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Οι εργαζόμενοι στο Δήμο
Ασπρόπυργου συνεχίζουν
μέχρι και την Τρίτη
το κλείσιμο των υπηρεσιών
που έχει ξεκινήσει
από τα τέλη Σεπτέμβρη

Μπαράζ ένοπλων
ληστειών στη
Δυτική Αττική

Σελ: 9

Φίμωσαν και χτύπησαν
ενοίκους στο Ζεφύρι , ενώ
στα Άνω Λιόσια τραυμάτισαν
στην κοιλιακή χώρα 36χρονο
φύλακα αποθήκης

Σελ: 3

ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ
«ΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑ»
ΓΙΑ 14Η ΧΡΟΝΙΑ

Άξιοι πρεσβευτές του
«ευ αγωνίζεσθαι»
οι εκατοντάδες
δρομείς, που πήραν
μέρος στον
ημιμαραθώνιο
Ελευσίνα - Μέγαρα
Σελ: 16

Επίσκεψη του Σταύρου Θεοδωράκη
στον δήμο Φυλής
«Ντροπή για την Ελλάδα να καταλήγουν
εδώ ακόμη και τα σκουπίδια της Μυκόνου.
Εδώ παίζεται η επιβίωση της κοινωνίας.
Αυτό προέχει»
Σελ: 5

ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ
ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ
Κατάρτιση και
συμβουλευτική
για 2.500 εργαζομένους
στη βιομηχανία

κ.2239

Κινητοποιήσεις ενάντια
στον «επανέλεγχο»

Τιμή : 0,01€

ΝΕΟΣ «ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ»
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ
Σελ: 2

Από τα ταμεία
των Δήμων και
Περιφερειών θα
πληρώνονται εφεξής
τα πρόστιμα του
Ευρωδικαστηρίου

Σελ: 2
Παρακράτηση ΚΑΠ π ροβλέπ ει νέα
τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ‘’ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ’’

Αρνητικοί σε μονοπωλιακές
καταστάσεις στο
εμπορευματικό κέντρο
Θριασίου
Σελ: 3

Στη Σύσκεψη της ΕΕΤΑΑ
το Κέντρο Υποστήριξης θυμάτων βίας
του Δήμου Φυλής
Η ανάπτυξη δομών της τοπικής
αυτοδιοίκησης για κακοποιημένες
γυναίκες το κυρίαρχο ζήτημα

Κατανομή 30,7 εκ. ευρώ
στις περιφέρειες για τη
μεταφορά των μαθητών
Σελ: 3

Σελ: 5

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΗΤΤΑ ΤΟΥ
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΥ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΑΙΟΛΙΚΟ 0-1

Διαρκής η προσφορά
του Ερυθρού Σταυρού

Στα Σχολεία του
Δήμου Φυλής

Σελ: 7

Σελ: 10-11

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΣΔΑ
Ασπρόπυργος–Νέα Πέραμος 3-1
ΕΞΙ ΑΣΤΕΡΩΝ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Η ΛΑΜΠΕΡΗ 2-1 ΤΟΝ ΜΕΓΑΡΙΚΟ

Εκδήλωση αγάπης και αλληλεγγύης για
τις τρίτεκνες οικογένειες στις Αχαρνές
Μια πρωτοβουλία του Συλλόγου
" Ζεστή Αγκαλιά Ανατολικής Αττικής"

Σελ: 5
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ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014
Ελευσίνα

Αχαρνές

Ασπρόπυργος

Παγώνα Αργυρώ Χ.
Θρακομακεδόνων 10,
Εφημερία: 08:00 08:00 (Επομένης)
Τηλέφωνο:
2102443437

Φυλή - Άνω Λιόσια
Ζαλαβρά - Χατζηνικολή Μαρία - Κορίνα
Λ. Φυλής 240,
Τηλέφωνο:
2102471445

Μάνδρα
Αθανασοπούλου
Χρυσάνθη Χ.
Εργατικές Κατοικίες,
Τηλέφωνο:
2105541721

ΣΤΥΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
88 Τηλέφωνο:
210 55 41 216
Καμπόλης Γεώργιος
Ειρήνης 30,
Εφημερία: 08:00 08:00 (Επομένης)
Τηλέφωνο:
2105574683

Γκάτζιου Σοφία Φ.
Πάρνηθος 118,
Εφημερία:
08:00 - 23:00
Τηλέφωνο:
2102403004

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Αραιή
συννεφιά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:
Από 17 έως 27
βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡ ΤΟΛΟΓΙΟ

Αγαθο νίκη, Χρυσα λία, Χρυσα υ γή, Χρυσο ύλα, Φλωρ εντία

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος
Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Αθλητικά:
Ανέστης Τσακίρογλου
Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4
19300 Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR72 0110 2000 0000 2004 4032 660
Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη
τις απόψεις της εφημερίδας

ΝΕΟΣ «ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ»
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ
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Από τα ταμεία Δήμων και Περιφερειών θα πληρώνονται
εφεξής τα πρόστιμα του Ευρωδικαστηρίου

Ο

Παρακράτηση ΚΑΠ προβλέπει τροπολογία του ΥΠΕΣ

ι δήμοι και οι περιφέρειες θα πληρώνουν από 'δώ και
πέρα τα πρόστιμα που επιβάλλει το Ευρωδικαστήριο,
εφόσον ο «πέλεκυς» της ΕΕ πέφτει πάνω στη χώρα
εξαιτίας παράνομης πράξης ή παράλειψης που οφείλεται σε
ενέργειες οργάνου των ΟΤΑ. Έτσι, σε περίπτωση τέτοιας καταδίκης της Ελλάδας, λόγω παραβίασης του κοινοτικού δικαίου,
θα παρακρατείται το ισόποσο του προστίμου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που εγγράφονται κατ' έτος στον
προϋπολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ. Το
ποσό του προστίμου θα παρακρατείται από τους ΟΤΑ με
υπουργική απόφαση.
Η πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνεται σε τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, το απόγευμα της Παρασκευής, από τον
υπουργό Εσωτερικών κ. Αργύρη Ντινόπουλο και τον υπουργό
Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη στο σχέδιο νόμου του
υπουργείου Εσωτερικών «Ελεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
Ουσιαστικά θεσπίζεται η υποχρέωση πλήρους συμμόρφωσης των ΟΤΑ α' και β' βαθμού σε αποφάσεις της ΕΕ. Καθορίζεται μάλιστα η διαδικασία, δια του ελεγκτή νομιμότητας ή του
γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη συμμόρφωση του υπόχρεου ΟΤΑ, εντός οριζομένων προθεσμιών.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η κυβέρνηση προχωρά
αυτή τη ρύθμιση για να «αντιμετωπιστούν περιπτώσεις μη
συμμόρφωσης των ΟΤΑ προς αποφάσεις του Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΔΕΕ) ή πράξεις των οργάνων της, όπως
π.χ. προειδοποιητικές επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
προς τη χώρα» με αποτέλεσμα να επαπειλούνται ή και να επιβάλλονται υψηλότατα πρόστιμα σε βάρος της Ελλάδας.
Όπως σημειώνεται έχουν εντοπισθεί παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας από ΟΤΑ, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, μετά
την ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών, με συνέπεια την καταστρατήγησή τους και την επαπειλή για τον λόγο αυτό προστίμων πολλών εκατομμυρίων. Μάλιστα, στην αιτιολογική έκθεση
αναφέρεται ότι τέτοιου είδους παραβιάσεις αφορούν κυρίως
στον χώρο της ανάθεσης και εκτέλεσης έργων των ΟΤΑ ή μελετών.
Πάντως, η ρύθμιση αυτή «κουμπώνει» και με τις προβλέψεις
του νόμου 4042/12, όπως εξειδικεύθηκε με πρόσφατη κοινή
απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Περιβάλλοντος, Εσωτερικών
και Οικονομικών (ΦΕΚ 2113 Β/1.8.2014), για ευρωπρόστιμα
σχετικά τα απορρίμματα. Εκείνη είχε καθορίσει τη διαδικασία
καταλογισμού και επιμερισμού στους υπαίτιους φορείς, των
χρηματικών κυρώσεων που επιδικάζονται στην Ελλάδα από το
ευρωδικαστήριο, λόγω παραβιάσεων της νομοθεσίας της ΕΕ
για τη διαχείριση των αποβλήτων και των αστικών λυμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην τροπολογία αναφέρεται ότι σε
περίπτωση έκδοσης πράξης ή απόφασης οργάνου της Ευρωπαίκής Ενωσης σε βάρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, λόγω
παράνομης πράξης ή παράλειψης οφειλόμενης ενάργειας
οργάνου δήμου ή περιφέρειας, ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλει, αμελλητί, να συμμορφωθεί πλήρως με το περιεχόμενο και το διατακτικό της απόφασης. Αν ο ΟΤΑ για οποιονδήποτε λόγο δεν συμμορφώνεται, «ο Ελεγκτής Νομιμότητας
τον καλεί, εγγράφως, να συμμορφωθεί, εντός ορισμένης προθεσμίας, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί
τους τρεις μήνες, αφότου ο ΟΤΑ έλαβε γνώση της σχετικής κλήσης.
Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο ελεγκτής Νομιμότητας προβαίνει ο ίδιος, καθ΄υποκατάσταση, σε κάθε πράξη
που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση».
Για αποφάσεις της ΕΕ σε βάρος της Ελλάδας που έχουν ήδη
εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος της ρύθμισης, ο ελεγκτής νομιμότητας ή ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για συμόρφωση,
χωρίς την τήρηση της διαδικασίας πρόσκλησης, εφόσον έχει
παρέλθει άπρακτο χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών
από την έκδοση της απόφασης της ΕΕ και δεν έχει επέλθει
ακόμη η πλήρης συμμόρφωση.
Επίσης, στην τροπολογία αναφέρεται ότι:

«Σε περίπτωση καταδίκης της Ελληνικής Δημοκρατίας λόγω
παραβίασης του ενωσιακού δικαίου, εξαιτίας παράνομης πράξης ή παράλειψης οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, παρακρατείται το ισόποσο του προστίμου από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους που εγγράφονται κατ' έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για τους οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης. Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών παρακρατείται το ανωτέρω ποσό από τον οικείο ΟΤΑ».

ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ
Κατάρτιση και συμβουλευτική για 2.500
εργαζομένους στη βιομηχανία

Ν

έο πρόγραμμα για 2.500 εργαζομένους της ευρύτερης
περιοχής του Πειραιά και του Θριάσιου Πεδίου που
απειλούνται από την ανεργία προωθεί το υπουργείο
Εργασίας.
Πρόκειται για το «Πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για επαπειλούμενους
με ανεργία, εργαζομένους και αυτοαπασχολούμενους, κυρίως
βιομηχανικών κλάδων, με στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους και τη διατήρησή τους στην αγορά εργασίας». Το
πρόγραμμα θα «τρέξει» το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, ενώ η σχετική πρόσκληση θα δημοσιευτεί έως
το τέλος του μήνα.
Η ελληνική και ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική κρίση των
τελευταίων ετών σε τομείς της πραγματικής οικονομίας επηρέασε ιδιαίτερα τις βιομηχανικές ζώνες της Περιφέρειας Αττικής,
με δυσμενή αποτελέσματα στους δείκτες ανεργίας και υποαπασχόλησης.
Στόχος του προγράμματος είναι 2.500 άτομα που κατέχουν
επισφαλή θέση εργασίας να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε
τεχνικές ειδικότητες και να λάβουν μέρος σε εξετάσεις για την

απόκτηση
εγκεκριμένου
πιστοποιητικού. Η βελτίωση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων της
ομάδας στόχου θα συμβάλει στη βελτίωση της ικανότητάς τους να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και στην
εργασιακή τους ευελιξία.
Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προσδιορισμό της επαπειλούμενης εργασίας σε
σχέση με τη μορφή της σύμβασης εργασίας, επισφαλής θεωρείται η προσωρινή απασχόληση και η ακούσια υποαπασχόληση. Ενδεικτικά αναφέρονται: σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμβαση έργου, ακούσια μερική απασχόληση, εκ περιτροπής απασχόληση.
Περισσότερες πληροφορίες στον δικτυακό τόπο του ΕΒΕΠ
(http://www.pcci.gr)

Μπαράζ ένοπλων ληστειών
στη Δυτική Αττική
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Φίμωσαν και χτύπησαν ενοίκους στο Ζεφύρι , ενώ στα Άνω Λιόσια
τραυμάτισαν στην κοιλιακή χώρα 36χρονο φύλακα αποθήκης
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Στη Σύσκεψη της ΕΕΤΑΑ το Κέντρο
Υποστήριξης θυμάτων βίας του Δήμου Φυλής

Η ανάπτυξη δομών της τοπικής
αυτοδιοίκησης για κακοποιημένες
γυναίκες το κυρίαρχο ζήτημα

Η Φωτεινή Γιαννοπούλου με το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου,
Ευαγγελία Πυρρώτη, Πηνελόπη Μηλιώνη και Βασ. Βεοπούλου

Τ

ρεις ένοπλες ληστείες σημειώθηκαν
κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου, σε διάφορες περιοχές της δυτικής Αττικής.
Φίμωσαν και χτύπησαν ενοίκους
στο Ζεφύρι

Στο Ζεφύρι, τρεις άγνωστοι εισήλθαν σε
σπίτι 57χρονου, που απουσίαζε εκείνη την
ώρα, και αφαίρεσαν ένα χρηματοκιβώτιο το
οποίο περιείχε τιμαλφή και επιταγές άγνωστης χρηματικής αξίας. Τους δράστες κατά τη
διαφυγή τους, αντιλήφθηκε άλλος ένοικος της
πολυκατοικίας και συγκεκριμένα ο γαμπρός
του ιδιοκτήτη, ο οποίος προσπάθησε να τους
ακινητοποιήσει, πλην όμως χρησιμοποιώντας σωματική βία τον απώθησαν και διέφυγαν με αυτοκίνητο. Η οικογένεια του επιχειρηματία- όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι - έχει
γίνει στόχαστρο ληστών πέντε φορές.
Στα Ανω Λιόσια, άγνωστος δράστης εισήλθε
σε εργοτάξιο με σκοπό την κλοπή οικοδομικών υλικών. Εγινε, όμως, αντιληπτός από
36χρονο φύλακα, τον οποίο τραυμάτισε με
μαχαίρι ελαφρά στην κοιλιακή χώρα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Στον Νέο Κόσμο, τρεις άγνωστοι ένοπλοι
εισήλθαν σε καφενείο και με την απειλή ενός
μαχαιριού και δύο πιστολιών, αφαίρεσαν από
την 69χρονη ιδιοκτήτρια, καθώς και από επτά
θαμώνες, τιμαλφή, κινητά τηλέφωνα και
άγνωστο χρηματικό ποσό. Στη συνέχεια, διέ-

φυγαν αφού κλείδωσαν εντός του καταστήματος τα θύματα.
Πατέρας και γιος είχαν ρημάξει τα ΙΧ
σε Βόρεια Προάστια και Αχαρνές

Παράλληλα, εξαρθρώθηκε εγκληματική
ομάδα που διέπραττε κλοπές Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων σε διάφορες περιοχές των Βορείων Προαστίων και στις Αχαρνές.
Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί μέλη της
σπείρας και ένας επιπλέον ημεδαπός για
καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, ενώ

εξιχνιάσθηκαν είκοσι οκτώ περιπτώσεις αδικημάτων .
Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 28χρονος
και ο 56χρονος, από 3μήνου και πλέον, διέπρατταν κλοπές Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων , στις περιοχές της Κηφισιάς, της Πεύκης, της Νέας Ερυθραίας, και των Αχαρνών. Για τη διάρρηξη των
αυτοκινήτων χρησιμοποιούσαν εξελιγμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό (φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή – laptop ) με κατάλληλο λογισμικό, με την
χρήση του οποίου παρέκαμπταν τα ηλεκτρονικά
συστήματα ακινητοποίησης ( immobilizer ) των
οχημάτων και τα έθεταν σε κίνηση.
Επιπρόσθετα και προκειμένου να εξασφαλίσουν την γρήγορη διαφυγή τους, επέλεγαν ειδικές διαδρομές του οδικού δικτύου, ώστε σε περίπτωση εντοπισμού τους να τις χρησιμοποιούν
και σε σύντομο χρονικό διάστημα να μεταβαίνουν
στην περιοχή Αχαρνών όπου είναι και ο τόπος
κατοικίας τους.
Μέχρις στιγμής εξιχνιάσθηκαν οι κλοπές είκοσι
οκτώ (28) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητων, τα οποία είχαν
αφαιρέσει από τις περιοχές Πεύκης, Κηφισιάς,
Νέας Ερυθραίας και των Αχαρνών.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες
των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Δύο (2) κλεμμένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.
Μία (1) συσκευή σύνδεσης ηλεκτρονικών εγκεφάλων οχημάτων με ηλεκτρονικό υπολογιστή και
πλήθος ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.
Πλήθος εξαρτημάτων και ανταλλακτικών ΙΧΕ
αυτοκινήτων.
Ένα (1) ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ι.Χ.Ε.
αυτ/του.Διάφορα κλειδιά Ι.Χ.Ε. αυτ/των.
Μία (1) αστυνομική ράβδος.Ποσότητα κάνναβης βάρους επτακοσίων (700) γραμμαρίων.
Εννέα (9) δενδρύλλια κάνναβης ύψους από 1,10 έως
1,50 εκατοστά καθώς και
αποξηραμένα κλαδιά δενδρυλλίων κάνναβης.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών,
ενώ ερευνάται η συμμετοχή
τους και σε άλλες παρόμοιες
αξιόποινες πράξεις.

Τις εργασίες της τριήμερης
Τεχνικής Σύσκεψης που διοργάνωσε η ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης &
Αυτοδιοίκησης) με αντικείμενο
την οργάνωση και ανάπτυξη
των δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης υπέρ της στήριξης
κακοποιημένων
γυναικών,
παρακολούθησε το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου
Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Γυναικών θυμάτων βίας του
Δήμου Φυλής, ψυχολόγος κα
Βασιλική Βεοπούλου, Κοινωνιολόγος κα Ευαγγελία Πυρρώτη
και Κοινωνική Λειτουργός κα
Πηνελόπη Μηλιώνη. Στη σύσκεψη συμμετείχε, εκπροσωπώντας τη δημοτική αρχή, η εντεταλμένη σύμβουλος του Δήμου
Φυλής για θέματα Ισότητας των
δύο φύλων, κα Φωτεινή Γιαννοπούλου.
Στις εργασίες, οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν στις 3, 4
και 5 Οκτωβρίου, συμμετείχαν
στελέχη και υπεύθυνοι έργου
από τα Συμβουλευτικά Κέντρα
των Δήμων και της Γενικής
Γραμματείας Ισότητας και από

τους Ξενώνες Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους. Η συνάντηση είχε
βιωματικό χαρακτήρα και τα
θέματα που συζητήθηκαν ήταν
οι
κοινωνικοί
πολιτισμικοί
παράγοντες κακοποίησης, η
νομική προσέγγιση του φαινομένου και ζητήματα καθημερινής λειτουργίας των δομών και
δικτυώσεων μεταξύ των φορέων.
Επιστημονικά υπεύθυνος της
συνάντησης ήταν ο καθηγητής
κ. Κλήμης Ναυρίδης, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκπαιδευτές ήταν η κα
Γεωργία Γκόνου, Διευθύντρια
Κατάρτισης και Απασχόλησης
ΕΕΤΑΑ και η κα Στέλλα Κατσαβού, υπεύθυνη Έργου Συμβουλευτικών Κέντρων Δήμων, στέλεχος ΕΕΤΑΑ.
Θύμα σωματικής βίας 1 στα 4
κορίτσια παγκοσμίως

Στο μεταξύ, με τα μελανότερα
χρώματα περιγράφει την κατάσταση γύρω από την κακοποίηση
γυναικών η UNICEF
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 16

Αρνητικοί σε μονοπωλιακές
καταστάσεις στο εμπορευματικό
κέντρο Θριασίου
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ‘’ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ’’

Τ

ους ηγέτες της επόμενης μέρας στον κλάδο
των logistics, ακούγεται
ότι θα αναδείξει η ολοκλήρωση
του διαγωνισμού της ΓΑΙΑΟΣΕ
για το εμπορευματικό κέντρο
ιδιωτών στο Θριάσιο.
Πολλές ελληνικές εταιρείες
μάχονται για μια θέση ενώτην
ίδια ώρα καταβάλλουν προσπάθειες προκειμένου να αποφευχθεί ένα πιθανό μονοπώλιο .
Αρνητική σε μονοπωλιακές
καταστάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον έλεγχο
του εμπορευματικού κέντρου
στο Θριάσιο από μία και μόνο
εταιρεία, φαίνεται να είναι όμως
και η ΓΑΙΑΟΣΕ, η οποία πλησιάζει στην τελική επιλογή.
Όπως και να έχει οι αποφάσεις αναμένονται σύντομα,
ωστόσο φαίνεται ότι από τα τρία
σενάρια που προτάθηκαν στους

υποψήφιους επενδυτές εκείνο
που, μάλλον, κερδίζει έδαφος
είναι η κατάτμηση της έκτασης
και η αξιοποίησή της μέσω πολλών, διακριτών συμβάσεων.
Πρόκειται για μία επιλογή που
είναι περισσότερο συμφέρουσα
για τους μικρούς που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν παρουσία στο νέο εμπορευματικό
κέντρο. Αυτό είναι λογικό, αν
ληφθεί υπόψη το σημαντικό
ύψος της επένδυσης που χρειάζεται για να προχωρήσει η εκμετάλλευση της έκτασης μέσω
μιας σύμβασης.
Στο σημείο πάντως όπου
συμφωνούν όλοι είναι ότι αυτήν
τη φορά ο διαγωνισμός για τη
δημιουργία
εμπορευματικού
κέντρου ιδιωτών στο Θριάσιο
έχει τις περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας από κάθε προηγούμενο εγχείρημα.
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Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΠΟΣΟ ΔΥΝΑΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΗ

Ήταν όλοι εκεί . Στο
ραντεβού με την παράδοση που δόθηκε από
πέρυσι στην Γαλλία .
Μετά από ένα τέλειο σε
παρουσίαση και οργάνωση τριήμερο που έλαβαν
μέρος 15 χώρες , χορεύοντας παραδοσιακά με τις
όμορφες στολές τους ,
γεμάτες χρώμα και ιστορία , με τις τέλειες φιγούρες του χορού τους , με τα
όμορφα πρόσωπα των
ατόμων που αποτελούσαν τα χορευτικά τμήματα
κάθε χώρας , με τις αγκαλιές και τις ανταλλαγές αναμνηστικών ανάμεσα στα γκρούπ ,
έπεσε η αυλαία του φεστιβάλ παράδοσης
στην Βαρκελώνη .
Η χαρά μας ήταν απερίγραπτη όταν ακούσαμε το αποτέλεσμα . Με την Ισπανία στο
τιμόνι , ως διοργανώτρια χώρα, πρωτιά πήρε
η ΕΛΛΑΔΑ – ΤΟΥΡΚΙΑ – ΝΟΡΒΗΓΙΑ – ΙΝΔΙΑ
και πρώτη αναπληρωματική η ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ .
Ας ανοίξουμε το φακό και να φτάσουμε
νοερά στην επιτυχία αυτή .
2.10. Πέμπτη βράδυ ταξιδεύουμε για
Galella και μετά 3 ώρες και 5 λεπτά φτάνουμε
στη Βαρκελώνη όπου μας περιμένει το πούλμαν να μας μεταφέρει στο ξενοδοχείο που διέμεναν και άλλες αποστολές . Την επομένη το
απόγευμα είναι η δική μας σειρά να χορέψουμε ανάμεσα στην Ιταλία , Ρωσία , Αυστραλία,
Ινδία , Σουηδία και ενώ έχουμε στη διάθεσή
μας 25 λεπτά θέλουμε να παρουσιάσουμε
στο μεν α΄μέρος παραδοσιακούς λεβέντικους
χορούς με τις όμορφες στολές : τσακώνικη για
τις γυναίκες και τσολιά για τους άνδρες και στο
β΄μέρος λαϊκούς χορούς : ζορμπά – χασάπικο – χασαποσέρβικο δεν έχουμε χρόνο να
αλλάξουμε γιατί το πρόγραμμα ήταν ασφυκτικά γεμάτο λόγω του τηλεοπτικού χρόνου.

Στη δυσκολία
μας αυτή έδωσε
τέλος η Ινδία που
μας παρεχώρησε την θέση της
για να μπορέσουμε να αλλάξουμε χορεύοντας δέκα λεπτά
αργότερα
και
θερμά τους ευχαριστούμε. Έτσι
μπορέσαμε να παρουσιάσουμε το δικό μας :
« Ω Π Α» , τον δικό μας ρυθμό και με δυνατά
παλαμάκια κάναμε όλους να χορεύουν μαζί
μας .
Γκλίτσες – τσαρούχια – σφυρίγματα για
αρχή , ρυθμός – κομπολόγια και ζωνάρια για
το τέλος.
Αυτή ήταν η δική μας παρουσία. Βέβαια τα
αποτελέσματα έκαναν αιώνες να βγουν !!! τι
στιγμή και αυτή …
Η αγωνία στο κατακόρυφο . Κάθε χώρα
ψηφίζει τις υπόλοιπες , με βαθμό από το 110, χωρίς να δίνει ψήφο στον εαυτό της. Ένα
ιδιαίτερα συγκινητικό γεγονός ήταν η συμμε-

Απόφαση ‘’βόμβα’’ από το ΣτΕ

– Αποζημιώσεις χιλιάδων ευρώ σε θύματα εργατικών
ατυχημάτων για τα οποία ευθύνεται το Δημόσιο

Με καταβολή μεγάλων αποζημιώσεων απειλείται το Δημόσιο
σε κάθε τραγικό περιστατικό όπου έχασαν άνθρωποι τη ζωή
τους ή τραυματίστηκαν βαριά και υπάρχει ευθύνη κρατικών
οργάνων, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας ξεκαθαρίζει ότι
δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη η κακή οικονομική κατάσταση
του κράτους την τρέχουσα περίοδο, προκειμένου να μειωθεί η
οφειλόμενη προς τους συγγενείς των θυμάτων χρηματική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης.
Αποκρούοντας τους ισχυρισμούς του Δημοσίου ότι είναι
υπερβολικά τα ποσά που επιδικάζονται σε περίοδο μεγάλης
οικονομικής δυσχέρειας για το κράτος, η Δικαιοσύνη έκρινε ότι
πρέπει να δοθεί ποσό που ξεπερνά το μισό εκατομμύριο
ευρώ (με τους νόμιμους τόκους μερικών ετών) στους συγγενείς
στρατιώτη που σε ηλικία 20 μόλις ετών έχασε τη ζωή του πριν
από 16 χρόνια από έκρηξη νάρκης στον Έβρο.

τοχή της Αυστραλίας.
Η
χοροδιδάσκαλός
τους 84 ετών !!! την
προηγουμένη
της
παράστασης έχασε
τον γιό της στην
Αυστραλία , θα ταξίδευε την επομένη,
αλλά ήταν εκεί ,
παρούσα στην παρουσίαση του τμήματός
της μέχρι τέλους !
Τα αναμνηστικά μας
στους συμμετέχοντες
ήταν κάποιοι τόμοι της
Ιστορίας της Ελευσί-

νας , μετάλλια του Αισχύλου , βιβλία, ελληνικές σημαίες , τσαρούχια , λεύκωμα του συλλόγου.

Η ανταμοιβή μας ; μία κρυστάλλινη πλακέτα χαραγμένη .
Βέβαια οι όροι του φεστιβάλ είναι να μη
δημοσιεύσουμε φωτογραφικό υλικό και βίντεο
πριν ορισμένο διάστημα για να δώσουν οι
διοργανωτές στην δημοσιότητα το υλικό και
σε λίγες ημέρες θα μπορέσουμε να το κάνουμε και οι υπόλοιποι.
Έτσι σήμερα ,με αγάπη προς όλους τους
συμπατριώτες , προς όλους του ΕΛΛΗΝΕΣ
όπου κι αν βρίσκονται , προς όλους τους

φίλους που αγωνίζονται και δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους μεταλαμπαδεύοντας στις
επόμενες γενιές την παράδοση , τους χορούς
μας , τα ήθη και έθιμα της πατρίδας μας ,
προς όλους τους γονείς που στηρίζουν αυτές
τις προσπάθειες στέλνοντας τα παιδιά τους
στα χορευτικά συγκροτήματα αλλά και προς
όλους τους νέους και τις νέες που με αγάπη
και λεβεντιά φοράνε την ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
ΣΤΟΛΗ , δημοσιεύουμε 3 φωτογραφίες και
καλούμε όλους να είναι κοντά στους συλλόγους .
Τέλος , ευχαριστούμε όσους μας βοήθησαν
στην προσπάθειά μας αυτή . Ευχόμαστε να
έχουν δύναμη , υγεία και κουράγιο να βοηθούν από όποιο μετερίζι βρίσκονται τέτοιες
προσπάθειες.
Σαν χοροδιδάσκαλος
πάνω απ΄όλα και μετά
σαν Πρόεδρος του Συλλόγου, θέλω να συγχαρώ τα
4χρονα παιδιά που για
πρώτη φορά ταξίδεψαν με
αεροπλάνο να εκπροσωπήσουν την περιοχή μας ,
τους χορευτές των τμημάτων , τους γονείς που μας
εμπιστεύονται τόσα χρόνια και αυτούς που πίστεψαν σε εμάς και μας
βοήθησαν . Ναι , θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε όσο μπορούμε. Ναι , θα συνεχίσουμε
να λέμε :
Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΒΕΝΤΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ
ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΑΣ ΞΕΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟ
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΒΡΕΘΟΥΝ

Με εκτίμηση σε όλους που αγωνίζονται
για την παράδοση της χώρας τους
Τριλίκη Ντίνα

ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ Ι.Σ.
Ο Κωνσταντίνος Γιακουμάκης ο νέος μητροπολίτης Μεγαρέων

Ο

Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος
Γιακουμάκης είναι ο νέος
Μητροπολίτης Μεγάρων και Σαλαμίνος, όπως εκλέχθηκε από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Ο νέος Μητροπολίτης Μεγάρων κ.
Κωνσταντίνος είναι π ροϊστάμενος
στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης
Πετραλώνων, ενώ υπ ηρέτησε για
περίπου 20 χρόνια στα γραφεία της
Ιεράς Συνόδου.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των δύο
ψηφοφοριών:
1η Ψηφοφορία
1) Αρχιμ. Κωνσταντίνος Γιακουμάκης 55
2) Αρχιμ. Χρυσόστομος Παπαθανασίου 37
3) Αρχιμ. Αχίλλιος Τσούτσουρας 22

2η Ψηφοφορία
1) Αρχιμ. Κωνσταντίνος Γιακουμάκης 59
2) Αρχιμ. Χρυσόστομος Παπαθανασίου
Νωρίτερα και πριν την έναρξη της
ψηφοφορίας, η Ιερά Σύνοδος της
Ιεραρχίας δεν ενέκρινε τελικά την
μετάθεση του συμπολίτη μας, Σεβ.
Μητροπολίτη Ζιχνών και Νευροκοπίου κ. Ιεροθέου (Τσολιάκου), στην Ιερά
Μητρόπολη Μεγάρων και Σαλαμίνος.
Ο Μητροπολίτης Ζιχνών έπρεπε να
συγκεντρώσει τα 2/3 των ψήφων,
αλλά τελικά έλαβε μόνο 41 ψήφους,
αριθμός που δεν επαρκούσε για την
μετάθεση και εκλογή του στα Μέγαρα.

Βιογραφικό Σημείωμα
Ο Θεοφιλέστατος εψηφισμένος
Μητροπολίτης Μεγάρων και Σαλαμίνος κ. Κωνσταντίνος Γιακουμάκης,
γεννήθηκε στην Κρήτη το 1960. Μεγάλωσε στον Πειραιά, όπου και η γνωριμία του με τον μακαριστό γέροντα και
προηγούμενο της Ιεράς Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ασωμάτων,
Πετράκη Αρχιμανδρίτη κυρό Χριστο

φόρο Παπαδόπουλο, αποτέλεσε
οδό για την πνευματική ζωή και την
Ιερατική του πορεία μέχρι σήμερα.
Φοίτησε στην Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών, στην Ανωτέρη
Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών και στη
συνέχεια στη Θεολογική Σχολή.
Χειροτονήθηκε Διάκονος το 1983 και
Πρεσβύτερος το 1986. Υπηρέτησε ως
Διάκονος και ως Εφημέριος, Ιεροκήρυξ και Πνευματικός στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών και συγκεκριμένα στο
Ενοριακό Ιερό Ναό της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης των Πετραλώνων, όπου και υπηρέτησε ευόρκως
έως και την εκλογή του.
Χρημάτισε εισηγητής δίπλα στον
Πρωτοσύγκελλο, διευθυντής των
τομέων της Αρχιεπισκοπής Αθηνών
και Γραμματέας της Ιεράς Μονής
Ασωμάτων Πετράκη.
Από το 1995 διορίστηκε γραμματέας
της Ιεράς Συνόδου, βιβλιοθηκάριος,
κωδικογράφος και από το 2006 διετέλεσε, έως και σήμερα, στο Ιδιαίτερο
Γραφείο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ο Σταύρος Θεοδωράκης
στον δήμο Φυλής

«Ντροπή για την Ελλάδα
να καταλήγουν εδώ ακόμη και τα
σκουπίδια της Μυκόνου.
Εδώ παίζεται η επιβίωση
της κοινωνίας. Αυτό προέχει»

Α

μ ε σ η
π ρόταση και
λύση, για το
πρόβλημα των
σκουπιδιών- και
όχι αερολογίες,
όπως είπε- ζήτησε από τα άλλα
κόμματα ο Σταύρος Θεοδωράκης, κατά την επίσκεψή
του στη Φυλή, το πρωί της Κυριακής.
«Είναι ντροπή για την Ελλάδα, για την Αθήνα, στη
Φυλή να καταλήγουν τα σκουπίδια ακόμη και της
Μυκόνου, και βέβαια όλης σχεδόν της Πελοποννήσου», είπε απευθυνόμενος στους κατοίκους της
περιοχής ο επικεφαλής του Ποταμιού, σημειώνοντας
ότι το κόμμα του έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση επ' αυτού.
«Εδώ παίζεται η επιβίωση της κοινωνίας. Αυτό προέχει», υπογράμμισε, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στην
κυβέρνηση αλλά και την αντιπολίτευση, προσθέτοντας ότι «ο κ. Σαμαράς και ο κ. Τσίπρας έχουν όντως
μια ολοκληρωμένη πρόταση για την επιβίωση των
κομμάτων τους» και «ότι ο καβγάς των δύο μεγάλων
κομμάτων είναι κυρίως για το πάπλωμα και όχι για τα
προβλήματα της κοινωνίας».
Επιπλέον, αναφερόμενος στο θέμα των τσιγγάνων
της περιοχής, ο Σταύρος Θεοδωράκης, τόνισε :
‘’Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στους Ρομά να
ενταχθούν στην περιοχή. Αυτό σημαίνει, πριν από
όλα, Παιδεία, σημαίνει σχολεία. Να μην αντιμετωπίζουμε μόνο το σήμερα αλλά και την επόμενη χρονιά.
Όσοι δεν πηγαίνουν σχολείο, δεν μαθαίνουν να ζουν
σε μια ευρύτερη κοινότητα, αυτοί οι άνθρωποι θα
σπρωχθούν στην παραβατικότητα και την εγκληματικότητα.
Οι Έλληνες πολίτες υποχρεούνται να πηγαίνουν τα
παιδιά τους στο σχολείο και όσοι θέλουν να είναι
Έλληνες πολίτες πρέπει να υποχρεωθούν να πηγαίνουν τα παιδιά τους στα σχολεία’’

Στις 23 Οκτωβρίου

η γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ
για ανάδειξη οργάνων

Μ

ε πρόσκλησή του προς τους εκπροσώπους των Περιφερειακών Ενώσεων
Δήμων (ΠΕΔ) όλης της χώρας, τους
δημάρχους και τους δημοτικούς συμβούλους της
χώρας ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης,
καλεί τους εκλεγέντες εκπροσώπους που αναδείχθηκαν στις Γενικές Συνελεύσεις των Π.Ε.Δ., στη
γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας (ΚΕΔΕ), για την ανάδειξη νέων οργάνων.
Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί στο ξενοδοχείο NovotelAthens .

Εκδήλωση αγάπης και αλληλεγγύης
για τις τρίτεκνες οικογένειες στις Αχαρνές
ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ
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Μια πρωτοβουλία του Συλλόγου " Ζεστή Αγκαλιά Ανατολικής Αττικής"

Σύλλογος Τριτέκνων ιδρύθηκε και δραστηριοποιείτε στα
κοινωνικά δρώμενα του
Δήμου Αχαρνών από το 2008.
Σκοπός του συλλόγου ήταν και
παραμένει η προώθηση των δικαιωμάτων των τριτέκνων με κάθε μέσο
ενημέρωσης για πλήρη ισονομία τρίτεκνων πολύτεκνων.
Επίσης στα πλαίσια του Συλλόγου
είναι Κινητοποιήσεις σε σχέση με την
αντιμετώπιση της αδιαφορίας των
εκάστοτε κυβερνήσεων για το Δημογραφικό πρόβλημαπραγματική βόμβα στα θεμέλια του κοινωνικού κράτους.
Στον σχεδιασμό μας είναι ακόμη αλλεπάλληλες συναντήσεις με κυβερνητικούς παράγοντες για την άρση διατάξεων
που είχαν θεσμοθετηθεί και περιορίζουν ή καταργούν
μετεγγραφές, κατάργηση αφορολογήτου, κατάργηση επιδομάτων και άλλες ελαφρύνσεις.
Ο σύλλογος από τα πρώτα του βήματα έδειξε την έντονη
παρουσία του στα κοινωνικά δρώμενα της πόλης ,με πολλές πρωτοβουλίες όπως:
1. Ημερίδες με θέματα : Ασφαλιστικό βία στα σχολεία
οικογενειακή βια.
2. Δραστηριότητες για τα παιδια των τριτεκνων .
3. Δωρεάν εκδηλώσεις για τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα
,αποκριές, βραβεύσεις με δώρα στις μητέρες που απέκτησαν το τρίτο τεκνο τους.
4. Βραβεύσεις επιτυχόντων στα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα με υποτροφίες.
Από το ξεκίνημα μας μέχρι και σήμερα αποδεικνύουμε με
πράξεις την κοινωνική μας ευαισθησία ,συνεχίζοντας όλες
αυτές τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται καθ όλη την
διάρκεια του χρόνου και έχουν ως μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και την αλληλεγγύη προς τα μέλη μας.
Με την συμμετοχή των χορηγών, βοηθούμε πολλές οικογένειες τις ενισχύουμε κατά καιρούς με τρόφιμα με μοναδική προϋπόθεση τα εισοδηματικά τους κριτήρια.
Δεν ασκούμαστε όμως σε αυτά,
Ζητήσαμε την βοήθεια ευκατάστατων συμπολιτών μας,
που θέλουν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους. Τους
ευχαριστούμε από καρδιάς για την ανταπόκριση των αιτημάτων μας για προσφορά τους προς τις οικογένειες που
είναι σε μεγάλη οικονομική ανέχεια. Έδωσαν δωροεπιτα-

γές για το σουπερ μαρκετ
Σκλαβενίτης , κίνηση ιδιαίτερα σημαντική.
Ήταν και είναι διαρκής η
ενημέρωση σε θέματα , σχετικά με τα επιδόματα, τα
φορολογικά, τα εργασιακά
τις ,μετεγγραφές . Ανοίξαμε
διάλογο στην τηλεόραση και
πετύχαμε πολλά.
Ακόμη πετύχαμε εκπτώσεις για τα μέλη μας ,από τις
τοπικές επιχειρήσεις , όπως
φροντιστήρια ξένων γλωσσών, μέσης εκπαίδευσης, βιβλιοπωλεία,κρεοπωλεία,μέσα μεταφοράς,ΚΤΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΤΡΑΙΝΟΣΕ και Ακτοπλοϊκές γραμμές. Πάνω από όλα για
μας η οικογένεια.
Είμαστε από τους πρώτους συλλόγους ανά την Ελλάδα
συμμετείχαμε στο πρόγραμμα δωρεάν τρόφιμα μέσω του
Υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης, και πάντα κοντά στις
οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τουλάχιστον
έναν άνεργο σε κάθε σπίτι.
Την ΕΛΛΗΝΙΚΗ τρίτεκνη οικογένεια την προστατεύει η
προστάτιδα μας Αγία Σοφία που την τιμούμε κάθε χρόνο με
την καθιερωμένη Ιερά πανήγυρη που τελείται .με πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις.
Στόχος μας, να πεισθεί η Πολιτεία,επιτέλους,μπροστά σε
αυτόν τον αφανισμό να σχεδιάσει ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ για την
αντιμετώπιση του ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ.
Είναι εθνικό ζωτικό πρόβλημα και εχουμε υποχρέωση να
το αντιμετωπίσουμε ΤΩΡΑ όλοι ΜΑΖΙ. Ο σχεδιασμός και η
εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη
όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του
κράτος απέναντι στη Χώρα μας. Τα απανωτά οικονομικά
μέτρα δυστυχώς έχουν οδηγήσει τις οικογένειες με πολλά
παιδιά στην φτώχεια, την εξαθλίωση και αδυναμία να ανταποκριθούν στα στοιχειώδη. Μπροστά σ αυτές τις εξελίξεις
λάβαμε την απόφαση για οργάνωση εκδήλωσης αλληλεγγύης , η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου
ώρα 7 .00 στο Χολείδιο Γυμναστήριο.
Ως εκπρόσωπος του ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ καλώ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ να ανταποκριθούν
ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Με τιμή
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΜΑΡΙΑ. ΧΡ.ΝΑΥΡΟΖΙΔΟΥ

Κατανομή
30,7 εκ. ευρώ
στις περιφέρειες
για τη μεταφορά
των μαθητών

Τ

ο ποσό των 30.753.786,39 κατανέμεται
στις περιφέρειες της χώρας για τη μεταφορά των μαθητών. Το ποσό προορίζεται
καταρχήν για την εξόφληση του συνόλου των
χρεών για το σχολικό έτος 2013-2014 και εφόσον
προκύψουν αδιάθετα ποσά, αυτά μπορούν να διατεθούν για αντίστοιχες δαπάνες μεταφοράς μαθητών του φετινού σχολικού έτους, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η έγγραφη ενημέρωση της
αρμόδιας διεύθυνσης του υπουργείου Εσωτερικών
για το ύψος των ποσών αυτών. (Δεξιά ο πίνακας
του ΥΠΕΣ με τα ποσά ανα περιφέρεια)

Ημερίδα με περιβαλλοντικές ευαισθησίες
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Από μαθητές και εκπαιδευτικούς στον δήμο Φυλής

κε πέρσι και έχει ως
στόχο την ευαισθητοποίηση μαθητών, γονέων και φορέων σε θέματα που αφορούν την αειφορία.
Μαθητές και δάσκαλοι από τα σχολεία
των Άνω Λιοσίων, του
Ζεφυρίου και της
Φυλής εντυπωσίασαν
με τις εργασίες που
παρουσίασαν

Τ

ις σημαντικές δραστηριότητες
που
αναπτύσσουν
οι
μαθητές στα σχολεία
του Δήμου Φυλής μέσα από το
πρόγραμμα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης παρουσίασαν, το
απόγευμα της Τρίτης 7 Οκτωβρίου, στην αίθουσα Μελίνα
Μερκούρη, σε ημερίδα δάσκαλοι και μαθητές.
Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του
Δήμου Φυλής, στο πλαίσιο της
«Εβδομάδας Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης» που καθιερώθη-

«Τα παιδιά αρχίζουν
να καλλιεργούν το σεβασμό για τη φύση και για
τους άλλους ανθρώπους, αποκτούν άποψη
για τη ζωή τους, μαθαίνουν να παίρνουν αποφάσεις, και να συνεργάζονται» είπε στην εισήγησή της η κ. Αλεξάνδρα
Τσίγκου Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής.
Το Δημοτικό Σχολείο Φυλής
με την καθοδήγηση της δασκάλας κ. Άννας Μαρίας Γιούνσεν
ασχολήθηκε με την Ενέργεια και
την εξοικονόμησή της.
Οι μαθητές κατασκεύασαν
χρησιμοποιώντας κουτιά από
πίτσα ηλιακά φουρνάκια και
έψησαν φαγητό σε αυτά ενώ
έφτιαξαν και το δεκάλογο της
οικο-ενέργειας.
Το 6ο Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου
ασχολήθηκε με τις γεωργικές
εργασίες και τον τρύγο. Τα παιδιά επισκέφτηκαν ένα κτήμα και
πάτησαν σταφύλια.
Με το Αμπέλι ασχολήθηκαν
και οι μαθητές της τρίτης τάξης

του 7ου Δημοτικού Άνω Λιοσίων. Μέσα από το πεντάμηνο
πρόγραμμα «Με ένα τσααμπί
σταφύλι στο δρόμο για τη
γνώση » οι δασκάλες κ. Κωνσταντίνα Δημητροπούλου και
Ελευθερία Λιόση δίδαξαν στους
μαθητές την ιστορία του αμπελιού και του κρασιού και τη σχέση

του κ. Ελένη Πατσιοπούλου
και τα παιδιά έφτιαξαν παιγνίδια, μολυβοθήκες και ανθοδοχεία με μπουκάλια, χαρτί και
άλλα ανακυκλώσιμα υλικά.
Το 7ο Δημοτικό Σχολείο Άνω
Λιοσίων υπό την καθοδήγηση
της κ Γλυκερίας Τζοβάρα ταξίδε

Στο 4ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων εκπονήθηκε το πρόγραμμα “Του σχολειού μας η αυλή”,
στο 3ο Ζεφυρίου «Ο σχολικός
κήπος» και στο 1ο Δημοτικό «
Λαχανόκηπος» και στα τρία
σχολεία η παρέμβαση των
μαθητών άλλαξε ριζικά τη
μορφή της αυλής.

του με την ιστορία του ανθρώπου. Στο τέλος του προγράμματος οι μαθητές έγραψαν το δικό
τους βιβλίο με ποιήματα και
παραμύθια που αποτύπωναν
τις εμπειρίες και τις γνώσεις
που απέκτησαν.
«Παρατηρούσα ότι το προαύλιο μετά από κάθε διάλλειμα
ήταν γεμάτο σκουπίδια.
Παράλληλα στην περιοχή μας
υπάρχει η χωματερή και έτσι
σκεφτήκαμε να κάνουμε το
πρόγραμμα «Παίζω σαν παιδί
σε καθαρή αυλή» για να μάθουν
τα παιδιά να μην ρυπαίνουν, να
ανακυκλώνουν και να παράγουν όσο το δυνατόν λιγότερα
σκουπίδια» επεσήμανε στην
εισήγησή του ο γυμναστής του
6ου Δημοτικού Σχολείου Άνω
Λιοσίων κ. Στέλιος Μπαμπλέκης που μαζί με τη συνάδελφό

ψε στη φύση μέσα από τη
λογοτεχνία μέσα από το πρόγραμμα «Η φύση και τα περιβαλλοντικά προβλήματα στη
λογοτεχνία» με στόχο οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη
σχέση της λογοτεχνίας με τη
θάλασσα και το αστικό πράσινο.
Στο τέλος του προγράμματος
οι μαθητές φύτεψαν δέντρα, τα
φρόντιζαν και τους έδωσαν
ακόμα και ονόματα αποκτώντας
μια ζωντανή σχέση με τη φύση.
Στο 4ο Δημοτικό Σχολείο
Ζεφυρίου οι μαθητές στο πλαίσιο του προγράμματος «Γεωργικές ασχολίες- Ο τρύγος, η
σπορά, το λιομάζωμα» δημιούργησαν με κόπο δυο βραχόκηπους στην αυλή του σχολείου, φύτεψαν μια ροδιά και δυο
αμπέλια ενώ μάζεψαν ελιές και
τις παρασκεύασαν.

Ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής Δήμου
Φυλής Γιάννης Κρεμμύδας,
ευχαρίστησε και συνεχάρη τους
διοργανωτές για το άρτιο αποτέλεσμα που παρουσίασαν και
τάχθηκε υπέρ του ανοιχτού
σχολείου στην κοινωνία.
Παρόντες στην εκδήλωση
ήταν ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας και Αντιπρόεδρος
Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Τσίγκος, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Θανάσης Σχίζας, ο Αναπληρωτής Δήμαρχος για θέματα
ύδρευσης και φωτισμού Μαρίνος Σαρλάς, ο πρόεδρος του
Δημοτικού Κοιμητηρίου Άνω
Λιοσίων Ευριπίδης Παππάς και
η Δημοτική σύμβουλος Φωτεινή
Γιαννοπούλου.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ «ΚΡΟΚΩΝΙΣ»

Τα π ροβλήματα εγκατάλειψης π ου μαστίζουν την π εριοχή,
τονίσθηκαν για άλλη μια φορά απ ό τα μέλη του Συλλόγου

Του Χρήστου Ρούσσου

» Το περασμένο Σάββατο 4 Οκτωβρίου,
έγιναν τα εγκαίνια του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών «Κροκωνίς». Έχω γράψει και άλλες φορές για των σύλλογο
αυτόν αλλά και για την προέλευση της
ονομασίας του.
Στα εγκαίνια λοιπόν, που έγιναν στα
γραφεία του συλλόγου, που στεγάζονται
στο κτίριο αποκεντρωμένης διοίκησης
Νεοκτίστων, στην πλατεία «Ανεξαρτησίας», παραβρέθηκαν πολλοί εκπρόσωποι του δήμου, της περιφέρειας, εκπρόσωποι κομμάτων και δημοτικών παρατάξεων.
Τα εγκαίνια άρχισαν με την καθιερωμέ
νη λειτουργία και ολοκληρώθηκαν με

έναν πλούσιο μπουφέ διαφόρων γλυκισμάτων που είχαν ετοιμάσει οι γυναίκες.
Όλες τους ήταν υπεροχές οικοδέσποινες
και η βραδιά των εγκαινίων κύλισε με
θέρμη και εγκαρδιότητα.
Παράλληλα δόθηκε και η ευκαιρία να
ειπωθούν στους καλεσμένους τα προβλήματα που μαστίζουν την περιοχή των
Νεοκτίστων και να τονιστεί για άλλη μια
φορά το γεγονός της εγκατάλειψης της
περιοχής.
Οι γυναίκες πέραν των πολιτιστικών
τους δραστηριοτήτων που εξελίσσονται
θαυμάσια, έδωσαν την υπόσχεση ότι θα
ασχοληθούν και με άλλα θέματα όπως
αυτό της κοινωνικής φροντίδας ατόμων
που χρειάζονται υποστήριξη, αλλά και με
τα θέματα της καθαριότητος.

Στους παρευρισκόμενους στα
εγκαίνια οι κυρίες τους συλλόγου π ροσέφεραν ένα μικρό
αλλά πολύ καλαίσθητο δώρο.
Ήταν ένα υφασμάτινο σακουλάκι που περιείχε ένα βαζάκι
με σπιτική μαρμελάδα και ένα
μπουκαλάκι με λικέρ ρόδι επίσης φτιαγμένο από τις ίδιες.
Ευχές λοιπόν για καλορίζικα,
καλούς αγώνες και δραστηριότητες στον Σύλλογο Γυναικών
«Κροκωνίς» .
Με την ευκαιρία να θυμίσω ότι
στις 18/10/2014 και ώρα 18.00
στην αίθουσα Δ. Καλλιέρη. Σε
συνεργασία με τον Σύλλογο
Γυναικών Νεοκτίστων «Κροκωνίς» και το Πνευματικό Κέντρο
Ασπροπύργου.
Οργανώνεται ημερίδα με
θέμα
«ΚΑΡΚΙΝΟΣ
ΤΟΥ
ΜΑΣΤΟΥ»

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014
Συνεδριάζει η Οικονομική
Επιτροπή Ελευσίνος

Σ

Τι θα συζητηθεί την Τρίτη

υνεδριάζει την Τρίτη 14
Οκτωβρίου 2014 και ώρα
8:00 π.μ. στο Δημοτικό
Κατάστημα Ελευσίνας, η αρμόδια
Οικονομική Επιτροπή δήμου
Ελευσίνας, προκειμένου να λάβει
αποφάσεις για τα παρακάτω
θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Εκδίκαση ένστασης της εταιρείας AMBER HELLAS Ε.Π.Ε. κατά
των όρων της διακήρυξης για την
προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού.
Εκδίκαση ένστασης της εταιρείας Βρεττός & Σπύρος Κρίθαρης
ΑΕΒΤΕ κατά των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών.
Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την
εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή
Εξωτερικών Διακλαδώσεων Αποχέτευσης Δήμου Ελευσίνας»
Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον
του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών της 29η Οκτωβρίου 2014
στην συζήτηση της από 19-62014 αίτησης της κας Αιμιλίας
συζύγου Σωτηρίου Αποστόλου.
Απαλλαγή υπολόγου.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 1.586,00 € για
συνδρομή στη Νομοτέλεια & το
δελτίο εργατικής Νομοθεσίας.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 80.000,00 € για
την υλοποίηση του έργου Ψηφιακές Πολιτιστικές Υπηρεσίες (Σ).
Έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 40.666,87 € για
την Συντήρηση και επισκευή
κεντρικής θέρμανσης σχολικών &
δημοτικών κτιρίων του Δήμου
Ελευσίνας 2014 – 2015.

Σ

Διαρκής η προσφορά
του Ερυθρού Σταυρού
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Στα Σχολεία του Δήμου Φυλής

Θ

ερμές ευχαριστίες προς το
Τοπικό Παράρτημα του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
Άνω Λιοσίων για την διαρκή προσφορά του στον τόπο, θέλησε να απευθύνει, ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής και την Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας – Αναπληρωτής Δήμαρχος Πολιτισμού κ. Δημήτρης Τσίγκος.

Άνω Λιοσίων, κ. Καρανάσιου
Ελένη, τον ιατρό και το νοσηλευτικό προσωπικό για την
παροχή υγειονομικής εξέτασης
των μαθητών των σχολείων
μας, προκειμένου να εκδοθούν τα Ατομικά Δελτία Υγείας
Μαθητή (ΑΔΥΜ).
Συνεχίζοντας την παράδοση
των 40 ετών της αποστολής

Ιδιαίτερες ευχαριστίες
εκφράζονται για τις
υγειονομικές εξετάσεις
των μαθητών που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτό
το διάστημα σε αγαστή
συνεργασία του Τοπικού Παραστήματος του
Ε. Ε. Σ. Άνω Λιοσίων με
τον Δήμο Φυλής, σε
όλα τα σχολεία (όλων των βαθμίδων)
και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες, Άνω
Λιοσίων, Ζεφυρίου και Χασιάς.
«Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμότερες και ειλικρινέστερες ευχαριστίες μας στην Προϊσταμένη, του
Τομέα Νοσηλευτικής του Εκπ/κού
Υγειονομικού Σταθμού του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού της Υπηρεσίας των

και του κοινωνικού σας έργου, ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες,
τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει η
ελληνική οικογένεια, αναδεικνύεται
έμπρακτα η συνεχής προσφοράς σας
και η αμέριστη συμπαράστασή σας,
μάλιστα τις περισσότερες φορές καθ’
υπέρβαση της εργασίας σας.
Είναι σημαντικό για εμάς να πορευό

Σε εξέλιξη οι
υγειονομικές
εξετάσεις σε όλα τα
σχολεία των
Άνω Λιοσίων,
Ζεφυρίου και Χασιάς

Ξεκίνησε τη δράση του
ο Αθλητικός και Πολιτιστικός
Οργανισμός ‘’Η ΠΑΡΝΗΘΑ’’
Με νέα σύνθεση στο Δ.Σ.

υνήλθε τη Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου, 2014 και συγκροτήθηκε σε σώμα το
νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Η
ΠΑΡΝΗΘΑ. Πρόεδρος έχει ορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Μαυροειδής. Αντιπρόεδρος εξελέγη ο αναπληρωτής
Αντιδήμαρχος σε θέματα παλιννοστούντων, Γιώργος Σονίδης.
Στο 15 μελές Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης, οι Αντιδήμαρχοι
Δημήτρης Καμπόλης και Μιχάλης Οικονομάκης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Κώστας Σκαμαντζούρας και Κώστας Παπαϊωάννου, ο Πρόεδρος του Τοπικού
Συμβουλίου Άνω Λιοσίων, Χρήστος Καματερός, οι Τοπικοί Σύμβουλοι Δημήτρης
Κοψαχείλης, Βαγγέλης Μοσχόπουλος και Νικόλαος Χαρίσης και οι δημότες
Γιώργος Καραϊσκάκης, Ευαγγελία Κωβαίου, Νικηφόρος Δαδάνης, Γιώργος
Αδάκτυλος και Πέτρος Πίνης.
«Ξεκινάμε μια προσπάθεια για να συμβάλουμε στην πολιτιστική και αθλητική
αναβάθμιση του Δήμου. Θεωρώ ιδανική τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου γιατί διαθέτει έμπειρους αλλά και νέους ανθρώπους που προέρχονται
από το χώρο του πολιτισμού και του αθλητισμού.

μαστε σε αυτή τη δύσκολη εποχή
έχοντας συμπαραστάτες στο έργο
μας.
Ευελπιστώντας να σας έχουμε και
μελλοντικά στο πλευρό μας, ευχαριστούμε και πάλι θερμά για την πολύτιμη συνεισφοράς σας. Ευχόμαστε
εγκάρδια καλή συνέχεια στο δικό σας
έργο.»

Ήδη έχουμε κάνει σημαντική δουλειά, αλλά θεωρούμε προτεραιότητα τη λειτουργία του κολυμβητηρίου. Πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε καλά νέα και σε
αυτό το θέμα, που, δικαίως, ενδιαφέρει πολλούς δημότες», δήλωσε, με αφορμή
την πρώτη συνεδρίαση του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, ο Πρόεδρος Γιώργος Μαυροειδής.
ΛΕΖΑΝΤΑ: Από αριστερά Δημήτρης Κοψαχείλης, Νίκος Χαρίσης, Γιώργος Σονίδης, Χρήστος
Καματερός, Δημήτρης Καμπόλης, Γιώργος Μαυροειδής, Ευαγγελία Κωβαίου, Βαγγέλης Μοσχόπουλος, Πέτρος Πίνης, Γιώργος Καραϊσκάκης και Γιώργος Αδάκτυλος

O ποιητής
Μάνος
Ελευθερίου
παρουσιάζει το
έργο του στην
Ελευσίνα
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Το bar-café ΚΥΚΕΩΝ και οι
εκδόσεις Μεταίχμιο σας προσκαλούν σε εκδήλωση στην
Ελευσίνα για τον ποιητή Μάνο
Ελευθερίου και το έργο του.
Τον δημιουργό θα παρουσιάσει ο Δημήτρης Παπακώστας,
επιμελητής εκδόσεων.
Ο ποιητής θα παρουσιάσει τα
έργα του και θα διαβάσει κομμάτια από αυτά.
- Δευτέρα, 13 Οκτωβρίουστις
7:30 μ.μ.
- (Σ.Γκιόκα 2 - απέναντι από
την είσοδο του Αρχαιολογικού
Χώρου)
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Συνάντηση της Περιφερειάρχη Ρένας Δούρου
με τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γ. Ανδριανό

Επισημάνθηκε η ανάγκη παρέμβασης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την
αντιμετώπιση προβλημάτων συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων

Σ

υνάντηση με την Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ρένα Δούρου και τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ. Χρήστο Καραμάνο, είχε σήμερα στο γραφείο του
ο Υφυπουργός Πολιτισμού και
Αθλητισμού κ. Γιάννης Ανδριανός,
με θέμα τους τομείς συναρμοδιότητας των δύο φορέων. Ιδιαίτερα
συζητήθηκαν οι εργασίες συντήρησης και επισκευής των μεταλλικών
κατασκευών «Καλατράβα» στο
ΟΑΚΑ.
Ο κ. Ανδριανός έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Με την Περιφερειάρχη
είχαμε μια εποικοδομητική συνάντηση για όλα τα θέματα συναρμοδιότητάς μας.
Είναι πολύ σημαντικό ότι, μετά την
ολοκλήρωση της νομιμοποίησης
των κατασκευών ‘Καλατράβα’ στο
ΟΑΚΑ, μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε στα αναγκαία έργα συντήρησης και επισκευής, που έχουν να γίνουν από το 2004, με το
κονδύλι των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ που είχε προβλεφθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Αττικής. Άμεσα
λοιπόν ξεκινούν οι απαιτούμενες διαδικασίες για τις μελέτες και το διαγωνισμό. Είναι μια υποχρέωσή μας απέναντι στο ΟΑΚΑ, τη
σημαντικότερη υποδομή του ελληνικού αθλητισμού και ταυτόχρονα ένα τοπόσημο με ιδιαίτερες αναπτυξιακές δυνατότητες».
Από την πλευρά της η Περιφερειάρχης κ. Ρένα Δούρου υπογράμμισε την ανάγκη συνδρομής της Περιφέρειας για την υλοποίηση
των έργων συντήρησης των στεγάστρων στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη παρέμβασης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την αντιμετώπιση προβλημάτων συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως στην περίπτωση του Πανελληνίου Γ.Σ., καθώς και του Αττικού Άλσους.
Τέλος, η Περιφερειάρχης έθεσε το ζήτημα της από κοινού προώθησης προγραμμάτων για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ
Ε.ΣΕ. Β΄/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΗΛ: 210 2487894/2480561
Πληροφορίες : κα ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 142
ΦΥΛΗ 10/10/2014

Περίληψη Πλειοδοτικού
Διαγωνισμού για την μίσθωση
του κυλικείου του Γυμνασίου
της Δημοτικής Ενότητας
Φυλής.
Βάσει της απόφασης 4β/3-10ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμαρχος Ελευσίνας ανακοινώνει οτι με την υπ' αρ. 239/2014
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου: α) εγκρίθηκε η αντιστοίχηση
χρήσεων γης των διατάξεων
άρθρου 3 Π.Δ. 23/02/1987 ΦΕΚ
166/Δ/1987 με αυτές του άρθρου

2014 του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ε.Σ.Ε Β/θμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Φυλής, προκηρύσσεται
Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για
την μίσθωση του κυλικείου του
Γυμνασίου της Δημοτικής Ενότητας Φυλής.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί
την Παρασκευή 17/10/2014 και
ώρα 12:00μ.μ, στα πλαίσια του
κατεπείγοντος λόγω έναρξης
της σχολικής χρονιάς, ενώ οι
αιτήσεις θα γίνονται δεκτές
από την ημέρα δημοσίευσης
της παρούσης, ήτοι από τις
13/10/2014 ως 17/10/2014 και
ώρα 11:30 π.μ.
17 του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ
142/Α/2014) και β) αποφασίστηκε
η ανάρτηση της μελέτης ως προς
το περιεχόμενο χρήσεων γης, για
την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και γ) αποφασίστηκε η εξαίρεση της ιδιοκτησίας ΟΕΚ και νυν
ΟΑΕΔ απο την αναστολή έκδοσης αδειών & εργασιών, η οποία
είχε
αποφασιστεί
με
την
148/2013 Απόφαση Δ.Σ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

Τα έντυπα της προκήρυξης, της
αίτησης και της οικονομικής προσφοράς θα παραλαμβάνονται
από το Γραφείο Σχολείων, Στέλλιου Μιγιάκη, Οικισμός Γεννηματά, θέση Τσουκλίδι.
Για οποιαδήποτε πληροφορία
σχετικά με δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό και την
παραλαβή αιτήσεων μπορείτε να
επικοινωνήσετε με την κα. Κατερίνα
Γραμματικού
τηλ:2102487894/2102480561.
Ο Πρόεδρος
της ΕΣΕ Β/θμιας Εκπαίδευσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘ. ΤΣΙΓΚΟΣ

προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες για να λάβουν γνώση του
σχετικού φακέλου και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους σε
διάστημα 15 ημερών απο τη
δημοσίευση της ανακοινώσεως
αυτής
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 08/10/2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Πρόγραμμα επιχορήγησης
επιχειρήσεων για την
πρόσληψη ανέργων 25-66 ετών

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014
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Ξεκίνησε στις 7/10/2014 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

εκίνησε στις 7/10/2014 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
επιχορήγησης επιχειρήσεων με σκοπό την
δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Το κόστος υλοποίησης του προγράμματος θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό
του ΟΑΕΔ στον οποίο έχουν προβλεφθεί
ανάλογες πιστώσεις. Η μέγιστη δαπάνη θα
ανέλθει συνολικά στο ποσό των 27.000.000
ευρώ.
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν
κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά
αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.
( www.oaed.gr )
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η έκδοση
κωδικού πρόσβασης (κλειδαρίθμου) στο
πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ, τον
οποίο οι επιχειρήσεις παραλαμβάνουν από
τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που οι
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν
κλειδάριθμο τότε θα πρέπει να επισκεφτούν
την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στηναρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να προσκομίσουν τα κάτωθι
δικαιολογητικά για την έκδοση κλειδαρίθμου
προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλλουν
ηλεκτρονική αίτηση για την υπαγωγή στο
ανωτέρω πρόγραμμα:
1.Οι ατομικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση
έναρξης επιτηδεύματος.

2.Τα νομικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή
της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από πρόσωπο που νόμιμα εξουσιοδοτήθηκε (με εξουσιοδότηση από δημόσια
αρχή με το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα
αναφέρεται ευκρινώς η ενέργεια και ο λόγος
εξουσιοδότησης) είτε πρόκειται για ατομική
επιχείρηση είτε για επιχείρηση άλλης νομι-

κής μορφής (Α.Ε. ,Ο.Ε. ΕΠΕ κ.λ.π).

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και
γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα,
που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της
αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο
πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω
καταγγελίας σύμβασης εργασίας.
Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση που θα
αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
ΟΑΕΔ, www.oaed.gr
Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που:

Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά
την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2
και μέχρι την πρόσληψή τους.
Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο
έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και
έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δρά

σης. Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες
άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και
απασχόλησης στη χώρα μας.
Είναι ηλικίας 25 έως 66 ετών, δηλαδή να
έχουν συμπληρώσει το 25 έτος της ηλικίας
τους και να διανύουν το 26 έτος και το 67
έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους
απασχόλησης για τους ωφελούμενους
ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα και
όχι πέραν των 25 ημερών ασφάλισης το
μήνα.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος
ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο
του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στην
διεύθυνση www.oaed.gr όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και
λοιποί όροι του προγράμματος.

Κινητοποιήσεις ενάντια στον «επανέλεγχο»

Οι εργαζόμενοι στο Δήμο Ασπρόπυργου συνεχίζουν μέχρι και την Τρίτη
το κλείσιμο των υπηρεσιών που έχει ξεκινήσει από τα τέλη Σεπτέμβρη
Το Συντονιστικό, μετά τη συνάντηση, ενημέρωσε τους εργαζόμενους,
δηλώντας ότι δεν υπάρχει κανένα
περιθώριο εφησυχασμού, ενώ
υπογράμμισε την ανάγκη συγκρότησης επιτροπών δίπλα στα σωματεία.

Σ

υγκέντρωση έξω από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
πραγματοποίησαν την Παρασκευή
οι Επιτροπές Αγώνα που συγκροτούν το
Συντονιστικό Επιτροπών εργαζομένων με
συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου (ΙΔΑΧ) Αττικής ενάντια στον «επανέλεγχο» των συμβάσεων.

Στο μεταξύ οι εργαζόμενοι στο
Δήμο Ασπρόπυργου συνεχίζουν
μέχρι και την επόμενη Τρίτη το κλείσιμο των υπηρεσιών που έχει ξεκινήσει από τις 28 Σεπτέμβρη. Υπενθυμίζεται ότι είναι από τους πρώτους που κλήθηκαν να δώσουν στοιχεία για τον «επανέλεγχο» των συμβάσεών τους.

Στη διάρκεια της συγκέντρωσης έγινε
συνάντηση εκπροσώπων του Συντονιστικού με το γενικό διευθυντή του υπουργού,
στον οποίο καταθέσανε υπόμνημα με τα
αιτήματά τους, προβάλλοντας κυρίως το
αίτημα να σταματήσουν οι απολύσεις και η
στοχοποίηση των ΙΔΑΧ.

Κινητοποίηση υπήρξε όμως και
από απολυμένους σχολικούς φύλακες και
εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, οι οποίοι συμμετείχαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στο Παγκράτι. Ορισμένοι ανέβηκαν
στην ταράτσα του κτιρίου. Στη συνέχεια
έκαναν πορεία στο υπουργείο.

Επόμενα συλλαλητήρια
στους δήμους

Ενόψει του πανελλαδικού συλλαλητηρίου που οργανώνουν Συνδικάτα, Ομοσπονδίες και Εργατικά
Κέντρα την 1η Νοέμβρη
στο Σύνταγμα αλλά και της εκλογοαπολογιστικής Γενικής του Συνέλευσης, που θα γίνει την Κυριακή 9
Νοέμβρη, το Συνδικάτο ΟΤΑ έχει
αποφασίσει το παρακάτω πρόγραμμα περιοδειών:
Τη Δευτέρα 13/10 στους Δήμους
Γαλατσίου και Πειραιά.
Την Τρίτη 14/10 στους Δήμους
Λυκόβρυσης - Πεύκης, Πεντέλης και
Πετρούπολης.
Την Τετάρτη 15/10 στους Δήμους
Χαλανδρίου, Φιλοθέης - Ψυχικού,
Νίκαιας, Αγίων Αναργύρων και στο
γκαράζ του Δήμου Πειραιά.
Την Πέμπτη 16/10 στους Δήμους
Αμαρουσίου και Βριλησσίων.
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ
ΣΤΗΝ Κ.ΑΧΑΙΑ

Για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της
ΓΈθνικής ο Πανελευσινιακός αν και προηγήθηκε
στο σκόρ γνώρισε την ήττα στην Κ.Αχαιά με 2-1. Ο
Βύζαντας Μεγάρων γνώρισε την τρίτη του ήττα σε
ισάριθμους αγώνες στο Αργος απο τον Παναργειακό 2-0. Ενώ ο Αστέρας Μαγούλας σημείωσε την
πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα αφού επικράτησε 1-0 της Κύμης και βελτίωσε την θέση του στην
βαθμολογία.

Α Ι Ο Λ Ι ΚΟ Σ

ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΥ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΑΙΟΛΙΚΟ 0-1

Σε ένα δυνατό παιχνίδι που έγινε στο δημοτικό
γήπεδο της Μάνδρας παρουσία 600 φιλάθλων ο
Αιολικός απέδρασε με το τρίποντο αφού επικράτησε του Μανδραικού με 0-1. Οι γηπεδούχοι του
Δημήτρη Καλιακούδη προσπάθησαν έπαιξαν στα
ίσια τον αντίπαλό τους αλλά τους έλειπε ο παίκτης
που θα σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Αντίθετα
η ομάδα του Βαγγέλη Γούτη με αμυντική τακτική
και ξαφνικές αντεπιθέσεις πήρε τους τρείς βαθμούς. Το χρυσό γκόλ που έδωσε το τρίποντο στην
ομάδα της Μυτιλήνης σημείωσε στο 53' ο Μιχελάκης με διαγώνιο σούτ το 0-1.
Διαιτητής Μιχελής. Βοηθοί: Χαλβατζάκος, Γιαννίκος
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ(προπονητής Δημήτρης Καλιακούδης): Παλιγγίνης, Μπινιχάκης, Νυφαδόπουλος(37'λόγω τραυματισμού Μανασίδης), Κρητικός,
Φερεντίνος, Ζαγκλής(58'Μπεγκλεντζής), Αμντουραχμάνι, Σιγάλας, Καουνάς(68'Ασημάκης), Μπέντας, Μποδώνιας.

Μ Α Ν Δ ΡΑ Ϊ ΚΟ Σ

Αναπληρωματικοί: Μανασίδης, Ασημάκης, Μιχάλαρης, Τράκας, Κοκολάκης, Μπεγκλεντζής, Σάμαρης.
ΑΙΟΛΙΚΟΣ(π ροπονητής Βαγγέλης Γούτης):
Μάππας, Μουτζούρης, Μαγγανάς, Αλμπι Λέγκα,
Σαμπάνης Γ, Μπακάλης, Γάλας(82'Πασαλίδης),
Μίχος, Ζαγοριανός, Μιχελάκης(60'Δάλλας), Τόρρες(71'Σαμπάνης Μ).
Αναπληρωματικοί:Κάδης, Πασσαλίδης, Σαμπάνης Μ., Παπαδόπουλος Θ, Παπαλόπουλος, Δάλλας, Τριλιανός.

Η ΚΛΗΡΩΣΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ 2014-15

Η Ενωση Συνδέσμων Παλαιμάχων
Ποδοσφαιριστών πραγματοποίησε
στα γραφεία της την κλήρωση του
τουρνουά ποδοσφαίρου της νέας
σεζόν 2014-2015.
Απο τη διαδικασία της κλήρωσης
εξαιρέθηκαν-σε σχέση με πέρυσι-οι
ομάδες του Ατρομήτου Αθηνών, του
Αιγάλεω και του Βύζαντα Μεγάρων
οι οποίες δεν θα συμμετέχουν στο
τουρνουά για διαφορετικούς λόγους
η κάθε μια. Στην οικογένεια της
Ενωσης Παλαιμάχων Πειραιά προστέθηκε φέτος η ΑΕ Χατζηκυριακείου, ενώ η ομάδα παλαιμάχων της
Στιμάγκας εκδήλωσε το ενδιαφέρον
της να δίνει αγώνες κάθε 15 ημέρες
με την ομάδα που θα έχει ρεπό.
Οι ομάδες που θα συμμετέχουν
φέτος είναι οι εξής: Α.Ο Αγίου Δημητρίου-Αίας Σαλαμίνας-ΑργοναύτηςΑσπρόπυργος-Αστέρας ΜαγούλαςΔόξα Πειραιά-Δραπετσώνα-Ελλάδα
Ποντίων-Ερμής Κορυδαλλού-Ηρακλής Νικαίας-Ιωνικός-ΚερατσίνιΜοσχάτο-Νέα Πέραμος-Νεοι Ευγενείας-Πανελευσινιακός-Περαμαικός-

Προοδευτική-Α.Ε Χατζηκυριακείου.
Η πρώτη αγωνιστική θα διεξαχθεί
στις 20 Οκτωβρίου,περιλαμβάνει τις
παρακάτω αναμετρήσεις:
Μοσχάτο-Προοδευτική(γήπ εδο
Μοσχάτου 19.30)
Αστέρας Μαγούλας -Ερμής Κορυδαλλού(Γ.Ρουμελιώτης 18.30)
Αργοναύτης-Περαμαικός(γήπεδο
Δραπετσώνας 18.00)
Ηρακλής Νικαίας-Α.Ε Χατζηκυριακείου(γήπεδο Ρέντη 17.30)
Ελλάδα Ποντίων-Α.Ο Αγιου Δημητρίου(Τριτη 21-10-2014 γήπεδο
Ορυζόμυλων 17.30)
Κερατσίνι-Ιωνικός(γήπεδο Σχιστού
Κερατσινίου 17.30)
Ασπ ρόπ υργος-Δραπ ετσώνα
(γήπεδο Ασπροπύργου 18.30)
Νέοι Ευγενείας-Πανελευσινιακός
(γήπεδο Χαραυγής 18.00)
Δόξα Πειραιά-Αίας Σαλαμίνας
(γήπεδο Νικαίας 19.30)
Ρεπό η Νέα Πέραμος.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ-ΚΥΜΗ 1-0

Σημαντική νίκη σημείωσε ο Αστέρας Μαγούλας
στο γήπεδό του επί της Κύμης με 1-0 και βελτίωσε την βαθμολογική του θέση.
Το τέρμα σημείωσε ο Μπεχλής 10' με εύστοχο
κτύπημα πέναλτυ.
Διαιτητής Γρίμμας(Αθήνας). Αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα ο Δήμου της Κύμης 80'.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ(π ροπονητής Αλκης
Ελευθεριάδης):Βασιλειάδης, Κλίνης, Τσαγγάρης,
Βασιλείου, Καρίκι, Σύτιλα, Μπεχλής, Τσατίδης,
Ανδριανόπουλος, Παπακωνσταντίνου, Επιτροπάκης.
ΚΥΜΗ: Αγριόδημος, Κοκκός, Τστσαρώνης,
Καρατζάς, Ταυταρίδης, Δημητρακόπουλος, Ντούρμας, Κειτά, Ζαχαριάδης, Δήμου, Τσαλμάς.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αχαϊκή-Πανελευσινιακός 2-1
Μανδραϊκός-Αιολικός 0-1
Αστέρας Μαγ. - Κύμη 1-0
Παναρκαδικός-Δόξα Ν.Μανωλάδας 0-1
ΠΑΟ Βάρδας-Eρμής Κιβερίου 1-0
Καλαμάτα-Ζακυνθιακός 1-1
Παναργειακός - Βύζας Μεγάρων 2-0

ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΙΚΤΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ
ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΠΣΔΑ
Φιλικός αγώνας Παίδων
με τον Πανελευσινιακό

Από τον προπονητή της Μικτής Παίδων Τυρλή Σωκράτη καλούνται οι κάτωθι ποδοσφαιριστές όπως την Δευτέρα
13- 10-2014 και ώρα 15:00 να βρίσκονται στο γήπεδο Γ. Ρουμελιώτης για
φιλικό αγώνα με την ομάδα παίδων του
Πανελευσινιακού.
Τσακουρίδης, Τυρλής, Σταύρου(Πανελευσινιακός)
Ηλιόπουλος, Χαραλαμπιδης, Λογοθετης Φώτης
@Αγγελος, Καίσαρης,
Φίλης(Πανελευσινιακή Ενωση)
Γ κ έ ρ τ σ ο ς , Μ π α δ ή μ α ς ,
Σεμερτζάκης(Ακρατητος)
Μανάφας,Τσαλουχος,Παππάς, Πουρσανιδης(Λέων)
Ταμής Κ, Δρομουσης, Δριμούσης
Χαρ.(Αργω μεγάρων)
Σκλιάς(Μανδραικός)

Προπόνηση Μικτής
Νέων στην Παρ. Ασπροπύργου

Από τον προπονητή της Μικτής Νέων
ΕΠΣΔΑ Λινάρδο Απόστολο καλούνται οι
κάτωθι ποδοσφαιριστές όπως την Δευτέρα 13-10- 2014 και ώρα 16:15 να βρίσκονται στο γήπεδο παραλίας Ασπροπύργου για προπόνηση ( να φέρουν
άσπρο μπλουζάκι φωτοτυπία του δελτίου τους και μια φωτογραφία απαραιτήτως ).
Λάλλας Σεραφείμ(ΠΑΟΚ)
Χόντος,
Μιχαήλης, Αναστασίου
Ι(Ν.Πέραμος)
Κακοσίμος Γ(Ειδυλλιακός)
Ιωάννου
Δ,
Παλαβός
Ι,
Κοκαβέσης(Ακράτητος)
Μινοσιάν, Σαμαράς, Σαββίδης, Μανάφας, Γυριχιδης, Κανακάρης(Λέων)
Μαυρίδης, Κεσόβ(Πυρρίχιος Ασπροπύργου)
Χιονίδης (Απόλλων Ποντίων)
Χ ρ η σ τ ά κ η ς ,
Λογοθέτης(Πανελευσιν.Ενωση)
Λάμψας(Μεγαρικός)
Καλαιτζής, Βαρελάς(Βύζας Μεγάρων)
Λιόλιος Κ.(Αίας Παραλίας) Φαμελιάδης(Πυρρίχιος Ασπροπύργου)
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ΕΣΚΑΝΑ: Α ΑΝΔΡΩΝ:
ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΑΧΩΝΕΣ

Για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α΄ΕΣΚΑΝΑ η
Ενωση Νέας Περάμου/Μεγάρων γνώρισε την ήττα στο γήπεδό
της απους Τράχωνες 60-70.
ΕΝ. ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΔΙΑΣ 60-70(39-36)
Διαιτητές Καλογερόπουλος Φ , Μανουσόπουλος
ΕΝ. ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ (Τσακίρης Ράμμος) Τουμπανιάρης 6,
Κοντόπουλος 9(3), Μπαλτσαβιάς 19(4), Παζαράς 5, Ζάχαρης 4,
Παπαγιαννακόπουλος 6, Πανάγος 9(1) , Μουρίκης 2 , Κατσαρέλιας
ΕΝ. ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ (Πετρουγάκης , Φαραώ) : Ραζής Μ. 6 Πλατής 21 , Γρηγοράκος 15(3), Ζερβός 5(1) , Ξυνογαλάς 8 Ραζής Β.2
, Καπέτσης 10, Παπαδημητρακόπουλος 2, Γκιουρτζίδης
***Την Δευτέρα θα γίνει η 2η αγωνιστική: Κλειστό Εθνικής Αντίστασης 21:45 ΑΕ Καλλιθέας-Ενωση Νέας Περάμου.Μεγάρων.

Β΄ ΑΝΔΡΩΝ 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 84-51(47-31)
Διαιτητές: Πολυχρόνης , Αργυρούδης
ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ (Ποτόσογλου ): Μοσχολιός 6 , Μόμτσος 9,Ποτόσογλου 4, Πατμανίδης 2, Ζέγγος 8(1) , Χεργκελετζής 8 . Πρινέας 15
, Κατσούρης 20(4), Αγγελέτος 2, Ανδρουλάκης 6 , Κατσούρης Β.
2, Καρανδρέας 2
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ (Παπαδόπουλος, Μαργέτης): Προσελέντης
12(2), Δασκαλούδης 4, Αβραμίδης 6(1) , Κουλουριώτης , Βαγιανός , Ραφαηλίδης 2, Θεοδόσης 12(2) , Παρασκευόπουλος 6 ,
Μαργέτης 3(1) Κουμπούλης 3 , Μήτσος 3 , Διπλαράς
Γ' ΕΣΚΑΝΑ: ΗΤΤΕΣ ΓΙΑ ΟΚΕ ΚΑΙ ΓΑΣΕ/ΔΗΜΗΤΡΑ

Για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΓΈΣΚΑΝΑ ο ΟΚ
Ελευσίνας και ο ΓΑΣΕ /Δήμητρα γνώρισαν την ήττα απο το Ελληνικό και ΑΕ Ρέντη.
ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –ΑΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 54-66(25-30)
Διαιτητές: Χρηστίδης Μπούκας
ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Τσικίνας, Διολέτης): Μπακογιάννης , Τηγάνης
8(2) , Αντωνάρας 12, Πατάλας 16(2), Χρήστου , Παπαχριστοδούλου 8 , Νάσης , Ντάθας , Δασκαλάκης 2, Αρβανίτης 5(1), Κουρίλας , Παπανικολάου
ΑΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ(Νικολαίδης, Ιντζελέρ) : Καρσούλος 8(2), Ρούμελης 21, Κουτσαύτης , Ευστρατίου 2, Λεβαδείτης 12(1) , Αγγελάκης 6(1) , Παπαμαρινόπουλος 10, Τσακίρης , Ζαραϊδώνης 6 ,
Τσαμπανάκης 1

ΑΕ ΡΕΝΤΗ – ΓΑΣΕ ΔΗΜΗΤΡΑ 74-65 (34-32)
Διαιτητές: Τσάτσης , Γκανής
ΑΕ ΡΕΝΤΗ (Γεωργακίου Β., Μπέλλος) : Γεωργακίου Β. , Δημητρόπουλος , Σολδάτος 5 , Νεδέλκος 20(1) , Μιχαλόπουλος 4,
Γεωργούλης 5, Πασπαλάς 25, Ρούσσος , Γεωργακίου Κ. 12(2) ,
Κάκκας 3(1) , Κανιάς , Ρουσουνέλος
ΓΑΣΕ ΔΗΜΗΤΡΑ (Μαυρογιάννης) : Αλεξανδρίδης , Παρμαξίδης
, Στεφάνου 9(1) , Παπαϊωάννου 11, Καραλής 2 , Καρράς 5, Αντωνίου Μ. 18(1) Κοσκινάς 18(1) , Λάσκος , Νερούτσος , Μαρούγκας
2 , Ρομαϊ.***Την Δευτέρα 13/10 θα γίνει η 1η αγωνιστική: Κλειστό
Ανδρέας Δασκαλάκης 21:00 ΓΑΣΕ/Δήμητρα-Αστέρας Αγίου Δημητρίου, Κλειστό Αγίου Δημητρίου 21:30 Δάφνη Αγίου ΔημητρίουΟΚ Ελευσίνας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο
ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τις
ευχαριστίες του στο
Φαρμακείο της κ.
Ειρήνης Σκανδάλη για
την χορήγηση φαρμακευτικού υλικού προς
κάλυψη των αναγκών
της ομάδας μας.
ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΥΠΟΥ

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΣΔΑ

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ 0-0

Μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις ο Αίας Παραλίας και ο ΠΑΟΚ
Μάνδρας που ύστερα απο ένα αμφίροπο αγώνα αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς γκόλ.
Διαιτητής Κορδολαίμης. Βοηθοί: Παστρωμάς-Πατεστή.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ(προπονητής Κώστας Λινάρδος): Μιχελής, Χλήνος, Παπαδόπουλος Α, Ρουμελίδης, Κουβίδης, Σπαρίδης, Παπαδόπουλος Γ, Μούτας(86'Γιαμπασάκος), Καλύβας(67'Σιέττος), Κλογκέρι,
Τάτσης.
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ(προπονητής Γιώργος Σωτήρχος):Τσέπερης,
Τσιανάκας, Νταλεμτζάρης, Δρούγγος, Ευαγγέλου, Θεοδωρόπουλος,
Σακόβ(85' Πέτρου), Λάλας(46'Στεφανίδης), Κόρμαλης, Καζαντζίδης,
Παπακωνσταντίνου.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ του Αίαντα Παραλίας Ασπροπύργου ευχαριστεί τον χορηγό
της ομάδος Σωτήρη Σαμπάνη για την προσφορά του στην ομάδα και
στο αθλητικό υλικό και την εμφάνιση της ομάδος.

Ασπρόπυργος – Νέα Πέραμος 3-1

Την πρώτη νίκη του πέτυχε η Ένωση Πανασπροπυργιακού
Δόξας Ασπροπύργου που νίκησε με 3-1 τη Νέα Πέραμο με 31
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 18’ με τον Σιδηρόπουλο .
Οι φιλοξενούμενοι είχαν δοκάρι στο 35’ με τον Τσακάι ενώ στο
56 κέρδισαν πέναλτι σε ανατροπή του Νάκου , το εκτέλεσε ο
Τσαούσης και απέκρουσε σωτήρια ο Σταθόπουλος
. Αντί για την ισοφάριση οι Ασπροπυργιώτες διπλασίασαν τα
τέρματα τους στο 77’ με τον Καλογρίδη. Και αφού η Νέα Πέραμος δεν μπορούσε να σκοράρει , το έκανε ..ο Κάτσος που μείωσε με αυτογκολ στο 79’.
Το τελικό 3-1 σημείωσε ο Κομιώτης στο 90’Καλός ο διαιτητής
Δημητρόπουλος
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Σταθόπουλος, Ρούπας. Κομιώτης, Κάτσος(
62΄Φωτιάδης) Μασμανίδης, Πολυτάρχου Κ., Κοπαλάς(65’
Πεΐδης) , Καγκελίδης( 90’ Ταραλίδης) Σιδηρόπουλος, Καλογρίδης Μουζάκας
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: Παπακωνσταντίνου Γκογκολάρι( 46’ Μανώ-

Σπουδαία δουλειά στις Ακαδημίες
ο Αίαντας Παραλίας Ασπροπύργου

λης) , Τσιούνης, Πατσιονίδης Β. Λημνιάτης, Καραγιάννης
Νάκος( 62’ Αριστόπουλος) , Πατσιονίδης Κ., Τσακάι, Τσαούσης(
69’ λ.τρ. Γραμματικός ) Μητρόπουλος
Β Κατηγορία(2η αγωνιστική)

Η ΛΑΜΠΕΡΗ 2-1 ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΡΙΚΟ

Η Λαμπερή Ελευσίνας πέτυχε σπουδαία νίκη εκτός στα Μέγαρα επι του Μεγαρικού με 2-1.
Τα γκολ για την Λαμπερή στο 28’ ο Τζάνος και στο 45’ ο Βόικα.
Το γκολ του Μεγαρικού σημείωσε στο 75’ ο Α. Φυλακτός.
Διαιτητής: Μπούρδος, Βοηθοί: Παγωνάς, Πουλακάκης. Κόκκινη: 85’ Τσιρίκης
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ (προπονητής Πάρης Λιάκος): Στρατούρης Θ.,
Σάλτας Γ., Καλαϊτζής Α., Φυλακτός Α., Μίνος-Σακκάς (78’ Ηλίας
Α.), Ρούσσης Δ., (87’ Σάλτας Α.) Λουκάς Φ., Δάλλας Α., Ζήσης
Α. (52’ Γεωργακής Μ.), Πιστοφίδης Α., Υφαντής Π.
ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(προπονητής Κώστας Διολέτης): Χριστοφής Β.-Ε., Παππάς Α., Τσιρίκης Μ., Αλεξούδης Χ., Λύγδας
(22’ λ.τρ. Γκότσης Τ.), Φαρμάκης Κ., Βόικα Ν., Λαδάς Ν.-Π., (80’
Μενής), Τζάνος Π. (86’ Σερβίνης), Γεωργίου Θ., Μαμάκος Ι.

ΕΞΙ ΑΣΤΕΡΩΝ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Δύο στα δύο για τον Ηρακλής Ελευσίνας που συνέτριψε με 60 τον Σκορπιό Φυλής και πέτυχε τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια .
Τα τέρματα για το δίδυμο Κατσάφαρου-Γιώργα σημείωσαν οι:
Κατσάφαρος ( πέναλτι) Πέππας 15’, Ψιμουλάκης 42’ Φιλιππής
44’, Άγγος 48’ και Παπαγιάννης 80’.
Στο 80’ ο διαιτητής Χατζηβασιλειάδης απέβαλε τον γκολκίπερ
του Σκορπιού Χάσλαρη για εξύβριση. Έτσι επειδή είχαν γίνει και
οι τρεις αλλαγές κάτω από τα δοκάρια κάθισε ο αμυντικός Λέλος.
ΗΡΑΚΛΗΣ : Φωτιάδης, Αξιώτης, Λυμπέρης, Μπακατσέλος,
Άγγος( 62’ Αξιώτης Α.) Φιλιππής,, Ψιμουλάκης, Τσολερίδης,
Κατσάφαρος( 80’ Παπαγιαννάκης) Καρκαμπάτσης( 71’ Παροτσίδης , Πέππας.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ : Χάσλαρης, Χρυσανθίδης, Κατσάρας, Μπίκας,
Λέλος, Τσίγγος( 27’ λ. τρ. Ελευθεριάδης) , Αργυρόπουλος ,
Ρίζος( 52’ Κέλης), Πλατσιδάκης( 71’ Τζοτζολάκης) Κοκοριάς,
Παπαδόπουλος.

της και μάλιστα με ιδιαίτερη επιτυχία. Η στήλη σας παρουσιάζει ένα μικρό φωτογραφικό ρεπορτάζ από τηνλειτουργία
των ακαδημιών της ομάδος της παραλίας με τους μικρούς
ποδοσφαιριστές να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό σε
καθημερινή βάση. Η δίψα τους για μάθηση είναι μεγάλη, με
τους προπονητές να τους συμβουλεύουν σε κάθε τους βήμα
για την καλύτερη ποδοσφαιρική τους ανάπτυξη.
ΤΟ
ΡΟΣΤΕΡ
ΟΜΑΔΟΣ

Συνεχίζεται η προετοιμασία των ακαδημιών του Αίαντα
Παραλίας Ασπροπύργου, με τα παιδιά να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό μέσα στο γήπεδο. Προπονητής στην ομάδα
(παιδικό-εφηβικό)είναι ο Ηλίας Aμπαζάι ενώ στα τζούνιορ
προπαιδικό ο Χρήστο Νέτσο.
Η ομάδα θα λάβει μέρος στο πρωτάθλημα της
ΕΠΣΔΑ.Yπεύθυνοι Ακαδημιών είναι οι: Παναγιώτης Καραμαγκάλης, Νίκος Αγγελόπουλος.
Η ομάδα του Αίαντα δίνει μεγάλη βαρύτητα στις ακαδημίες

ΕΠΣΔΑ: ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΗΞΗ ΣΕ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Απο την πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΣΔΑ ανακοινώθηκαν οι ποινές και οι
επιπληξεις σε παίκτες και προπονητές της 1ης αγωνιστικής 2ης φάσης
Κυπέλλου. Αναλυτικά:
Ποινές ποδοσφαιριστών :
1) Δρίκος Αρμόδιος - 1223124-Ειδυλλιακός - 6 αγωνιστικές +60 ευρώ πρόστιμο
2) Παπαδόπουλος Π. - Ελευσινιακός - 1008707- 4 αγωνιστικές + 40 ευρώ
πρόστιμο .
Καλούνται σε έγγραφη απολογία μέχρι την Τρίτη 14/10/2014 :
1) Κασδαγλής Μιχάλης , (προπονητής Ειδυλλιακού)
2) Σωματείο Θρασύβουλος

Ποινές παραγόντων :
1) Ανανιάδης Γεώργιος , (προπονητής Ατταλου Νέας Περάμου) , τιμωρείται με εγγράφως αυστηρώς επίπληξη + 50 ευρώ πρόστιμο .

ΤΗΣ

Ζενέλι Κλέντι (1998)
Λεονάρντο(1998)
Μ υ φ τ α ρ ά ν γ κ ο
Τζώνυ(1999)
Πίνης Παντελής(1999)
Γαβριήλ Τζούντι(1999)
Δρόσος Γιάννης(2000)
Αιμιλιάνο(2000)
Σίμα Γιώργος(2000)
Σουλένγιν Μάτσο(2000)

Καραμαγκάλης
Βασίλης(2000)
Ντοκοβέντσι
Εντισον(2000)
Λέκα Νίκος(2000)
Ρήγος Γιάννης(2000)
Α γ γ ε λ ό π ο υ λ ο ς
Φώτης(2001)
Ντερβισάι Ελις(2001)
Σταύρου
Παναγιώτης(2001)
Λανάι Ανδρέας(2002)
Μπάκας Νίκος(2002)

ΕΚΛΕΙΣΕ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΚΥΡΙΤΣΗ Ο
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟΚ

Τον έμπειρο 37 χρονο γκαρντ/φόργουορντ Αντώνη Κυρίτση
ύψος 1.95 απέκτησε ο Μανδραικός ΑΟΚ. Το άλλοτε μέλος της
"θρυλικής" ομάδος του Ηρακλή
στην Α/2 με την εμπειρία του
αναμένεται να π ροσφέρει στο
νεοφώτιστο σύλλογο της Δυτικής
Αττικής στο φετινό πρωτάθλημα
της Γ' Εθνικής.
Ο εν λόγω παίκτης αναμένεται να χρησιμοποιηθεί
στο παιχνίδι της πρεμιέρας τημ Κυριακή στην Πάτρα
με τον Εσπερο.
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Χαμηλό το ενδιαφέρον

Αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης

Στις 15 Οκτωβρίου αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Παρά την μείωση της
τιμής, όμως, οι καταναλωτές δεν δείχνουν ενδιαφέρον για παραγγελίες προς το παρόν.
Σύμφωνα με Τα Νέα, το πετρέλαιο, μετά και τη μείωση του ειδικού φόρου και με βάση τη
συνεχιζόμενη πτωτική τάση των διεθνών τιμών, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα επίπεδα
των 1,07 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,25 ευρώ πέρυσι.
Για όσους δικαιούνται επίδομα, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 0,72 ευρώ το λίτρο (με πλαφόν κατανάλωσης), έναντι 0,90 ευρώ
πέρυσι.Πάντως, παρά τη μείωση των τιμών έναντι της περσινής χρονιάς, στελέχη του χώρου κρατούν μικρό καλάθι. Έρευνες αγοράς που
έχουν στα χέρια τους δείχνουν ότι παρά τη μείωση του φόρου αλλά και την πτωτική τάση των διεθνών τιμών, το ενδιαφέρον των καταναλωτών παραμένει χαμηλό και δεν περιμένουν παρά 10% αύξηση πωλήσεων έναντι της περσινής σεζόν.

Ακρίβυνε το καλάθι της νοικοκυράς
- Ανοδος τιμών σε 31 είδη πρώτης ανάγκης

Βαθιά το χέρι στην τσέπη αναγκάζονται να βάλουν τα νοικοκυριά, για να αγοράσουν τα είδη πρώτης ανάγκης. Σε σύνολο 54
ειδών διατροφής, φροντίδας σπιτιού και υγιεινής, οι τιμές έχουν
ανατιμηθεί από τον Ιανουάριο του 2011 έως τον Αύγουστο του
2014 στα 31 από αυτά με το ποσοστό να φτάνει ακόμη και το
13,75%, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Τους τελευταίους 44 μήνες, η τιμή του γάλακτος αυξήθηκε κατά
8,25%, του γιαουρτιού 8,76%, της φέτας 5,34% και των λοιπών
τυριών κατά 5,72%, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει
η «Καθημερινή».
Ανοδική πορεία έχουν ακολουθήσει οι τιμές και σε είδη κρεάτων- νωπών και κατεψυγμένων- αλλά και στα ψάρια. Ακόμη και
στα όσπρια, είδος που απευθύνεται σε ασθενέστερα οικονομικά στρώματα του πληθυσμού, καταγράφεται αύξηση τιμής κατά
2,82%, Ακριβότερα κατά πολύ είναι και τα αβγά (8,87%), ενώ
στους ξηρούς καρπούς οι τιμές εκτινάχθηκαν (13,75%).

Οι εφορίες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης:
80.000 προσφυγές κατά του ΕΝΦΙΑ

Τ

έλος δεν έχει η διαμάχη κοινωνίας, πολιτείας και εφοριών για τον ΕΝΦΙΑ. Οι αντιδράσεις των φορολογούμενων συνεχίζονται και παίρνουν χαρακτήρα ορμητικού κύματος, καθώς ήδη καταγράφονται 80.000 προσφυγές
κατά του ΕΝΦΙΑ, θεωρώντας τον αντισυνταγματικό.
Την περασμένη εβδομάδα οι προσφυγές δεν ξεπερνούσαν
τις 50.000, αλλά η μαζική κινητοποίηση των οργανώσεων ιδιοκτητών και καταναλωτών και οι δημόσιες παρεμβάσεις κατά της
συνταγματικότητας του νόμου από τους προέδρους τους δικη

Ως επέκταση του προαστιακού

Εντός εξαμήνου η επαναλειτουργία της
σιδηροδρομικής γραμμής Κόρινθος-Ναύπλιο

Εντός εξαμήνου αναμένεται να επαναλειτουργήσει η
σιδηροδρομική γραμμή Ναύπλιο - Αργος - Κόρινθος και
να προχωρήσουν άμεσα η αποκατάσταση και ανακαίνιση του υπάρχοντος σιδηροδρομικού δικτύου, καθώς και
του τερματικού σταθμού στο Ναύπλιο, διαβεβαίωσε τον
δήμαρχο Ναυπλιέων Δημήτρη Κωστούρο ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ Α.Ε. Παναγιώτης
Θεοφανόπουλος, παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος Γιάννη Μανιάτη, που επισκέφθηκε την Αργολίδα
και το Ναύπλιο.

γορικών συλλόγων, δημιουργούν κύμα αντιδράσεων και
προσφυγών.
Αν συνεχιστεί αυτή η μαζική κατάθεση προσφυγών κινδυνεύει να τιναχθεί στον αέρα ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης στην περίπτωση που τα δικαστήρια κάνουν δεκτές κάποιες από τις αιτιάσεις των πολιτών. Οι φορολογούμενοι προσφεύγουν μαζικά στις Δ.Ο.Υ. ζητώντας ουσιαστικά την ακύρωση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του νέου φόρου ή τη
σημαντική μείωση των επιβαρύνσεων που αναγράφουν τα
συγκεκριμένα σημειώματα.
Την προηγούμενη εβδομάδα η Γενική Γραμματεία Εσόδων
είχε εκδώσει εγκύκλιο που έδινε οδηγίες για τις προσφυγές.
Συγκεκριμένα αναφερόταν ότι οι βασικότεροι λόγοι για τους
οποίους οι φορολογούμενοι προσφεύγουν και ζητούν την διαγραφή ή τη σημαντική μείωση του ΕΝΦΙΑ είναι:
1) Αντισυνταγματικότητα του φόρου.
2) Αμφισβήτηση του ύψους των αντικειμενικών αξιών με
βάση τις οποίες υπολογίστηκε ο φόρος.
3) Αιτήματα για χορήγηση απαλλαγών, καθώς οι προσφεύγοντες θεωρούν ότι υπάγονται στους φορολογούμενους με
πολύ χαμηλά εισοδήματα και ότι ως εκ τούτου δικαιούνται μείωσης του ΕΝΦΙΑ κατά 50% ή πλήρη διαγραφή του ΕΝΦΙΑ,
εφόσον είναι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι ή ανάπηροι σε ποσοστό
80% και άνω.4) Οικονομική αδυναμία.
5) Διόρθωση στοιχείων της δήλωσης Ε9.
Στο μεταξύ η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε
την Πέμπτη και τα τελευταία εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ σε πολίτες
οι οποίοι ενώ έχουν κάποια περιουσία δεν θα πληρώσουν
γιατί ο φόρος που εκκαθαρίστηκε είναι κάτω από τη μη εισπράξιμο όριο των 5 ευρώ είτε γιατί δεν διαθέτουν κανένα ακίνητο
είτε γιατί έχουν εντοπιστεί σοβαρά λάθη στο Έντυπο Ε9 και εκ
των πραγμάτων δεν μπορεί να γίνει εκκαθάριση φόρου.

Κατά τη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο δημαρχείο Ναυπλίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης υπογράμμισε την πρόθεση της
κυβέρνησης να επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική
γραμμή του Ναυπλίου ως επέκταση του προαστιακού με
ανταπόκριση Κόρινθο - Αθήνα.
Ο δήμαρχος Ναυπλιέων υποδέχθηκε με μεγάλη ικανοποίηση το σχέδιο επανεκκίνησης του σιδηροδρόμου
στο Ναύπλιο, γιατί, όπως σημείωσε, «η λειτουργία του
σιδηροδρομικού σταθμού αποτελούσε πάγιο αίτημα της
δημοτικής αρχής προς την κυβέρνηση, αφουγκραζόμενη τα αιτήματα και τις ανάγκες των πολιτών. Ξεπεράστηκαν δυσκολίες και εμπόδια με αποτέλεσμα σήμερα
να ανακοινώνεται στο επιβατικό κοινό ότι ο σταθμός θα
επαναλειτουργήσει και το τρένο θα ξανασφυρίξει στο
Ναύπλιο».

ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Είστε έτοιμοι για δίαιτα;

Πέγκυ Βρυνιώτη
Πτυχιούχος Διαιτολόγος –Διατροφολόγος

Πολλοί την ξεκινούν, λίγοι την συνεχίζουν και ακόμα λιγότεροι την ολοκληρώνουν! Έχετε δοκιμάσει διάφορες δίαιτες,
έχετε απευθυνθεί σε όλους τους διαιτολόγους της περιοχής, και ακόμα δεν μπορείτε να την
ξεκινήστε ή να μείνετε πιστοί! Γιατί να είναι τόσο περίπλοκο να την εφαρμόσετε στην πράξη;
Η σχέση με το φαγητό είναι πιο περίπλοκη απ ότι φαντάζεστε. Πολλοί στρέφονται στην
υπερκατανάλωση φαγητού ή σε επιλογή κακής ποιότητας τροφής, για να καλύψουν συναισθηματικές ανάγκες ή να αντιμετωπίσουν καταστάσεις έντονου στρες , γι αυτό δεν πρέπει
να αγνοείτε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πήρατε βάρος.
Γιατί ξεκινάτε δίαιτα; Αναζητήστε το κίνητρο σας! Τι είναι αυτό που θέλετε να επιτύχετε με
το να χάσετε βάρος; Αναγνωρίστε την ανάγκη σας αυτή και ενισχύστε την με επιχειρήματα!
Ξεκινήστε άμεσα και όχι από Δευτέρα! Μην αφήνετε τις ημέρες να σας προσπερνούν, καθώς
μια εβδομάδα διατροφής μπορεί να μειώσει το βάρος σας μέχρι και 1 κιλό! Επόμενο βήμα
είναι να ακολουθήσετε την κατάλληλη δίαιτα για εσάς!
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Εμπολα: Ενισχύονται με νοσηλευτές
οι πύλες εισόδου της χώρας
Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Υγείας

Την ενίσχυση των πυλών εισόδου της χώρας με
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, προκειμένου
να περιοριστεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος εισαγωγής
του ιού του Εμπολα στη χώρα, αποφασίστηκε στη
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο
υπουργείο Υγείας.
Στη σύσκεψη, η οποία ξεκίνησε στις 12 μ. και
ολοκληρώθηκε αργά το μεσημέρι της Παρασκευής,
συμμετείχαν ο υπουργός Υγείας κ. Μάκης Βορίδης, η γενική γραμματέας Δημόσιας Υγείας κυρία
Χριστίνα Παπανικολάου, η πρόεδρος του Κέντρου
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)
κυρία Τζένη Κρεμαστινού και ειδικοί λοιμωξιολόγοι.
Ειδικότερα, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, να
ενισχυθούν με 30 νοσηλευτές οι πύλες εισόδου της
χώρας (και στα υγειονομεία κάποιων λιμανιών) και
να μοιραστούν ενημερωτικά φυλλάδια στα αεροδρόμια.
Μέχρι στιγμής δεν θα τοποθετηθούν θερμικές
κάμερες στα αεροδρόμια, ενώ κάθε 15 μέρες θα
επικαιροποιούνται τα μέτρα. Το Νοσοκομείο το
οποίο έχει οριστεί για την αντιμετώπιση πιθανού
κρούσματος είναι το «Αμαλία Φλέμινγκ», όπου
έχουν διαμορφωθεί τρεις ειδικοί θάλαμοι.
Σημειώνεται ότι σε περίπου δέκα μέρες θα
πραγματοποιηθεί άσκηση ετοιμότητας προκειμένου να διαπιστωθεί αν η χώρα είναι σε θέση να
αντιμετωπίσει πιθανό κρούσμα Εμπολα.

Αύξηση 3% τον Σεπτέμβριο

To μποτιλιάρισμα επιστρέφει δειλά-δειλά
στους δρόμους του Λεκανοπεδίου
Τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως λόγω της κρίσης, το
μποτιλιάρισμα είχε περιοριστεί στις μεγάλες οδικές
αρτηρίες του Λεκανοπεδίου, όμως, φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα κάνει και πάλι την εμφάνισή του.
Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Διαχείρισης της
Κυκλοφορίας που επικαλείται το Έθνος του Σαββάτου,
τον Σεπτέμβριο σημειώθηκε αύξηση 3% στον κυκλοφοριακό φόρτο σε βασικές αρτηρίες της πρωτεύουσας
(Συγγρού, Κηφισιάς, Μεσογείων).
Αντίστοιχα παρατηρείται μείωση της μέσης ωριαίας
ταχύτητας κατά 4,8%, ποσοστό που μεταφράζεται σε
κίνηση με 31,4χλμ/ώρα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στο
ύψος με την Ιπποκράτους.
Την ύπαρξη αυξητικής τάσης επισημαίνουν και οι
συγκοινωνιολόγοι, αν και επιφυλάσσονται να μελετήσουν περαιτέρω την κατάσταση.
«Θα πρέπει να εξετάσουμε την εξέλιξη αυτής της
τάσης κατά τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο» σημειώνει
ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων,
Κώστας Αντωνίου.

Εδώ είναι και το μυστικό της επιτυχίας! Η δίαιτα που θα ακολουθήστε πρέπει να περιλαμβάνει εκείνα τα τρόφιμα που εσείς καταναλώνετε, σε ένα διατροφικό σχήμα που να ευνοεί την απώλεια βάρους. Οφείλετε να αγαπήσετε την δίαιτα που ακολουθείτε και όχι να σας
προκαλεί φόβο στέρησης, πείνας ή κοινωνικό περιορισμό!
Στο προσωπικό πρόγραμμα διατροφής που θα ακολουθήσετε θα περιλαμβάνονται εκείνα τα τρόφιμα που έχετε στην
καθημερινότητά σας, χωρίς να μαγειρεύετε δυο διαφορικά φαγητά, χωρίς περίπλοκες επιλογές πρωινού και βραδινού γεύματος! Κάντε το διαιτολόγο σύμμαχο σας
, τη ζυγαριά φίλη σας και η επιτυχία είναι
δεδομένη !
Επισκέψεις κατ οίκον και σε Ελευσίνα- Ασπρόπυργο
Τηλ.: 694 54 77 424 e mail: HYPERLINK "mailto:peggyvrinioti@gmail.com" peggyvrinioti@gmail.com Facebook: www.facebook.com/dietyourway.gr
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ΓΑΜΟΣ

Ο ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΑΡΟΤΣΙΔΗ, ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΝΤΖΕΤΙΣΑΪ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ.

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Πωλείται ξυλουργικό
μηχάνημα (πλάτη, σβούρα,
ξεχοντριστήρας, δίσκος,
τρυπάνι) σε λογική τιμή.
Πληροφορίες στο 210 5548930
ή στο 6972203340

8.10.14
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονοκατοικία 100τμ με ηλιακό, θέρμανση, τζάκι, πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948 911
222 κα Βασιλείου. (22.9.14)
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 Ασπρόπυρ-

γο διαμέρισμα 85 τμ με ηλιακό,
air condition , αυτόνομη θέρμανση, θέση parking, 2 κρεβατοκάμαρες,
2
wc.
Τηλ:
6937050218(6.2.14)
Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 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)
ΜΑΝΔΡΑ 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)

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
Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου
Τρυπιτσίδη Σοφία,
Πτυχιούχος του τμήματος
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής
και Ψυχολογίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
τηλ.: 6971862201 και e-mail:
sofi_tripitsidou@hotmail.com
Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)
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 .
Τηλέφωνο-Φαξ:
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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)
2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
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 ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ
ΑΙΟΛΟΣ (ΜΑΝΔΡΑ) 210 5559701
ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 & ΑΘΗΝΩΝ
210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210
5546993 - 5560800 - 5543065

ΑΛΦΑ- ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ

Εταιρεία μελετών και κατασκευών

Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις για την
εξοικονόμηση ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε ενερενεργειακά.
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίαςταρατσών.
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερθερμότητας.
Εγκατάσταση συστήματος γεωθερμίας.
8.10.14
Τοποθέτηση λαμπτήρων Led.
Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν.
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρεάν.
Τώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμο
(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις
κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου.
Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση σε ετήσια βάση μπορεί να
φτάση και να ξεπεράση το 70%.

Για περισσότερες πληροφορίες σας περιμένουμε στο γραφείο μας,
Φυλής 8Α Ασπρόπυργος. Τηλέφωνο 210-5573042 κ. Μαλιά Άννα.
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ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ «ΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑ» ΓΙΑ 14Η ΧΡΟΝΙΑ
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Άξιοι πρεσβευτές του «ευ αγωνίζεσθαι» οι εκατοντάδες δρομείς
που πήραν μέρος στον ημιμαραθώνιο Ελευσίνα - Μέγαρα

Σημασία δεν έχει η νίκη αλλά η
συμμετοχή, έλεγαν οι αρχαίοι
ημών πρόγονοι, κι είχαν απόλυτο
δίκιο, αφού στην περίπτωση του
μεγάλου αθλητικού θεσμού ‘’Στα
Χνάρια του Παυσανία’’ που διοργανώθηκε για ακόμη μια χρονιά με
επιτυχία στην περιοχή μας, ήταν
κυρίαρχη η αίσθηση της προσφοράς και της ευγενούς άμιλλας.

Αττικής, τον Σύλλογο Απόλλων Δυτ. Αττικής και τον Αθλητικό Όμιλο Μεγάρων
στήριξαν και φέτος τον τον 14ο Ημιμαραθώνιο δρόμο "Στα Χνάρια του Παυσανία",
που πραγματοποιήθηκε εχθές το πρωί
με τη συμμετοχή άνω των 600 δρομέων.
Η εκκίνηση έγινε στην είσοδο της πόλεως της Ελευσίνας , οπού φυσικά έδωσαν
το δυναμικό παρόν και τα μέλη του Συλλόγου Εθελοντών Θριασίου Πεδίου, ενώ
σημείο τερματισμού ήταν το Στάδιο
«Μεγαρέων Ολυμπιονικών» του Δήμου
ναλυτικότερα, ο Δήμος ΜεγαρέΜεγαρέων.
ων και το Νομ. Πρόσωπο ΠολιτιΣτον δύσκολο και απαιτητικό αγώνα,
σμού, Άθλησης, Κοινωνικής
μεγάλη ήταν επίσης η συμβολή της ΔιεύΠολιτικής & Προσχολικής Αγωγής του
θυνσης Τροχαίας της Ελληνικής ΑστυνοΔήμου Ελευσίνας (Π.Α.Κ.Π.Π.Α.) σε
μίας αλλά και των εθελοντικών ομάδων
συνεργασία με την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Δυτ.
ΛΕΜΜ,
ΚΟΥΡΟΣ,
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Σώμα Ελληνικού
Οδηγισμού,
Σώμα Έρευνας και
Διάσωσης καθώς και
όλων των ανεξάρτητων
εθελοντών,
που
αυθόρμητα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
της οργανωτικής επιτροπής του αγώνα.
Η διαδρομή του ΗμιΛίγο πριν την εκκίνηση του 14ου Ημιμαραθώνιου
μαραθωνίου Δρόμου
"Στα χνάρια του Παυσανία"
ήταν 21.097μ., ενώ η

Α

διαδρομή της σκυταλοδρομίας που διεξήχθη στις 10:00
π.μ.
ήταν
2Χ10.500μ. Οι αγώνες υλοποιήθηκαν
με βάση τους διεθνείς κανονισμούς
που προβλέπουν
σταθμούς αναψυκτικών, νερού ανά
5χλμ. και ιατρική
μέριμνα.
Φωτό: Γιάννης Καλυμνάκης
Η δε διαδρομή
μετρήθηκε με όργαΠρώτη στην κατηγορία Γυναικών η
νο εγκεκριμένο από την AIMS (Jones
Ξένια
Κατσιμαντού
counter device).
Οι
τρείς
πρώτοι της γενικής κατηγορίας
Παράλληλα εντός του Σταδίου Μεγαρέανδρών
ων Ολυμπιονικών στις 10:45 π.μ πραγΔημήτρης Καλιακούδης
ματοποιήθηκαν αγώνες δρόμου 1.000μ
Γιάννης Χαμόδρακας
και 2.000μ για αγόρια και κορίτσια ΔημοΝίκος Πάλλης
τικών και Γυμνασίων αντίστοιχα.
Οι τρείς πρώτες της γενικής κατηγορίας
γυναικών
Για τρίτη φορά νικητής του ΗμιμαΞένια Κατσιμαντού
ραθώνιου ο Δημ. Καλιακούδης
Γκλόρια Πριβιλέτζιο
Μαρία Ψάλτη
Νικητής του 14ου Ημιμαραθωνίου Δρόμου «Στα Χνάρια του Παυσανία» απόστασης 21 χιλιομέτρων και επί της διαδρομής Ελευσίνα – Μέγαρα ο αθλητής
της ΑΕ Μεσογείων Δημήτρης Καλιακούδης με χρόνο 1:14:21.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3

Σύμφωνα με νέα
στοιχεία
της
UNICEF , που
είδαν προχθες το
φως της δημοσίότητας , περίπου 70
εκατομμύρια κορίτσια έφηβες, ηλικίας 15 έως 19
ετών, σχεδόν το ¼
των κοριτσιών σε
όλο τον κόσμο
έχουν πέσει θύματα κάποιας μορφής σωματικής
βίας μέχρι τα 15
τους.

Περίπου 120 εκατομμύρια κορίτσια κάτω των
20 ετών (περίπου το 10%) έχουν εξαναγκαστεί
σε σεξουαλική επαφή ή άλλες σεξουαλικές
πράξεις και η 1 στις 3 έφηβες, που έχουν ποτέ
παντρευτεί ηλικίας 15 έως 19 ετών (περίπου
84 εκατομμύρια) έχουν πέσει θύματα συναισθηματικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας
από τους συζύγους ή τους συντρόφους τους.
Με τα μελανότερα χρώματα περιγράφει την
κατάσταση η UNICEF, τα στοιχεία της οποίας
δείχνουν ότι σε ορισμένες χώρες, μέχρι και 7
στα 10 κορίτσια ηλικίας 15 έως 19 ετών, που
είχαν πέσει θύματα σωματικής ή/και σεξουαλικής κακοποίησης, δεν αναζήτησαν ποτέ βοήθεια, ενώ πολλά είπαν ότι δεν νόμιζαν πως
ήταν κακοποίηση ή δεν το βλέπουν ως πρόβλημα.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, πάνω από 700 εκατομμύρια γυναίκες που ζουν σήμερα, είχαν
παντρευτεί πριν από τα 18α γενέθλιά τους,
ενώ περισσότερες από 1 στις 3 (περίπου 250
εκατομμύρια ) παντρεύτηκαν πριν τα 15.

Τα στοιχεία όμως αποκαλύπτουν και τις βλαπτικές αντιλήψεις για την αποδοχή της βίας,
ιδιαίτερα μεταξύ των κοριτσιών.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, σχεδόν τα μισά κορίτσια ηλικίας 15 έως 19 ετών πιστεύουν, ότι
ένας άνδρας δικαιολογείται να χτυπά τη σύζυγο ή σύντροφό του κάτω από ορισμένες συνθήκες, όπως η άρνηση να κάνουν σεξ, να
βγουν από το σπίτι χωρίς άδεια, να διαφωνούν,ή να παραμελήσουν τα παιδιά.
Η UNICEF από την πλευρά της υποδεικνύει
συγκεκριμένες δράσεις για την πρόληψη της
βίας κατά των κοριτσιών, όπως:
την αδιάλειπτη φοίτηση των κοριτσιών στο
σχολείο,
τον εφοδιασμό τους με κρίσιμες δεξιότητες,
την υποστήριξη των γονέων, μεταξύ άλλων και
με χρηματική βοήθεια για τον περιορισμό των
κινδύνων για τα κορίτσια,
την αλλαγή νοοτροπίας και την ενίσχυση των
δικαστικών, ποινικών και κοινωνικών συστημάτων .

Η απονομή των μεταλλίων έγινε το
μεσημέρι ! Συγχαρητήρια σε όλους τους
αθλητές, δημότες, εθελοντές για το θάρρος τους.

