ΘΡΙΑΣΙΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Τιμή : 0,01€

Νέα Προγράμματα εκπαίδευσης
ενηλίκων στο Δήμο Ελευσίνας

Θεματικές ενότητες για
το περιβάλλον
τον πολιτισμό αλλά και
για την υποστήριξη
μεταναστών

«Συζητάμε &
Συνεργαζόμαστε
για το Θριάσιο»
Σελ: 3

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ
ΣΠΕΙΡΑΣ ΜΕ....
ΑΔΥΝΑΜΙΑ
ΣΤΟΥΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
Σελ: 2

Οδηγούσαν οι ίδιοι τα θύματα
στις τράπεζες, προκειμένου να κάνουν
ανάληψη των ποσών που απαιτούσαν

H ανέγερση γηροκομείου
και η αποχέτευση ακαθάρτων
Νέας Περάμου

· Στην αυριανή
συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου
Μεγαρέων

Σελ: 5

Δώρα της
«Αποστολής»
στο 28ο Δημοτικό
Σχολείο Αχαρνών
Σελ: 7

ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Σελ: 2

Επισημαίνει σε εγκύκλιό του προς
τους αρμόδιους φορείς, το υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Δράση δικτύωσης για τη
σκιαγράφηση των αναγκών
και των δυνατοτήτων
της αγοράς εργασίας
και τη δημιουργία
τοπικών συμμαχιών

Ο 2ος Κύκλος συναντήσεων σε
Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Μέγαρα
Deutsche Welle: Τελευταία η Ελλάδα στην κοινωνική δικαιοσύνη

Η υψηλή ανεργία
σημαντικός
παράγοντας αδικίας,
κυρίως για τους νέους

ΣΗΜΕΡΑ Η 1η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ
ΝΕΟΥ Δ.Σ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Σελ: 9

ΔΕΣΦΑ: Τροφοδοτεί με
φυσικό αέριο το διυλιστήριο
των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου

Σελ: 9

κ.2239

ΤΑ SOS
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Σελ: 16

Άνοιξαν οι ουρανοί
στην Αττική

Σελ: 3

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
1ος ΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΤΗΣ ΚΥΜΗΣ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΚΑΝΑ:

ΗΤΤΕΣ ΓΙΑ ΟΚΕ ΚΑΙ ΓΑΣΕ

– Προβλήματα από την
καταιγίδα σε Φυλή και Μενίδι

Σελ: 5

Ανάγκη για κάλυψη
φαρμάκων στο Κοινωνικό
Φαρμακείο Αχαρνών

Σελ: 10-11

Σελ: 7

ΤΑ SOS ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ -ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
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ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014

Ελευσίνα

Θεοφυλακτίδου
Άννα Γ.
Ερμού 82 & Πετράκη, Εφημερία: 08:00 08:00 (Επομένης)
Τηλέφωνο:
2105561723
Ασπρόπυργος

Νέζη Σοφία Χ.
Λ Δημοκρατίας 50,
Τηλέφωνο:
2105580394

Φυλή - Άνω Λιόσια
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Τσακάλωφ Αθανάσιου
14 & Λεβέντη, Έναντι
ΙΚΑ, Άνω Λιόσια,
Τηλέφωνο:
2102484070

Αχαρνές
Σφακιανάκη Φωτεινή
Λεωφόρος
Θρακομακεδόνων
154,
Τηλέφωνο:
2102434055

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΕΡΔΕ
Αγίου Διονυσίου 36,
Εφημερία: 08:00 14:00 & 17:00 - 08:00
(Επομένης)
Τηλέφωνο:
2102441644

Μάνδρα
Μαρτζέλης Χρήστος
Στρ Ρόκκα 56,
Τηλέφωνο:
2105555550

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ:Συννεφιά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:
Από 21 έως 30
βαθμούς Κελσίου

Ο
ΛΟΓΙΙΟ
ΕΟΡΤΟ
ΕΟΡΤ ΟΛΟΓ

Ευφημία, Εύφημη, Εφη, Εύφημος,
Φούλα,Λουντμίλλα

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

Τ

Επισημαίνει σε εγκύκλιό του προς τους αρμόδιους φορείς,
το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

ις αλλαγές που
επήλθαν σε θέματα
μετατάξεων, διορισμών σε νησιωτικούς
δήμους, ένταξης φυσικών
προσώπων σε Προγράμματα Απασχόλησης επιδοτούμενα από τον ΟΑΕΔ,
καθώς και σε διορισμούς
επιτυχόντων με διαδικασίες
επιλογής τακτικού προσωπικού του ΑΣΕΠ, σύμφωνα
με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4250/2014
και του άρθρου 8 του Ν.
4275/2014, επισημαίνει με
εγκύκλιό του προς τους
αρμόδιους φορείς, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Τι ισχύει για μετατάξεις-διορισμούς σε νησιωτικούς
δήμους
Στην εγκύκλιο σημειώνεται, ότι από τη διαδικασία
έγκρισης ΠΥΣ (Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου) εξαιρείται και το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος απασχόλησης που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ.
Επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι δεν εμπίπτουν στους

περιορισμούς προσλήψεων οι διορισμοί σε
νησιωτικούς δήμους.
Επίσης, δεν απαιτείται
πλέον εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της
ΠΥΣ 33/2006 στις υποχρεωτικές μεταφορές
προσωπικού, τις μετατάξεις υπαλλήλων εντός
της ίδιας υπηρεσίας σε
κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, καθώς
και στην περίπτωση
αμοιβαίας μετάταξης
υπαλλήλων του δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ
και των ΝΠΔΔ αυτών, καθώς δεν προκαλούν αύξηση
του αριθμού προσλήψεων.
Επιπλέον, η εγκύκλιος αναφέρει, ότι δεν απαιτείται
απόφαση κατανομής, όταν οι αποφάσεις του ΑΣΕΠ
αφορούν σε αντικαταστάσεις- αναπληρώσεις διοριστέων
(που δεν αποδέχθηκαν τον διορισμό τους) οι οποίοι
περιλαμβάνονται σε προηγούμενες αποφάσεις κατανομής, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση, απαιτείται η προβλεπόμενη από τον νόμο απόφασης κατανομής του
υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΣΠΕΙΡΑΣ ΜΕ....
ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
·

Οδηγούσαν οι ίδιοι τα θύματα στις τράπεζες, προκειμένου
να κάνουν ανάληψη των ποσών που απαιτούσαν
Δρούσαν σε περιοχές της Βορειοανατολικής και Δυτικής Αττικής

Σ

την περιοχή της Αυλίζας
Αχαρνών εξαρθρώθηκε
εγκληματική οργάνωση που
διέπραττε απάτες σε βάρος
ηλικιωμένων ατόμων σε διάφορες περιοχές της Βορειοανατολικής και Δυτικής Αττικής.
Συνελήφθησαν ένας 42χρονος και ένας 30χρονος, κατηγορούμενοι για νομιμοποίηση
εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και παράβαση του Νόμου «περί όπλων»,
και εξιχνιάσθηκαν δεκατέσσερις περιπτώσεις κλοπών.
Όπως προέκυψε από την
έρευνα της Υποδιεύθυνσης
Ασφαλείας Βορειοανατολικής
Αττικής, οι συλληφθέντες από κοινού με άλλους 4 συνεργούς
τους, που αναζητούνται, από 6μήνου και πλέον, είχαν
συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση, η οποία με διαφορετική
σύνθεση κάθε φορά, διέπραττε απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων, κυρίως στις περιοχές της Βορειοανατολικής και
Δυτικής Αττικής.
Ειδικότερα, οι συλληφθέντες χρησιμοποιώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, εντόπιζαν και προσέγγιζαν ηλικιωμένα άτομα και προσποιούμενοι κυρίως τους λογιστές, που τους έστελναν συγγενικά τους πρόσωπα, τους έπειθαν ότι δικαιούνται επιστροφής μεγάλου χρηματικού ποσού από την εφορία, για την
είσπραξη του οποίου απαιτείτο η καταβολή χρημάτων για την
αγορά παράβολου.
Έκαναν τους μπάτλερ!

Στη συνέχεια μετέφεραν με το αυτοκίνητό τα θύματα τους
στις οικίες τους, προκειμένου να τους αποσπάσουν τα χρή-

ματα, αλλά και κοσμήματα σε
περίπτωση που τα χρήματα δεν
επαρκούσαν. Σε μερικές περιπτώσεις οδηγούσαν οι ίδιοι με το
όχημα τους τα θύματα τους σε
τραπεζικά καταστήματα, προκειμένου πραγματοποιήσουν αναλήψεις των χρημάτων που απαιτούσαν.
Μέχρι στιγμής, έχει εξακριβωθεί
ότι με τη μέθοδο αυτή έχουν εξαπατήσει δεκάδες ηλικιωμένους
στη Νέα Χαλκηδόνα, Νέα Ιωνία,
Αγία Παρασκευή, Ίλιον, Μενίδι .
Είχαν αποσπάσει πάνω από
45.000 ευρώ

Συνολικά το χρηματικό ποσό που αποκόμισαν ανέρχεται
στις 45.000 ευρώ.
Σε έρευνα που διενεργήθηκε στις οικίες των συλληφθέντων
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ.
Επτά χρυσές λίρες.
Δώδεκα ρολόγια χειρός.
Πλήθος κοσμημάτων (δακτυλίδια, βραχιόλια, μενταγιόν
κ.α.).Επτά τραπεζικές επιταγές και συναλλαγματικές ύψους
27.150 ευρώ.Ένα γιαπωνέζικο σπαθί με τη θήκη του.
Πέντε κινητά τηλέφωνα.Επίσης κατασχέθηκε ένα Ι.Χ.Ε.
αυτοκίνητο.Οι ανωτέρω έχουν συλληφθεί κατά το παρελθόν
για τα ίδια αδικήματα (απάτες) και σε βάρος τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.
Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε
βάρος τους οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τη συμμετοχή
τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

«Συζητάμε & Συνεργαζόμαστε για το Θριάσιο»
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Δράση δικτύωσης για τη δημιουργία
τοπικών συμμαχιών

Ο 2ος Κύκλος συναντήσεων σε
Ασπρόπυργο , Ελευσίνα και Μέγαρα

Προκειμένου να επιτευχθεί η δικτύωση και συνεργασία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Θριασία - Νέες
Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» με φορείς
της περιοχής του Θριασίου η ΑΜΚΕ «Αθηνά» και το
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου διεξάγουν
κύκλο συναντήσεων με τίτλο: «Συζητάμε & Συνεργαζόμαστε για το Θριάσιο».
Στον κύκλο συζητήσεων καλούνται να συμμετάσχουν
τοπικές επιχειρήσεις, επαγγελματικές οργανώσεις και
εργοδοτικοί φορείς, φορείς και υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμούς προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, μη κυβερνητικές οργανώσεις
και φορείς που υλοποιούν άλλα προγράμματα και λοιποί φορείς προκειμένου να γνωριστούμε, να δικτυωθούμε, να συζητήσουμε και να συνεργαστούμε με στόχο
μας την ενίσχυση της αγοράς εργασίας του Θριασίου
και φυσικά την ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού
ιστού.
Ο πρώτος κύκλος συναντήσεων της Αναπτυξιακής
Σύμπραξης «Θριασία» ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο. Μέσα
από την συμμετοχή εκπροσώπων όλων των επαγγελματικών τομέων και των παραγωγικών τάξεων, καθώς
και μελών της πολιτικής ηγεσίας και κοινωνικών φορέων του Θριασίου Πεδίου εξετάσαμε τη συνεισφορά του
Τοπικού Σχεδίου Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική
Οικονομία και την προώθηση στην απασχόληση γυναικών επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο», καθώς και η
αποτύπωση της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά
εργασίας της περιοχής την τρέχουσα περίοδο μέσα
από την εμπειρία των τοπικών φορέων.
Την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος κύκλος συναντήσεων, όπου θα μας δοθεί η ευκαιρία να αναδείξουμε τα πιθανά πεδία συνεργασίας και να
εργαστούμε πάνω στο πλαίσιο τοπικής συνεργασίας
που προτείνει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριασία». Οι
συναντήσεις έχουν προγραμματιστεί ως εξής:

17.09.2014, 17:30

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου, Αίθουσα
Δημήτριος Καλλιέρης (Αλέκου Παναγούλη 13, Ασπρόπυργος)

18.09.2014, 17:30

Αίθουσα εκδηλώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
(Παγκάλου & Κίμωνος 11,Ελευσίνα)

Νέα Προγράμματα
εκπαίδευσης
ενηλίκων στο Δήμο
Ελευσίνας

ΘΡΙΑΣΙΟ - 3

Θεματικές ενότητες για το περιβάλλον
τον πολιτισμό αλλά και
για την υποστήριξη μεταναστών

Ο

19.09.2014, 17:30

Αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεγάρων "Ο Θέογνις" (28ης Οκτωβρίου 62, Μέγαρα)

Πάρε μέρος και εσύ στην προσπάθεια δημιουργίας ενός
δικτύου στην περιοχή του Θριασίου με πυλώνα την τοπική
ανάπτυξη και επιμέρους άξονες…
·
την προώθηση στην αγορά εργασίας των ωφελουμένων του Τοπικού Σχεδίου Δράσης
·
τη γένεση επαγγελματικών συνεργασιών
·
την σκιαγράφηση των αναγκών και των δυνατοτήτων
της τοπικής αγοράς εργασίας
·
την τόνωση της τοπικής αγοράς εργασίας
·
τη δημιουργία ενός βιώσιμου και δυναμικού τοπικού
δικτύου συνεργασίας
Πληροφορίες στα ακόλουθα στοιχεία:
Α.Σ. «ΘΡΙΑΣΊΑ»,Τηλ: 210 8668365
Ωράριο επικοινωνίας: 10:00-14:00
Email: info@topsa-thriasia.gr Web: www.topsa-thriasia.gr.

ΜΕ ΠΝΕΥΜΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Δήμος Ελευσίνας και το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ελευσίνας στο οποίο θα
υλοποιηθούν εκπαιδευτικά π ρογράμματα Γενικής
Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις
ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.
Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ελευσίνας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
3 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
4 ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
5
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ
6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΗ
7
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ε Υ Α Λ Ω Τ Ω Ν
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ .
Τα
π ροσφερόμενα
προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες
κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή
φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων
«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής
Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και
«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής
Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8,
που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και απ ό εθνικούς
πόρους .
Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο
ΚΔΒΜ Δήμου Ελευσίνας,1Ο ΓΕΛ Ελευσίνας, Τηλ.
2105560023, e-mail: kdvmelefsinas@gmail.com
Δηλώσεις συμμετοχής 15/09/2014 - 30/09/2014
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αχαρνών

Σ

Εκλέχθηκαν τα μέλη των Επιτροπών κι οι εκπρόσωποι της ΠΕΔΑ

ε κλίμα συναίνεσης και συνεργασίας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου η εκλογή
του νέου Προεδρείου και των μελών των Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών.
Με εισήγηση του Δημάρχου Αχαρνών κ Γιάννη Κασσαβού, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη η
κυρία Μαρία Χαριτίδη από τον συνδυασμό της πλειοψηφίας «ΑΧΑΡΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ», η οποία
έλαβε συνολικά 33 σταυρούς προτίμησης.
Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη ο
κος Μιχαήλ Βρεττός, από τον συνδυασμό της μείζονος
μειοψηφίας «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ», ο οποίος έλαβε
συνολικά 23 σταυρούς προτίμησης.

Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη η κα
Όλγα Ποιμενίδου από τον συνδυασμό της ήσσονος μειοψηφίας «ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ», η οποία έλαβε συνολικά 36
σταυρούς προτίμησης.
Η εκλογή των μελών του Προεδρείου συγκέντρωσε την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Το νέο Προεδρείο θα ασκεί τα καθήκοντά του για τα επόμενα δυόμιση έτη.
Αναφερόμενος στην εκλογή της νέας Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: «Η προσωπικότητα της κα Χαριτίδη, η έως
σήμερα αυτοδιοικητική της πορεία, η σοβαρότητα και η
αντικειμενικότητα που τη διακρίνουν αποτελούν εγγύηση ότι θα ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο στις

αυξημένες αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που
απαιτεί η θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Πιστεύω άλλωστε στη δύναμη και στις ικανότητες
των γυναικών συναδέλφων μας».

Στην Οικονομική Επιτροπή εξελέγησαν οι:
Τακτικά μέλη: Κασσαβός Ιωάννης, Κατσούρος Σπύρος, Σιδηρόπουλος Γεώργιος, Παπαδόπουλος Πολύκαρπος, Παλιούρας Αντώνιος, Σεληνά Παναγιώτα,
Καμπόλης Οδυσσέας, Βρεττός Σπυρίδων, Ντούρος
Σωτήριος.
Αναπληρωματικά μέλη: Σαχσανίδου Ελένη, Ορφανίδης Χαράλαμπος, Δασκαλάκης Γεώργιος, Κατάρας Αναστάσιος, Λαζάρου Ιωάννης.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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Τη δημιουργία Ελληνικής Εταιρείας Υδάτων

Τ

Εξετάζει το υπουργείο Υποδομών

η δημιουργία Ελληνικής
Εταιρείας Υδάτων, η οποία
θα δομηθεί με βάση την
ΕΥΔΑΠ και τη στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασία με την ΕΥΑΘ,
εξετάζει το υπουργείο Υποδομών,
μετά την ακύρωση της ιδιωτικοποίησης της τελευταίας από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά και τα
ποσά που εισέπραξε από οφειλές
του Δημοσίου, ενόψει της ιδιωτικοποίησης. Το σχέδιο περιλαμβάνει
και την εμπλοκή του νέου φορέα
στο πεδίο των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης.
Στελέχη του υπουργείου Υποδομών κάνουν λόγο για ευνοϊκή
συγκυρία, καθώς η ιδιωτικοποίηση
των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΘΑ ακυρώθηκε,
οι εταιρείες είναι υγιείς και ότι στόχος είναι η δημιουργία μιας κρίσιμης
μάζας που θα βγει στις αγορές για
να αντλήσει κεφάλαια προκειμένου
να χρηματοδοτήσει τις μεγάλες ανάγκες της χώρας σε υποδομές.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του
«Βήματος», προσεχώς τα συναρμόδια υπουργεία θα εκπονήσουν
ένα εθνικό σχέδιο το οποίο θα κληθεί να υλοποιήσει ο νέος φορέας και
ήδη η ΕΥΔΑΠ επεξεργάζεται σχετικό σχέδιο. Η νέα οντότητα θα στηρι-

χθεί στις ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, θα
συμπράττει με διεθνείς «παίκτες»
και θα εκτελεί επενδυτικά σχέδια με
στόχο τον εκσυγχρονισμό των
δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης
και την προσπόριση κερδών για το
Δημόσιο.
Μεγάλη βάση θα δοθεί στις
συμπράξεις με τον ιδιωτικό
τομέα (ΣΔΙΤ)

Μεγάλη βάση θα δοθεί στις
συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα
(ΣΔΙΤ) μέσα από εταιρείες ειδικού
σκοπού στις οποίες επενδυτές θα
συνεργαστούν με το Δημόσιο προκειμένου να φέρουν τη βέλτιστη διαχείριση και την ανανέωση των
δικτύων.
Στόχος του υπουργού Υποδομών
είναι η συνεργασία της ΕΥΔΑΠ με
την ΕΥΑΘ, η οποία θα μπορούσε
να οδηγήσει ακόμη και σε «γάμο»
διά εξαγοράς, συγχώνευσης ή
απορρόφησης. Δεδομένης και της
παρουσίας του κράτους ως μετόχου, θεωρείται βέβαιον ότι θα επεκταθούν χρονικά οι συμβάσεις
παραχώρησης των εταιρειών με το
Δημόσιο που λήγουν το 2019 και το
2031 αντίστοιχα.
Σε ό, τι αφορά τα δημοτικά δίκτυα,

Συζητά για πρόστιμα
σε Οργανισμούς Κοινής
Ωφέλειας το ΔΣ Ιλίου

Τ

ον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού αλλά και
την επιβολή προστίμων σε Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας για εκσκαφές στους δρόμους του Ιλίου , αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης , που συνεδριάζει την
Πέμπτη .Ειδικότερα , τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι :
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, έτους 2014
Λήψη απόφασης για την υπογραφή των επιταγών, την κίνηση
των λογαριασμών όψεως, τη χρήση της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Τραπεζικής και την εκπροσώπηση γενικότερα έναντι των
τραπεζών του Δήμου
Λήψη απόφασης για την παράταση της οριζόμενης υπό της
συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού για τις ανάγκες συντήρησης δημοτικού φωτισμού και κτιρίων του Δήμου
Λήψη απόφασης για την παράταση της οριζόμενης υπό της
συμβάσεως προθεσμίας που αφορά την προμήθεια «Σίτιση
μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου»
Έγκριση διενέργειας για την προμήθεια που αφορά την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου»
Έγκριση διενέργειας που αφορά την «Προμήθεια γάλακτος
εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου περιόδου 2015
Έγκριση διενέργειας που αφορά την «Προμήθεια τροφίμων
για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου»
Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια καυσίμων έτους
2015»
Έγκριση διενέργειας για την «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2015-2016»
Λήψη Απόφασης Οριστικής παραλαβής ή απόρριψης ειδών
αφορούν την Προμήθεια- εκτύπωση και βιβλιοδέτηση διαφόρων
εντύπων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου
Έγκριση για την επιστροφή ποσού 41.958,42 € χρηματοδοτούμενου έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΣΤΟ Ο.Τ. 740 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Έγκριση για την επιστροφή ποσού 42,21 € κράτησης χαρτοσήμου

σύμφωνα με το δημοσίευμα, ένα
πεδίο το οποίο θεωρείται βέβαιον
ότι ο νέος φορέας θα εμπλακεί θα
είναι οι δημοτικές επιχειρήσεις
ύδρευσης, οι οποίες διέπονται από
ένα ιδιαίτερο καθεστώς που θεσπίστηκε πριν από 30 χρόνια και δεν
τους επιτρέπει να λειτουργήσουν
ως ανώνυμες εταιρείες με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Θα γίνει έλεγχος όχι μόνο των τιμών τους αλλά
και η ποιότητα των υπηρεσιών
τους, καθώς, σύμφωνα με τους ιθύνοντες, υπάρχουν πολλές περιοχές στην Ελλάδα όπου είτε το νερό
της βρύσης δεν είναι πόσιμο είτε
απειλούνται από ερημοποίηση είτε
οι βιολογικοί καθαρισμοί δεν λειτουργούν.
Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υποδομών, το Δημόσιο έχει
επενδύσει για ύδρευση και αποχέτευση στην Ελλάδα - εκτός Αθηνών
και Θεσσαλονίκης - άνω του 1,2
δισ. ευρώ την τελευταία εικοσαετία.

Το υπουργείο Υποδομών αναθερμαίνει την υπόθεση της ΕΥΔΑΠ
Νήσων, η οποία υπόσχεται λύσεις
στο πρόβλημα της ύδρευσης, της
αποχέτευσης,
της
συλλογής
ομβρίων υδάτων και της διαχείρισης αποβλήτων στα νησιά.

Έγκριση απευθείας ανάθεσης σε εταιρεία παροχής Αερίου
Αττικής Α.Ε.
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων
για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και προσωπικού της ίδιας
κατηγορίας για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2014
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των θέσεων στους οποίους επιτρέπεται η υπαίθρια διαφήμιση, σύμφωνα με το Ν.
2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α’/08.10.2001)
Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην ΕΥΔΑΠ, για
εκσκαφές από οργανισμούς κοινής ωφελείας, σύμφωνα με το
άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος
Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην ΔΕΔΗΕ Α.Ε.,
για εκσκαφές από οργανισμούς κοινής ωφελείας, σύμφωνα με
το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος
Λήψη απόφασης για την εξαίρεση των φορτηγών οχημάτων
του Δήμου από την απαγόρευση διέλευσης των φορτηγών σε
διάφορους δρόμους του Δήμου.
Λήψη απόφασης για διόρθωση ασυμφωνίας στην οδό Ικάρου
μεταξύ των Ο.Τ. 169 – 171 σε βαθμό τροποποίησης
Λήψη απόφασης για τροποποίηση σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ.
1102 – 1103 επί των οδών Μανωλάδος και Σφακίων από
«Χώρο Σχολείου» σε δύο επί μέρους χρήσεις: α) Οικοδομήσιμος Χώρος και β) έγκριση της εφαπτόμενης στους ως άνω
χώρους οδούς Θήρας ως «πεζόδρομου»
Λήψη απόφασης για τροποποίηση σχεδίου στο Ο.Τ. 729 σε
οικόπεδο του Δήμου Ιλίου αλλαγή χρήσης από Οικοδομήσιμος
Χώρος σε «Χώρο Βρεφονηπιακού Σταθμού»
Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 05/2014
μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟ
ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Ο.Τ. 2146α ΚΑΙ 2057α ΠΡΩΗΝ
20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 07/2014
μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 2019 κ.α.

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014

Σε εξέλιξη έρευνα
της αστυνομίας

Ένοπλη ληστεία
στα ΚΤΕΛ Κηφισού

Ήταν δέκα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι όταν
δύο άγνωστοι εισέβαλαν χθες στον σταθμό των
ΚΤΕΛ στον Κηφισό και κατευθύνθηκαν στα εκδοτήρια όπου με την απειλή όπλου εξανάγκασαν τους
υπαλλήλους να τους δώσουν τα λεφτά του ταμείου.
Εν συνεχεία διέφυγαν με μηχανή η οποία ωστόσο στη συνέχεια ανετράπη.
Στην ευρύτερη περιοχή είναι από χθες το απόγευμα σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για τον
εντοπισμό και τη σύλληψή τους.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3
Στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής εξελέγησαν οι:

Τακτικά μέλη: Κασσαβός Ιωάννης, Γιαννακόπουλος
Δημήτριος, Πεδιαδίτης Στέργιος, Μιχαηλίδης Δημήτριος, Παντελιά Ευαγγελία, Ποιμενίδης Γεώργιος,
Χριστοπούλου Σοφία, Γκιζέλης Γρηγόριος, Ξαγοράρης Νικόλαος.
Αναπληρωματικά μέλη: Στάθης Τοπαλίδης, Πολυμενέας Παναγιώτης, Συρινίδης Θεόδωρος, Κατάρας
Αναστάσιος, Μπράχου Αναστασία.
Εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΑ

Από την πλευρά της πλειοψηφούσας παράταξης,
τακτικά μέλη, εξελέγησαν οι Κασσαβός Ιωάννης,
Ρούσσας Κωνσταντίνος, Σιδηρόπουλος Γεώργιος,
Κατσούρος Σπυρίδων, Παπαδόπουλος Πολύκαρπος. Αναπληρωματικό μέλος ο Ποιμενίδης Γεώργιος.
Από τον συνδυασμό της μείζονος μειοψηφίας «Για
την Πόλη μας» τακτικό μέλος εξελέγη ο Σωτήριος
Ντούρος, μετά από κλήρωση αφού ισοψήφησε με
τον Αναγνωστόπουλο Παναγιώτη. Αναπληρωματικό
μέλος ο Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης.
Από τον συνδυασμό «Αχαρνέων Ελπίδα» τακτικό
μέλος εξελέγη ο Βρεττός Σπυρίδων.
Από τον συνδυασμό «Νέα Δύναμη» τακτικό μέλος
εξελέγη η Ποιμενίδου Όλγα.

ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ
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Ημέρα μνήμης και καθαριότητας στο Ολυμπιακό Χωριό

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 10 ετών από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, το Ολυμπιακό
Χωριό έβαλε τα… καλά του και υποδέχθηκε πολίτες και εθελοντές που γύρισαν τον χρόνο πίσω!

Η

ομάδα
Εθελοντών
«Αθήνα 2004», η ομάδα
Πολιτικής Προστασίας
του Ολυμπιακού Χωριού και των
Αχαρνών και ο Δήμος Αχαρνών,
διοργάνωσαν από κοινού και υπό
την αιγίδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, εθελοντική
δράση για τον καθαρισμό και την
αισθητική αναβάθμιση της πράσινης ζώνης και των κοινόχρηστων
χώρων του Ολυμπιακού Χωριού,
με σκοπό να θυμηθούν όλοι τις
στιγμές του 2004.
Η εκδήλωση έγινε την Κυριακή (14/9) με την
παρουσία του Προέδρου της ΕΟΕ κ. Σπύρου
Καπράλου και του νέου Δημάρχου Αχαρνών κ.
Γιάννη Κασσαβού, ενώ μέσα σε δύο ώρες μαζεύτηκαν τόνοι σκουπιδιών που έδωσε άλλη εικόνα στον
χώρο.
Οκτώ μικρές πλατείες και όλη η Πράσινη Ζώνη
καθαρίστηκαν με στόχο την ευαισθητοποίηση της
Πολιτείας αλλά και των κατοίκων του Χωριού για
την αναβίωση του Ολυμπιακού Πνεύματος και της
κληρονομιάς των Αγώνων της «Αθήνα 2004» και
για να εκπονηθεί ένας επιχειρησιακός σχεδιασμός
για την αξιοποίηση, συντήρηση και διαφύλαξη του
πράσινου αυτού χώρου προς όφελος των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
Ο Σπύρος Καπράλος ευχαρίστησε τους εθελοντές

και ανακοίνωσε την μεγάλη γιορτή για τα «10 Χρόνια ΑΘΗΝΑ 2004» που θα γίνει το Σάββατο 4
Οκτωβρίου και θα δώσει και επίσημα το έναυσμα
για να γίνει ένα νέο ξεκίνημα στο Ολυμπιακό
Χωριό.
Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με
συλλόγους και σχολεία του Ολυμπιακού Χωριού,
τον Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών, την Ομάδα
Eθελοντών του Let's do it Greece , τους εθελοντές
του Ινστιτούτου Ομάδα για τον Κόσμο - Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+, το 1ο Σύστημα Προσκόπων
Θρακομακεδόνων, τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο
Αττικής ''ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ'', τον Αθλητικό Σύλλογο
''Αθηνά'', τον Αθλητικό Σύλλογο ''Φοίβος'', τους
Εθελοντές Οικολόγους Αττικής, την ομάδα WAVE
και τα μέλη της ομάδας γεωτεχνικών ΣΥΝΕΡΓΕΙΑHELLENIC GARDEN TEAM.

Άνοιξαν οι ουρανοί
στην Αττική

– Προβλήματα από την
καταιγίδα σε Φυλή και Μενίδι
Σε ποτάμια μετετράπησαν αρκετοί δρόμοι εχθές
σε προάστια της Αττικής, από την σφοδρή καταιγίδα που ξέσπασε εχθές το μεσημέρι.
Ιδιαίτερα έντονη ήταν η βροχόπτωση στην Φυλή,
το Μενίδι, την Κηφισιά και το Νέο Ηράκλειο αλλά
κυρίως στον Βύρωνα και στους δήμους που είναι
στους πρόποδες του Υμηττού.
Σύμφωνα με την Εθνική μετεωρολογική Υπηρεσία, η κακοκαιρία στην Αθήνα θα εξασθενίσει από
σήμερα , όμως θα συνεχιστεί σε Μακεδονία και την
Θεσσαλία.

H ανέγερση γηροκομείου και η αποχέτευση ακαθάρτων Νέας Περάμου

·

Στην αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαρέων

αρχείο
„????? ????????? ???Γηροκομείου , η έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης του έργου:
Αποχέτευση ακαθάρτων Νέας Περάμου,
και πολλά άλλα ζητήματα θα αναλυθούν
στην αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαρέων, η οποία θα
ξεκινήσει στις 20:30

H

Ημερήσια διάταξη
Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του
δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «ΗΡΟΔΩΡΟΣ»
Δήμου Μεγαρέων.
Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.

Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του
δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Μεγαρέων».
Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του
δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Μεγαρέων».
Εκλογή δύο Δημοτικών Συμβούλων εκ
της μειοψηφίας για την συμμετοχή τους
στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν αυτή
λειτουργεί ως Συλλογικό Πειθαρχικό
Όργανο.
Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως
μελών του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.

Ορισμός τριών
λαϊκών μελών της
Κοσμητείας Ι.Ν.
Κοιμητηρίου
πόλεως
Μεγάρων.
Ορισμός μελών
επιτροπής τιμήματος εκποιουμένων δημοτικών
ακινήτων για την
τρέχουσα δημοτική περίοδο (1-914 έως 31-8-19).
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου
εκ της πλειοψηφίας ως αναπληρωτή του Δημάρχου στην τριμελή επιτροπή χορήγησης
βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές
λαϊκών αγορών.
Συγκρότηση επιτροπής επιλύσεως
δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών έτους 2014.
Ορισμός πληρεξουσίου για την έκδοση
και υπογραφή των επιταγών και για
ανάληψη και κατάθεση χρημάτων της
Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.
Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως
μελών επιτροπής παραλαβής έργων
αξίας μικροτέρας των 5.869,40 € έτους
2014.
Διόρθωση και συμπλήρωση της 138/14
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί
συγκρότησης επιτροπής οριστικής παρα

λαβής του έργου: «Ανάπλαση παιδικών
χαρών Δήμου Μεγαρέων».
Διόρθωση και συμπλήρωση της
139/14 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «8ο
Νηπιαγωγείο και ΑΠΧ- κλειστό Γυμναστήριο Μεγάρων».
Διόρθωση και συμπλήρωση της
140/14 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου:
«Κατασκευή ξύλινου πατώματος
(παρκέ) στο κλειστό Γυμναστήριο Ν.
Περάμου».
Διόρθωση και συμπλήρωση της
141/14 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του
έργου: «Δημιουργία υπαίθριου χώρου
πολλαπλών δραστηριοτήτων».
Διόρθωση και συμπλήρωση της
142/14 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του
έργου: «Διαρρύθμιση του κτιρίου ΜΟΜ
με προδιαγραφές λειτουργίας ως Δημοτικό Ωδείο».
Έγκριση
2ου
Α.Π.
και
2ου
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του Υποέργου 1: «Ανέγερση Γηροκομείου θέση Κ.Φ. 557 του
Δήμου Μεγαρέων» της πράξης με κωδικό Ο.Π.Σ. «380324».
Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης
του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων
Νέας Περάμου».
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Αρκετό κόσμο προσέλκυσε
η φθινοπωρινή εκδήλωση
των τριτέκνων Φυλής

ΤΟ Π Ι Κ ΕΣ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

ΜΕΛΩΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Από τις χορωδίες των ΚΑΠΗ
Μάνδρας, Ερυθρών και Βιλίων

Ο

Θερινός Κινηματογράφος «Άστρον» φιλοξένησε πριν λίγες ημέρες τις χορωδίες των ΚΑΠΗ
Μάνδρας, Ερυθρών, Βιλίων, Ελευσίνας και
Αυλώνας, που παρουσίασαν τον καλύτερο τους εαυτό
και ένωσαν τις προσπάθειες τους σε εξαιρετικά όμορφες και μελωδικές παρουσίες!
Η ζωντάνια και η όρεξη περίσσευαν με τους παρευρισκόμενους να διευρύνουν το νου και να εξαγνίζουν την
ψυχή τους…Με τον ζήλο τους και την απέραντη αγάπη
τους προς το καλό και ανόθευτο ελληνικό τραγούδι,
ταξίδεψαν και αιφνιδίασαν ευχάριστα όλους όσους βρέθηκαν εκεί, στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων
«Ζερβονικόλεια 2014».
Τον κατάμεστο χώρο του κινηματογράφου, τον δονούσαν τα αδιάκοπα και ενθουσιώδη χειροκροτήματα των
εκατοντάδων ακροατών που απολάμβαναν στο έπακρο
την σπάνια καλαισθητική συγκίνηση.

Η φθινοπωρινή εκδήλωση του Συλλόγου Τριτέκνων
Φυλής στέφθηκε με επιτυχία και με ανακοίνωσή τους τα
μέλη ευχαριστούν τον κόσμο που ανταποκρίθηκε στο
κάλεσμα τους, την πολιτική ηγεσία του Δήμου Φυλής &
ιδιαιτέρως τους χορηγούς μας οι οποίοι - κάθε φορά κάνουν το αδύνατο δυνατό για αυτόν τον Σύλλογο.

ΧΟΡΗΓΟΙ :
1) Ελαστικά service & Εμπορία Ταραμίγκος Αντώνης
2) Ασφαλιστικά Γραφεία Μουές Παναγιώτης
3) Καφετέρια "Τυφλόμυγα"
4) Πιτσαρία -Καφέ "Alessio"
5 ) Ζαχαροπλαστείο "Αγρινιώτης"
6) Καλαμάδικο Κατρίνη Μαρία
7) Ζαχαροπλαστείο Βασιλόπουλο Σπύρο
7) Ψητοπωλείο "Ο Νίκος" Κεραμμυδάς Νικόλαος
8) Φούρνος Καφέτζης Σπύρος
9) Εκτυπώσεις - Αφίσα Βιβλιοπωλείο "Γραφή"-Ελένη Παππού
10) Φωτογραφία-Βίντεο Λίτσα -Βαγγέλης.

Τέλος εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστές στον κ.
Μιχαιλίδη Μάριο Συγγραφέα & τον Ειδικό Επιστήμονα
& Αντιδήμαρχο Κύριο Σχίζα Αθανάσιο !!!!!

Με τον καθιερωμένο Aγιασμό που τελέστηκε στα σχολεία όλων των βαθμίδων
της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής,
παρουσία του Αντιδημάρχου Σπύρου
Μπρέμπου της Προέδρου του Τοπικού
Συμβουλίου Χασιάς Ελένης Λιάκου, του
Προέδρου των Παιδικών Σταθμών Βαγγέλη Σταματάκου και του Τοπικού Συμβούλου Χασιάς Τάσου Νίκα, ξεκίνησε
την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου η νέα σχολική χρονιά 2014-2015.
Το «παρών» στον Αγιασμό του Λυκείου, έδωσε και ο επικεφαλής της Δημοτι

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014

"The Lady and the tramps"
- Συναυλία Jazz την Πέμπτη
στα Αισχύλεια

Έ

να ταξίδι στην παγκόσμια μουσική σκηνή
από την Nina Simone,τη Shara Vaughan
και την Merylin Monroe, μέχρι τους Pink
Martini, την Adele, τη Zaz και βέβαια τη σύγρονη
μουσική σκηνή της Ελλάδας, με ιδιαίτερο ήχο

κής Παράταξης ΕΥ ΠΟΛΙΣ Γιώργος
Αβράμης.
Οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής
βρέθηκαν κοντά στα παιδιά τους γονείς
και τους εκπαιδευτικούς κι αντάλλαξαν
μαζί τους θερμές ευχές για μια καλή χρονιά γεμάτη υγεία και γνώσεις.
Ο Αντιδήμαρχος Σπύρος Μπρέμπος
χαιρετίζοντας τους μαθητές τους συμβούλεψε να προσέχουν τα σχολεία επισημαίνοντας πως στην ουσία, είναι το
δεύτερο σπίτι τους.
«Αυτά τα σχολεία έχουν κατασκευαστεί

Όλοι και όλες, οι περίπου 30 εκφραστές του καλού
ελληνικού τραγουδιού, με την σιγουριά που δίνει η ωριμότητα και η υπευθυνότητα, κατέπληξαν με την άρτια
φωνητική και ενόργανη μουσική τους πληρότητα αλλά
και με την άριστη επιλογή του ρεπερτορίου τους!
Με τη παρουσία τους τίμησαν τη βραδιά, ο Δήμαρχος
Μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Γεώργιος Δρίκος, ο πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Σαμπάνης
καθώς και στελέχη της Δημοτικής Αρχής.

και ''φρέσκες ''διασκευές. Η ιστορία μιας γυναίκας που μεταμορφώνεται από “Λαίδη“σε “Αλήτισσα”, στη σκηνή με τη συμμετοχή πέντε εξαιρετικών
μουσικών! Συγκινεί, διασκεδάζει, εξιτάρει ... Μια
παράσταση πρόκληση ...
Ασπασία Θεοφίλου
Πλήκτρα - Φωνητικά : Κώστας Σέγγης
Τύμπανα: Πέτρος Πελέλης
Μπάσο:Πόλυς Πελέλης
Κιθάρα - Φωνητικά:Κιμωνας Πολλάτος
Τρομπέτα - Κρουστά : Πάνος Βλάχος
Μουσική επιμέλεια: Μάριος Τσικνής
Επιμέλεια Προγράμματος: Βαγγέλης Συρόπουλος
Ενορχήστρωση : Πόλυς Πελέλης

Παλαιό Ελαιουργείο - Παραλία Ελευσίνας, στις
18/9/14 Ώρα έναρξης: 20:30
Εισ. 12€ - Φοιτ. 5€

Κοντά σε μαθητές κι εκπαιδευτικούς
των Σχολείων της Χασιάς
βρέθηκαν αντιδήμαρχοι της Φυλής

με τον μόχθο των γονιών σας και θα
πρέπει να τα προσέχετε ώστε να τα
βρουν όπως τα βρήκατε εσείς και τα
αδέλφια σας που θα ακολουθήσουν»
τόνισε χαρακτηριστικά.
Ο Αντιδήμαρχος όπως και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής,
είχαν εγκάρδια συνομιλία και με τους
Διευθυντές των διδακτηρίων,
Γιούλη Παπαθανασίου (Διευθύντρια

Νηπ ιαγωγείου), Χρυσούλα Κρεμύδα
(Διευθύντρια Δημοτικού), Παναγιώτη
Μασούρη (Διευθυντή Γυμνασίου)
και Γεωργία Ρούπα (Διευθύντρια
Λυκείου) από τους οποίους ζήτησαν
συνεργασία με την υπόσχεση να είναι
στο πλευρό τους για την αντιμετώπιση
οποιουδήποτε προβλήματος ανακύψει
κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ‘’ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ’’
Μια μεγάλη αλυσίδα για το Greece
Race for the Cure 2014 σχημάτισαν
η Περιφερειάρχης Αττικης,
ο αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής,
αιρετοί του δήμου Ελευσίνας
αρχαιολόγοι και εθελοντές

Ο

Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου, θεωρεί
υποχρέωση του, να ευχαριστήσει την Περιφερειάρχη μας κ. Ρένα Δούρου, και τους υπόλοιπους φίλους και φίλες, για την ανταπόκριση τους στο
κάλεσμα τους και την συμμετοχή τους, στη φωτογράφηση που γίνεται κάθε χρόνο για τις ανάγκες της συμμετοχής μας στον αγώνα Greece Race for the Cure
2014 στο Ζάππειο, με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής.
Η φωτογράφηση πραγματοποιήθηκε με την Περιφερειάρχη κ. Ρένα Δούρου, με τον Αντιπεριφερειάρχη
κ. Βασιλείου Γιάννη, την κ. Ελισάβετ Τασούλη Περιφερειακή Σύμβουλος Νοτίου Τομέα, τον Αντιδήμαρχο
Ελευσίνας Μαγούλας κ. Τσάτση Δημήτρη, την Δημοτική
Σύμβουλο κ. Βασιλείου Μαρία, τον υπεύθυνο στα Πολιτιστικά του Δήμου Ελευσίνας κ. Καμπάνη
Γαβριήλ, την Πρόεδρο του Πανελλήνιου
Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού
και φίλη κ. Κλεοπάτρα Γαβριηλίδου, την κ.
Καλλιόπη Παπαγγελή Αρχαιολόγο, Επιμελήτρια Υπεύθυνη για τον Αρχαιολογικό
Χώρο και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ελευσίνας, την καλή μας φίλη και γνωστή μας
Εικαστικό κ. Μαίρη Ζυγούρη και όλες τις
Εθελόντριες και Φίλες του Συλλόγου Εθελοντών Θριασίου Πεδίου!!!
Η παρουσία τους στους χώρους που
διεξάγονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις,
Αισχύλεια 2014 του Δήμου Ελευσίνας,
σκοπό έχει την αφύπνιση και ευαισθητοποίηση του κόσμου σε τέτοια σοβαρά
γεγονότα.
Οι στόχοι μας και οι δραστηριότητες μας
Οι φωτογραφίες είναι από τον Σύλλογο και τον Γ. Καλυμνάκη
είναι κοινοί, έχουμε κοινούς στόχους και

Ανάγκη
για κάλυψη
φαρμάκων
στο Κοινωνικό
Φαρμακείο
Αχαρνών

Το Κοινωνικό Φαρμακείο
του Δήμου Αχαρνών, για
την κάλυψη των αναγκών
των ωφελούμενων της
δομής έχει μεγάλη ανάγκη
για τα σκευάσματα:
PLAVOGREL 75mg PENRAZOL 20mg
Τα σκευάσματα θα παραδίδονται στο
Κοινωνικό Φαρμακείο,
επί της οδού Αγ. Τριάδος
86 & Εσπερίδων.

δραστηριότητες στην Πολιτική Προστασία, στην Κοινωνική Πολιτική, στα Πολιτιστικά κ.λ.π.
Η μέχρι σήμερα συνεργασία του Συλλόγου μας με
Δήμο και Αντιπεριφέρεια είναι άψογη και αυτό ευχόμαστε να συνεχιστεί για το καλό του τόπου μας και των
κατοίκων της, η τελευταία ανταπόκριση τους στο κάλεσμα μας, μας γέμισε χαρά και ελπίδες πως θα έρθουν
ακόμα καλύτερες ημέρες στην περιοχή μας.
Για την Περιφέρεια, Αντιπεριφέρεια και Δήμο θέλουμε
να τους τονίσουμε πως… δεδομένης της ευαισθησίας
που επιδείξατε στο κάλεσμα αλλά και για τις επισκέψεις
σας στους πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους
της πόλης μας, εύλογα μας καλλιεργείται την βεβαιότητα
ότι και σε μελλοντικές μας παρόμοιες δράσεις θα έχουμε
ξανά και την συμπαράσταση σας και τη συμμετοχή σας.
Σας ευχαριστούμε θερμά!!!
Για τον Σύλλογο Εθελοντών Θριασίου Πεδίου
Ο Πρόεδρος Γιάννης Καλυμνάκης

Δώρα της «Αποστολής»
στο 28ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών

Δ

ώρα στους μαθητές του 28ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών μοίρασε
την προηγούμενη Παρασκευή ο
Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, ο οποίος επισκέφθηκε το σχολείο συνοδευόμενος από τον
Γενικό Διευθυντή του Φιλανθρωπικού
Οργανισμού «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών κ. Κωνσταντίνο Δήμτσα.
Τον Μητροπολίτη κ. Αθηναγόρα και τον κ.
Δήμτσα υποδέχθηκαν η Διευθύντρια του
Δημοτικού Σχολείου κ. Καμπώλη με το
εκπαιδευτικό προσωπικό και τους ενημέρωσαν για τις δυσχερείς λειτουργικές συνθήκες μάθησης των παιδιών σε λυόμενα
κτίρια αιθουσών αλλά και το βιοτικό επίπεδο 3.000 ανθρώπων που διαβιούν στην
περιοχή Καποτά στο Μενίδι.
Η διαβίωση των ανθρώπων καθίσταται
δύσκολη σε λυόμενα κοντέινερ που φιλοξενούν σεισμόπληκτους, Ρωσοπόντιους και
Ρομά.

« Η καθημερινή βιοπάλη πλαισιώνεται
από κυκεώνα προβλημάτων και ελλείψεων» υπογράμμισε ο Σεβασμιώτατος κ. Αθηναγόρας και τόνισε: « Η Εκκλησία θα σταθεί
αρωγός στις ανάγκες όσων υποφέρουν με

γνώμονα να μπορέσουμε να ελαφρύνουμε τον σταυρό κάθε οικογένειας.
Σήμερα είμαστε εδώ να προσφέρουμε την αγάπη μας, την ευλογία
μας στα παιδιά , να τους ευχηθούμε καλή πρόοδο και καλή χρονιά».
Ο κ. Δήμτσας ανέφερε ότι: « η
Αποστολή στο μέτρο των δυνατοτήτων της θα είναι στη διάθεση
όποιας ανάγκης μπορεί να εξυπηρετηθεί δίνοντας έμφαση στα θέματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι
μαθητές. Η νέα σχολική χρόνια
επεσήμανε να γίνει αφετηρία δημιουργικής προσέγγισης στη μάθηση, στη γνώση, θέτοντας γερές
βάσεις και υγιή θεμέλια για το μέλλον».
Ο Μητροπολίτης επισκέφθηκε με τον κ.
Δήμτσα τις τάξεις των μαθητών, τους ευχήθηκαν για την νέα σχολική χρονιά και μοίρασαν σχολικές τσάντες με γραφική ύλη.
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ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΣ
- Τι σχεδιάζει το
υπουργείο Εργασίας

Μ

ε ουσιαστικότερη αλλαγή την σταδιακή αντικατάσταση του ΕΚΑΣ, η
ηγεσία του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας προχωρά στον επανασχεδιασμό της προνοιακής πολιτικής, με
στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση
παροχών περίπου 5 δισ. ευρώ.
Κύκλοι του υπουργείου ξεκαθαρίζουν ότι οι
χαμηλές συντάξεις δεν θα κοπούν και ότι τα
κατά μέσο όρο 150 ευρώ του ΕΚΑΣ θα συνεχίσουν να καταβάλλονται κανονικά μέσω του
εγγυημένου εισοδήματος σε συνδυασμό με
άλλες παροχές. Μάλιστα αφήνουν ανοικτό το
ενδεχόμενο εάν η εφαρμογή του εγγυημένου
εισοδήματος και για τους συνταξιούχους δεν
είναι έτοιμη από 1/1/2015, τότε θα συνεχιστεί
κανονικά η καταβολή του ΕΚΑΣ με τη σημερινή μορφή.
Η καθολική εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος εντός του 2015, άλλωστε,
προϋποθέτει την εξεύρεση κονδυλίων ύψους
έως και 1 δισ. ευρώ, που θα προκύψουν από
την αναδιάρθρωση των υπόλοιπων προνοιακών παροχών.
Η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου με καθυστέρηση αναμένεται να ξεκινήσει τελικά τον
Οκτώβριο σε 13 δήμους της χώρας, όπου
αναμένεται να καλυφθεί το 7% του πληθυσμού τους.
Η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου, με κόστος
30 εκατ. ευρώ, θα κρατήσει έξι μήνες, ενώ
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στην πλήρη εφαρμογή του μέτρου οι ωφελούμενοι θα είναι 700.000 και το κονδύλι θα
κυμαίνεται από 850 εκατ. έως 1 δισ. ευρώ.
Το σχέδιο αναδιάρθρωσης της κοινωνικής
πολιτικής περιλαμβάνει τρεις κεντρικούς άξονες. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, στο
υπουργείο έχει συσταθεί ειδική ομάδα για την
εξέταση του θέματος, καθώς η αναδιάρθρωση των προνοιακών επιδομάτων και ο διαχωρισμός παροχών κοινωνικής ασφάλισης από
τις παροχές αλληλεγγύης αποτελούν μνημονιακή υποχρέωση για την οποία τρέχουν
ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα με την εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων αλλαγών έως
το τέλος του έτους.
Οι αρμόδιοι έχουν στα χέρια τους την πρώτη
καταγραφή των επιδομάτων από τον ΟΟΣΑ
που ξεπερνούν αυτή τη στιγμή τα 100 και
καταβάλλονται από τα υπουργεία Εργασίας,
Υγείας, Παιδείας, Οικονομικών και Ανάπτυξης.
Την τεχνογνωσία για την υλοποίηση του
σχεδίου θα παρέχει ομάδα από την Παγκόσμια Τράπεζα με την οποία αναμένεται να
συνεργαστεί ομάδα επιστημόνων από ελληνικό πανεπιστήμιο.
Τελικός στόχος είναι να καταγραφεί η αποτελεσματικότητα χορήγησης των επιδομάτων, η
στόχευση τους, αλλά και σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει αλληλοκάλυψη και στη συνέχεια
να κατηγοριοποιηθούν και να ξαναμοιραστούν στους δικαιούχους.
Στον δεύτερο άξονα εντάσσονται οι πολιτικές στήριξης της οικογένειας. Σήμερα, εκτός
από τα επιδόματα τέκνων που καταβάλλονται
από τον ΟΓΑ, με βάση εισοδηματικά κριτήρια,
υπάρχει και μια σειρά επιδομάτων που καταβάλλεται από το υπουργείο Παιδείας.
Στον τρίτο άξονα περιλαμβάνονται μια σειρά
ειδικών προγραμμάτων στήριξης, για παράδειγμα αστέγων, μεταναστών, Ρομά κ.λπ.
Ήδη προωθείται για πρώτη φορά ένα ιδιαίτερα καινοτόμο πρόγραμμα που προβλέπει
τη στέγαση, σίτιση και φροντίδα 1.200 ατόμων που σήμερα ζουν σε ξενώνες ή ακόμη
και στους δρόμους.
Προβλέπει επίσης την κατάρτιση, την εργασιακή ένταξη των ωφελούμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα καθώς και τη δυνατότητα δημιουργίας δικής τους επιχείρησης.

Το υπουργείο Εργασίας θα καλύπτει έως και
11.000 ευρώ για κάθε άστεγο, ενώ το πρόγραμμα αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή
εντός του 2014 και έχει συνολικό προϋπολογισμό 9,4 εκατ. ευρώ, το οποίο θα ανακοινώσει ο υφυπουργός Εργασίας Β. Κεγκέρογλου.

«Φέσι» 282,7 εκατ. ευρώ
στο οκτάμηνο από ακάλυπτες
επιταγές και συναλλαγματικές

Σ

τα 222,8 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν
οι ακάλυπτες επιταγές στο οκτάμηνο
του 2014 - Στο ίδιο διάστημα, οι απλήρωτες συναλλαγματικές έφτασαν τα 59,9
εκατ. ευρώ
Στα 222,8 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι
ακάλυπτες επιταγές στο οκτάμηνο του 2014,
σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τειρεσίας ΑΕ.
Στο ίδιο διάστημα, οι απλήρωτες συναλλαγματικές έφτασαν τα 59,9 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας τα «φέσια» στην αγορά στα 282,7 εκατ.
ευρώ.
Πιο αναλυτικά, οι ακάλυπτες επιταγές έφτασαν τα 1.593 τεμάχια τον Αύγουστο, συνολικής αξίας 24,11 εκατ. ευρώ και τα 15.040
τεμάχια στο 8μηνο, αξίας 222,8 εκατ. ευρώ.
Οι ακάλυπτες επιταγές παρουσίασαν αύξηση 3,58% σε επίπεδο τεμαχίων και 29,88%
σε επίπεδο ποσού, σε σύγκριση με τον
προηγούμενο μήνα.
Ωστόσο, έναντι της αντίστοιχης περυσινής
περιόδου σημειώθηκε σημαντική μείωση
τεμαχίων σε ποσοστό 45,93% και συνολικού
ποσού 35,32%.
Επίσης, τον Αύγουστο, οι συναλλαγματικές
που δεν εξοφλήθηκαν, έφτασαν τα 4.324
τεμάχια, συνολικής αξίας 7,083 εκατ. ευρώ,
ενώ στο οκτάμηνο διαμορφώθηκαν στα
38.415 τεμάχια, αξίας 59,9 εκατ. ευρώ.
Σε μηνιαία βάση, οι απλήρωτες συναλλαγματικές (σε τεμάχια) υποχώρησαν 6,65%,
ενώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή
περίοδο υποχώρησαν κατά 28%, ενώ σε
ποσά μειώθηκαν 3,59% στο μήνα και 17,64%
στο έτος.

Έως τις 24 Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις δήμοι, περιφέρειες και φορείς του δημοσίου

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ενσωμάτωση
ΑΠΕ σε Δημοτικά κτίρια και μικρά νησιά

Μ

έχρι τις 24 Οκτωβρίου
μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις οι
δήμοι, οι περιφέρειες και οι
φορείς του δημοσίου για την
χρηματοδότηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε
Δημόσια, Δημοτικά κτίρια και σε
μικρά νησιά. Για το λόγο αυτό
πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα ημερίδα με
θέμα «Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014». Η
Ημερίδα διοργανώθηκε στην Αθήνα από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και τα Υπουργεία Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος -Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής.
Η ημερίδα αφορούσε την προκήρυξη για την υποβολή
προτάσεων προς χρηματοδότηση από τον Χρηματοδοτικό
Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, για την

ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Δημόσια, Δημοτικά κτίρια και σε
μικρά νησιά.
Στόχος της ημερίδας
ήταν η άμεση ενημέρωση και ενεργοποίηση των φορέων για
υποβολή προτάσεων
προς χρηματοδότηση
μέχρι 24 Οκτωβρίου
2014. Το ποσοστό
χρηματοδότησης είναι
100%. Το πρόγραμμα αυτό παρουσιάζει μεγάλο για τους
Δημόσιους, Δημοτικούς φορείς καθώς και για τους φορείς
του ευρύτερου Δημόσιου τομέα (Πανεπιστήμια, Λιμενικά
Ταμεία, ΔΕΥΑ κ.λ.π.).
Το ΚΑΠΕ είναι ο λειτουργός του προγράμματος. Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη υπάρχουν στην
ιστοσελίδα www.cres.gr/kape/index.htm.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(ΝΠΔΔ)
ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Aγ. Μαρίνης 2
(3ος οροφος)
19300
ΤΑΧ.ΚΩΔ.:
THΛ.: 2132006532
FAX.: 2132006524
e-mail.: laskou.a@aspropyrgos.gr
Ασπρόπυργος
15/09/2014

Αρ.Πρωτ.531
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για εκμίσθωση
Σχολικού
Κυλικείου
του
1ου
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας
εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου διακηρύσσει ότι: προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με
ενσφράγιστες προσφορές
για την εκμίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του 1ου
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
για έξι χρόνια.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο
γραφείο της Σχολικής Επιτροπής που διατηρεί στο
τρίτο όροφο επί της Αγ.
Μαρίνης 2 ,παρουσία της
Επιτροπής Διενέργειας του
Πλειοδοτικού Διαγωνισμού
της Εκμίσθωσης
την 30
Σεπτεμβρίου
2014 ημέρα
Τρίτη
και ώρα 13π.μ.
Τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα
κατατίθενται στο γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι να
απευθύνονται στο γραφείο
της Σχολικής Επιτροπής στο
τηλέφωνο 2132006532 κατά
τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Μεταφορτώσετε την προκήρυξη από τον ηλεκτρονικό ιστό"http://www.aspropyrτοπο
gos.gr"
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ Ι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΕΡΑ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
16 & 17

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
- Τρίτη 16/9/14: Μέγας

Πανηγυρικός Εσπερινός
μετ΄αρτοκλασίας ώρας
7:00 μ.μ.

- Τετάρτη 17/9/14:

Ακολουθία του Όρθρου

και Θεία Λειτουργία ώρα
7:00 έως 9:30 π.μ.

ΔΕΣΦΑ: Τροφοδοτεί με φυσικό αέριο
το διυλιστήριο των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου
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Ξεκίνησε από το ΔΕΣΦΑ η
τροφοδότηση των ΕΛΠΕ
Ασπ ροπ ύργου με φυσικό
αέριο την περασμένη Τετάρ
τη. Το διυλιστήριο Ασπροπ ύργου
χρησιμοποιεί,
πλέον, ως καύσιμο το φυσικό
αέριο για τη λειτουργία δύο
αεριοστρόβιλων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας και της
μονάδας Fuel Gas.
Η συμφωνία του έργου
μεταξύ των δύο εταιρειών
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υπογράφηκε τον Μάιο του
2014 και η ολοκλήρωσή του
πραγματοποιήθηκε από το
ΔΕΣΦΑ στον προγραμματισμένο χρόνο.
Το έργο π εριελάμβανε
εργασίες μετατροπών και
αναβάθμισης του υφιστάμενου ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού του Μετρητικού
/ Ρυθμιστικού σταθμού του
ΔΕΣΦΑ στον Ασπρόπυργο.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΡΩΤΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Σήμερα η πρώτη συνεδρίαση του νέου
Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου, η
οποία έχει ορισθεί για τις 19:30 μ.μ.
Θέματα που θα συζητηθούν είναι :
η εκλογή διοικητικών συμβουλίων σε
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου & Ιδιωτικού
Δικαίου , ο ορισμός μελών σε Επιτροπές,
ενώ αναμένεται να τεθούν εκτός ημερησίας διάταξης κι άλλα θέματα .

Κωνσταντίνος
Ξιφαράς

Η σύνδεση του
διυλιστηρίου με το
Εθνικό Σύστημα Φυσικού
Αερίου συμβάλλει μεταξύ
άλλων στην ανάπτυξη της
οικονομίας

Ο διευθύνων σύμβουλος
του ΔΕΣΦΑ, κ. Κωνσταντίνος
Ξιφαράς, δήλωσε: «Η σύνδε

ση του διυλιστηρίου των
ΕΛΠΕ Ασπροπύργου με το
Εθνικό Σύστημα Φυσικού
Αερίου αποτελεί ένα έργο
επωφελές και για τις δύο
εταιρείες, διότι, αφενός, συμβάλλει στην αύξηση της κατανάλωσης του φυσικού αερίου
και, αφετέρου, στην αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας
της εγχώριας βιομηχανίας
και στην ανάπτυξη της ελλη

AΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
« Οικο νο μ ική
ενίσχ υσ η
τ ης Τ .Α. μ έσω
φορ ο λο γικ ών
εσόδ ων »

«Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
μεταφέρθηκαν
αρμοδιότητες
χωρίς αυτές να συνοδεύονται
από τους απαραίτητους πόρους,
με αποτέλεσμα να γίνει δύσκολη
η ζωή των Δημάρχων και των
Περιφερειαρχών, αλλά πολύ
περισσότερο να αποξενώσει
τους πολίτες από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση» τόνισε στην αρχή
της απάντησής του, σε σχετική
δημοσιογραφική ερώτηση, κατά
τη διάρκεια της συνέντευξης
Τύπου, που παραχώρησε από
την Δ.Ε.Θ., ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Αλέξης Τσίπρας, για να συμπληρώσει, αναφερόμενος στα οικονομικά της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το

πρόγραμμα του Κόμματός του
γι' αυτήν:
«Στόχος μας οι πόροι για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση να φτάσει
τους Ευρωπαϊκούς μέσους
όρους. Τα έσοδα των Δήμων και
των Περιφερειών θα προέρχονται από τα φορολογικά έσοδα,
μέσω από ένα Ειδικό Ταμείο
Σύγκλισης, ώστε οι πόροι αυτοί
να διανέμονται σωστά, βάσει της
οικονομικής κατάστασης του
Δήμου ή της Περιφέρειας. Δεν
είναι δυνατό ένας πλούσιος
Δήμος να παίρνει περισσότερα
χρήματα, από έναν φτωχότερο».
Ο κ. Τσίπρας στη συνέχεια της
απάντησής του, έκανε ιδιαίτερη

νικής οικονομίας».
Σημειώνεται ότι, πέραν της
ολοκλήρωσης του έργου
σύνδεσης του διυλιστηρίου
των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου,
υλοποιείται το έργο σύνδεσης με φυσικό αέριο και του
διυλιστηρίου των ΕΛΠΕ
Ελευσίνας, το οποίο προβλέπεται να ολοκληρωθεί από
το ΔΕΣΦΑ στο τέλος του
2014.

αναφορά στο ρόλο των πολιτών, κατά τη διαδικασία επιλογής
των "τοπικών αρχόντων", κάνοντας λόγο για «μελετημένη και
προσεγμένη ψήφο» αυτών, για
να ολοκληρώσει την απάντησή
του για την Τ.Α., λέγοντας:
«Πιστεύουμε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αλλάζουμε το καθεστώς της ετεροδιοίκησης».
Υπενθυμίζεται ότι, από το
«Βελλίδειο», και κατά την βασική
ομιλία του, ο κ. Τσίπρας αναφερόμενος στο πρόγραμμα του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, έκανε λόγο για προώθηση της περιφερειακής συγκρότησης, με συνολική αντικατάσταση
του «Καλλικράτη» με ένα νέο
θεσμικό πλαίσιο για την Αυτοδιοίκηση, που θα ολοκληρωθεί στο
τέλος της αυτοδιοικητικής περιόδου και σταδιακή αύξηση των
πόρων της, καθώς και έκδοση
ειδικών "ομολόγων έργου", για
αναπτυξιακές
πρωτοβουλίες
των Φορέων της, από τη νεοσυσταθείσα Ειδική Αναπτυξιακή
Τράπεζα.
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
1ος ΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΤΗΣ ΚΥΜΗΣ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΣΚΑΝΑ:
ΗΤΤΕΣ ΓΙΑ ΟΚΕ ΚΑΙ ΓΑΣΕ

Δ Η Μ Ο Σ Θ Ε Ν Η Σ Α Β ΡΑ Μ Ι Δ Η Σ

φινάλε όμως ένα τρίποντο του Μάντζαρη στο
τέλος της επίθεσης 17’’ πριν την λήξη έκρινε το
τελικό αποτέλεσμα υπέρ του Πανελευσινιακού με
52-58.
Δεκάλεπτα: 17-21, 33-41, 44-54, 52-58
ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ (Παπαθεοδώρου): Τζάκσον 9, Λιακόπουλος 2, Πόποβιτς 4, Μενουδάκος 1, Μαυροειδής, Ψαθάς 9 (3), Μελισσαράτος 2, Κακιούζης 6,
Τσαλδάρης 5 (1), Ντούβνιακ 9 (1), Γιούιν 4.

Ο

Πανελευσινιακός έκλεισε την παρουσία
του στο τουρνουά της Κύμης, κατέκτησε
την πρώτη θέση καθώς επικράτησε της
Νέας Κηφισιάς με 52-58.
Η ομάδα του Γιώργου Σκαραφίγκα παρουσιάστηκε πιο ορεξάτη από την πρώτη κιόλας περίοδος
και κατέφερε καθώς προχώραγε η φιλική αναμέτρηση να αυξήσει την διαφορά της ακόμα και
στους δέκα πόντους και το 44-54 στο τέλος της
τρίτης περιόδου.
Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου στην τελευταία
περίοδο ανέβασε στροφές με αντεπίθεση διαρκείας και έχοντας δεχθεί μόλις έναν πόντο σε 9:30
λεπτά, οι παίκτες της ΑΕΝΚ κατάφεραν να πλησιάσουν στους 3 πόντους(52-55) 50’’ πριν το

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Σκαραφίγκας): Κόξ, Τσακαλέρης 10, Βασιλόπουλος 6 (2), Αθανασούλας 8
(1), Μάρκοβιτς 4 (1), Μάρει 15, Μάντζαρης 10 (2),
Αβραμίδης 5.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
Κύμη-Πανελευσινιακός 66-73
Νέα Κηφισιά-ΚΑΟΔ 73-59

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου
Κύμη-Νέα Κηφισιά 65-81
Πανελευσινιακός-ΚΑΟΔ 90-81

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
ΓΣ Κύμης-ΚΑΟΔ 77-78
Νέα Κηφισιά-Πανελευσινιακός 52-58

***Οι φωτό είναι του Χρήστου Σεφερλή απο το Δυνατά
και Αθλητικά.

Για την 1η αγωνιστική της 1ης φάσης του κυπέλλου
ΕΣΚΑΝΑ ο ΟΚΕ και ο ΓΑΣΕ γνώρισαν την ήττα απο την
Βουλιαγμένη και Πειραικό. Αναλυτικά:

ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ –ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ 61-78
Δεκάλεπτα : 17-21, 27-41, 38-60, 61-78
Διαιτητές: Φάκωνας Σταγιάνος
ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ (Μαυρογιάννης): Αντωνίου 13(1) , Στεφάνου 8(1) , Παπαϊωάννου , Παραλής 5, Καρράς 12(1)
, Μπρέμπος 4, Κοσκινάς 15 , Λάσκος 4, Μαρούγκας ,
Νερούτσος
ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ (Ποτόσογλου , Πέτσας)Σαρρής 2, Μοσχολιός 9(1) , Ποτόσογλου 7, Πατμανίδης 4(1) , Ζέγγος
19(1) , Χεργκελετζής 13, Πρινέας 2, Κατσούρης Γ. 8(1)
, Αγγελέτος 3, Ανδρουλάκης 3, Κατσούρης Β. 3(1),
Καρανδρέας 5

ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 41-43
Διαιτητές: Φάκωνας , Σταγιάνος
ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Τσιγκανάς , Διολέτης) : Μπακογιάννης , Τηγάνης 8(1) , Αντωνάρας 17 , Πατάλας 1 , Χρήστου 2, Παπαχριστοδούλου , Νάσης , Ντάφας , Δασκαλάκης 1, Αρβανίτης 3(1), Κουρίλας , Λιώρης 8(2)
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (Σκουζής): Τσάβαλος 6 , Οικονόμου
3(1) , Κυριακόπουλος 19(2), Κυριακού 3, Κυριακούδης
, Παουτσέλης 2, Σφυρής 1, Θωμόπουλος , Αλεξιάς 3,
Γεωργιάδης 6(1) , Δημόπουλος

Η κλήρωση της β’ φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας. Ποια είναι τα ζευγάρια

Πραγματοποιήθηκε στα αγραφεία της ΕΠΟ η κλήρωση της
β΄φλάσης του κυπέλλου Ελλάδος.
Οι 14 ομάδες της Β’ Εθνικής
που πήραν την πρόκριση από
την α’ φάση ενώνονται με τους
18 της Σούπερ Λίγκας!
Υπ ενθυμίζουμε ότι απ ό τη
δεύτερη κατηγορία συνεχίζουν
οι:
Απ όλλων
Καλαμαριάς,
Ζάκυνθος, Ολυμπιακός Βόλου,
ΑΕΚ,
Ηρακλής,
Ηρακλής
Ψαχνών, Φωστήρας, Απόλλων
Σμύρνης, Αιγινιακός, Τίρναβος,
Εθνικός Σερρών, Χανιά, Ερμιονίδα, Παναχαϊκή.
Η κλήρωση έγινε με τις ομάδες
χωρισμένες σε τέσσερα γκρουπ
δυναμικότητας. Στο πρώτο θα
τοποθετήθηκαν οι ομάδες της
Σούπερ Λίγκας που πήραν τις 8
π ρώτες θέσεις την π ερσινή
σεζόν, για να ακολουθήσουν στο
δεύτερο αυτές που τερμάτισαν
από την 9η έως τη 16η θέση.

Τα γκρουπ δυναμικότητας:
1ος όμιλος
1. Ολυμπιακός
2. Πανιώνιος
3. Φωστήρας
4. Παναχαϊκή
1η αγωνιστική (23,24,25/09)
Πανιώνιος – Φωστήρας
Παναχαϊκή – Ολυμπιακός
2η αγωνιστική (28,29,30/10)
Ολυμπιακός – Πανιώνιος
Φωστήρας – Παναχαϊκή
3η αγωνιστική (02,03,04/12)
Φωστήρας – Ολυμπιακός
Πανιώνιος - Παναχαϊκή

2ος όμιλος
1. ΠΑΟΚ
2. ΠΑΣ Γιάννινα
3. Κέρκυρα
4. Απόλλων 1926
1η αγωνιστική (23,24,25/09)
ΠΑΣ Γιάννινα – Κέρκυρα
Απόλλων 1926 – ΠΑΟΚ
2η αγωνιστική (28,29,30/10)
ΠΑΟΚ – ΠΑΣ Γιάννινα

Κέρκυρα – Απόλλων 1926
3η αγωνιστική (02,03,04/12)
Κέρκυρα – ΠΑΟΚ
ΠΑΣ Γιάννινα - Απόλλων 1926
3ος όμιλος
1. ΟΦΗ
2. Skoda Ξάνθη
3. Νίκη Βόλου
4. Ζάκυνθος
1η αγωνιστική (23,24,25/09)
Skoda Ξάνθη – Νίκη Βόλου
Ζάκυνθος – ΟΦΗ
2η αγωνιστική (28,29,30/10)
ΟΦΗ – Skoda Ξάνθη
Νίκη Βόλου – Ζάκυνθος
3η αγωνιστική (02,03,04/12)
Νίκη Βόλου – ΟΦΗ
Skoda Ξάνθη - Ζάκυνθος

4ος όμιλος
1. Λεβαδειακός
2. Πλατανιάς
3. Εθνικός Σερρών
4. Ηρακλής
1η αγωνιστική (23,24,25/09)

Πλατανιάς – Εθνικός Σερρών
Ηρακλής – Λεβαδειακός
2η αγωνιστική (28,29,30/10)
Λεβαδειακός – Πλατανιάς
Εθνικός Σερρών – Ηρακλής
3η αγωνιστική (02,03,04/12)
Εθνικός Σερρών – Λεβαδειακός
Πλατανιάς - Ηρακλής
5ος όμιλος
1. Ατρόμητος
2. Πανθρακικός
3. ΑΕΚ
4. Ηρακλής Ψαχνών
1η αγωνιστική (23,24,25/09)
Πανθρακικός – ΑΕΚ
Ηρακλής Ψαχνών – Ατρόμητος
2η αγωνιστική (28,29,30/10)
Ατρόμητος – Πανθρακικός
ΑΕΚ – Ηρακλής Ψαχνών
3η αγωνιστική (02,03,04/12)
ΑΕΚ – Ατρόμητος
Πανθρακικός
Ηρακλής
Ψαχνών

6ος όμιλος
1. Εργοτέλης
2. Βέροια
3. Ερμιονίδα
4. Απόλλων Σμύρνης
1η αγωνιστική (23,24,25/09)
Βέροια – Ερμιονίδα
Απόλλων Σμύρνης – Εργοτέλης
2η αγωνιστική (28,29,30/10)
Εργοτέλης – Βέροια
Ερμιονίδα – Απόλλων Σμύρνης
3η αγωνιστική (02,03,04,12)
Ερμιονίδα – Εργοτέλης
Βέροια - Απόλλων Σμύρνης

7ος όμιλος
1. Αστέρας Τρίπολης
2. ΑΕΛ Καλλονής
3. Τύρναβος
4. Αιγινιακός
1η αγωνιστική (23,24,25/09)
ΑΕΛ Καλλονής – Τύρναβος
Αιγινιακός – Αστέρας Τρίπολης
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ΑΓΙΑΣΜΟ
Ο ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

συνάμα και περήφανα,
την
αγωνιστική
του
πορεία έχοντας στο πλευρό του όλους και όλες τις
Ελευσίνιες!

Ο Π ΡΟΠΟ ΝΗΤ ΗΣ ΜΙΧ .
ΚΑΤ ΣΑΦ ΑΡΟ Σ ΜΕ ΤΟΝ Γ ΙΟ ΤΟ Υ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Παρασκευή 19
Σεπτεμβρίου στις 18:00
στο γήπεδο "Γεώργιος
Ρουμελιώτης" θα τελεστεί
αγιασμός για τη νέα
ποδοσφαιρική περίοδο!
Θα είναι ιδιαίτερη η τιμή
και μεγάλη η χαρά μας να
έχουμε όλες και όλους
τους φίλους της ομάδας
μαζί μας!

***Μια νέα ποδοσφαιρική χρονιά ξεκινά και η
ιστορική ομάδα της Ελευσίνος, πλήρως ανανεωμένη, διοικητικά και ποδοσφαιρικά, υπόσχεται σε
όλους τους Ελευσίνιους
αλλά και σε όλους τους
φίλους του ποδοσφαίρου
μια καλή αγωνιστική
περίοδο!
Τη σημερινή δύσκολη
για όλους εποχή ο
"ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ "
έχοντας το ιστορικό βάρος
των 86 χρόνων παρουσίας στους ώμους του,
ξεκινά ταπεινά αλλά

Η διοίκηση της ομάδος
έχει ήδη συγκροτηθεί σε
σώμα με την παρακάτω
σύνθεση

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α
Μ Α Κ Ρ Η Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Β
ΓΕΩ ΡΓΟΥΛΕΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Γ Ε Ν . Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤ Ε Α Σ
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΠ.ΔΗΜΟΣ.ΣΧΕΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Τ Σ Α Λ Κ Ι Τ Ζ Ι Δ Η Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ Α ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ Β ΓΚΙΩΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ
ΑΞΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Σ
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ
ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ε Φ Ο Ρ Ο Σ
Κ Α Ρ Κ Α Μ Π ΑΤ Σ Η Σ
ΦΩΤΙΟΣ
ΜΕΛΗ
Δ.Σ.
Κ Α Ρ Μ Π Ο Ν Η Σ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛ.
ΜΕΛΗ
Β Ο Λ Ο Β Ο Τ Σ Η Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κ Ο Ρ Ο Β Ε Σ Η Σ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ

H ΑΕΡΟΒΙΚΗ - TO PILATES KAI H YOGA
TOY ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ
Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα τμήματα
ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ - PILATES - YOGA KAI
OΡΘΟΣΩΜΙΚΗΣ.
Στο χώρο τού 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ :
Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη στις 15:00
Στο χώρο τού ΣΤΑΔΙΟΥ : πρωϊνά στις 9:00
& απογευματινά στις 19:00
ΥΠΕΥΘΥΝΗ : ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
Από 1η Οκτωβρίου ξεκινούν τα τμήματα με στόχο
την προετοιμασία και την ενίσχυση της προσπάθειας
των παιδιών, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
ώστε να επιτύχουν σε ανώτατα τμήματα, όπως
Γυμναστική Ακαδημία και Στρατιωτικές.
Υπεύθυνη Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής :
ΤΗΛ:6977406810

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ RSX ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΙ 470 ΑΝΔΡΩΝ

Σε 6 κατηγορίες ξεκίνησαν στο Σανταντέρ
της Ισπανίας οι αγώνες πρόκρισης για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 στο Ρίο.
Μέχρι τώρα οι αθλητές μας πάνε πολύ καλά
στα RSX Ανδρών και 470 Ανδρών και είναι
κοντά στην πρόκριση στα Λέιζερ Στανταρντ
και Λειζερ Ραντιαλ.
Στα RSX Ανδρών τρέχουν 98 σκάφη και
έχουν γίνει 4 ιστιοδρομίες. Ο Β.Κοκκαλάνης
έχει τερματίσει 6,4,1,5 και με 10 βαθμούς είναι
3ος. Προκρίνονται οι πρώτες 18 χώρες.
Στα RSX Γυναικών έχουν γίνει 5 ιστιοδρομίες
και τρέχουν 54 σκάφη. Η Α.Σκαρλάτου είναι 47η και προκρίνονται οι πρώτες 13 χώρες.
Στα 470 Ανδρών μετά από την 1η κούρσα οι Π.Καμπουρίδης-Ε.Παπαδόπουλος είναι 5οι και οι
Π.Μάντης –Π.Καγιαλής 17οι σε 73 σκάφη. Περνάνε οι πρώτες 13 χώρες.
Στα 470 Γυναικών επίσης μετά από 1 κούρσα οι Δ.Παγίδα – Α.Α.Στρατηγίου είναι 47ες σε 54 σκάφη.
Προκρίνονται οι πρώτες 10 χώρες.
Στα Λέιζερ Στάνταρντ έχουν γίνει 5 ιστιοδρομίες και τρέχουν 147 σκάφη. Προκρίνονται οι πρώτες 23
χώρες και ο Α.Μπουγιούρης είναι 53ος και η Ελλάδα σαν χώρα 24η.
Στα Λέιζερ Ραντιαλ τρέχουν 120 σκάφη και επίσης έχουν γίνει 5 κούρσες. Με την 30η θέση της
Β.Καραχάλιου η Ελλάδα είναι 22η και περνάνε οι πρώτες 19 χώρες.
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Κατάσχεση επικίνδυνου προς
κατανάλωση βόειου κρέατος

Βόειο κατεψυγμένο κρέας, προέλευσης Πολωνίας, συνολικού
βάρους 97 κιλών, το οποίο κρίθηκε μη ασφαλές - ακατάλληλο
για ανθρώπινη κατανάλωση, εντοπίστηκε από ελεγκτές τροφίμων του Τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής
Ενότητας Πειραιά.
Συγκεκριμένα, μετά από ενημέρωση, μέσω του Ευρωπαϊκού
συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης (RASFF) για τα τρόφιμα, εντοπίστηκε και δεσμεύτηκε σε εγκεκριμένη ψυκτική αποθήκη, στο Πέραμα, η παραπάνω ποσότητα κρέατος.
Στη δεσμευθείσα ποσότητα κατεψυγμένου βόειου κρέατος
προέλευσης Πολωνίας, μετά από εργαστηριακό έλεγχο, διαπιστώθηκε η ύπαρξη του αντιβιοτικού οξυτετρακυκλίνη*, σε
συγκεντρώσεις υψηλότερες των ανώτατων επιτρεπτών ορίων.
Μετά τα παραπάνω, το συγκεκριμένο προϊόν κρίθηκε μη
ασφαλές - ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, αποσύρθηκε από την αγορά και καταστράφηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της κτηνιατρικής νομοθεσίας.

*Το συγκεκριμένο αντιβιοτικό χορηγείται σε ζώα όταν είναι εν ζωή, είτε
για την αντιμετώπιση κάποιας ασθένειας ή και για αύξηση του μυικού
βάρους. Για να απορροφηθεί από τον οργανισμό του ζώου απαιτείται
περίπου ένα 20ημερο και εν συνεχεία μπορεί να γίνει η σφαγή. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις έχει διαπιστωθεί ότι δεν τηρείται αυτός ο
χρονικός περιορισμός.

Συνελήφθησαν στην Ελλάδα έξι μέλη
διεθνούς κυκλώματος πλαστογραφίας
Στο πλαίσιο επιχείρησης υπo την εποπτεία
της EUROPOL

Eξι μέλη διεθνούς κυκλώματος πλαστογραφίας και διακίνησης εγγράφων χωρών του Σένγκεν (διαβατήρια, ταυτότητες, κλπ) συνελήφθησαν
στην Ελλάδα, από αστυνομικούς της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης υπo την εποπτεία της
EUROPOL, με την κωδική ονομασία «GEO», την οποία οργάνωσε η
Γερμανική Αστυνομία στη Βαυαρία και συμμετείχαν οι διωκτικές αρχές
της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Σουηδίας
και της Τσεχίας.
Συνολικά συνελήφθησαν 38 άτομα στις παραπάνω χώρες, από δε την
ΕΛΑΣ έγιναν έρευνες σε πέντε σπίτια στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και
στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου και συνελήφθησαν τα έξι άτομα, γεωργιανής υπηκοότητας.
Όπως έγινε γνωστό, τα μέλη του παράνομου δικτύου, χρησιμοποιώντας εταιρείες ταχυμεταφορών, έστελναν με δέματα τα πλαστά έγγραφα
σε παραλήπτες (κυρίως γεωργιανής ή ρωσικής υπηκοότητας), σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και εξασφάλιζαν έτσι τη διαμονή τους στις
χώρες αυτές, χωρίς νόμιμη άδεια παραμονής.
Από τους έξι συλληφθέντες στην Ελλάδα, οι τρεις κατηγορούνται για
πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και οι
υπόλοιποι διότι στερούνταν των απαραίτητων εγγράφων για τη νόμιμη
παραμονή τους στη χώρα.

Αύξηση 13,6% στις εκδοτικές δραστηριότητες
Μειωμένος ο τζίρος των υπηρεσιών
στο β΄ τρίμηνο 2014

Πτωτικά κινήθηκε ο τζίρος, το β΄ τρίμηνο εφέτος σε
σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013, στην πλειονότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στον τομέα των υπηρεσιών στη χώρα, σύμφωνα με τα
στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Ειδικότερα, μείωση καταγράφηκε στον δείκτη κύκλου
εργασιών στις επιχειρήσεις, διοικητικών δραστηριοτήτων γραφείου και στις υπηρεσίες δραστηριοτήτων υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις (37,6%), δραστηριοτήτων αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων παροχής τεχνικών συμβουλών (37%), δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων και δραστηριοτήτων παροχής πληροφόρησης (13,6%), νομικών και
λογιστικών δραστηριοτήτων (9,2%), πληροφορικής
(9%), δραστηριοτήτων καθαρισμού (8,3%), διαφήμισης, έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων κοινής γνώμης (8%), τηλεπικοινωνιών (7,1%), δραστηριοτήτων
σχετικών µε την απασχόληση (5%) και δραστηριοτήτων σχετικών µε την παροχή προστασίας και τη διενέργεια έρευνας (2%).
Στον αντίποδα, αύξηση σημείωσε ο δείκτης κύκλου
εργασιών στις επιχειρήσεις, άλλων επαγγελματικών,
επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (14,6%),
εκδοτικών δραστηριοτήτων (13,6%), δραστηριοτήτων
παροχής συμβουλών διαχείρισης (9%) και ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών δραστηριοτήτων (0,9%).

ΕΛΛΑΔΑ-ΕΛΛΑΔΑ

Προωθείται η αγορά νέων
πυροσβεστικών αεροσκαφών

Επαφές Κικίλια - Μαξίμου για την οριακή
κατάσταση στη δασοπυρόσβεση

Την αγορά νέων
π υροσβεστικών
αεροσκαφών για
την αντικατάσταση
των
παλιών
τύπου Canadair
215 φέρεται να
ζητά και να προωθεί τις τελευταίες
ημέρες ύστερα και από αρχική συνεννόηση με το Μέγαρο
Μαξίμου ο υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Βασίλης Κικίλιας.
Μία τέτοιου είδους αγορά που μπορεί να εκτοξευθεί στα 200
εκατ. ευρώ κρίνεται πλέον επιτακτική καθότι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «του χρόνου λόγω παλαιότητας του
στόλου -ορισμένα από αυτά είναι ηλικίας περίπου 40 ετώνκινδυνεύουμε να έχουμε μόνο οκτώ πυροσβεστικά αεροπλάνα διαθέσιμα από τα 21 που ήταν μέχρι προ τριετίας
ολόκληρος ο στόλος μας. Και αυτό σημαίνει εκτεταμένες
καταστροφές από πυρκαγιές ακόμη και σε ήπιες κλιματολογικές συνθήκες».
Σημειώνεται ότι το ζήτημα αγοράς νέων πυροσβεστικών
αεροσκαφών έχει τεθεί πολλές φορές στο παρελθόν, όμως
είτε υπήρχαν απαγορευτικές εισηγήσεις των αρμοδίων είτε
το κόστος σε τελική φάση διερεύνησης κρινόταν απαγορευτικό λόγω βεβαίως και της οικονομικής κρίσης,.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2007 που είχε τεθεί πάλι το ίδιο
ζήτημα είχε συνταχθεί έκθεση της Πολεμικής Αεροπορίας στην αρμοδιότητά της είναι τα πυροσβεστικά αεροσκάφηπου πρότεινε τα αεροπλάνα αυτά να διατηρηθούν ακόμη έξι
ως δέκα χρόνια.
Όπως ενδεικτικά μνημονευόταν σε αυτήν την έκθεση, «σε
βάθος χρόνου, τουλάχιστον εξαετίας, δεν θα επηρεαστεί η
λειτουργικότητα και η δομική ακεραιότητα και δεν θα αντιμετωπιστούν μείζονα προβλήματα υποστήριξης των έξι αεροσκαφών Canadair 215» που αγοράστηκαν το 1976.
Αντίστοιχα διαπιστώνεται ότι τα υπόλοιπα οκτώ ιδίου τύπου

ΕΡΓΑΝΗ: Μόνο το 7,69% των μισθωτών
αμείβεται με κατώτατο μισθό

Μόνο το 7,69% των εργαζόμενων, από το σύνολο των
1.371.450 μισθωτών, αμείβεται στο ύψος του κατώτατου
μισθού, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού
Συστήματος «Εργάνη» του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.
Η πλειοψηφία των μισθωτών αμείβεται με μισθούς μεγαλύτερους από το βασικό, ενώ το 22,86% λαμβάνει μηνιαίο
μισθό από 1.000 έως 1.500 ευρώ.
Σε ότι αφορά την εξέλιξη των μεγεθών της ανεργίας, τα ίδια
στοιχεία δείχνουν σταθεροποίηση των μεγεθών και εμφανείς τάσεις αποκλιμάκωσης, με τον φετινό Αύγουστο να
εμφανίζει θετικό πρόσημο προσλήψεων, παρότι πρόκειται
για μήνα που ιστορικά παρουσιάζει συνήθως αρνητικές
επιδόσεις σε ό,τι αφορά στις ροές απασχόλησης.
Συγκεκριμένα, οι αναγγελίες πρόσληψης τον Αύγουστο
ήταν κατά 1.311 θέσεις περισσότερες από τις απολύσεις.
Συνολικά, και σε επίπεδο οκταμήνου Ιανουαρίου - Αυγούστου το 2014, δημιουργήθηκαν 190.883 νέες θέσεις μισθωτής εργασίας, επίδοση η οποία θεωρείται σημαντικά υψηλότερη από αυτή του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος
πέρυσι - 102.580 θέσεις εργασίας - και η υψηλότερη επίδοση αντίστοιχου οκταμήνου από το 2001 μέχρι σήμερα.
Υπέρ της συνεχούς αύξησης των μισθών, τάσσεται με
δηλώσεις του ο Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, Γιάννης Βρούτσης, σημειώνοντας, όμως,
ότι οι αυξήσεις αυτές, θα πρέπει «να ακολουθούν την
άνοδο της παραγωγικότητας και τις επιδόσεις της οικονομίας».«Στο παρελθόν αυτός ο κανόνας παραβιάζονταν
συχνά» τονίζει ο κ. Βρούτσης και προσθέτει, ότι «ο αυθαίρετος προσδιορισμός των κατώτατων μισθών έξω και
πέρα από τα πραγματικά δεδομένα της οικονομίας, γυρνούσε σε βάρος των ίδιων των εργαζομένων
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αεροσκάφη που προστέθηκαν στον στόλο το 1984 δεν αναμένεται, σύμφωνα με την έκθεση, να αντιμετωπίσουν προβλήματα «σε βάθος χρόνου τουλάχιστον δεκαετίας». Ωστόσο η κατάσταση θεωρείται τώρα -δηλαδή επτά χρόνια μετάοριακή και ήδη υπάρχουν κινήσεις ώστε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας να κινήσει τις διαδικασίες για την αγορά νέων
αεροσκαφών.

Ταμειακό πλεόνασμα 2,317 δισ. στο οκτάμηνο

Στα 30.222 εκατ. ευρώ τα έσοδα του
τακτικού προϋπολογισμού

Στα 2,317 δισ. ευρώ ανήλθε το ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού στο οκτάμηνο
Ιανουαρίου - Αυγούστου 2014.
Το ποσό αυτό προκύπτει εφόσον συμπεριληφθούν στους
σχετικούς υπολογισμούς τα έσοδα από τη μεταφορά των
αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από τις
κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και αφαιρεθούν
έσοδα από την αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών,
καθώς και δαπάνες που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών και τη συμμετοχή της Ελλάδας στον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης.
Χωρίς αυτές τις προσαρμογές, το ταμειακό αποτέλεσμα της
κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 2.612 εκατ.
ευρώ, έναντι ελλείμματος 9.041 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη
περίοδο του 2013.
Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 30.222 εκατ. ευρώ, από 28.768
εκατ. ευρώ πέρυσι.
Σε αυτά περιλαμβάνεται ποσό ύψους 1.310 εκατ. ευρώ από
αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών, ενώ δεν περιλαμβάνονται 62 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.
Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού,
στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου
311 εκατ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και δαπάνες ύψους 451 εκατ.
ευρώ που αφορούν τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, διαμορφώθηκαν σε 32.899
εκατ. ευρώ, από 38.824 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2013.

(αυξάνοντας την ανεργία)
και των επιχειρήσεων, αλλά
και ολόκληρων κλάδων που
αφανίστηκαν μη μπορώντας να αντέξουν το σκληρό
διεθνή ανταγωνισμό».
«Για αυτόν ακριβώς τον
λόγο» συνεχίζει ο κ. Βρούτσης «πρόσφατα δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο μηχανισμό καθορισμού του κατώτατου
μισθού στην Ελλάδα.
Ο νέος μηχανισμός, υιοθετώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σύμφωνα με τα καλύτερα Ευρωπαϊκά πρότυπα,
θα διαμορφώνει τον κατώτατο μισθό ύστερα από κοινωνική διαβούλευση, λαμβάνοντας όμως υπόψη - και για
πρώτη φορά στην Ελλάδα - τα πραγματικά δεδομένα της
οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας.
Πάνω από αυτό το ελάχιστο κατώφλι των μισθών, το "εισόδημα ασφαλείας", οι ίδιοι οι κοινωνικοί εταίροι, οι εργοδότες
και οι εργαζόμενοι μπορούν στο πλαίσιο της συλλογικής
αυτονομίας τους να συμφωνούν μόνοι τους - κάτι που ήδη
γίνεται - όποιες υψηλότερες αμοιβές θέλουν, ανάλογα με
την παραγωγικότητα και τις δυνατότητες κάθε κλάδου και
επιχείρησης ξεχωριστά.
Αυτή είναι εξάλλου η λογική με την οποία διαμορφώνονται
οι αμοιβές σε όλη την Ευρώπη.
Οι αμοιβές πρέπει να "καθρεφτίζουν" τη δύναμη της οικονομίας, την παραγωγικότητα κάθε κλάδου και επιχείρησης».
Καταλήγοντας, ο κ. Βρούτσης τονίζει, ότι «το να πιστεύει
κάποιος ότι με μια απότομη αύξηση των κατώτατων αμοιβών
αυτή τη στιγμή και για το σύνολο των εργαζομένων και κλάδων της οικονομίας στα 751 ευρώ - όπως δηλαδή ήταν τον
2009 - θα ξαναγυρίσουμε αυτόματα και στις συνθήκες προ
κρίσης σα να μη συνέβη τίποτε, αποτελεί μια αυταπάτη».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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Έναρξη προπονήσεων της σχολής

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 έγινε την

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου!!!

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες

και εγγραφές: ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6943167656,
2105570665

Email ׃sportlandfc@outlook.com Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκο-

νται στα γήπεδα SPORTLAND στη ΘΕΣΗ ΖΟΥΝΟ στον

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.

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

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014

14 - ΘΡΙΑΣΙΟ

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

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

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

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

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου
Τρυπιτσίδη Σοφία,
Πτυχιούχος του τμήματος
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής
και Ψυχολογίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
τηλ.: 6971862201 και e-mail:
sofi_tripitsidou@hotmail.com
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)
Φιλόλογος καθηγήτρια με
πολυετή εμπειρία,παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
Γυμνασίου-Λυκείου στις περιοχές Ελευσίνας-ΜάνδραςΜαγούλας.Τηλέφωνο:
6944298595(27.11.13)
Φιλόλογος καθηγήτρια κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου,με
12ετή εμπειρία μαθημάτων
θεωρητικής κατεύθυνσης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου.Τηλέφωνα: 210-5540847,
6932425665(19.9.13)
ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται κοπέλα που να γνωρίζει κρέπα, σάντουιτς, καφέδες
για κατάστημα της περιοχής
του Ασπροπύργου. Τηλ επικοινωνίας: 6979113414, κος
Δημήτρης (24.7.14)
· ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

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)

ΙΒΙΣΚΟΣ
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Στο κατάστημά
μας θα βρείτε:

α) Βότανα (ιβίσκος, αλόη,
σπιρουλίνα, κλπ)
β) Αρωματικά φυτά (μέντα,
δυόσμος, ρίγανη, κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι, χαμομήλι, φασκόμηλο, κλπ)
δ) Μπαχαρικά σε μεγάλη
ποικιλία κάθε είδους όπως
κάρυ, πιπέρι,

μείγματα μπαχαρικών για ξεχωριστές χρήσεις και γεύσεις και αλάτι διαφόρων τύπων και προελεύσεων.
ε) Τοπικά Ελληνικά προϊόντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος όπως
μαστίχα Χίου, μέλι, κλπ και αντίστοιχα προ'ι'όντα.
στ) Καλλυντικά, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, κλπ. βασισμένα σε φυτικά
προϊόντα όπως η μαστίχα, η αλόη, η ελιά κ.λ.π.
ζ) Ποτά παραδοσιακά για σας και τους εορταζομένους φίλους σας όπως
ρακί, τσίπουρο, μαστίχα.
η) Παραδοσιακά χειροποίητα είδη ζυμαρικών κατασκευασμένα με βιολογικά
υλκά.
θ) Ζεάλευρα και προ'ι'όντα ζέας και πολλά ακόμα προ'ι'όντα.
Επισκεφθείτε μας και θα εκπλαγείτε από την ποικιλία, την ποιότητα αλλά
και για να γνωρίσετε τις μεγάλες δυνατότητες της φύσης μέσα από τα
φυτικά μας προϊόντα.

Φυλής 8Α Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

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

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 ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5546674-5546285

ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560
(ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210
2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210
5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55465795546930

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ
ΑΙΟΛΟΣ (ΜΑΝΔΡΑ) 210 5559701
ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 & ΑΘΗΝΩΝ
210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210
5546993 - 5560800 - 5543065

TO ΣΗΜΕΡΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥ ΑΤΤΙCA TV

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
Μαγειρεύοντας
ελληνικά, Μπουγιουρντί
17.40 Se lever, προϊόντα ομορφιάς

18.00
Telemarketing
προϊόντων αδυνατίσματος

19.00 Se lever, προϊόντα ομορφιάς
19.20

19.40

Αρχαία θέατρα
Θεσπρωτία

20.00 Λαϊκό Πανεπιστήμιο: Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος, Ελλάδα και
Τουρκία στην εποχή της
παγκοσμιοποίησης

21.00
Κοντά στον
πολίτη, Πλευρίωση και
μαθησιακές δυσκολίες

21.40 Se lever, προϊόντα ομορφιάς

22.00 Φ ι λ ο λ ο γ ι κ ό ς
Σύλλογος Παρνασσός,
Athens
Chamber
Ensemble 2012, A μέρος

22.40
Se lever, προϊόντα ομορφιάς

23.00
Εκκλησιές και
μοναστήρια της Σάμου
23.40

Κόνιτσα

00.01 Democracy Now
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Η

ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με την
απειλή της κοινωνικής διάσπασης
Βορρά-Νότου, ως συνέπεια της
οικονομικής κρίσης που μαστίζει τις χώρες
της κρίσης.
Το χάσμα των ευκαιριών κοινωνικής συμμετοχής μεταξύ των πλουσίων χωρών του
Βορρά και των φτωχότερων χωρών του
ευρωπαϊκού Νότου έχει διευρυνθεί σε
τέτοιο βαθμό ώστε να συνιστά απειλή
ακόμη και για την ίδια την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, εκτιμά σε μελέτη του που θα
δημοσιοποιηθεί την Δευτέρα το γερμανικό
Ίδρυμα Bertelsmann.
Στην μελέτη του ισχυρού think tank της
Γερμανίας υπογραμμίζεται ότι ενώ η οικονομία δείχνει σημάδια σταθεροποίησης, το
επίπεδο της κοινωνικής δικαιοσύνης στις
περισσότερες χώρες της ΕΕ μειώνεται.
«Εάν παγιωθεί ή οξυνθεί η κοινωνική διάσπαση της ΕΕ, θα τεθεί σε κίνδυνο το μέλλον του πρότζεκτ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης» αναφέρουν οι συντελεστές της
έρευνας.

Deutsche Welle: Τελευταία η Ελλάδα στην κοινωνική δικαιοσύνη

Η υψηλή ανεργία σημαντικός παράγοντας
αδικίας, κυρίως για τους νέους

Η υψηλή ανεργία στην Ελλάδα καθορίζει
τον χαμηλό βαθμό κοινωνικής δικαιοσύνης
Σύμφωνα με τον δείκτη κοινωνικής δικαιοσύνης που ανέπτυξαν οι ερευνητές του
γερμανικού ιδρύματος, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση της κατάταξης
στο σύνολο των 28 κρατών-μελών της ΕΕ.
Στην κορυφή βρίσκεται η Σουηδία, ακολουθούμενη από την Φιλανδία, τη Δανία και
την Ολλανδία.
Η πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης, η
Γερμανία, καταλαμβάνει την έβδομη θέση
της κατάταξης όσον αφορά την κοινωνική
δικαιοσύνη. Σημειώνεται ότι η Γερμανία
είναι μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες
που κατάφερε να αυξήσει τον βαθμό της
κοινωνικής δικαιοσύνης, ωστόσο, «σε
πολλά πεδία βρίσκεται στις μεσαίες
θέσεις». Η ελαφρά βελτίωση που έχει
καταγραφεί οφείλεται στη θετική εξέλιξη
που σημειώνεται στη γερμανική αγορά
εργασίας.
Αντίθετα, η υψηλή ανεργία στην Ελλάδα
είναι ένας από τους σημαντικότερους

παράγοντες για τον χαμηλό βαθμό κοινωνικής δικαιοσύνης που καταγράφει ο δείκτης.
Και ακριβώς ο παράγοντας αυτός έχει
επηρεασθεί έντονα από την κρίση. Διαπιστώνεται επίσης ότι στις χώρες της κρίσης
πλήττονται περισσότερο οι νέοι από την
κοινωνική αδικία.
Η οικονομική ισχύς δεν είναι εγγύηση
κοινωνικής δικαιοσύνης

Συνολικά, ο «ευρωπαϊκός δείκτης κοινωνικής δικαιοσύνης» του ιδρύματος
Bertelsmann εξετάζει στη βάση 35 κριτηρίων 6 πεδία: 1. της αποτροπής της φτώχειας, 2. της πρόσβασης στην εκπαίδευση, 3. της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και την 4. υγεία. Εξετάζει επίσης 5.
την λεγόμενη δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών και 6. την κοινωνική συνοχή με την
αντιμετώπιση των διακρίσεων. Η έρευνα
θα διενεργείται στο εξής σε ετήσια βάση.
Ένα από τα βασικά πορίσματα της έρευ-

νας του γερμανικού ιδρύματος είναι ότι «η
οικονομική ισχύς είναι μια σημαντική προϋπόθεση, αλλά δεν συνιστά εγγύηση για
την κοινωνική δικαιοσύνη». Για τον λόγο
αυτόν οι συντελεστές της έρευνας προβαίνουν στην σύσταση το ζήτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης να τεθεί στο επίκεντρο της
ευρωπαϊκής πολιτικής. «Οι αναπτυξιακές
προοπτικές, στις οποίες μέχρι τώρα δίνεται μεγάλη έμφαση, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο μέλλον και μια ευρεία στρατηγική για την καταπολέμηση της κοινωνικής αδικίας», επισημαίνεται.
Σχολιάζοντας τις εν λόγω επισημάνσεις,
ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς, υπογράμμισε ότι δεν
επιτρέπεται να αποδεχόμαστε άπρακτοι
στην Ευρώπη τη διεύρυνση του κοινωνικού χάσματος.
Σε συνέντευξή του στο Focus, ο Μάρτιν
Σουλτς υπογραμμίζει: «Θα πρέπει να
κάνουμε κάτι για την καταπολέμηση της
υψηλής νεανικής ανεργίας, καθώς αυτή
διαβρώνει από μέσα τις κοινωνίες μας».

Δυτική Ελλάδα: Στις αρχές του 2015 ξεκινούν
τα έργα στην Πατρών - Πύργου

Στο πλαίσιο της Ολυμπίας Οδού

Ο αυτοκινητόδρομος Ολυμπία Οδός είναι ένα από τα
μεγαλύτερα έργα παραχώρησης σε όλη την Ελλάδα.
Περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο τμήμα δρόμου που ξεκινά από τα διόδια της Ελευσίνας και περνά από την
Κόρινθο, την Πάτρα, τον Πύργο, για να καταλήξει σε
σύνδεση με τον Αυτοκινητόδρομο Μορέα στην περιοχή
της Τσακώνας. Το αντικείμενο των έργων πλέον περιλαμβάνει το τμήμα Κόρινθος-Πάτρα.
Το έργο κατασκευάζεται με τη μέθοδο της παραχώρησης και προβλέπει εκμετάλλευση από ιδιωτικές εταιρείες για χρονική περίοδο 30 ετών και μερική χρηματοδότηση από το Κράτος και από την παραχωρησιούχο εταιρεία.
Όταν ολοκληρωθούν τα έργα η Ολυμπία Οδός από
Ελευσίνα μέχρι Πάτρα θα είναι ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος με 2 λωρίδες και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση (τμηματικά μέχρι και 5 λωρίδες ανά ρεύμα) και στηθαίο
ασφαλείας. Σε όλο το μήκος του έργου θα υπάρχουν
ΣΕΑ, οδική βοήθεια, αναλογική και ψηφιακή σήμανση.
Όπως αναφέρει το ypodomes το έργο δημοπρατήθηκε
το 2005 και η σύμβαση υπογράφηκε στα μέσα του 2007.
Ανάδοχο σχήμα είναι η κοινοπραξία των εταιριών Vinci,
Hochtief, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ, ΑΘΗΝΑ, J&P ΑΒΑΞ. Τα
πρώτα έργα ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2008 με αρχικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2013. Το έργο αντιμετώπισε εξαρχής σοβαρά προβλήματα με τις μελέτες (εμπλοκή με τα εκτελούμενα έργα Σιδηροδρόμου σε περίπου
200 σημεία), τις απαλλοτριώσεις που δεν ήταν ώριμες
όταν ξεκίνησαν τα έργα και φυσικά την υποχρηματοδότηση που οδήγησε στην διακοπή των εργασιών τον
Μάιο του 2011.

Η ΛΥΣΗ-ΣΟΚ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
Χρειάστηκε ενάμιση έτος για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και τον Νοέμβριο του 2012 ανακοινώθηκε η συμφωνία μεταξύ Υπουργείου και παραχωρησιούχων για την κατασκευή του τμήματος μέχρι την Πάτρα
καθώς δεν υπήρχε αρκετή χρηματοδότηση για να καλύψει όλο το έργο.
Χρειάστηκε να περάσουν ακόμα 12 μήνες και να φτάσουμε στις 17 Δεκεμβρίου 2013, όταν υπεγράφησαν οι
νέες συμβάσεις παραχώρησης που διέκοπτε οριστικά
από το αντικείμενο του έργου το τμήμα Πάτρα-ΠύργοςΤσακώνα.

Από τις αρχές του 2014 τα έργα ξαναζωντάνεψαν και ήδη η πρόοδος είναι
αρκετή. Το τμήμα Κόρινθος-Πάτρα
θεωρείται το δυσκολότερο έργο σε
σχέση με άλλα οδικά έργα καθώς σχεδόν σε όλο το μήκος του δρόμου, εργασίες και κυκλοφορία διεξάγονται παράλληλα. Σύμφωνα
με την νέα σύμβαση τα έργα πρέπει να ολοκληρωθεί
μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015. Πιθανότατα από το τέλος
του έτους θα αρχίσουν να δίδονται κάποια μικρά τμήματα και οι παραδόσεις τμημάτων θα συνεχιστούν μέσα
στο 2015.

Η ΔΥΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣΤΣΑΚΩΝΑ
Αυτή την εποχή σε δημοπράτηση είναι το πρώτο από
τα τρία τμήματα τηςΔυτικής Ολυμπίας Οδού που δεν
ανήκει στην παραχώρηση των παραπάνω έργων. Πρόκειται για το τμήμα Πάτρα-Πύργος μήκους 75χλμ και
κόστους 340εκ.ευρώ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών το έργο αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του
2015 και να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2016. Το έργο θα
χρηματοδοτηθεί από το Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το δεύτερο τμήμα Πύργος-Καλό Νερό παραμένει
μπλοκαρισμένο λόγω περιβαλλοντικών προβλημάτων
στην χάραξη για τη διέλευση του Καϊάφα. Αυτό το τμήμα
έχει ουσιαστικά παραπεμφθεί για το μακρινό μέλλον και
η λύση αργεί.
Το τρίτο τμήμα Καλό Νερό-Τσακώνα είναι σε φάση
προετοιμασίας μελετών και τευχών δημοπράτησης από
το Υπουργείο Υποδομών. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες το
έργο υθα δημοπρατηθεί στα τέλη του 2014 και τα έργα
θα ξεκινήσουν το 2015. Πιθανός ορίζοντας ολοκλήρωσης είναι το 2017.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΕΤΟΙΜΟ)
2.ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΠΑΤΡΑ (αυτοκινητόδρομος με
2 λωρίδες ανά ρεύμα + ΛΕΑ)-ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΦΑΣΗ
Κόρινθος – Κιάτο (20.4 χλμ). Περιλαμβάνει: Γέφυρα
Ραχιάνη, Γέφυρα Περιστερώνα, Γέφυρα Ασωπού, Γέφυρα Ελίσσωνα, Γέφυρα Ζαπάδη.
Κιάτο – Δερβένι (33.1 χλμ). Περιλαμβάνει: Σήραγγα

Δερβενίου, Γέφυρα Δερβενιώτη, Ημιστέγαστρο Κοιμητηρίου Δερβενίου, Γέφυρα Ροζενών.
Δερβένι – Πλάτανος (13.5 χλμ).Περιλαμβάνει: Σήραγγα
Μαύρων Λιθαριών, Σήραγγα Ακράτας, Ημιστέγαστρο
Ακράτας, Γέφυρα Κράθη.
Πλάτανος – Αίγιο (23.1 χλμ). Περιλαμβάνει: Σήραγγα
Πλατάνου, Ημιστέγαστρο Πλατάνου, Γέφυρα Λαδοποτάμου, Ημιστέγαστρο Τεμένης, Ημιστέγαστρο Ελίκης,
Γέφυρα Βουραικού, Γέφυρα Κερυνίτη, Γέφυρα Σελινούντα.
Αίγιο – Αραχοβίτικα Πάτρας (30 χλμ). Περιλαμβάνει:
Σήραγγες Παναγοπούλας, Γέφυρα Μεγανίτη, Γέφυρα
Φοίνικα, Γέφυρα Καμάρων.
Οι σήραγγες στο τμήμα Κόρινθος-Πάτρα:
Δερβένι προς Κόρινθο:480m προς Πάτρα:627m
Μαύρα Λιθάρια προς Κόρινθο:1.189m προς
Πάτρα:1.160m
Ακράτα προς Κόρινθο:790m προς Πάτρα:252m
Πλάτανος προς Κόρινθο:1.677m
προς
Πάτρα:1.571m
Παναγοπούλα προς Κόρινθο:530m - 555m + 4.003
προς Πάτρα:3.160m
3.ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ (αυτοκινητόδρομος με 2
λωρίδες ανά ρεύμα + ΛΕΑ)-ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Πάτρα - Κυλλήνη (42.8 χλμ). . Περιλαμβάνει το τμήμα
μήκους 18 χιλιομέτρων μεταξύ Μιντιλόγλι και Κάτω
Αχαΐα.
Κυλλήνη - Πύργος (37.8 χλμ). Περιλαμβάνει: Γέφυρα
Πηνειού
4.ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΓΟΣ-ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
5.ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ-ΤΣΑΚΩΝΑ(αυτοκινητόδρομος με 2
λωρίδες/ ρεύμα )-ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Μήνες που απομένουν για την ολοκλήρωση του
έργου: 15

