικότητας αντιμετωπίζονται με την ανάθεση της φύλαξης σταθμών
μεταξύ των οποίων και αυτός των Αχαρνών, καθώς
και άλλων συστημάτων υποδομής και δικτύου σε
ιδιωτική εταιρία ασφαλείας με ανοικτό διαγωνισμό
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6

ΕΛΑΦΡΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ
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ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ

ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Οι εποχικοί απασχολούμενοι
έριξαν το ποσοστό στο 27%

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΟΛΑ ΤΑ ΓΟΥΣΤΑ
ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ 12-14
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΘΡΙΑΣΙΟ - 3

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 28/09/2014
ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ
ΘΕΣΜΟΥ ‘’ΘΡΙΑΣΙΑ 2014’’

Τον Ιούνιο
αυξήθηκαν
κατά 10.290
τα άτομα
που βρήκαν
εργασία σε
σχέση με το
Μάιο του 2014

Ε

λαφρά υποχώρηση στο 27% σημείωσε το
ποσοστό ανεργίας τον Ιούνιο .
Ειδικότερα, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό
ανεργίας το Ιούνιο του 2014 ανήλθε σε 27,0%
έναντι 27,6% τον Ιούνιο του 2013 και 27,1% το
Μάιο του 2014, σύμφωνα με στοιχεία σύμφωνα
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).
Το σύνολο των απασχολουμένων κατά το Ιούνιο
του 2014 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.527.112
άτομα.
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.303.884 άτομα, ενώ ο
οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε
3.305.922 άτομα.

Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν
κατά
3.101
άτομα σε σχέση
με τον Ιούνιο του 2013 (μείωση 0,1%) και αυξήθηκαν κατά 10.290 άτομα σε σχέση με το Μάιο
του 2014 (αύξηση 0,3%).
Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 43.291 άτομα σε
σχέση με τον Ιούνιο του 2013 (μείωση 3,2%) και
μειώθηκαν κατά 4.370 άτομα σε σχέση με το Μάιο
του 2014 (μείωση 0,3%).
Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που
δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 2.625 άτομα σε σχέση με το Ιούνιο του
2013 (μείωση 0,1%) και μειώθηκαν κατά 10.342
άτομα σε σχέση με το Μάιο του 2014 .

Με τα εγκαίνια μιας Έκθεσης Ζωγραφικής, και
μιας μεγάλης συναυλίας ρεμπέτικων και λαϊκών τραγουδιών, ανοίγει η αυλαία στα «Θριάσια 2014». Πρόκειται για τις ετήσιες Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του
Δήμου Ασπροπύργου, που ξεκινούν σήμερα 12
Σεπτεμβρίου στις 19:30, από το Ρολόι της πόλης,
όπου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης
Ζωγραφικής, της κ. Σοφίας Παππού, με θέμα «Παλιά
Επαγγέλματα».

Δωρεάν παιδιατρική εξέταση για όλους
τους μαθητές του Ζεφυρίου
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Το κλιμάκιο θα ξεκινήσει τις επισκέψεις στις 15 Σεπτεμβρίου και θα επισκεφθεί
τα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της πόλης

Α

ναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που θα καλούνταν
να αντιμετωπίσουν οι γονείς των μαθητών προκειμένου να προμηθευτούν τα τα Ατομικά Δελτία Υγείας , δεδομένης της έλλειψης κρατικών ιατρικών
δομών εντός των ορίων του Δήμου Φυλής, η Δημοτική
Αρχή κατέβαλε προσπάθειες ώστε να υπάρξει ειδική
μέριμνα και να μπορέσουν όλα τα παιδιά να προμηθευτούν το απαραίτητο ιατρικό δελτίο.
Απαλλάσσονται από την ταλαιπωρία και το
άγχος περίπου 1.000 οικογένειες του Ζεφυρίου

Όπως μας ενημερώνεο ο δήμος, τρεις ημέρες πριν
τον αγιασμό, εξασφάλισε για τους μαθητές των σχολείων της περιοχής τη δυνατότητα να λάβουν τα ΑΔΥ
εντός των σχολείων, απαλλάσσοντας από την ταλαιπωρία και το άγχος περίπου 1.000 οικογένειες του
Ζεφυρίου.
Επιστέγασμα των προσπαθειών αυτών ήταν η συμφωνία διάθεσης ιατρικού κλιμακίου στον Δήμο για τον
σκοπό αυτό, που πέτυχε ο Αντιδήμαρχος Ζεφυρίου, κ.
Ιωάννης Μαυροειδάκος, τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου,

κατά τη συνάντησή του με τον Διευθυντή και της
2η Υγειονομικής Διεύθυνσης Πειραιώς & Αιγαίου.
Εκθέτοντας την κατάσταση που δημιουργείται
από την έλλειψη ιατρικών δομών εντός των ορίων
του Δήμου, ο κ. Μαυροειδάκος εξασφάλισε ότι
3μελές κλιμάκιο απαρτιζόμενο από δύο παιδιάτρους και μία επισκέπτρια υγείας θα επισκεφθεί τα
νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής
Ενότητας Ζεφυρίου και θα εξετάσει τους μαθητές,
προμηθεύοντάς τους με το Ατομικό Δελτίο Υγείας.
Το κλιμάκιο θα ξεκινήσει τις επισκέψεις από τη
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου και θα επισκεφθεί το
σύνολο των νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων
του Ζεφυρίου. Ήδη εκδόθηκε η υπ΄ αριθμόν ΔΑΑΔ
24843/20733 Απόφαση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς / Αιγαίου, που ορίζει τη διάθεση παιδιάτρων από το ΠΕΔΥ - Μ.Υ. Περιστερίου.
Σκοπός είναι η δράση αυτή να επεκταθεί και στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Φυλής κι εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό της δημοτικής αρχής για
την ενίσχυση των δράσεων και δομών για την πρόληψη
και την προαγωγή της υγείας.

Ο υποδιοικητής της Διοίκησης 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς / Αιγαίου, κ. Περικλής Αλεβίζος, διαβεβαίωσε ότι η Διεύθυνση θα σταθεί αρωγός στις προσπάθειες αυτές.
Ο κ. Μαυροειδάκος ευχαρίστησε τον κ. Αλεβίζο και
τους συνεργάτες του για την άμεση ανταπόκριση στο
αίτημα του Δήμου και ζήτησε ανάλογη υποστήριξη στις
νέες πρωτοβουλίες του Δήμου.
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Vivechrom: Η AkzoNobel διατηρεί την πρώτη θέση
στο δείκτη DJSI για 3η συνεχόμενη χρονιά

Ο

όμιλος
πολυεθνικός
AkzoNobel, μέλος του
οποίου είναι και η μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα, η Vivechrom, έλαβε την πρώτη
θέση στο δείκτη Dow Jones
Sustainability Index (DJSI) για τρίτη
συνεχόμενη χρονιά.
Η πιο πρόσφατη λίστα, η οποία
δημοσιεύτηκε εχθές, τοποθετεί την
εταιρεία πρώτη ανάμεσα σε περισσότερες από 350 επιχειρήσεις στον
κλάδο των βιομηχανικών υλικών,
τονίζοντας τη δέσμευση της
AkzoNobel στη συνεχή βελτίωση.
«Προφανώς είμαστε πολύ περήφανοι που διατηρούμε την πρώτη
θέση και αυτό οφείλεται κατά κύριο
λόγο στους εργαζομένους μας»,
δήλωσε ο CEO της AkzoNobel, κ.
Ton Büchner. «Κυρίως η πρώτη

θέση στην κατάταξη σημαίνει ότι
αξιοποιούμε αποτελεσματικά το
DJSI για να βελτιώνουμε συνεχώς
την αειφόρο αποτελεσματικότητα
μας, ώστε να είμαστε εξοπλισμένοι
με το καλύτερο δυνατό τρόπο για να
παρέχουμε λύσεις στις αυξανόμενες
ανάγκες του αναπτυσσόμενου πληθυσμού του πλανήτη.»
«Και δεν θα σταματήσουμε. Η αειφόρος ανάπτυξη θα παραμένει
θεμελιώδης για τη στρατηγική μας
με στόχο τη σύνδεση της δημιουργίας αξίας με την αποδοτική χρήση
των πόρων, καθώς η διαδικασία του
DJSI αποτελεί ένα σημαντικό επιχειρηματικό εργαλείο, όσον αφορά
στην καλύτερη κατανόηση των μεταβαλλόμενων αναγκών της παγκόσμιας αγοράς, βοηθώντας παράλληλα και εμάς να αξιολογήσουμε τους

εαυτούς μας σε σχέση με
άλλες κορυφαίες εταιρείες.»
Φέτος είναι η ένατη χρονιά που η AkzoNobel έχει καταταχθεί
στις τρεις πρώτες θέσεις και ο
Büchner δηλώνει ότι η σταθερή
απόδοση τονίζει την αποφασιστικότητα της AkzoNobel να υλοποιήσει
αποτελεσματικά τη στρατηγική της
Planet Possible.
«Θα πρέπει να παραμείνουμε
πλήρως εστιασμένοι στην περαιτέρω βελτίωση της απόδοσής μας,
ώστε να μπορέσουμε να βρεθούμε
μπροστά στο ταξίδι της δημιουργίας
περισσότερης αξίας από λιγότερους
πόρους», συνέχισε.
«Όσο περισσότερο καινοτομούμε,
τόσο περισσότερο ικανοί γινόμαστε
ώστε να κατανοήσουμε τις ανάγκες

Κλιμάκιο του ΚΚΕ επισκέφτηκε το κέντρο
κράτησης αλλοδαπών στην Αμυγδαλέζα

Το κέντρο κράτησης αλλοδαπών
στην Αμυγδαλέζα επισκέφτηκε
χθες κλιμάκιο του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Κώστα Παπαδάκη,
μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και ευρωβουλευτή του Κόμματος. Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τη
διοίκηση του κέντρου κράτησης
και στη συνέχεια ο Κ. Παπαδάκης
περιόδευσε στις εγκαταστάσεις
του και μίλησε με κρατούμενους
μετανάστες.
Σε δηλώσεις του μετά την επίσκεψη, ο Κώστας Παπαδάκης σημείωσε, μεταξύ άλλων τα εξής:
«Χίλιοι οκτακόσιοι κρατούμενοι ζουν εδώ, με μόνο
"έγκλημά" τους το ότι έφτασαν στην Ελλάδα χωρίς χαρτιά, κατατρεγμένοι, από χώρες χτυπημένες από τις
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ.
Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας έγινε μετά τα
γεγονότα της περασμένης βδομάδας, όταν σημειώθηκε
συμπλοκή μεταξύ των μεταναστών και ΜΑΤ ύστερα
από βίαιη διακοπή της προσευχής των κρατουμένων.
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες κρατουμένων, με τους οποίους η αντιπροσωπεία του Κόμματος είχε την ευκαιρία
να συζητήσει, πολλοί μετανάστες δέχονται απαράδεκτες προσβλητικές συμπεριφορές, που καταλήγουν όπως στο περιστατικό της περασμένης εβδομάδας- σε
ξυλοδαρμούς σε βάρος τους.

Όπως ανέφεραν οι ίδιοι οι κρατούμενοι, ζουν στοιβαγμένοι σε
κοντέινερ, σε αφόρητη ζέστη το
καλοκαίρι και κρύο το χειμώνα,
δεδομένων και των προβλημάτων συντήρησης του κλιματισμού σε ορισμένα από τα κοντέινερ. Το καλοκαίρι δε, συσσωρευμένα σκουπίδια έκαναν τη διαβίωσή τους αφόρητη, ενώ οι
συνθήκες υγιεινής είναι απαράδεκτες, δεδομένου ότι ο καθαρισμός γίνεται εκ περιτροπής από τους ίδιους τους κρατούμενους. Υπάρχουν
περιπτώσεις κρατουμένων και πέραν του 18μηνου,
όπως κατήγγειλαν οι ίδιοι.
Πολλοί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.
Υπάρχουν σοβαρά περιστατικά χωρίς επαρκή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Είναι ενδεικτικό ότι ΜΚΟ
καλούνται κατά καιρούς να υποκαταστήσουν τις μεγάλες ανάγκες σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Οι
ελάχιστοι γιατροί και νοσηλευτές εργάζονται σε πολύ
δύσκολες συνθήκες, ενώ δεν υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί από τα τέλη Ιούνη, γιατί έληξε η σύμβασή τους.
Τα προβλήματα δεν έχουν τέλος.
Το ΚΚΕ θα πάρει όλες της αναγκαίες πρωτοβουλίες
στο εργατικό κίνημα, στη Βουλή και την Ευρωβουλή, για
να αναδείξει τα προβλήματα και τις ανάγκες των μεταναστών, για τα οποία κρίνεται η στάση όλων».

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2014 δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας

Σήμερα 12 Σεπτεμβρίου 2014
και ώρα 9:00 π.μ θα
συνεδριάσει η αρμόδια
Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας , στο ΔημοτικόΜέγαρο της Δημοτικής
Κοινότητας
Μάνδρας
στην
αίθουσα του Δημοτι-

κούΣυμβουλίου.
Τα
θέματα της
ημερήσιας διάταξης είναι
τα παρακάτω:
1 . Ε κ λ ο γ ή
Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής
2 . Α ν α μ όρ φ ω σ η
Προϋπ ολογισμούΔήμου
Μ άν δ ρ α ς - Ε ι δ υ λ λ ία ς
οικον.έτους 2014

των πελατών μας.»
Ως το πιο σεβαστό ανεξάρτητο
σύστημα κατάταξης σε σχέση με τη
βιωσιμότητα, το DJSI World Index
αξιολογεί την αειφόρο αποτελεσματικότητα κορυφαίων επιχειρήσεων,
βασισμένο στη περιβαλλοντολογική,
κοινωνική και οικονομική απόδοση,
περιλαμβάνοντας και μελλοντικούς
δείκτες.
Αξιολογεί
διάφορα
κριτήρια,
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, λειτουργικής οικολογικής αποτελεσματικότητας, ανάπτυξης ανθρώπινου
δυναμικού και επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας.

«Κοινωνικό Τιμολόγιο»

Καταβολή οφειλών
στους δικαιούχους

Τ

η ρητή διαβεβαίωση, ότι εντός διμήνου θα
καταβληθούν σταδιακά όλες οι οφειλές
στους δικαιούχους του «Κοινωνικού
Οικιακού Τιμολογίου» ηλεκτρικού ρεύματος εξασφάλισε απ ό το ΥΠΕΚΑ, η Ένωση Περιφερειών
Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), σε κοινή σύσκεψη της Γ.Γ.
του ΥΠΕΚΑ, Νάντιας Γιαννακοπούλου, Υπ ηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Αντιπ εριφερειαρχών και εκπ ροσώπων απ ό 7 Περιφέρειες της Χώρας.
Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν ο συντονισμός
της εφαρμογής των μέτρων αντιμετώπ ισης της
αιθαλομίχλης ενόψει της χειμερινής π εριόδου, η
συστηματοποίηση των ελέγχων, καθώς και οι
ενέργειες ευαισθητοποίησης του κοινού.
Η εκπ ρόσωπος της ΕΝ.Π.Ε., Δωροθέα Κολυνδρίνη, Aντιπ εριφερειάρχης Μαγνησίας, ζήτησε
τη συνδρομή του ΥΠΕΚΑ για την επ έκταση και
τον εκσυγχρονισμό του δικτύου σταθμών μετρήσεων των αιωρουμένων σωματιδίων, ώστε να
καλύπ τονται και π όλεις που δεν διαθέτουν - ιδιαίτερα οι π ρωτεύουσες κάθε Περιφερειακής
Ενότητας.
Τέλος, συμφωνήθηκε η δημιουργία σταθερού
δικτύου συνεργασίας των αρμόδιων Υπ ηρεσιών
των Περιφερειών με το ΥΠΕΚΑ για τον καλύτερο
συντονισμό των δράσεων.
Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κωνσταντίνος
Αγοραστός, δήλωσε:

«Τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί, αν ισχύσουν
και φέτος, θα π ρέπ ει να είναι αξιόπ ιστα, ώστε να
μην δημιουργούν καμία αμφιβολία στους πολίτες.

Ζητάμε την χρηματοδότηση με π όρους απ ό το
νέο ΕΣΠΑ μέρους του κόστους των συνδέσεων
των νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα στο
δίκτυο φυσικού αερίου, ώστε να εξασφαλισθεί η
π ρόσβαση στην ενέργεια κατά τους χειμερινούς
μήνες και η μέγιστη δυνατή π εριβαλλοντική π ροστασία».

Διόρθωσε το λάθος του το Πολυμελές Πρωτοδικείο
Αθηνών για τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών
ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ
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Σύμφωνα με επιστολή του δήμου Ασπροπύργου

γαπητοί αναγνώστες, στο χθεσινό φύλλο της
εφημερίδας μας υπήρξε δημοσίευμα σχετικά με
τις δημαιρεσίες στο δήμο Ασπροπύργου και την
πιθανότητα επανάληψής τους.
Αυτό είχε σχέση με τη λανθασμένη απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που είχε εκδοθεί
πριν από περίπου δύο μήνες.
Συγκεκριμένα είχαμε αναφέρει ότι ο δήμος με επιστολή του ζήτησε την άμεση διόρθωση του λάθους. Στο ίδιο
δημοσίευμα είχαμε επισημάνει ότι αν η διόρθωση αυτή
αργήσει να γίνει θα έπρεπε να επαναληφθούν οι δημαιρεσίες, πράγμα που ευτυχώς απεφεύχθει - σύμφωνα
με επιστολή του δήμου, στην οποία υπογραμμίζει ότι
σήμερα (δηλαδή εχθές Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου ) πάρθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η υπ’
αριθμόν 978/2014 απόφασή του για τη διόρθωση της
λανθασμένης απόφασης 795/2014.
Η παραπάνω όμως εξέλιξη δεν αφαιρεί τις ευθύνες
αυτών που δεν ενδιαφέρθηκαν πριν από δύο μήνες να
λάβουν την λανθασμένη απόφαση του Πρωτοδικείου
στα χέρια τους , ώστε να γίνουν οι ανάλογες ενστάσεις
τότε, και να μην κινδυνεύσει να μπει σε περιπέτειες ο
δήμος.
Παρακάτω δημοσιεύουμε την επιστολή - απάντηση
του δήμου προς την εφημερίδα μας και αφήνουμε τα
σχόλια και τις κρίσεις σε εσάς.

(Επίσης, στην επιστολή-απάντηση του δήμου δεν μας επισυνάφθηκε στο σχετικό αρχείο η πρώτη και τελευταία σελίδα
της διορθωμένης απόφασης για να τη δημοσιεύσουμε! )

Ε. Λιάκος

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΡΙΑΣΙΟ

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου, απέστειλε -σήμερα, Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014προς τον Εκδότη της εφημερίδας ¨Θριάσιο¨ την παρακάτω επιστολή – απάντηση στο σημερινό δημοσίευμα,
με τίτλο «Επανάληψη δημαιρεσιών στον δήμο Ασπροπύργου»:

«Κύριε Εκδότα,

βιαστήκατε χαρακτηριστικά να προαναγγείλετε την
«επανάληψη των δημαιρεσιών στο Δήμο Ασπροπύργου», παρασυρμένος προφανώς από μύχιους πόθους,
δικούς σας αλλά και όσων πίστεψαν πως μπορούν να
ασκήσουν κακόβουλη κριτική στη δημοτική αρχή, εξ
αφορμής ενός λάθους.
Ενημερωθήκατε ότι, είναι θέμα ωρών η αυτεπάγγελτη
διόρθωση του προφανέστατου λάθους, από το αρμόδιο
Δικαστήριο. Ωστόσο, δεν είχατε την υπομονή να περιμένετε λίγες ώρες, προκειμένου να διαπιστώσετε την αξιοπιστία, την υπευθυνότητα και την αποτελεσματικότητα
της Δημοτικής Αρχής.
Αδιαφορώντας για την αξιοπιστία, τη δική σας και της
εφημερίδας σας, επιλέξατε το ρόλο του ανεύθυνου διασπορέα αβάσιμων φημών, με μοναδικό γνώμονα τη
δημιουργία πρόσκαιρων εντυπώσεων. Μάλιστα, προφανώς για να προσδώσετε «ιδιαίτερο κύρος» στο υποτιθέμενο ρεπορτάζ που δημοσιεύσατε, δεν διστάσατε να
το υπογράψετε ο ίδιος. Κι επιπλέον, για να γίνει πιστευτή η αναγγελία για «Επανάληψη δημαιρεσιών στον δήμο
Ασπροπύργου», ενδυθήκατε ακόμη και την τήβεννο του
διαπρεπούς νομικού, προκειμένου να αποφανθείτε ότι,
«δεν αποκλείετε, μέχρι τη διόρθωση του λάθους, να
περάσουν αρκετοί μήνες, κι η βούληση των ψηφοφόρων
του Ασπρόπυργου να είναι αλλοιωμένη στο Δ.Σ. του
δήμου».
Πριν στεγνώσει όμως η μελάνη στο φύλλο της εφημερίδας σας, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την
υπ. Αριθ. 978/2014 απόφασή του, που έλαβε σήμερα,
11 Σεπτεμβρίου 2014, «για τη διόρθωση της, με αριθμό
795/2014 απόφασής του», έβαλε τέλος στις ανεύθυνες
εικασίες σας, αλλά και στις προσδοκίες μακροχρόνιας
αναταραχής, που εκφράσατε στο «έγκυρο» ρεπορτάζ
σας.
Σας γνωστοποιώ, λοιπόν, πως απόφαση αυτή, που
παρέλαβα ιδιοχείρως, και η οποία έχει αναδρομική ισχύ,
καλύπτουσα το κύρος των δημαιρεσιών της 7ης Σεπτεμβρίου 2014 στο Δήμο Ασπροπύργου, αποδίδει στον
«Ανεξάρτητο Ενωτικό Συνδυασμό - Ανθρώπινη

Πόλη», δύο τακτικούς Δημοτικούς Συμβούλους. Επομένως, είστε πλέον υποχρεωμένος να ενημερώστε τους
αναγνώστες σας, ότι κατέρρευσαν -εντός ολίγων ωρώνόλες οι προσδοκίες κι οι πιθανές προετοιμασίες, για νέες
ορκωμοσίες, νέες δημαιρεσίες και δικαστικούς μαραθώνιους!
Όσο για τα «αθώα» ερωτήματά σας, αναφορικά με την
ευθύνη της μη έγκαιρης γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων περί της κατανομής των εδρών, σε Δήμους και
ενδιαφερόμενους συνδυασμούς, σας ενημερώνω πως
το δικό μου, επιτόπιο ρεπορτάζ, στην έδρα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, και από τα πλέον επίσημα χείλη,
απέδειξε πως οφείλεται σε νομοθετικό κενό, σε ό,τι
αφορά στον υπόχρεο κοινοποίησης των αποφάσεων,
γεγονός που οδήγησε και σε πρόσφατη έκδοση σχετικής εγκυκλίου.
Κατά συνέπεια, όσα δημοσιεύσατε σήμερα, για ένα
θέμα, που άνοιξε και έκλεισε τάχιστα, χάρη στην αποτελεσματική παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής, κατέστησαν προδήλως και παντελώς ανακριβή και αυθαίρετα,
και μάλιστα με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου.
Κατά τούτο, είμαι βέβαιος πως θα θεωρήσετε στοιχειώδη υποχρέωσή σας, να δημοσιεύσετε την παρούσα,
ενημερωτική επιστολή μου, μαζί με την πρώτη και την
τελευταία σελίδα της απόφασης. Καθότι αποδεικνύουν,
εκτός των άλλων, και το μέτρο της ετοιμότητας, της
υπευθυνότητας και της αποτελεσματικότητας της Δημοτικής Αρχής».
Ασπρόπυργος, 11 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι . ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΩΝ

Μ

Στο επίκεντρο συζήτησης του Μητροπολίτου Αθηναγόρα με στελέχη του δήμου Φυλής

ε λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια τελέστηκε τη
Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου η Πανηγυρική Θεία
λειτουργία στον Ιερό Ναό Παναγίας Γρηγορούσας, στο Ζεφύρι, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιλίου – Αχαρνών και Πετρουπόλεως
κ.κ. Αθηναγόρα.
Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας, ο πατήρ Άγγελος
Κανέλος, προϊστάμενος του Ι.Ν. Παναγίας Γρηγουρούσας και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο υποδέχθηκαν τον
Μητροπολίτη κ.κ. Αθηναγόρα στο εντευκτήριον του
ναού, όπου είχε τη δυνατότητα να συνομιλήσει με φορείς
και δημότες.
Ιδιαίτερη συζήτηση, με αντικείμενο την ανακούφιση
των κοινωνικά αδύναμων συμπολιτών μας, είχε με τον
Αντιδημάρχους Ζεφυρίου και Τεχνικών Υπηρεσιών Γιάννη Μαυροειδάκο και Θανάση Σχίζα και τον Αναπληρωτή
Δήμαρχο Μαρίνο Σαρλά.
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ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2014

"ΑΘΑΝΑΣΙΑ"
του Χρήστου Δήμα
Την Κυριακή 14/09/2014

Ο σκηνοθέτης του
κινηματογράφου και
της τηλεόρασης Χρήστος Δήμας, σκηνοθετεί θέατρο στα
πλαίσια του 3ου Low
Budget Festival στο
Ίδρυμα
Μιχάλης
Κακογιάννης.
Μία
θεατρική παράσταση
με τον τίτλο Αθανασία και πρωταγωνίστρια την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.
Παλαιό Ελαιουργείο - Παραλία Ελευσίνας
Ώρα έναρξης: 22:00
Εισ. 12€ - Φοιτ. 5€
Κείμενο - σκηνοθεσία - κινηματογράφιση: Χρήστος Δήμας
Παίζουν: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Δήμητρα Λημνιού, Νίκος Βαρδάκας
φωτισμοί: Γιώργος Αργυρόπουλος
σκηνικά: Ιουλία Σταυρίδου
κοστούμια: Νινέτα Ζαχαροπούλου
μοντάζ: Γιάννης Μαρής
βοηθός σκηνοθέτη: Στέλλα Χαριτοπούλου

Σοφόκλεια 2014

Σήμερα η Παιδική Παράσταση
''Ο Παπουτσωμένος Γάτος''
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από την ΟΣΕ ΑΕ, με τη διάθεση ομάδας ειδικών
φρουρών (35 άτομα) της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σύμφωνα
με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, τη διαρκή
συνεργασία και επ ικοινωνία των αρμόδιων
συγκοινωνιακών φορέων με την Ελληνική Αστυνομία, καθότι τα άτομα αυτά λειτουργούν ομαδικά
και ενίοτε παρουσιάζουν επιθετική συμπεριφορά
καθώς και με εξειδικευμένους φορείς για την
συστηματική ενημέρωση και βοήθεια των εξαρτημένων ατόμων.
Η μείωση των δρομολογίων και του αριθμού
των βαγονιών οφείλεται στο ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχει
αναγκαστεί να αποσύρει πολλές αμαξοστοιχίες τύπου
ΜΑΝ 2000 και Railbus, οι οποίες δρομολογούνται στην
γραμμή Αθήνα – Οινόη, επειδή διαθέτουν τροχούς με
χαμηλή διάμετρο οι οποίοι φθείρονται πιο σύντομα,
πρόβλημα για το οποίο θα δοθεί οριστική λύση σύνοτμα
καθόσον αναμένονται καινούριοι τροχοί
Σε ότι αφορά το τιμολογιακό καθεστώς αυτό οφείλεται
στο ότι το Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών βρίσκεται
στην γραμμή Αθήνα – Χαλκίδα.
Το ζήτημα της κοινής τιμολόγησης κομίστρου του Προαστιακού Σιδηροδρόμου και των υπόλοιπων Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς στην περιοχή, εκτός της Αστικής
Ζώνης της Περιφέρειας Αττικής, που αφορά και του επιβάτες του σταθμού «Αχαρναί» θα επανεξεταστεί στο
πλαίσιο της νέας τιμολογιακής πολιτικής που προωθεί

Athens Flying Week
Conference 2014

το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Ο Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου , που είχε
άλλωστε καταθέσει και τη σχετική ερώτηση, ελπίζει ότι
στο πλαίσιο της νέας τιμολογιακής πολιτικής που προωθεί το Υπουργείο Υποδομών θα υπάρξουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε οι Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής
να θεωρούνται στο εξής εντός της αστικής ζώνης της
Περιφέρειας Αττικής γεγονός που θα σημαίνει και μείωση του αντιτίμου που θα πρέπει να καταβάλουν οι καθημερινοί επιβάτες των μέσων σταθερής τροχιάς, ενώ τονίζει πως θα επανέλθει με νεότερη ερώτηση στη Βουλή
προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα των κατοίκων
που χρησιμοποιούν το τρένο για τις καθημερινές τους
μετακινήσεις από και προς την Αθήνα .
ΑΜΥΝΤΙΚΗ
ΚΑΙ
13.00 ΕΛΛΗΝΙΚH
ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓIΑ: ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ
ΕΞEΛΙΞΗΣ
Κεντρική Ομιλία: Φωτεινή Γεννηματα, Αναπληρωτής
Υπουργός Εθνικής Άμυνας*

Δημήτριος Παπακώστας, Διευθύνων Σύμβουλος,
EAB
Tάσος Ροζολής, Πρόεδρος, ΣΕΚΠΥ
Παναγιώτης Γεωργιάδης, Διευθυντής Si-Cluster,
Corallia

09.30 ΠΡΟΣΈΛΕΥΣΗ / ΕΓΓΡΑΦEΣ

10.00 ΕΝΑΡΚΤΉΡΙΕΣ ΟΜΙΛIΕΣ
Δημήτριος Αβραμόπουλος, Υπουργός Εθνικής Άμυνας *

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων*
Παναγιώτης Ποδηματάς, Πρόεδρος Οργανωτικής
Επιτροπής Athens Flying Week

11.00
Η ΣΗΜΑΣIΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΊΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΏΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΤΟΥΡΙΣΜΌ
Κεντρική Ομιλία: Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισμού*
Πάνος Λειβαδάς, Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ*
Ανδρέας Ανδρέαδης, Πρόεδρος ΣΕΤΕ*
Ευτύχιος Βασιλάκης, Αντιπρόεδρος Aegean Airlines*

11.45 ΑΣΦAΛΕΙΑ ΠΤΉΣΕΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΌΣ
ΠΑΡΆΓΟΝΤΑΣ
Παύλος Ιωαννίδης, Επίτιμος Αντιπρόεδρος Ιδρύματος
Ωνάση*
12.15 Ο
ΓYΡΟΣ
ΤΟΥ
ΚOΣΜΟΥ
ΜΕ
ΜΟΝΟΚΙΝΗΤΉΡΙΟ ΑΕΡΟΣΚΆΦΟΣ
Ζήσης Πεχλεβανούδης, Διευθυντής Πτητικής Εκμετάλλευσης Aegean Airlines
12.15-12.30 Διάλειμμα

12.30 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΌΣ ΚΛAΔΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΦH
ΣΕ ΑΥΤΌΝ ΕΠΑΓΓΈΛΜΑΤΑ: ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΑΠΟΚΑΤAΣΤΑΣΗΣ
Παναγιώτης Σίσκος, Διευθυντής Αεροπορικής Εκπαίδευσης Aegean Airlines

13.30 ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΎ
ΟΠΛΙΚVΝ
ΣΥΣΤΗΜAΤΩΝ ΤΗΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Γιώργος Τρουλλινός, Πρόεδρος, Ένωση Ελληνικών
Εταιρειών Αεροδιαστημικής & Άμυνας (ΕΕΛΕΑΑ)*
Ντένης Πλέσσας, Αντιπρόεδρος Επιχειρηματικών
Πρωτοβουλιών, Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική,
Lockheed Martin Aeronautics
14.00 ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΝΑEΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ:
ΠΑΡΑΚΟΛΟYΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΉΓΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΨΗΦΙΑΚΉ ΕΠΟΧΉ
Τζώρτζης Διακίδης- Οργανωτικός Γραμματέας, Δ.Σ.
ΟΣΥΠΑ*

14.30 ΑΚΡΟΒΑΤΙΚA ΣΜHΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ
Στυλιανός Αλεξόπουλος, Αντιπτέραρχος Ε.Α. Πολεμικής Αεροπορίας
14.30-15.00 Διάλειμμα

15.00 ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ:
ΔΥΝΑΤOΤΗΤΕΣ
ΕΞΈΛΙΞΗΣ
Χρήστος Μάλαμας, Πρόεδρος, ΕΛΑΟ

15.30 ΙΣΤΟΡΙΚO-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚH
ΧΡHΣΗ
ΕΠΙΘΕΤΙΚVΝ ΕΛΙΚΟΠΤΈΡΩΝ
Χειμάριος Ιωάννης, Ανχης (ΑΣ) Χειριστής ΕΕ/Π AH-64
Apache
Βορνίτης Νικόλαος, Ανθλγός (ΑΣ) Χειριστής ΕΕ/Π
ΑΗ-64 Apache

16.00 ΕΠΙΛΕΓΜEΝΕΣ ΑΡΧHΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉΣ
ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡEΑ
Αθανάσιος Τενεκούδης, Μέλος Δ.Σ. (Κοσμήτωρ)
Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος, Τέως Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Εθνικής Αμυνας
16.15

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

16.30 Τέλος Συνεδρίου

Το ‘’παρών’’ στους
αγιασμούς σχολείων
έδωσε ο δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς
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Κοντά στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των 1ου
Δημοτικού, 1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Άνω Λιοσίων, βρέθηκε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς
κατά την τελετή του Αγιασμού για την έναρξη της νέας
χρονιάς, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης
11 Σεπτεμβρίου.
Δίνοντας τις ευχές τους στους μαθητές του 1ου Δημοτικού , ο Δήμαρχος επεσήμανε πως η παρουσία του σ’
αυτό το σχολείο δεν ήταν τυχαία, αφού εκεί πέρασε, τα
πρώτα χρόνια της μαθητικής του ζωής. Κατά τα λοιπά,
συμβούλεψε τους μικρούς μαθητές να είναι συνεπείς
με τις υποχρεώσεις τους αλλά να βρίσκουν πάντα
χρόνο και για παιχνίδι, που είναι σύμφυτο με την ηλικία
τους.
Στους μαθητές του 1ου Γυμνασίου και του 1ου Λυκείου, έχοντας στο πλευρό του τον Λυκειάρχη και Δημοτικό
Σύμβουλο Δημήτρη Τσίγκο και τον Πρόεδρο της Ένω-

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ
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σης Γονέων Άνω Λιοσίων
και Δημοτικό Σύμβουλο
Νίκο Χατζητρακόσια, τους
ευχήθηκε να έχουν μια
καλή και δημιουργική
χρονιά και τους συμβούλεψε να μην το βάζουν
κάτω στα δύσκολα, τονίζοντας χαρακτηριστικά
«Παιδιά μη μασάτε!
Προχωρήστε μπροστά
και θα είμαστε δίπλα σας,
σε ότι χρειαστείτε»
Σε άλλο μηνυμά του
τόνισε:
Σ’ αυτήν την πορεία,
εύχομαι σε κάθε μαθητή
και μαθήτρια, σε κάθε
εκπαιδευτικό και σε κάθε
γονέα και κηδεμόνα να
εφοδιαστούν με ψυχική
δύναμη, υπομονή αλλά
ΣΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ
και πίστη για την πραγματοποίηση των στόχων τους.
Στη δύσκολη αυτή περίοδο για τη χώρα μας, το σχολείο
μπορεί και πρέπει
να γίνει χώρος
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
π ροόδου, δημιουργίας και ελπίδας.
Η διοίκηση του
Δήμου και εγώ
προσωπικά είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Κοινός
μας στόχος άλλωείναι
να
στε
δώσουμε στα παιδιά όλες τις δυνατότητες για να υλοποιήσουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους. Με τη
διαρκή συνεργασία όλων, πολιτείας,
γονέων,
εκπαιδευτικής κοι

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Ευχές για καλή σχολική
χρονιά, με υγεία και πρόοδο

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ.
Αθανάσιος Σχίζας με τις επιβλέπουσες
πολιτικούς μηχανικούς του Δήμου
Φυλής κ.Ευγενία Καραμπίνη, κ. Καλλιόπη Καμπόλη & την επιβλέπουσα
γεωπόνο του Δήμου κ. Βιβή Στράτου
Το έργο είναι ενταγμένο στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττικής 2007-2013, το κόστος του
έχει προϋπολογιστεί στα 3.136.500 Ευρώ και συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, εθνικούς πόρους και
πόρους του Δήμου Φυλής.
«Η βασική μας προτεραιότητα είναι τα παιδιά. Αυτό
το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και υλοποιήθηκε σε επίπεδο μελετών στην προηγούμενη θητεία μας. Είναι
πολύ σημαντικό για μας να το ολοκληρώσουμε άμεσα
χωρίς άλλες καθυστερήσεις» υπογράμμισε ο κ. Σχίζας
στην επιβλέπουσα μηχανικό του Δήμου Ευγενία Καραμπίνη.

Αγαπητοί Γονείς και μαθητές,
Εμείς οι γονείς, έχουμε τη προτεραιότητα στο ενδιαφέρον, την αγωνία και την ανησυχία για τη μόρφωση
και εκπαίδευση των παιδιών μας και με οποιοδήποτε
τρόπο αποτελεί ηθικό χρέος είτε μέσα από τα θεσμοθετημένα όργανα των συλλόγων μας, είτε από άλλες
δράσεις να επιδιώξουμε το καλύτερο δυνατό για αυτά.
Οι σκοποί της Ένωσης Γονέων αποβλέπουν στην
ουσιαστική διασφάλιση της παροχής «δημόσιας και
δωρεάν παιδείας» στους μαθητές – παιδιά μας, χωρίς
καμιά οικονομική επιβάρυνση των γονιών, μέσα από
τη διάθεση σύγχρονων υλικοτεχνικά σχολικών κτιρίων
που να πληρούν τους όρους υγιεινής, ασφάλειας και
εκπαίδευσης.
Επιπλέον σκοπός μας η συνεργασία με τη τοπική
αυτοδιοίκηση, τους εκπαιδευτικούς, τους πολιτιστικούς
και αθλητικούς συλλόγους κτλ., προκειμένου να πραγματοποιηθούν δραστηριότητες που να προάγουν το
μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο μαθητών και γονέων μέσα στο χώρο της παιδείας.
Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με την ανάγκη αντιμετώπισης σοβαρών και χρόνιων ζητημάτων όπως η
ανεπάρκεια της σχολικής στέγης, η απουσία ασφαλούς προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών,
τα αφύλακτα πλέον σχολικά κτίρια, η αντιμετώπιση
της παραβατικότητας, η ελλιπής εξυπηρέτηση των
μαθητών από τη τοπική συγκοινωνία και οι ελλείψεις
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νότητας και μαθητών, μπορούμε να δώσουμε στο
εκπαιδευτικό σύστημα νέα δυναμική και ποιότητα.
Είμαστε προετοιμασμένοι, μαζί με τις υπηρεσίες του
Δήμου, να αντιμετωπίσουμε τα όποια προβλήματα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
Όμως καμία λύση δεν είναι αποτελεσματική χωρίς τη
συστράτευση και τη συνεργασία όλων μας. Καλώ τα μέλη
της εκπαιδευτικής κοινότητας, πέρα από θέσεις και αξιώματα, σε καθημερινή επικοινωνία και συνεργασία, για την
αποτελεσματικότερη λειτουργία των σχολικών μας μονάδων.
Τόσο εγώ ως Δήμαρχος, όσο και οι συνεργάτες μου
είμαστε στη διάθεσή σας στην προσπάθεια για τη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος που θα συμβάλει
στην επίτευξη των στόχων και επιδιώξεών των παιδιών
μας.
Η δημιουργία ικανοποιητικών συνθηκών εργασίας και
μάθησης αποτελεί προτεραιότητά μας.
Στηρίζουμε την Παιδεία, γιατί θεωρούμε ότι αυτή αποτελεί το μέλλον του τόπου και της κοινωνίας.
Σας εύχομαι υγεία , καλή πρόοδο και δημιουργική νέα
σχολική χρονιά.
εκπαιδευτικών, ζητήματα που ήταν και παραμένουν
από τους βασικούς στόχους και επιδιώξεις μας προς
κάθε αρμόδιο να υλοποιηθούν.
Βρισκόμαστε σε μια διαρκή δράση, ομαδική και
εθελοντική, που γίνεται πέραν από κάθε πολιτική και

κομματική σκοπιμότητα για την αντιμετώπιση των
ζητημάτων της σχολικής μας κοινότητας με τις παρεμβάσεις και ενέργειές, προς το Υπουργείο Παιδείας, τη
Δημοτική Αρχή, τις Σχολικές Επιτροπές και την Περιφερειακή Δνση Εκπ/σης Δυτικής Αττικής .
Προσδοκώντας λοιπόν στη συνέχιση αυτής της
προσπάθειας που περνά μέσα από τη συνεργασία με
τους Συλλόγους Γονέων των σχολείων, τους κ.κ. Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς που περιβάλλουμε πάντοτε με σεβασμό, σας καλούμε στη πιο δύσκολη ως
τώρα σχολική χρονιά παρά τα όσα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα έχουμε ως γονείς, να συνεχίσουμε όλοι μαζί και να εντατικοποιήσουμε τις δράσεις μας
για το καλό των παιδιών μας.
Με τιμή για το Διοικητικό Συμβούλιο

Νίκος Χατζητρακόσιας Γεωργία Παπανδρέου
Πρόεδρος
Γενική Γραμματέας
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Σε διάσκεψη για τον Τουρισμό
στο Ζάγκρεμπ, ο Βουλευτής
Περιφέρειας
Αττικής, Γεώργιος Βλάχος

Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής, κ.
Γεώργιος Βλάχος, εκπροσωπώντας το Ελληνικό
Κοινοβούλιο με την ιδιότητα
του Προέδρου της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, συμμετέχει σε διάσκεψη για τον Τουρισμό, που
διοργανώνει το Κοινοβούλιο της Κροατίας στο
Ζάγκρεμπ, με συμμετοχή
αντιπροσωπειών από όλες
τις χώρες της Ε.Ε.
Στην ομιλία του ο κ. Βλάχος, τόνισε ότι ο τομέας του
Τουρισμού, αποτελεί βασικό πυλώνα της Ελληνικής Οικονομίας, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 16,3% του Ελληνικού
Α.Ε.Π και προσφέροντας άμεσα και έμμεσα περίπου 1 εκ.
θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.
Αναφερόμενος στον αριθμό των τουριστικών αφίξεων, επεσήμανε το γεγονός ότι το έτος 2013, αποτέλεσε έτος ορόσημο
για τον Ελληνικό τουρισμό, με τον συνολικό αριθμό να φθάνει
στο υψηλότερο σημείο όλων των εποχών, ενώ για το έτος
2014 προβλέπεται ετήσια αύξηση περίπου 20%, απόρροια
της αναγνώρισης της Ελλάδας ως ασφαλή προορισμό, αλλά
και των σημαντικών πρωτοβουλιών για ενσωμάτωση βιώσιμων μορφών τουρισμού στο βασικό προϊόν της.
Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Βλάχος, συνεχάρη το Κοινοβούλιο της Κροατίας για την άρτια διοργάνωση και για τη
θερμή φιλοξενία, ενώ ανακοίνωσε ότι το Ελληνικό κοινοβούλιο προτίθεται να διοργανώσει του χρόνου την επόμενη διάσκεψη για τον Τουρισμό.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη σε όλες
τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου

(Συνεχίζεται από σελ. 3)

Στη συνέχεια, το ίδιο βράδυ, στις
21:00, στην Πλατεία Δημαρχείου,
τη σκυτάλη παίρνουν ο Μπάμπης
Τσέρτος, η Νάντια Καραγιάννη και
ο Νίκος Καραγιάννης, με μια
συναυλία ρεμπέτικων και λαϊκών
τραγουδιών, χορηγία της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
Το Σάββατο, στις 11 το πρωί
στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο
«Γαλαξίας», θα δοθεί η παράσταση Καραγκιόζη, με τίτλο «οι τρεις
απίθανοι μαθητές», από το Θίασο
του Ηλία Καρελλά.
Το απόγευμα του Σαββάτου,
13 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, σε μια εκδήλωση αφιέρωμα, για τη συμπλήρωση 100 ετών από την έναρξη του Α΄
Παγκόσμιου Πολέμου, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου (αίθουσα Δ. Καλλιέρης), θα δοθεί διάλεξη, από τον Καθηγητή Συγγραφέα, κ. Δημήτρη Μιχαλόπουλο, με θέμα:
«Ο Μεγάλος Πόλεμος (1914-1918). Τα αίτια, τα γεγονότα και οι επιπτώσεις τους στους Έλληνες».
Την Κυριακή, στις 09:00 το πρωί, με αφετηρία την πλατεία Ρολογιού, θα ξεκινήσουν οι αγώνες δρόμου πέντε (5)
χιλιομέτρων ανδρών, τριών (3) χιλιομέτρων γυναικών και οχτακοσίων (800) μέτρων παίδων, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «τρέχω στην πόλη μου», που οργανώνει ο Οργανισμός Άθλησης, Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας,
του Δήμου Ασπροπύργου.
Οι εκδηλώσεις του τριημέρου ολοκληρώνονται με τη Θεατρική παράσταση «Μαρία Πενταγιώτισσα» του Μποστ,
από ένα πολυμελή θίασο, με πρωταγωνιστές, τους Γιάννη Μποσταντζόγλου, Θανάση Βισκαδουράκη, Δήμητρα
Παπαδήμα κ.α. Πρόκειται για μια παράσταση που παρουσιάζει την κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα της Ελλάδας, την τελευταία 50ετία με τη χιουμοριστική σατιρική σφραγίδα του Μποστ.
Η είσοδος είναι ελεύθερη, σε όλες τις εκδηλώσεις του θεσμού «Θριάσια 2014».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη προπονήσεων της σχολής στις 15 Σεπτεμβρίου

Η διεύθυνση της σχολής μας σας ενημερώνει ότι λόγω των συνεχόμενων και καθημερινών νέων εγγραφών και με στόχο να οργανωθούν
όσο καλύτερα γίνεται τα νέα τμήματα της σχολής,
η έναρξη των προπονήσεων θα γίνει την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου!!!
Την Παρασκευή 12 Σεπτέμβρη στις 19:30 θα πραγματοποιηθει συνάντηση γονέων στην οποία θα ενημερωθούν οι γονείς για το πρόγραμμα των προπονήσεων και θα γίνει η πρώτη γνωριμία με τους προπονητές και το προσωπικό της σχολής!!!
Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και εγγραφές: ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6943167656,
2105570665
Email ׃sportlandfc@outlook.com Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στα γήπεδα SPORTLAND
στη ΘΕΣΗ ΖΟΥΝΟ στον ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
«ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ»
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σου γνωστοποιούμε ότι τα σωματεία α)
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ «ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» και β) «ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ήδη συνενώθηκαν σε ένα
σωματείο με την επωνυμία
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ «ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» δυνάμει
της με αριθμό 4/2014 διαταγής του Ειρηνοδικείου
Ελευσίνας. Η προσωρινά διοικούσα επιτροπή του
προελθόντος από την συγχώνευση σωματείου καλεί
όλα τα μέλη του νέου σωματείου που απαρτίζονται
από τα μέλη των πρώην δύο συλλόγων την Τετάρτη
17η Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 6.00’ μ.μ. στο γραφείο
του ομίλου οδός Ωκεανίδων μαρίνα Καλυμπακίου για
να εκλέξουν την νέα Διοίκηση του σωματείου.
Οι κάλπες ψηφοφορίας θα ανοίξουν στις 18.00 και θα
κλείσουν στις 21.30.
Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο
Δ.Σ. ή για την εξελεγκτική επιτροπή πρέπει να καταθέσουν εγγράφως την αίτηση για την συμμετοχή τους
το αργότερο μέχρι την 13η Σεπτεμβρίου 2014 στο γραφείο του συλλόγου.
Αιτήσεις θα υπάρχουν στο γραφείο του συλλόγου
Τηλ. Γραφείου 2105562021
Τηλ. Χρηστοφή Μελέτη 6992987526
Ελευσίνα 5η Σεπτεμβρίου 2014
Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΛΙΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

Α.Σ. Μεγάρων «Όρσιππος»:
Ο Στέφανος Πατσίρης
σε διεθνές σεμινάριο κορεατικών
πολεμικών τεχνών

Ο Στέφανος Πατσίρης, δάσκαλος της
σχολής A.Σ. Μεγάρων «Όρσιππος»
θα συμμετάσχει σε
διεθνές σεμινάριο
κορεάτικων πολεμικών τεχνών το
οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Βελιγράδι στις 12 και
13 Σεπτεμβρίου.
Στο σεμινάριο θα πάρουν μέρος αρκετοί καταξιωμένοι
Grand Masters των κορεάτικων πολεμικών τεχνών,
μεταξύ τους θα είναι μάλιστα και η γνωστή από τις ταινίες δράσης της δεκαετίας '90 Cynthia Rothrock.
***Σημειώνεται ότι την ΔΕΥΤΈΡΑ 15/9 ξεκινούν και
επίσημα οι εγγραφές και τα μαθήματα του Α.Σ.
«Όρσιππος».

Το ωράριο των μαθημάτων:
Δεύτερα-Τετάρτη-Παρασκευή:
• Ταεκβοντό: 4:30-5:30μμ, 5:30-6:30μμ, 6:30-7:30μμ,
7:30-8:30μμ
• Χαπκίντο (αρχάριοι): 8:30-9:30μμ
• Χαπκίντο: 9:30-11:00μμ
Τρίτη-Πέμπτη
• Παιδικό Χαπκίντο: 6:00-7:00μμ
• Προπόνηση με βάρη: 7:00-8:30μμ
• Γκόμντο: 8:30-9:30μμ

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ

ΣΤΙΣ 14:30 ΤΟ ΜΑΤΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ
ΖΑΚΥΝΘΙΑΚΟ

Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές της πρεμιέρας στην
ΓΈθνική κατηγορία για τον 3ο όμιλο.Αναλυτικά:
Πανελευσινιακός – Ζακυνθιακός(14:30)μ.μ
Περράκης, Καραγιαννίδης (Αθηνών), Αρμακόλας
(Κυκλάδων)
Μανδραϊκός – Δόξα Μανολάδας(17:00)
Καλατζής, Μπατζιόπουλος (Αθηνών), Καρκαλιανίδης (Δωδεκανήσου)
ΠΑΟ Βάρδας – Βύζας Μεγάρων(17:00)
Μανούχος (Αργολίδας), Χαραλαμπ όπουλος,
Νίκα (Αρκαδίας)
ΠΑΟ Λουτρακίου – Αστέρας Μαγούλας(17:00)
Μανιώτης, Δουλγεράκης, Γουργιώτης (Ανατ.
Αττικής)

ΑΓΙΑΣΜΟ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΚΑΝΑ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα κυπέλλου της
Κυριακής. Αναλυτικά:
Οι διαιτητές και κριτές που
ορίστηκαν από τις ΚΕΔ
ΕΣΚΑΝΑ και ΕΣΚΑ :
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.14

ΑΡΧ ΕΙΟ

Ενόψει του πρωταθλήματος που ξεκινάει την Κυριακή
ο Βύζαντας Μεγάρων θα πραγματοποιήσει τον αγιασμό
του. Αναλυτικά η ειδοποίηση της διοίκησης.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. του «Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ»
σας προσκαλούν στην τελετή αγιασμού , για την έναρξη της νέας
αγωνιστικής περιόδου , που θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 12/9/2014 και ώρα 16.30 στο δημοτικό γήπεδο
Μεγάρων(Τεπελενίου 1 Μέγαρα). Η παρουσία σας θα είναι μεγάλη
τιμή για εμάς και τους αθλητές μας.
Με εκτίμηση ΤΟ Δ.Σ.

2ο κλ. Ελευσίνας (Γούβα):
18.00 ΟΚ Ελευσίνας
–Βουλιαγμένη Φάκωνας
–Σταγιάνος –Ντεμελής ,
Λαρόζα , Πάλλας
2ο κλ. Ελευσίνας (Γούβα)
19.30 ΓΑΣ Ελευσίς –Πειραϊκός Φάκωνας , Σταγιάνος –Τσιπλακίδης ,
Μοσκόβης , Παπαδάτος
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.14

2ο ΚΓΔ Νικαίας 20.30
Παννεαπολικός –ΝΕ
Μεγαρίδος Χρηστίδης
Παύλος , Δαβιδέλης
–Καλατζόγλου , Κοντοθανάσης , Λεουτσάκος

Το νέο Δήμαρχο Αχαρνών Γιάννη Κασσαβό
επισκέφτηκε Διοίκηση του Αχαρναϊκού
Το νέο Δήμαρχο
Αχαρνών Γιάννη
Κασσαβό επισκέφτηκε Διοίκηση
του Αχαρναϊκού
Τις ευχές της
Διοίκησης
της
Π
Α
Ε
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ για
την ανάληψη των
καθηκόντων του
ως
Δήμαρχος
Αχαρνών μετέφεραν στον κ. Γιάννη
Κασσαβό οι κκ.
Χαράλαμπος Σταμούλης και
Κλήμης Κολιός. Σε επ ίσημη
επίσκεψη που πραγματοποίησαν στο Δημαρχιακό Μέγαρο
Αχαρνών συνεχάρησαν το νεοεκλεγέντα Δήμαρχο και του
ευχήθηκαν καλή επιτυχία, αλλά

και δύναμη στο δύσκολο έργο
που θα κληθεί να αντιμετωπίσει
τα επόμενα 5 χρόνια της θητείας του.
Ο κ. Κασσαβός ενδιαφέρθηκε
να ενημερωθεί για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η

ομάδα
και
κυρίως για τον
αγώνα κυπ έλλου
απ έναντι
στον Φωστήρα
που θα πραγματοποιηθεί
το
Σαββάτο. Ο νέος
Δήμαρχος έδειξε
γνώστης
των
π ρ ο β λ η μ ά τω ν
που αντιμετωπίζει
ο
Α Χ Α Ρ Ν Α Ϊ ΚΟ Σ
(αλλά και σχεδόν όλες οι ομάδες της κατηγορίας) σχετικά με την αδειοδότηση του Δημοτικού Γηπέδου και
διαβεβαίωσε πως άμεσα θα
συναντηθεί με τον Υφυπουργό
Αθλητισμού, ώστε να δοθεί
λύση.
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ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Την Κυριακή ο ΟΚΕ αγωνίζεται για το κύπ ελλο
ΕΣΚΑΝΑ στη Γούβα στις 18:00 με την Βουλιαγμένη.

Πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ
στην γούβα ο αγιασμός της ομάδος μπάσκετ του
ΟΚ Ελευσίνας για τη νέα χρονιά. Παραβρέθηκε
σύσσωμο το Δ.Σ της ομάδος το ανδρικό το παιδι-

AΦΙΕΡΩ ΜΑ:

κό και το εφηβικό τμήμα με τους
προπονητές Μελέτη Διολέτη και
Μπάμπη Λιαδάκη.
Η ομάδα του ΟΚΕ θα αγωνίζεται φέτος στην ΓΈΣΚΑΝΑ και
κάνει μια νέα αρχή ώστε να
ξαναβρεί την χαμένη του αίγλη
και να επιστρέψει εκεί που ήταν
πρώτα.Μετά το πέρας του αγιασμού έγινε προπόνηση στο
κλειστό γήπεδο.
Την Κυριακή ο ΟΚΕ αγωνίζεται για το
κύπελλο ΕΣΚΑΝΑ στην Γούβα στις
18:00 με την Βουλιαγμένη.

ΕΠΣΔΑ: ΑΓΩΝΕΣ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
(1η φάση)

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΗΝ Γ’
ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Πρεμιέρα την κυριακή στο πρωτάθλημα της ΓΈθνικής
με σημαντικά παιχνίδια. Ο Πανελευσινιακός υποδέχεται
στο στάδιο τον Ζακυνθιακό. Ο Μανδραικός στην Μάνδρα φιλοξενεί την Δόξα Μανολάδας, ο Βύζας Αγωνίζεται
στην Βάρδα με την τοπική ομάδα, ενώ ο Αστέρας
Μαγούλας θα αγωνιστεί στο Λουτράκι.Τα παιχνίδια θα
ξεκινήσουν στις 17:00
ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ(προπονητής Πέτρος Μίχοςγυμναστής Μπάμπης Χαραλαμπίδης):
Αρχοντάκης Ανδρέας, Τσακιλτζίδης Μάνθος, Νικολάκης Δημήτρης(Τερματοφύλακες):
Ατματζίδης Παναγιώτης, Παπαναγιώτου Γιώργος,
Κολοβός Δήμος, Γεωργούλης Κωνσταντίνος, Γιώργος
Οικονομόπουλος, Τσουμάγκας Τάσος, Μιχάλης Κατσικιάς,
Κανσταντινίδης
Θεόδωρος,
Τσίγκρος
Κυριάκος(ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ)

ΠΑ ΝΕ Λ Ε Υ Σ ΙΝ Ι Α Κ ΟΣ
Εβερετ Σπύρος, Μακρίδης Δημήτρης, Ανδρεαδάκης
Χαράλαμπος, Γκουτζούλας Ευάγγελος, Μιχελής Στράτος, Αλεξανδρόπουλος Φίλιππας, Ιβάν Ρούσσεφ, Ριζογιάννης Παντελής, Σιδηρόπουλος Λάζαρος(ΜΕΣΟΙ)
Κουσκουνάς Νίκος, Σκαφτούρος Παναγιώτης, Μεχμέτογλου Αργύρης, Χίσο Αμαριάντ, Δουκάκης
Στράτος(ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ).

Α Σ Τ Ε ΡΑ Σ
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπονητής Κυριάκος Μίχαςγυμναστής Δημήτρης Μανταλόβας):
(Τερματοφύλακες): Διαμάντης, Δημητρούλης, Τερεκανίδης
(ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ): Βασιλάκος, Δημακάκος, Διαμαντόπουλος, Μπαμπάνης,Νομικός, Νότας, Νταφόπουλος, Τσολιάκος, Φουρνάρης, Χουστουλάκης
(ΜΈΣΟΙ): Χαμπιλάι, Σελμανάι, Αλεβίζος, Δέσκος, Κουφής Γ., Κουφής Γ, Μητρόπουλος, Σιδέρης, Στρατάκης,
Χατζημελετιάδης, Κολιόπουλος, Πλατανίτης
(ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ): Βλάχος, Ντάτιτς,
Παπαδόπουλος, Βαρελάς Ι.
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ(προπονητής Βασίλης Καραούληςγυμναστής Παναγιώτης Κοσμίδης): Παλιγγίνης,Τράκας, Χρόνης,
Μπινιχάκης,
Νιφαδόπουλος,
Ζαγκλής, Κρητικός, Σινάνι, Μανασίδης Στ., Ιατρού, Μπεγλεκτσής, Μπέντας, Αντουραχμάνι. Γερόλυμος,
Καουνάς, Μποδώνιας, Τσιόκας,
Κοκολάκης, Μουτάφης, Μεσσήνης,
Σιγάλας, Κοτζαπαναγιώτης,Φερεντίνος, Ρούσσης, Ζωγγός, Μιχαλάρης,
Τεπετόβ, Χαλκιαδάκης, Τσακιράκης,
Δημητρίου.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ(προπονητής Αλκης Ελευθεριάδης):
Βασιλειάδης, Καρίκι, Χαντής, Δημόπουλος, Νερούτσος, Μπεχλής, Κωνσταντίνου, Πανάγου, Τσαγγάρης,
Φίλης, Τσατίδης, Ραπτοδήμος, Δέδες, Χαλκίδης, Στύλα
Ελβις, Καρβούνης, Δημητρίου, Μπόια, Παντελίδης,
Μιχαήλος, Στύλλα Ι, Μανωλιάς, Τσαπάρας, Χαμηλός.

Σε αγωνιστική δράση το Σαββατοκύροακο η Δυτική
Αττική με αγώνες για την 1η φάση του κυπέλλου.
Αναλυτικά οι αγώνες τα γήπεδα και η ώρα έναρξης.
ΣΑΒΒΑΤΟ(17:00)
Πανοράματος: Εθνικός-Ελπίδα Ασπροπύργου
Δημ.Ακράτητου: Ακράτητος-Απόλλων Ποντίων
Ασπροπύργου
Δημοτικό Στάδιο Μεγαρέων Ολυμπιονικών: ΑργώΑτταλος Νέας Περάμου
Νεόκτιστα Ασπρόπυργου: Απόλλων Α. ΛιοσίωνΕνωση Πανασπροπυργιακού/Δόξας

ΚΥΡΙΑΚΗ
Πανοράματος(11:00): Λέων-Νέα Πέραμος, (17:00):
ΑΕ Ζεφυρίου-Ηρακλής Ελευσίνας
Παραλίας Ασπροπύργου(12:00)Λαμπερή Ελευσίνας-ΠΑΟ Κουντούρων, 17:00: Κριός Ασπροπύργου-Θρασύβουλος
Δ.Στάδιο Μεγαρέων Ολυμπιονικών(17:00) Μεγαρικός-Αίας Παραλίας
Γκορυτσάς(17:00) Πυρρίχιος -Αστέρας Ανω Λιοσίων
Καματερού(17:00) Ζωφριά-Ελευσινιακός
Νεοκτίστα Ασπροπύργου(17:00) Ικαρος-Ειδυλλιακός
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Κρησφύγετο των ληστών του
Διστόμου βρέθηκε στη Νέα Μάκρη
Είχαν προλάβει να το αδειάσουν

Μία μονώροφη κατοικία στην οδό Ρούμελης 15 στη Νέα
Μάκρη φέρεται να χρησιμοποιούσαν ως0 κρησφύγετο
τον τελευταίο ενάμιση χρόνο ποινικοί και αντιεξουσιαστές που συμμετείχαν μαζί με τον 44χρονο συλληφθέντα Νίκο Μαζιώτη σε ένοπλες επιθέσεις και ληστείες.
Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. αναζητούσαν κατάλυμα σε
αυτήν την περιοχή μετά τις διαδοχικές ληστείες της εν
λόγω ομάδας πριν από δύο μήνες σε Μαραθώνα και
Σαρωνίδα και ερωτήματα που είχαν δημιουργηθεί για
τον τρόπο διαφυγής τους. Ωστόσο το κατάλυμα εντοπίστηκε προ μερικών ημερών μετά τη ληστεία στο Δίστομο και τη διαφυγή των δραστών με ταχύπλοο.
Όπως ανέφερε το ΒΗΜΑ, το εν λόγω οίκημα είχε ενοικιάσει ο 34χρονος ποινικός Σπύρος Δραβίλας που είχε
κατηγορηθεί για υποθέσεις ναρκωτικών και ληστείες και
αποτυπώματα του οποίου είχαν βρεθεί στο σκάφος των
ληστών στο Δίστομο.
Ωστόσο η κατοικία των δραστών ήταν κενή και υπολογίζεται ότι αδειάστηκε λίγες ημέρες πριν από την έφοδο
των ληστών. Προκαλούνται όμως ερωτήματα για τη
χρονική εξέλιξη των ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. και αν υπήρξε «κενό» που εκμεταλλεύθηκε η ομάδα των ενόπλων.
Σημειώνεται ότι άλλο οίκημα ασφαλείας της ίδιας ένοπλης ομάδας είχε εντοπισθεί προ ενός μηνός στην
περιοχή των Κάτω Πατησίων.

Θεσπίστηκε η μηνιαία
εισφορών στον ΟΑΕΕ

καταβολή

- Από 1η Σεπτεμβρίου 2015 η εφαρμογή της

Τη διαδικασία για τη λειτουργία του νέου τρόπου καταβολής των εισφορών των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, οι
οποίες, σε εφαρμογή του ν.4254/2014, προβλέπεται να
μετατραπούν από διμηνιαίες σε μηνιαίες καθορίζει απόφαση που υπέγραψε την Πέμπτη ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Αντώνης
Μπέζας.
Η μηνιαία καταβολή, αναφέρει το υπουργείο Εργασίας,
θεσπίστηκε αφενός για τη διευκόλυνση των ασφαλισμένων οι οποίοι, λόγω της οικονομικής συγκυρίας, αδυνατούν να ανταποκριθούν στη διμηνιαία καταβολή των
εισφορών, αφετέρου για την αποτελεσματικότερη
παρακολούθηση του τρόπου είσπραξής τους.
Η εφαρμογή της μηνιαίας καταβολής θα ξεκινήσει από
1.3.2015 επειδή στο διάστημα αυτό η Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ
(Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) θα
ολοκληρώσει την τροποποίηση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος του Ο.Α.Ε.Ε., ώστε να υποστηρίζει την μηνιαία είσπραξη των εισφορών.

Δήμος Αγίων Αναργύρων
-Καματερού

Δίνουμε αίμα
δίνουμε ζωή!

Ο Δήμος Αγίων
ΑναργύρωνΚαματερού διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την
Κυριακή
14
Σεπτεμβρίου.
Η αιμοδοσία θα
πραγματοποιηθεί
από τις 09:00 ως
τις
13:00στο
χώρο του Παλαιού Δημαρχείου
(Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα).

ΕΛΛΑΔΑ-ΕΛΛΑΔΑ

Ψάχνουν απάτη γυναίκας «εφέτη» με
θύματα συνεργάτες υπουργών

Τη δράση μίας 52χρονης η οποία φέρεται να εξαπάτησε μέχρι και συμβούλους υπουργών, προέδρους
οργανισμών και άλλους παρουσιαζόμενη ως... εφέτης
της Αθήνας (σ.σ. χρησιμοποιούσε το όνομα μιας εφέτη
η οποία βεβαίως είχε άγνοια της δράσης της) προσπαθεί να προσδιορίσει τις τελευταίες ημέρες η Δίωξη
Εκβιαστών της Ασφάλειας Αττικής σε συνεργασία και με
το Τμήμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Νέα υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων
μέσω του διαδικτύου εξιχνιάστηκε
από τη Δίωξη Ηλ. Εγκλήματος
Συνελήφθη ένας 45χρονος ημεδαπός,
ο οποίος κατείχε πλήθος αρχείων παιδικής
πορνογραφίας

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
συνελήφθη στις 10.09.2014, στο πλαίσιο της αυτόφωρης
διαδικασίας, 45χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου
σχηματίστηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων
μέσω διαδικτύου.
Στο πλαίσιο στοχευμένης διαδικτυακής έρευνας, που
πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα
από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε
διάφορα δίκτυα-προγράμματα ανταλλαγής αρχείων, με
σκοπό την εύρεση χρηστών που κατείχαν και είχαν πρόσφορο για διαμοιρασμό υλικό παιδικής πορνογραφίας,

«Στοπ» από το ΣτΕ στη λειτουργία
καταστημάτων τις Κυριακές

Έκρινε ότι θα υποστούν βλάβες έμποροι
και ιδιωτικοί υπάλληλοι

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απαγορεύει τη λειτουργία των
καταστημάτων τις Κυριακές με απόφασή του ως την εκπνοή
του 2014, όταν και αναμένεται να κριθεί η κύρια προσφυγή.
Ειδικότερα έκρινε ότι από τη λειτουργία των καταστημάτων θα
υποστούν ανεπανόρθωτη οικονομική και ηθική βλάβη καταστηματάρχες, έμποροι, ιδιωτικοί υπάλληλοι και άλλοι...
Η απόφαση προκλήθηκε ύστερα από προσφυγές ομοσπονδιών εμπόρων και υπαλλήλων με αίτημα να ακυρωθεί ως
παράνομη και αντισυνταγματική αλλά και ενάντια στη Σύμβαση της Γενεύης η απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης
(7.7.2024) να λειτουργήσουν πιλοτικά τα καταστήματα τις
Κυριακές.
Στην απόφαση τονίζεται ότι το μέτρο δεν οδηγεί στην αύξηση
του κύκλου εργασιών των καταστημάτων και στη μείωση της
ανεργίας· αντίθετα, κρίνεται ότι είναι δυσεπανόρθωτη η
βλάβη των υπαλλήλων στο δικαίωμα «του ελεύθερου χρόνου
και της απόλαυσης από κοινού με την οικογένειά τους της
κοινής αργίας της Κυριακής και της άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων από κοινού». Επίσης επικαλούνται ότι οι
εμπλεκόμενοι εμποδίζονται στην άσκηση των θρησκευτικών
καθηκόντων τους.
Το ΣτΕ έκρινε επίσης ότι με βάση τα στοιχεία που προσκόμισαν οι προσφεύγοντες ανεπανόρθωτη είναι και η οικονομική
τους βλάβη. Με βάση μελέτες οίκων του εσωτερικού και του
εξωτερικού που δεν αμφισβητούνται ούτε από τη διοίκηση, η
βλάβη αυτή δεν μπορεί να διορθωθεί.
Οι δικαστές αμφισβητούν και τους λόγους δημοσίου συμφέροντος που επικαλείται η διοίκηση. Τους θεωρεί κατώτερους
σε σχέση με τα δικαιώματα των εργαζομένων και εμπόρων.
Επικαλούνται και στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του εξωτερικού για
την αποτελεσματικότητα του μέτρου.
Σε σχέση με τις ανάγκες του τουρισμού η Ολομέλεια συστήνει
στην Περιφέρεια να ορίσει με εγκύκλιο τις περιοχές όπου
πρέπει να λειτουργούν και Κυριακή τα καταστήματα υπό τον
όρο να μην είναι πολυκαταστήματα.
Την απόφαση έλαβε η Επιτροπή Αναστολών υπό τον πρόεδρο του ΣτΕ κ. Σωτήρη Ρίζο και εισηγήτρια την κυρία Μαρία
Καραμανώφ. Η απόφαση του υπουργείου αναστέλλεται ως
την τελική κρίση της κυρίας προσφυγής από την Ολομέλεια
του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου.
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Η 52χρονη, που είχε συλληφθεί παλαιότερα και είχε
αφεθεί αμέσως μετά ελεύθερη για εξαπάτηση τριών
γυναικών από τις οποίες υφάρπαξε περίπου 30.000
ευρώ για να «ρυθμίσει» δικαστική εκκρεμότητά τους,
φέρεται να είχε αποκτήσει ως «διακεκριμένη εφέτης»
επαφές με παράγοντες ακόμη και οικονομικών υπουργείων προκειμένου να ρυθμίζει -με το αζημίωτο- διάφορες οικονομικές συναλλαγές.
Παράλληλα ερευνάται αν είχε άλλους κρατικούς λειτουργούς ως συνεργούς...
εντοπίστηκαν τα ηλεκτρονικά ίχνη του 45χρονου ημεδαπού. Για την υπόθεση ενημερώθηκαν οι αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές οι οποίες εξέδωσαν βούλευμα για την άρση
του απορρήτου των επικοινωνιών και σε συνεργασία με
την εταιρεία υπηρεσιών διαδικτύου, προέκυψαν τα στοιχεία του συλληφθέντα.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 45χρονου στη Κω, παρουσία Εισαγγελικού Λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και δύο εξωτερικοί σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικών
υπολογιστών.
Από την επιτόπια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα
κατασχεθέντα ηλεκτρονικά αποθηκευτικά μέσα βρέθηκε
πλήθος αρχείων παιδικής πορνογραφίας (βίντεο) γεγονός
για το οποίο εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία.
Τα κατασχεθέντα πειστήρια θα αποσταλούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση τους.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε
βάρος του οδηγήθηκε στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

Χρηματική ενίσχυση 6 εκατ. ευρώ
για απολυμένους σε Ελλάδα
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής ενέκρινε την
χρηματική ενίσχυση

Βοήθεια 6 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση προκειμένου να βρουν νέες
θέσεις εργασίας θα λάβουν οι απολυμένοι της ελληνικής
εταιρείας αρτοποιίας Nutriart μετά από την έγκριση των
νομοθετικών προτάσεων από την επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Πρόκειται για 508 εργαζόμενους της ελληνικής εταιρείας
αρτοποιίας Nutriart απολύθηκαν στις περιοχές της Αττικής
και της Κεντρικής Μακεδονίας μετά την πτώχευση της εταιρείας.
Η κρίση οδήγησε στην κάθετη πτώση της ζήτησης των
νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων της αρτοποιίας
Nutriart και η διοίκηση της εταιρείας αντιμετώπισε επιπλέον
οικονομικά προβλήματα λόγω των καθυστερήσεων στις
πληρωμές των πελατών της. Την ίδια στιγμή οι ελληνικές
τράπεζες αδυνατούσαν να παράσχουν πιστώσεις στην
εταιρεία.
Τα 6 εκατ. ευρώ της ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προσαρμογής (ΕΤΠ) θα δοθούν για την επανεκπαίδευση
των 508 απολυμένων και την παροχή βοήθειας σε αυτούς
προκειμένου να μπορέσουν να επανενταχθούν στην
αγορά εργασίας, ενώ θα χρησιμοποιηθούν και για την
εκπαίδευση 505 άνεργων νέων στην Κεντρική Μακεδονία,
μία περιοχή όπου το ποσοστό ανεργίας των νέων αγγίζει το
60,4%.
Το σχέδιο που από ελληνικής πλευράς υποστήριξε ο
ευρωβουλευτής Γιώργος Κύρτσος θα τεθεί προς έγκριση σ
την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών.
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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

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

«HAPPY FESTIVAL» στην «Τεχνόπολις»

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου η «Τεχνόπολις»
του δήμου Αθηναίων, φιλοξενεί το «HAPPY
FESTIVAL» με μουσική, χορό, δρώμενα και
μουσικά εργαστήρια.
Μια μεγάλη, φωτεινή και πολύχρωμη γιορτή
με σημαντικά ονόματα της παγκόσμιας & ελληνικής μουσικής σκηνής.
Ένα μουσικό πάζλ με μουσικές του κόσμου.
Από την σκηνή της «Tεχνόπολις» του Δήμου
Αθηναίων θα παρελάσουν οι Club De Belugas
feat. Brenda Boykin, Metastaz, Σπύρος Γραμμένος, Gadjo Dilo, Penny & the Swingin” Cats και
ακόμα Pedro Santana & TumbaoTeam & Ποδηλάτιν
Όσοι παρακολουθήσουν το HAPPY FESTIVAL
το Σάββατο στην «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων θα συμμετέχουν –μέσω του αποκόμματος του εισιτηρίου τους- στην κλήρωση ενός
οργανωμένου ταξιδιού για δύο άτομα στη Βαρκελώνη για πέντε ημέρες.
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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

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

- 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)
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ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ

ΘΡΙΑΣΙΟ-15

Σε επιδοτούμενους παιδικούς σταθμούς, ξεκαθαρίζει η ΕΕΤΑΑ

Τ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER
ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ
Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος
Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 & 210 5571996

ο συνολικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών από παιδικούς και
βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» καλύπτεται από τα ποσά που έχουν προβλεφθεί, διευκρινίζει με
ανακοίνωσή της η ΕΕΤΑΑ, ξεκαθαρίζοντας πως κανένας Φορέας δεν δύναται να προβεί σε είσπραξη τροφείων ή άλλης μορφής διδάκτρων ή οποιουδήποτε αντιτίμου από τους ωφελούμενους (όπως για παράδειγμα κόστος
εγγραφής) ή δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο εορτών).
Τυχόν άλλες ειδικές υπηρεσίες (όπως κολύμβηση, μπαλέτο, παρακολούθηση ξενόγλωσσων μαθημάτων, επισκέψεις σε μουσεία, παρακολούθηση
θεατρικών παραστάσεων ή εκδηλώσεων) που παρέχονται από τις δομές
είναι προαιρετικές και δεν αφορούν στη βασική απασχόληση και διαπαιδαγώγηση.
Επομένως μόνο εφόσον οι ωφελούμενοι επιλέξουν αυτές στο σύνολό τους
ή μέρος αυτών, θα επιβαρύνουν οικονομικά τους ίδιους.
Ως εκ τούτου επισημαίνεται ότι κανένας Φορέας/ Δομή, επί ποινή εκπτώσεώς του από το Πρόγραμμα, δεν δικαιούται να εξαρτά την παροχή των
βασικών και υποχρεωτικά προσφερόμενων υπηρεσιών του, από την ταυτόχρονη αποδοχή εκ μέρους των ωφελουμένων, τυχόν ειδικών προαιρετικά
προσφερόμενων υπηρεσιών
Τέλος, κανένας Φορέας δεν δικαιούται να εξαρτά την εγγραφή τέκνου ενός
ωφελούμενου γονέα από την αντίστοιχη υπογραφή της εντολής τοποθέτησης από την αποδοχή των προαιρετικά προσφερόμενων υπηρεσιών.

TO ΣΗΜΕΡΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥ ΑΤΤΙCA TV

10.30
10.50

Se lever
Χανιά

11.00 Υγεία και νανοτεχνολογία

12.00 Telemarketing
ashwagandha

13.00 Telemarketing
προϊόντων αδυνατίσματος
14.00 Τηλεδώρα
15.00 Μέρα με την
μέρα
16.00 Υγεία και νανοτεχνολογία

17.00 Συντροφιά μας

17.30 4Ε, Μαγειρεύοντας ελληνικά, διαχωρισμός φρέσκου ψαριού
17.40

Se lever

18.00
Telemarketing
προϊόντων αδυνατίσματος
19.00 Se lever
19.20 Ο Λούσιος και
τα μοναστήρια του
19.30 Αρχαιολογικές
ξεναγήσεις στις Κυκλάδες, Η αρχαία Σύρος,

Κέα, Κύθνος, Σίφνος,
Σίκινος, Αμοργός

20.00
Προσανατολισμοί, Οδοιπορικό στις
αλησμόνητες πατρίδες
21.00 Αν α δ ι φ ή σ ε ι ς
στην ιστορία και τον
πολιτισμό, Ο πολιτισμός της Μ. Ασίας
21.50 Οι Κυκλαδίτες
22.00 Se lever
22.20 Νίσυρος
23.20 Se lever
23.30
They shoot
music
00.00
Democracy
Now

Η περιφερειάρχης Αττικής, ο αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αττικής και ο δήμος Ελευσίνας
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Στηρίζουν την πρωτοβουλία του πανελλήνιου συλλόγου Γυναικών με
Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής»: ‘’Τρέχουμε πιο γρήγορα ...από τη σκιά του’’
Ο Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου
Πεδίου ευαισθητοποιεί την κοινωνία
και δίνει μαθήματα ζωής

Σ

το χώρο των πολιτιστικών εκδηλώσεων
των ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ, στο Παλαιό Ελαιουργείου, θα βρεθούν -εκτός απροόπτου- σήμερα για μια φωτογράφηση υπέρ της σπουδαίας
πρωτοβουλίας του πανελλήνιου συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «'Άλμα Ζωής»:Τρέχουμε
πιο γρήγορα ...από τη σκιά του, η Περιφερειάρχης
Αττικής, Ρένα Δούρου, ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Γ. Βασιλείου και ο δήμαρχος Ελευσίνας Γ. Τσουκαλάς.

Η ιδέα της φωτογράφησης ανήκει στο σύλλογο
εθελοντών Θριασίου Πεδίου «Άλμα Ζωής» . Το
παρόν θα δώσει επίσης η προϊσταμένη του Αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας κ. Πόπη Παπαγγελή,
αλλά και η πρόεδρος του πανελλήνιου συλλόγου
«Άλμα Ζωής» κ. Κλεοπάτρα Γαβριηλίδου, ενώ
ψυχή της προσπάθειεας για τη συγκέντρωση συμμετοχών στον αγώνα που θα διεξαχθεί την Κυρια

κή 28 Σεπτεμβρίου στις 10.30 το
πρωί με αφετηρία το Ζάππειο ο πρόεδρος του τοπικού συλλόγου κ. Ιωάννης Καλυμνάκης και δεκάδες εθελοντές, που εδώ και μέρες ενημερώνουν τον κόσμο.
Προεγγραφές για τη συμμετοχή στη
διοργάνωση στο Ζάππειο: «Τρέχουμε πιο γρήγορα ...από τη σκιά του»
γίνονται και από το τοπικό σύλλογο
εθελοντών Θριασίου Πεδίου. Το
κόστος συμμετοχής είναι 5 ευρώ, και
περιλαμβάνει το καπελάκι και τη
φανέλα της διοργάνωσης.(πληροφορίες στο τηλ:6978333695).
Διευκρινίζεται ότι για τη μετακίνηση
όσων από την περιοχή
μας θα συμμετάσχουν
στην εκδήλωση του Ζαππείου θα διατεθούν δωρεάν λεωφορεία από την
περιφερειακή
ενότητα
Δυτικής Αττικής , το δήμο
Ελευσίνας, τον τοπικό
σύλλογο «Άλμα Ζωής» και
επιχειρήσεων της περιοχής.
Το «Άλμα Ζωής» είναι μη
Κερδοσκοπικό Σωματείο
και ιδρύθηκε το 1988 από
γυναίκες που είχαν βιώσει
προσωπικά τον καρκίνο
του μαστού.
Η μοναδικότητα του
έγκειται στο ότι τα μέλη του, οι εθελόντριές καθώς
και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι
γυναίκες με καρκίνο του μαστού.
Το όραμα του Συλλόγου «'Άλμα Ζωής» είναι κάθε
γυναίκα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας που θα νοσήσει από καρκίνο του μαστού να έχει πλήρη ψυχοκοινωνική στήριξη και ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν στην υγεία, στην καριέρα της
καθώς και στις διευκολύνσεις που τις παρέχονται

από τις δημόσιες υπηρεσίες. Επίσης, κάθε
γυναίκα σε κάθε γωνία της Ελλάδας να είναι ενημερωμένη για τον καρκίνο του μαστού, για τη
σημασία και τις μεθόδους της έγκαιρής διάγνωσής
του.
Σκοπός του Συλλόγου «'Αλμα Ζωής» είναι:
• Η Οργανωμένη Αλληλοβοήθεια (Pear Support)
• Η Ψυχοκοινωνική Στήριξη τόσο της γυναίκας
που νοσεί, όσο και των μελών της οικογένειάς της
• Η Ενημέρωση του γυναικείου πληθυσμού
πανελλαδικά για τον καρκίνο του μαστού και τις
μεθόδους πρόληψης – έγκαιρης διάγνωσης
• Η Ενημέρωση των γυναικών με καρκίνο του
μαστού για τα Δικαιώματά τους (ασφαλιστικά,
παροχές ταμείων, εργασιακά)
• Η Διεκδίκηση ποιοτικής φροντίδας των ασθενών
Το επιστημονικό του έργο σχεδιάζεται και συντονίζεται από ειδικούς επαγγελματίες ψυχικής υγείας
και εγκρίνεται από πολυμελή Διεπιστημονική Επιτροπή.
Να σημειωθεί επίσης ότι ο Σύλλογος Εθελοντών
Θριασίου Πεδίου συναντήθηκε πρόσφατα με τον
Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Βασιλείου
Ιωάννη και τον επανεκλεγέντα Δήμαρχο Ελευσίνας
Μαγούλας κ. Τσουκαλά Γεώργιο για ευχές επί των
αναλήψεων των καθηκόντων τους, μετά τις τελευταίες εκλογές!!!
(ΟΙ ΦΩΤΟ ΑΠΟ Γ. ΚΑΛΥΜΝΑΚΗ)

ΕΚΑΝΑΝ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΣΕ ΜΕΝΙΔΙ ΚΑΙ ΦΥΛΗ
Κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων

Ε

ντατικές είναι οι εμφανίσεις
αστυνομικών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Δυτικής
Αττικής, Ασφάλειας, Τροχαίας και
Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής
στις περιοχές του μενιδίου και της
Φυλής, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής
Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής για
την πρόληψη και καταστολή της
εγκληματικότητας,
Προχθές πραγματοποιήθηκε νεα
αστυνομική επιχείρηση με την

παρουσία
Δικαστικού
λειτουργού.και την παρουσία Δικαστικού λειτουργού, κατά τη διάρκεια
της οποίας συνελήφθησαν πέντε

άτομα.
Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο των
ερευνών ελέγχθηκαν 68 άτομα και
48 οχήματα και προσήχθησαν

συνολικά εικοσιτρεις ύποπτοι για
εξακρίβωση στοιχείων.
Οι πέντε που συνελήφθησαν τελικά ήταν για τα αδικήματα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών, κλοπής και
διακίνησης λαθραίων τσιγάρων.
Κατασχέθηκαν 1.430 πακέτα
λαθραίων τσιγάρων και καπνού.
Ποσότητα ηρωίνης βάρους 2,2
γραμμ. και ναρκωτικά χάπια.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον
κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
Αθηνών.

