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ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 2-2

ΣΤΗΝ ΘΗΒΑ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΟΠΙΔΑ

ΕΒΡΕΞΕ...ΓΚΟΛΕΒΡΕΞΕ...ΓΚΟΛ
ΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΟΥΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΟΥ
OPEN WEST ATTICAOPEN WEST ATTICA

SOCCER STARSSOCCER STARS

Kατ’ οίκον επισκέψεις 
φροντίδας σε 400 

ηλικιωμένους
Συνεχίζει να πραγματοποιεί η

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φυλής

Στοιχεία για τις Επιτροπές 
Φιλικού Διακανονισμού 

Ζητεί από τους δήμους, ο Συνήγορος 
του Καταναλωτή

Ο αφοπλιστικά ειλικρινής
και καταξιωμένος ποιητής

Mάνος Ελευθερίου
Σε μια εξαιρετική παρουσίαση

στην Ελευσίνα

Απάντηση του Αργύρη Ντινόπουλου για το ερωτηματολόγιο
«Φούχτελ προς Δήμους»  

Εθελοντική η συμμετοχή της ΚΕΔΕ
και των αιρετών στις εργασίες της
Ελληνογερμανικής Συνεργασίας 

Προτάσεις της
«ΛΑΪΚΗΣ

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ»
για την προστασία 
των ανέργων και 

των οικογενειών τους
Θα μελετήσει αύριο 

το Δ.Σ. Αχαρνών 

Ενέργεια και χαμόγελα στον 3o
Ποδηλατικό Γύρο Ζωφριάς

Για την Κατασκευή του 8ου
Δημοτικού Σχολείου    

ΠΟΛΥΩΡΟ ΜΠΟΤΙΛΙΑΡΙΣΜΑ 
στην Αττική Οδό εξαιτίας τροχαίου

στο ρεύμα προς Ελευσίνα 

Σελ:  3

Σελ: 7

Σελ: 5Σελ: 5

Σελ:  3

ΞΑΝΑΠΙΑΝΟΥΝ ΔΟΥΛΕΙΑ 
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Ξεκίνησε εχθές το απόγευμα 
η αποκομιδή των σκουπιδιών,

έπειτα από απόφαση για 
αναστολή των κινητοποιήσεων 

Ο ΚΥΒΟΣ
ΕΡΡΙΦΘΗ

Μόνιμος
μηχανισμός 

κινητικότητας με τον
ερχομό του 2015
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Σελ: 10-11
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Σελ: 9

Σελ: 6

Σελ: 2

Οι προοπτικές
από τη 

συμφωνία
COSCO -

ΤΡΑΙΝΟΣΕ



ΠΥΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
αποτελεί για την Ελλάδα η
συνεργασία  που υπέγραψαν οι
ΤΡΑΙΝΟΣΕ και COSCO για την
«αξιοποίηση» του σιδηροδρομι-
κού δικτύου στη μεταφορά εμπο-
ρευμάτων που «έρχονται» από
την Απω Ανατολή στον Πειραιά
για να μεταφερθούν στην Κεντρι-
κή Ευρώπη. 

Πρόκειται για μια ακόμα συμ-
φωνία, η οποία όπως αναφέρα-
με κι εχθές,  αφορά σιδηροδρο-
μική γραμμή μήκους 17 χιλιομέ-
τρων, που ξεκινά από το λιμάνι
του Πειραιά και φτάνει μέχρι το
Θριάσιο στην Ελευσίνα. 

Από εκεί τα εμπορεύματα προωθούνται προς Κεντρική και
Βόρεια Ευρώπη, χρησιμοποιώντας το υπόλοιπο σιδηροδρομι-
κό δίκτυο, ενώ έχουν ήδη συναφθεί διακρατικές συμφωνίες
ώστε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ να κάνει χρήση του ευρωπαϊκού σιδηρο-
δρομικού δικτύου.

Οι προοπτικές από τη συμφωνία COSCO - ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Το «μνημόνιο συνεργασίας» περιλαμβάνει 8 σημεία, που
αφορούν τη δέσμευση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ να παράσχει τη χωρητι-
κότητα που απαιτείται και κάθε διευκόλυνση για την κίνηση
φορτίων από το λιμάνι του Πειραιά και τη δέσμευση της
COSCO να χρησιμοποιεί την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ως τον κύριο πάροχο
σιδηροδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. 

Ακόμα ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τη βελτίωση του
«σιδηροδρομικού διαδρόμου» σε ό,τι αφορά την ταχύτητα και
το κόστος.

Η χώρα μας μετατρέπεται πλέον σε κόμβο διακίνησης αγα-
θών, ενώ ανοίγει ο δρόμος και για την υπογραφή νέων συμ-
φωνιών με εταιρείες εκτός της HP, της ZTE και της SONY, που
υλοποιούνται ήδη.

Στο «στόχαστρο» οι αυτοκινητοβιομηχανίες 
Ασίας και Ευρώπης

Στόχος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ να μειώσει το κόστος και τα τρένα από
την Κεντρική Ευρώπη να μη επιστρέφουν χωρίς φορτίο στον
Πειραιά

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες της Ασίας αλλά και της Κεντρικής
Ευρώπης έχουν μπει στο στόχαστρο της Cosco και της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με σκοπό την επέκταση της συμφωνίας μεταφοράς
εμπορευμάτων μέσω του ελληνικού σιδηρόδρομου και του
λιμανιού του Πειραιά. 

Στόχος είναι οι δύο εταιρείες να διαπραγματευτούν τη μετα-
φορά των μεγάλων φορτίων των αυτοκινητοβιομηχανιών τόσο
από την Ασία προς την Κεντρική Ευρώπη προσελκύοντας KIA
Motors και Hyundai αλλά κυρίως αντίστροφα προσελκύοντας
BMW, Skoda κ.ά. ώστε τα ελληνικά τρένα να μην επιστρέφουν
άδεια.

Με τον τρόπο αυτό, θα μειώνεται στο μισό το κόστος της εται-
ρείας για την μεταφορά των προϊόντων προς την Κεντρική
Ευρώπη. Ετσι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα εξασφάλιζε την επιστροφή
γεμάτων τρένων από Κεντρική Ευρώπη, πετυχαίνοντας ακόμα
πιο δελεαστικές τιμές για τις εταιρείες που θα μεταφέρουν τα
εμπορεύματά τους με τον σιδηρόδρομο. Οι αυτοκινητοβιομηχα-
νίες θα είναι οι μεγαλύτεροι «πελάτες» της ελληνικής σιδηρο-
δρομικής εταιρείας που βρίσκεται σε διαδικασία αποκρατικο-
ποίησης και η οποία έχει ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση του
μεγάλου deal με την Cosco.

Οι συζητήσεις με τη διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι σε προ-
χωρημένο στάδιο με δεκάδες εταιρείες, ενώ οι δύο ασιατικές
αυτοκινητοβιομηχανίες βλέπουν «θετικά» το μειωμένο χρόνο
αλλά και κόστος μεταφοράς.

Για τη χρήση της σιδηροδρομικής υποδομής μέχρι την
Κεντρική Ευρώπη έχουν συναφθεί συμφωνίες με Σκόπια,
Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Κροατία, Σλοβενία, Αυστρία,
Σλοβακία, Ουγγαρία, Τσεχία (κ.ά) και έχουν προχωρήσει οι
σχετικές διαδικασίες ώστε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ να μπορεί να κάνει ανά
πάσα στιγμή χρήση του μεγαλύτερου μέρους του ευρωπαϊκού
σιδηροδρομικού δικτύου. Σημειώνεται ότι η πρώτη αμαξοστοι-
χία με containers από τον Λιμένα Νέου Ικονίου προς Ουγγαρία
(Gyor) δρομολογήθηκε στις 26 Απριλίου 2014. Μέχρι στιγμής
έχουν δρομολογηθεί συνολικά 31 αμαξοστοιχίες, με προορισμό
την Ουγγαρία - Gyor, Budapest, τη Σλοβακία - Bratislava και
την Τσεχία - Ceska Trebova.

Ξεχάστε
ό , τ ι
ξ έ ρ α τ ε

ως σήμερα για
τις μετακινήσεις
και τη μονιμότη-
τα θέσεως στο
Δημόσιο, διαμη-
νύει προς πάσα

κατεύθυνση ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει ήδη προωθήσει τις
διαδικασίες ώστε να έχει γίνει σύντομα νόμος του κρά-
τους το νέο μόνιμο σύστημα κινητικότητας και να εφαρ-
μοστεί το 2015.

- Αξιοκρατικές μετακινήσεις χωρίς ρουσφέτια

Ο νέος μηχανισμός, που παρουσιάζεται από το
υπουργείο ως μία από τις μεγαλύτερες καινοτομίες στο
Δημόσιο, θα δημιουργήσει -κατά τον υπουργό- μία εσω-

τερική αγορά εργασίας, με αξιοκρατικά κριτήρια, καταρ-
γώντας το ισχύον σύστημα με τις αποσπάσεις, τις μετα-
τάξεις και τις μεταθέσεις, ενώ στόχος του είναι η καλύτε-
ρη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του
Δημοσίου, με το «πάντρεμα» των προσόντων και δεξιο-
τήτων των υπαλλήλων με τις ανάγκες της δημόσιας διοί-
κησης. 

Βασική διαφοροποίηση πάντως, θα αποτελέσει το
γεγονός ότι έως σήμερα η όποια αλλαγή θέσης γινόταν
κατά βάση έπειτα από αίτημα του εργαζόμενου, ενώ
τώρα θα αποτελεί εκ των άνωθεν εντολή.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα θα ανακοινώνονται κενές θέσεις ανά υπηρεσία και
θα προκηρύσσεται διαγωνισμός υπό την επίβλεψη του
ΑΣΕΠ. Ωστόσο οι μετατάξεις πλέον θα είναι υποχρεωτι-
κές στις περιπτώσεις που κρίνεται ότι υπηρεσίες ή οργα-
νισμοί πρέπει να κλείσουν. 

Οι εργαζόμενοι πρέπει να δεχθούν τη νέα θέση που
θα οριστεί για εκείνους καθώς σε διαφορετική περίπτω-
ση θα έχουν κυρώσεις.

Ο κύβος ερρίφθη 
Μόνιμος μηχανισμός 

κινητικότητας 
με τον ερχομό του 2015
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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

Ελευσίνα
ΤΣΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓ.

ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 
Τηλέφωνο: 

210 55 49 976

Ασπρόπυργος
Γκιόκας Αναστάσιος 
Λ. Δημοκρατίας 20,
Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105573243

Φυλή - Άνω Λιόσια 

Παππού Γεωργία Ι.
Λεωφ. Φυλής 186,

Εφημερία: 
08:00 - 20:00
Τηλέφωνο:
2102474995

Αχαρνές
Ρουμπετίτσιου Μαρία 

Αριστοτέλους 200-
202,  Εφημερία:

08:00 - 20:00
Τηλέφωνο:
2102477292

Φίτσιου Ιωάννα Χ.
Βενιζέλου Ελευθερί-

ου 59 & Ιωλκού, 
Εφημερία:  08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2102448143

Μάνδρα
Ροκάς Δημήτριος

Σαλαμίνος 8, Εφημε-
ρία: 08:00 - 08:00

(Επομένης)
Τηλέφωνο:
2105541344

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014

 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Σχετικά
αίθριος 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 19 έως 30
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Λουκιανός, Λουκιανή, Αγίου 
Λουκιανού πρεσβυτέρου Αντιοχείας
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Προτάσεις της «ΛΑΪΚΗΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ»

για την προστασία  των ανέργων 
και των οικογενειών τους

Θα μελετήσει αύριο το Δ.Σ. Αχαρνών 

Επιστρέφουν στα καθήκοντά
τους οι εργαζόμενοι του
δήμου Ασπροπύργου, έπει-

τα από την απεργία διαρκείας, η
οποία είχε ξεκινήσει στις 28 Σεπτεμ-
βρίου με κατάληψη του Δημαρχείου,
και διαμαρτυρίες για τον ‘’επανέλεγ-
χο’’ των συμβάσεων ΙΔΑΧ.

Στη χθεσινή Γενική Συνέλευση των
Εργαζομένων, αποφασίσθηκε  η
αναστολή των κινητοποιήσεων,
χωρίς αυτό βέβαια να αποκλείει τον
καθορισμό  νέων ενεργειών για το
δίκαιο των εργαζομένων. 

Εξάλλου,   πολλοί ήταν εκείνοι που
ζήτησαν τη συνέχιση της απεργίας,
ως δυναμική ένδειξη της αντίθεσής

τους σε οποιαδήποτε απόλυ-
ση ή διάλυση υπηρεσιών. 

Εντούτοις, έπειτα από μυστι-
κή ψηφοφορία υπερίσχυσε με
μικρή διαφορά η άποψη για
αναστολή της απεργίας . 

Πάντως εχθές το απόγευμα
έκαναν την εμφάνισή τους τα
πρώτα απορριμματοφόρα του
δήμου για την αποκομιδή των
σκουπιδιών, που έχουν κατα-
κλύσει τους δρόμους της
πόλης , θα χρειασθούν όμως
μέρες  για την απομάκρυνσή
τους. 

Αναμένουμε με αγωνία τις
εξελίξεις των επόμενων ημε-
ρών. 

ΞΑΝΑΠΙΑΝΟΥΝ ΔΟΥΛΕΙΑ 
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Ξεκίνησε εχθές το απόγευμα η αποκομιδή των σκουπιδιών,
έπειτα από απόφαση για αναστολή των κινητοποιήσεων Για αύριο 16 του μηνός

είναι προγραμματισμένη
η 19η  συνεδρίαση του Δ.Σ.
Αχαρνών, η οποία  θα ξεκινή-
σει στις 19:00  και περιλαμβά-
νει  θέματα όπως :

Α.       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Β.       ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ
16/10/2014

1  Συζήτηση επί του υπ’
αριθμόν 78995/6-10-2014
εγγράφου της Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» με
τίτλο: «Μέτρα προστασίας των ανέργων και των οικογενειών
τους».

2 Επανάληψη Απόφασης για Έγκριση όρων και σύναψης
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και της
Περιφέρειας Αττικής για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ή ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» προϋπολογισμού 400.000,00 €.

3  Έγκριση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Ν.Π.Ι.Δ.
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αχαρνών.

4  Εκλογή αντιπροσώπων Δήμου Αχαρνών στο Διοικητικό
Συμβούλιο του ΠΕΣΥΔΑΠ.

5 Συμπλήρωση της με αρ. 200/2014 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου, ως προς τον ορισμό μελών - χρηστών εκπροσώ-
πησης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Δήμου Αχαρνών.

6  Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Κέντρου
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών Αρωγή Οικ. Έτους
2014.

7  Στοχοθεσία Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)
Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών Αρωγή
έτους 2014.

8  3η Τροποποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην
κεντρική περιοχή Δήμου Αχαρνών.

9  Λήψη απόφασης  για  συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών στην
Ανοικτή Πρόσκληση του Κέντρου Ανανεώσιμων  Πηγών Ενέρ-
γειας, με αρ. πρωτ. 1006/ΚΑΠΕ (18/09/2014, 3η έκδοση), αρχι-
κή πρόσκληση με αρ. πρωτ. 928/ΚΑΠΕ (01/09/2014).

10  Αποδοχή προτάσεων συμβιβαστικής επιτροπής για την
επίλυση φορολογικών διαφορών του Δήμου μας Β΄ τετράμηνου
2014.

11  Έγκριση διενέργειας ετήσιας συνδρομής στην τράπεζα
πληροφοριών «ΔήμοςΝΕΤ» και τρόπος εκτέλεσής της.

12 Έγκριση διενέργειας ετήσιας συνδρομής στη νομική βάση
πληροφοριών «Νομοτέλεια» και τρόπος εκτέλεσής της.

13 Χορήγηση αδείας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ιδιοκτησίας του κ. ΜΑΚΡΙΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ, που βρίσκεται στις Αχαρνές,
επί της οδού ΛΙΟΣΙΩΝ 45 και θα περιέχει 4 Η/Υ. κ.α.

ΗΚοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φυλής , μέσα
από το πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι “ συνε-
χίζει τις καθημερινές επισκέψεις φροντίδας σε

σπίτια ηλικιωμένων , με στόχο τη βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής των εξυπηρετούμενων ηλικιωμένων ανδρών
και γυναικών,που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών,
αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών ή και
κατ’ οίκον βοήθειας, με βασικό στόχο την παραμονή
τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, τη
διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, την απο-
φυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και την εξασφάλιση
αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"
Το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" απευθύνεται σε

άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται
πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά
προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι
τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή
που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλί-
σουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής τους. Συνολικά η Κ.Ε.ΔΗ.Φ. εξυπηρετεί
400 ηλικιωμένους και ανθρώπους με αναπηρίες στα
τρία δ.δ. του Δήμου

Σκοπός του Προγράμματος είναι να βελτιώσει την
ποιότητα ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και
ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ),
να υποβοηθήσει την αυτόνομη και αξιοπρεπή διαβίωση,
να υποστηρίξει το οικογενειακό περιβάλλον των επωφε-
λούμενων και τέλος να προωθήσει την απασχόληση ικα-
νού και εξειδικευμένου προσωπικού.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής;
Οικονομικά: δίνεται προτεραιότητα στο χαμηλότερο

εισόδημα που είναι έως 5000 ευρώ.
Οικογενειακή κατάσταση: δίνεται προτεραιότητα σε

όσους ζουν μόνοι.
Κατάσταση υγείας: δίνεται προτεραιότητα σε όσους

δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν.
Τι υπηρεσίες προσφέρονται;
• Συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη
• Ιατρική φροντίδα με επισκέψεις στο σπίτι
Νοσηλευτική μέριμνα και φυσιοθεραπεία
• Οικογενειακή - Οικιακή Φροντίδα και ικανοποίηση

πρακτικών αναγκών διαβίωσης
Μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών
• Συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες
Το πρόγραμμα στελεχώνεται από καταρτισμένα στε-

λέχη και επιστήμονες όπως:

Κατ’ οίκον επισκέψεις φροντίδας σε 400 ηλικιωμένους
Συνεχίζει να πραγματοποιεί η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φυλής

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8
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Μικρά και μεγάλα έργα
στο Δήμο Κορινθίων

ΗΔημοτική Αρχή Κορινθίων συνεχίζει να υλοποιεί
μικρά και μεγάλα έργα σε όλο τον Καλλικρατικό

Δήμο Κορινθίων που διευκολύνουν και αναβαθμίζουν
την ποιότητα ζωής των δημοτών .

Ανάμεσα σε αυτά, περιγράφει σχετική ανακοίνωση
συμπεριλαμβάνονται έργα και στη Δημοτική Ενότητα του
Άσσου-Λεχαίου όπως : 

1) Ασφαλτοστρώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν αρκετούς
μήνες πριν τις εκλογές και συνεχίζονται έως σήμερα,
αποδεικνύοντας έτσι ότι ο Δήμος Κορινθίων έχει αξιόλο-
γη λειτουργική συνέχεια και πλάνο έργων με βάθος χρό-
νου, ακόμη και πέραν της πενταετούς διάρκειας.

2) Γίνονται εργασίες αγροτικής οδοποιίας για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτικών περιοχών.

3) Πραγματοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα επισκευές
και κατασκευές αρδευτικών αυλάκων, που είναι ζωτικής
σημασίας για τις αγροτικές καλλιέργειες. 

4)Σημαντική επίσης είναι και η ανάπλαση κοινοχρή-
στων χώρων που υλοποιείται σε αρκετά σημεία της Δ. Ε.
Άσσου-Λεχαίου. 

Με αυτό τον τρόπο, η Δημοτική Αρχή Κορινθίων με
προγραμματισμό και συνέπεια συνεχίζει το έργο της,
παρότι κάποιοι όχι μόνο αμφισβητούν αλλά επιπλέον
δημιουργούν με διάφορους τρόπους πολλά εμπόδια
στην υλοποίηση ακόμη και αναγκαίων έργων για το
Δήμο μας, που στόχο έχουν να καλυτερεύσουν την
καθημερινότητα των συμπολιτών .

Ηάμεση αντιμετώπιση του σοβα-
ρότατου προβλήματος της
αποκομιδής των αστικών απο-

βλήτων του Δήμου Πύργου, καθώς και
το μεταβατικό στάδιο διαχείρισης των
απορριμμάτων της πόλης, μέχρι την 

ολοκλήρωση των απαραίτητων μόνι-
μων υποδομών, ήταν το αντικείμενο
ευρείας σύσκεψης, που πραγματοποιή-
θηκε με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμ-
ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
Γιώργου Διδασκάλου, χθες, στο Υπουρ-

γείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής.

Παρόντες στη σύσκεψη ήσαν η Γενική
Γραμματέας του ΥΠΕΚΑ, Ν. Γιαννακο-
πούλου, ο Γενικός Γραμματέας Συντονι-
σμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Δ. Καλο-
γερόπουλος, ο Βουλευτής Ηλείας
Κώστας Τζαβάρας, ο Αντιπεριφερειάρ-
χης Ηλείας Γιώργος Γεωργιόπουλος, ο
θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ν. Υφα-
ντής, ο Δήμαρχος Πύργου Γαβρίλης Λια-
τσής και υπηρεσιακοί παράγοντες του
υπουργείου και του δήμου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης απο-
φασίστηκε η άμεση αποκομιδή των
αποβλήτων στο Δήμο, με παράλληλη
υπογραφή σχετικής Κ.Υ.Α. και η μεταφο-
ρά τους στο Χ.Υ.Τ.Α. Ναυπάκτου, καθώς
και έκτακτη οικονομική ενίσχυση
150.000 ευρώ, από το Υπουργείο Εσω-
τερικών.

Αποφασίστηκε, επίσης, να εκδοθεί
Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΚΑ και
ΥΠΕΣ, που θα καθορίζει το χώρο μετα-

φοράς, την ποσότητα και το κόστος ενα-
πόθεσης των αποβλήτων.

Παράλληλα, ρυθμίστηκε να λειτουργή-
σει, με εντατικούς ρυθμούς, το σύστημα
ανακύκλωσης, με στόχο τη μείωση του
όγκου των αστικών αποβλήτων.

Τέλος, συζητήθηκε η χρηματοδότηση
και η άμεση ολοκλήρωση της αδειοδότη-
σης, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλά-
δας, του μεταβατικού σταδίου διαχείρι-
σης των απορριμμάτων, σύμφωνα με τη
μελέτη που έχει υποβληθεί.

«Η κυβέρνηση, αντιμετωπίζοντας με
σοβαρότητα και υπευθυνότητα το εκρη-
κτικό πρόβλημα, που έχει δημιουργηθεί
με την αποκομιδή και την ανεξέλεγκτη
διάθεση των αστικών αποβλήτων του
Πύργου, έδρασε συντονισμένα, κηρύτ-
τοντας την περιοχή, για άλλη μια φορά,
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και
δίνοντας ουσιαστική και άμεση λύση, με
στόχο την προστασία του περιβάλλο-
ντος και τη δημόσια υγεία», δήλωσε,
μετά τη σύσκεψη ο κ. Διδασκάλου.      

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Γ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

Ηλεία: Βρέθηκε λύση για τα στερεά απόβλητα 
- Σύσκεψη στο ΥΠΕΚΑ
Άμεση αποκομιδή με παράλληλη υπογραφή σχετικής Κ.Υ.Α. και μεταφορά τους στο Χ.Υ.Τ.Α. Ναυπάκτου

OΔ ή μ ο ς
Α γ ί ω ν
Α ν α ρ -

γύρων-Καματε-
ρού σε συνεργα-
σία με το ίδρυμα
Νεολαίας και Διά
Βίου Μάθησης
του Υπουργείου
Παιδείας και
Θρησκευμάτων
θέτει σε λειτουρ-
γία τις Σχολές
Γονέων, στο πλαίσιο των οποίων θα αναπτυ-
χθούν πέντε εκπαιδευτικά προγράμματα με τις
εξής θεματικές:

1. Σύγχρονη οικογένεια

2. Σύνδεση σχολείου-οικογένειας

3. Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παι-
διών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης

4. Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα

5. Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομά-
δες

Ο στόχος της  λειτουργίας των προγραμμάτων
αυτών είναι η ενημέρωση και η στήριξη των γονέ-
ων σε θέματα που αφορούν το σύνθετο και
δύσκολο ρόλο τους, όπως η βελτίωση της επι-

κοινωνίας μέσα
στην οικογένεια,
η προαγωγή
γνώσεων σχετι-
κά με τις ψυχο-
κοινωνικές και
π ν ε υ μ α τ ι κ έ ς
ανάγκες των
παιδιών, η ενη-
μέρωση τους για
τους τρόπους
προφύλαξης των
παιδιών από τη

χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, η ψυχολογική
υποστήριξη γονέων των ατόμων με ειδικές ικα-
νότητες, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η ενημέ-
ρωση σε θέματα υγείας κ.α. 

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν τακτικές
συναντήσεις 50 και 25 ωρών και απευθύνονται
σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνι-
κότητας, ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου, σε
μελλοντικούς γονείς, σε γονείς ατόμων με ειδικές
ικανότητες, σε εκπαιδευτικούς, σε άτομα τρίτης
ηλικίας και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Για τη συμμετοχή στα ολιγομελή (16-18
άτομα)τμήματα των Σχολών Γονέων απαιτείται η
συμπλήρωση σχετικής αίτησης.

Για  πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να απευθυνθούν στη Κοινωνική
Υπηρεσία (τηλ. 213 2039921), καθώς και  στα
σχολεία του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματε-
ρού.

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού
Έναρξη των σχολών γονέωνΈναρξη των σχολών γονέων
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο
7ος Αγώνας Ορεινού Δρό-
μου "ΑΡΜΑ" Πάρνηθας

που πραγματοποιήθηκε το πρωί της
Κυριακή 12 Οκτωβρίου, με συνδιορ-
γανωτές τον Αθλητικό – Πολιτιστικό
Οργανισμό του Δήμου Φυλής
«ΠΑΡΝΗΘΑ» και τον  ΕΠΟΣ
ΦΥΛΗΣ. 

Οι δρομείς άρχισαν να συγκεντρώ-
νονται από τις 08:00 το πρωί, αφού 

οι 39 εθελοντές που υποστή-
ριξαν την οργάνωση του
αγώνα είχαν πάρει τις θέσεις όπως
και οι 26 εθελοντές του Ερυθρού
Σταυρού.

Συνολικά συμμετείχαν  215 αθλητές
136 στη διαδρομή των 17χλμ (19
γυναίκες και 117 άνδρες) και 79
αθλητές στη διαδρομή 10χλμ. (14
γυναίκες και  65 άνδρες). 

Ο μεγαλύτερος δρομέας ήταν 75 

ετών και οι νεαρότεροι δρομείς 14
ετών (2 παιδιά). Δρομείς, μέλη του
Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής συμμετείχαν 6
άτομα στην διαδρομή των 17χλμ και
6 άτομα στην διαδρομή των 10χλμ.

Τα κύπελα στους διακριθέντες απέ-
νειμαν από το Δήμο Φυλής ο Πρόε-
δρος του Ν.Π.Δ.Δ.Πολιτισμού-Αθλη-

τισμού  Γιώργος Μαυροει-
δής, ο Αντιδήμαρχος
Χασιάς, Σπύρος Μπρέμπος
και ο Πρόεδρος του τοπικού
Συμβουλίου της Δημοτικής
Ενότητας Άνω Λιοσίων Χρή-
στος Καματερός.

Τόσο ο Αντιδήμαρχος
Χασιάς, όσο και ο Πρόεδρος Αθλητι-
σμού και Πολιτισμού του Δήμου
Φυλής Γιώργος Μαυροειδής έδωσαν
την υπόσχεση να στηρίξουν τον
θεσμό, ενώ ο Σπύρος Μπρέμπος
εξέφρασε τη διάθεση του, του χρό-
νου, να συμμετέχει στον 8ο Αγώνα
Ορεινού Δρόμου. 

ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ
Πετυχημένος ο 7ος αγώνας Ορεινού Δρόμου  
"ΑΡΜΑ" ΠΑΡΝΗΘΑΣ

Εν τ ο π ί -
σ τ η κ ε
σ τ η

Πάρνηθα, κεραία
, μέσω της οποί-
ας γίνονταν
παρεμβολές στο
ραντάρ της Πολε-
μικής Αεροπο-
ρίας , με αποτέ-
λεσμα σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις
να τυφλώνονται
τα ελληνικά
μαχητικά αερο-
σκάφη που επι-
χειρούσαν στο Αιγαίο, σύμφωνα με  αρμόδιες υπηρεσίες
του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ).

Η κεραία που έκανε τις παρεμβολές είχε τοποθετηθεί
μέσα στο δάσος και μερικές εκατοντάδες μέτρα μακρύ-
τερα από τις εγκαταστάσεις που στεγάζουν το προσω-
πικό και τα ραντάρ του 2ου Κέντρου Ελέγχου Περιοχής
της Πάρνηθας, χωρίς να γνωρίζει κανείς με ποιον τρόπο
τοποθετήθηκε εκεί, αλλά ούτε και την ταυτότητα αυτού
που την τοποθέτησε.

Ο εντοπισμός της έγινε έπειτα από παράπονα που
διατύπωναν χειριστές αεροσκαφών της Πολεμικής
Αεροπορίας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχαναν το
σήμα του ραντάρ, κάτι που έκανε τους αρμόδιους επιτε-
λείς του ΓΕΑ να αντιληφθούν ότι κάτι περίεργο και ύπο-
πτο συνέβαινε. Για το θέμα υπήρξε άμεση κινητοποίηση
του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, ενώ ειδοποιήθηκε και
κλιμάκιο της ΕΥΠ το οποίο μετέβη στην περιοχή προ-
κειμένου να βοηθήσει στις σχετικές έρευνες, δεδομένου
ότι το θέμα ήταν κάτι που απτόταν άμεσα της εθνικής
μας ασφάλειας. Η κεραία ήταν τοποθετημένη με τέτοιον
τρόπο που έδειχνε ότι η δουλειά είχε γίνει από επαγ-
γελματίες, ενώ προκειμένου να λειτουργεί για όσο χρο-
νικό διάστημα γινόταν περισσότερο, ακριβώς δίπλα της
βρέθηκε και μια μικρή κατασκευή φωτοβολταϊκών κατό-
πτρων μέσω της οποίας τραβούσε ενέργεια.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία τόσο στο
υπουργείο Εθνικής Αμυνας όσο και στο υπουργείο
Δημόσιας Τάξης, δεδομένου ότι παρά το γεγονός πως
έχουν  περάσει λίγες εβδομάδες  από τον εντοπισμό της
εν λόγω κεραίας, οι δράστες που την τοποθέτησαν

παραμένουν άγνω-
στοι, ενώ μόνο εικα-
σίες μπορούν να
γίνουν ως προς την
ταυτότητά τους και
τους σκοπούς που
εξυπηρετούσαν.

Αμεση σχέση 
με τις 

αναχαιτίσεις

Να σημειώσουμε
πάντως πως, σύμ-
φωνα με κύκλους
της Αεροπορίας, το

συγκεκριμένο περιστατικό είναι εξαιρετικά σοβαρό,
δεδομένου ότι σχετίζεται άμεσα και με το θέμα των ανα-
χαιτίσεων τουρκικών αεροσκαφών στο Αιγαίο. Και αυτό
γιατί τα μαχητικά μας κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης
αναχαίτισης εχθρικών αεροσκαφών βρίσκονται σε
άμεση επικοινωνία με το ραντάρ, το οποίο και τα καθο-
δηγεί ως προς τα πού κινείται ή βρίσκεται το «εχθρικό
ίχνος» προκειμένου να το αντιμετωπίσουν. 

Επίσης, στο ενδεχόμενο που νεκρώσει έστω και για
λίγο το ραντάρ, τότε, θεωρητικά, δίνεται η δυνατότητα σε
εχθρικά αεροσκάφη να μπουν ανενόχλητα στον εθνικό
μας εναέριο χώρο χωρίς κανείς να τα εντοπίσει. Στην
πραγματικότητα πάντως το παραπάνω είναι κάτι αδύ-
νατον να γίνει, δεδομένου ότι οι περιοχές ευθύνης των
ραντάρ της χώρας αλληλοκαλύπτονται.

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, το ραντάρ της Πάρνηθας
αποτελεί έναν από τους τρεις...άγρυπνους φρουρούς (οι
άλλοι δύο είναι τα ραντάρ στον Χορτιάτη και το Πήλιο)
που παρακολουθούν και ελέγχουν τον εναέριο χώρο της
Ελλάδας, συμμετέχοντας σε εθνικές αλλά και νατοϊκές
ασκήσεις. 

Δεν υπάρχει άλλωστε πιλότος της Πολεμικής αλλά και
της Πολιτικής Αεροπορίας που να μη γνωρίζει τον κωδι-
κό «Mambo», αφού οι χειριστές τού εν λόγω ραντάρ
είναι σε θέση να ξέρουν ανά πάσα στιγμή τι πετάει και
πού εντός της περιοχής ευθύνης τους. Σύμφωνα με
πληροφορίες, τα προβλήματα που θα μπορούσε να
προκαλέσει η λειτουργίας μιας κεραίας παρεμβολών σε
ένα από τα πλέον σημαντικά ραντάρ αεράμυνας της
χώρας είναι πολλά και πολυεπίπεδα.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΓΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 

Κεραία στους όρους της Πάρνηθας
"τύφλωνε"  πιλότους

Στοιχεία για τις
Επιτροπές Φιλικού 
Διακανονισμού 
Ζητεί από τους δήμους ,
ο Συνήγορος του Καταναλωτή

Να αποστείλουν επικαιροποιημένα στοιχεία
αναφορικά με τις Επιτροπές Φιλικού Διακα-

νονισμού  (Ε.Φ.Δ), καλεί όλους τους δήμους της
χώρας, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Λευτέρης
Ζαγορίτης.

Ειδικότερα και ενόψει της νέας δημοτικής περιό-
δου, ζητά από τους δήμους να ενημερώσουν για τα
μέλη που αποτελούν τις Ε.Φ.Δ, καθώς και για τον
αρμόδιο  για τη λειτουργία της Επιτροπής, επιμελη-
τή δημοτικό υπάλληλο.

Παράλληλα ζητά να ενημερωθεί, για την  περίπτω-
ση  μη σύστασης Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού
σε κάποιο δήμο.

Σημειώνεται ότι με το άρθρο 94, παρ. 2 του ν.
3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης»(Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), η αρμοδιότητα
της σύστασης των Επιτροπών Φιλικού Διακανονι-
σμού , της τήρησης αρχείου των πορισμάτων τους
και της τήρησης μητρώου καταναλωτών, μεταβιβά-
στηκε στους δήμους και ασκείται από αυτούς από
την 1η Ιανουαρίου 2011.

Ειδικότερα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
παραπάνω άρθρου, προβλέπεται  η σύσταση της
επιτροπής φιλικού διακανονισμού, που αφορά στην
εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμη-
θευτές και καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, η
τήρηση αρχείων των πορισμάτων των οικείων επι-
τροπών, καθώς και η τήρηση μητρώου καταναλω-
τών.
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Στον 3ο Ποδηλατικό Γύρο Ζωφριάς ,
που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή
12/10/14 συμμετείχαν 138 ποδηλάτες

κάθε ηλικίας. Η μεγάλη διαδρομή ήταν περί τα
7.000 μέτρα και για τα μικρότερα παιδιά μικτό-
τερη διαδρομή.  Η διεξαγωγή του ήταν  άψογη
χωρίς προβλήματα, αφού οι οργανωτές είχαν
προβλέψει ότι χρειαζόταν για την ομαλή και
ασφαλή διεξαγωγή του την οποία εξασφάλισαν
η  Τροχαία Νέας Ιωνίας με 2 τροχονόμους και
ένα περιπολικό, καθώς και ένα περιπολικό της
Αστυνομίας Άνω Λιοσίων. επίσης εθελοντές
γονείς με μηχανάκια και ποδήλατα. 

Επίσης η Φυσιοθεραπεύτρια κ. Λουρίδα
Αντωνία, από το Ζεφύρι , ήταν σε ετοιμότητα
προκειμένου να προσφέρει τις πρώτες βοήθει-
ες εάν χρειαζόταν.

Στο τέλος των διαδρομών, οι οργανωτές κλή-
ρωσαν τα δώρα που είχαν προσφέρει χορηγοί
του Δήμου μας στο θεατράκι Βορεινό. 

Το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης την προλόγι-
σε ο Γραμματέας του Συλλόγου Ζωφριάς κ.
Πουλόπουλος Παναγιώτης.

Για τα προβλήματα και τις ελλείψεις
της συνοικίας μίλησε

η Πρόεδρος του Συλλόγου Ζωφριάς,
Κωβαίου Ευαγγελία 

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, είμα-
στε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι και χαρούμενοι
που και φέτος διοργανώσαμε όλοι οι φορείς
της Ζωφριάς, τον 3ο Ποδηλατικό Γύρο
Ζωφριάς,  με σύνθημα:« Για την κατασκευή του
8ου Δημ. Σχολείου» . 

Τα προβλήματα που βιώνουν τα παιδιά, οι
γονείς και οι δασκάλοι του 3ου Δημ. Σχολείου 

θα τα περιγράψει ο Αντιπρόεδρος του Συλ-
λόγου Γονέων και κηδεμόνων κ. Δημήτρης Λιά-
πης .

Το που βρίσκονται οι διαδικασίες για την
κατασκευή του, θα μας ενημερώσει ο Αντιδή-
μαρχος Τ.Υ.  κ. Σχίζας Θανάσης ο οποίος
παρευρίσκεται στην εκδήλωση. 

Πάντως η διαδικασία είναι στην αρχή ,
γι΄αυτό θα πρέπει όλοι μας να είμαστε ενωμέ-
νοι σ΄αυτό το θέμα , για να πιέζουμε συνεχώς ,
διότι έxει πολύ δρόμο μέχρι την υλοποίησή
του.

Θα συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε την
ποδηλατάδα  στην Ζωφριά και κάθε φορά θα
στέλνουμε ένα μήνυμα που θα μας απασχολεί.

Εκ μέρους του  Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγους μας , σας ευχαριστούμε για την
παρουσία σας, την συμμετοχή σας και την 

άψογη συνεργασία σας , αγαπητοί κάτοικοι
και παιδιά της Ζωφριάς.

Ο Σύλλογός μας, από την ίδρυσή του ,έχει
στόχο   την συνεργασία, την ενότητα και την
αλληλεγγύη των γειτόνων και των κατοίκων
γενικότερα . Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα.
΄Ολοι μαζί μπορούμε να έχουμε μία συνοικία ,
παράδειγμα προς μίμηση.

Θα επαναλάβω ότι είχα πει και πέρυσι, αφού
δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα.

Είναι λοιπόν ολοφάνερο ότι το ποδήλατο έχει
μπεί στην ζωή μας για τα καλά.

Γ΄αυτό  , ζητάμε από το Νέο Δημοτικό Συμ-
βούλιο και τον Δήμαρχο κ. Παππού Χρήστο,
να γίνει διάνοιξη της οδού Ηρακλέους από το
Γήπεδο της Ζωφριάς,  μέχρι τον Ι.Ν. Μεταμόρ-
φωσης Σωτήρος . 

Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν μικροί μεγά-
λοι ποδηλάτες καθώς και πεζοπόροι, να
πηγαίνουν πιο εύκολα στις δουλειές τους μέσα
στην Ζωφριά, τα παιδιά να πηγαίνουν στα
σχολειάς τους και κυρίως η πεζοπορία και η
ποδηλατάδα ,είναι ένας τρόπος ψυχαγωγίας
και άσκησης, ιδιαίτερα τώρα που όλοι το έχου-
με ανάγκη .

Γνωρίζουμε όλοι πολλοί καλά, ότι οι δρόμοι
της Μεγ. Αλεξάνδρου και της  Προμηθέως,
είναι άβατοι για τους πεζούς και τους ποδηλά-
τες, λόγω των βαρέων οχημάτων και των
απορριμματοφόρων που διέρχονται καθημερι-
νά και ασταμάτητα. Ιδιαίτερα τώρα κύριε
Δήμαρχε που συνεχίζει να μην υπάρχει 

σήμανση απαγόρευσης για συγκεκριμένη
πορεία αυτών και επικρατεί ένα κυκλοφοριακό
χάος , διερχόμενα τα ανωτέρω οχήματα όπου
θέλουν με πολύ μεγάλες ταχύτητες, χωρίς 

κανένα σεβασμό στην κατοικημένη περιοχή
της Ζωφριάς εδώ και 50 χρόνια και πλέον.

΄Ότι αφορά το" Βορεινό", περιμένουμε από
την νέα Διοίκηση επιτέλους να το λειτουργήσει
ως αναψυκτήριο σύντομα. Αυτοί είναι η επιθυ-
μία των Ζωφριωτών, διότι αποτελεί μοναδικό
χώρο συνάθροισης και ψυχαγωγίας  για όλους
εμάς . 

΄Ότι αφορά την συγκοινωνία, ξεκίνησε νέος
κύκλος συζητήσεων για την  επίλυση του
συγκοινωνίακού προβλήματος ,  με όλους τους
Συλλόγους της Ζωφριάς και τους Δημοτικούς
και τοπικούς Συμβούλους , με την νέα Διοίκη

ση του Δήμου μας , προκειμένου να πιέσου-
με τον ΟΑΣΑ για καλύτερη συγκοινωνία, με
περισσότερα δρομολόγια και σταθερά. Επίσης
ζητάμε τοπική συγκοινωνία από Ζωφριά προς
τον κορμό των λεωφορείων -  προαστιακό και
Νεκροταφείο. Εάν χρειαστεί θα γίνουν και κοι-
νητοποιήσεις από όλους μας για να πετύχου-
με το αυτονόητο. 

Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Ευχαρι-
στούμε πολύ τους συνδιοργανωτές, για την
άψογη συνεργασία που είχαμε , γι΄αυτό νομίζω
ότι θα συνεχίσουμε την συνεργασία μας  και σε
άλλα επίπεδα, όπως άλλωστε κάνουμε εδώ
και καιρό. Να ευχαριστήσω θερμά τους ποδη-
λάτες, τους εθελοντές μας, τους χορηγούς μας.

Ευχαριστούμε επίσης όλους εσάς , τους επί-
σημους καλεσμένους, που μας τιμήσατε με την

παρουσία σας και ιδιαιτέρως τον κ. Οικονομά-
κη Μιχάλη , Αντιδήμαρχο περιβάλλοντος και
καθαριότητας, που με τους συνεργάτες του
φρόντισε για την καθαριότητα των δρόμων. 

Σας καλούμε όλους κοντά μας, για να έχει ο
Σύλλογος της Ζωφριάς πολύ δυνατή φωνή, να
μπορούμε να διεκδικούμε την επίλυση των
προβληματων που μας απασχολούν, να είμα-
στε αλληλέγγυοι μεταξύ μας και να οργανώ-
νουμε σπουδαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις για
εμάς και τα παιδιά μας. 

Ομιλία του Προέδρου του 4ου Γυμνασίου και
Αντιπροέδρου του 3ου & 8ου  Δημ. Σχολείου .

Ο Πρόεδρος αφού ευχαρίστησε τα παιδιά και
τους γονείς για την συμμετοχή τους, καθώς και
τους επίσημους καλεσμένους, έκανε ενημέρω-
ση γιατί είναι επείγον η κατασκευή του 8ου
Δημ. Σχολείου.

΄Οπως είπε, το κτήριο του 3ου Δημ. Σχολεί-
ου από την θέση και μόνο που βρίσκεται είναι
επικίνδυνο για τα παιδιά μας, αφού βρίσκεται
πάνω στο βουνό.  

Επί πλέον η χωρητικότητά του είναι για 200
παιδιά περίπου και αυτήν την στιγμή φιλοξενεί
και εκπαιδεύονται τα διπλάσια ακριβώς. Αυτό
έχει σαν αποτέλεσμα τα παιδιά να κινδυνεύουν
καθημερινά για ατύχημα, καθώς επίσης δεν
έχουν αίθουσες διδασκαλίας και αναγκάζονται
να διδάσκονται σε προκατασκευασμένες
αίθουσες, δίπλα από το λεβητοστάσιο, σε απο-
θήκες κ.α.  Στην επόμενη σχολική χρονιά είναι
πολύ πιθανόν να μην υπάρχει πλέον χώρος
για άλλα παιδιά. Γι΄αυτό ζητάμε από την Διοί-
κηση του Δήμου να κάνει όλες τις απαραίτητες
διαδικασίες σύντομα, έτσι ώστε να έχουν τα
παιδιά μας σχολεία.

Ο κ. Καμπόλης Δημήτρης Αντιδήμαρχος
Εσόδων και Διοικητικών Υπηρεσιών, εκπρο-
σωπόντας τον Δήμαρχο, έδωσε συγχαρητήρια
στους οργανωτές της εκδήλωσης και μεταξύ
άλλων είπε ότι η νέα Διοίκηση έχει ήδη κάνει
αρκετό έργο μέσα στον ενάμιση χρόνο που
διοικεί και ότι θα συνεχίσει να προσφέρει
στους Δημότες . 

Ο κ. Σχίζας Θανάσης, Αντιδήμαρχος Τ.Υ. του
Δήμου, αφού συνεχάρη τους υπεύθυνους της 

εκδήλωσης, ενημέρωσε ότι συγκροτείται με 
γρήγορους ρυθμούς η επιτροπή, η οποία θα

κρίνει την καταλληλότητα εκ νέου του 8ου Δημ.
Σχολείου, δηλαδή εάν είναι απαραίτητο να
κατασκευαστεί και εξήγησε ότι η επιτροπή θα
αποτελείται από πολλούς αρμόδιους που
εμπλέκονται για την διαδικασία αυτή.

Στην συνέχεια έγινε η κλήρωση για τα άλλα
δώρα από τους προέδρους των συλλόγων , οι
οποίοι έκλεισαν ραντεβού για την 4η Ποδηλα-
τάδα τον επόμενο Οκτώβριο.

Χορηγοί: 
Το Τεχνικό Γραφείο των Σάββα Σάββα &

Κουτρουμάνου Χριστίνας – Αθηνών 36 Ανω
Λιόσια ένα ποδήλατο 

Το δικηγορικό γραφείο της κ. Κουράση Χρυ-
σούλας ένα ποδήλατο

Το « Λόγω Διατροφής» της κ. Δέδε Ευθυμίας
ένα ποδήλατο

Το CycleSport , Εμπορία και σέρβις ποδηλά-
των του Δημ. Ατζάμπου επί της Λ.Φυλής 154,
ένα ποδήλατο και ένα δωρεάν servis

Το Εμπόριο & Σέρβις  Ελαστικών  του Αντώ-
νη Ταραμίγκου , δύο κράνη

6.     Το κατάστημα ρούχων Β_S, της Στέλας
Καρπουζά επί της Μεγ. Αλεξάνδρου 108 ,
είδη ρούχων

7. και τον χορηγό επικοινωνίας Καφε – Σκη-
νικό – επί της Λ. Φυλής

Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλω-
ση, ο κ.  Αντιδήμαρχος Εσόδων & Διοικητικών
Υπηρεσιών,Καμπόλης Δημήτρης, ο Αντιδή-
μαρχος Τ.Υ. κ. Σχίζας Δημήτρης, ο Αντιδήμαρ-
χος Περιβάλλοντος και Καθαριότητος κ. Οικο-
νομάκης Μηχάλης, ο Αναπληρωτής Δήμαρχος
, υπεύθυνος στον Ύδρευσης & Ηλεκτροφωτι-
σμό  του Δήμου κ. Μαρίνος Σαρλάς, ο πρόε-
δρος των Παιδιών Σταθμών κ.Καμαρινόπου-
λος Παναγιώτης, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού
και Αθλητικού Οργανισμού "η Πάρνηθα" Μαυ-
ροειδής Γιώργος, ο Αναπληρωτής Δήμαρχος
Πολεοδομίας  κ. Χατζητρακόσιας Νίκος , ο
Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητα Ανω Λιοσίων,
Καματερός Χρήστος, η Σύμβουλος κ. Χριστο-
πούλου Μαρία, και ο Επικεφαλής της Δημοτι-
κής ‘’Ενότητας Πολιτών΄΄ Σάββας Σάββας .

Ενέργεια και χαμόγελα στον 3Ενέργεια και χαμόγελα στον 3oo Ποδηλατικό Γύρο ΖωφριάςΠοδηλατικό Γύρο Ζωφριάς
Για την Κατασκευή του 8ου Δημοτικού Σχολείου

Συνδιοργανωτές: 
Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός

Σύλλογος Ζωφριάς (πρόεδρος κ.
Κωβαιου Ευαγγελία)

Α.Ο. Ζωφριάς  (πρόεδρος κ.
Μπαλαδήμας Παναγιώτης)

Σκακιστικός ΄Ομιλος " Τριαντά-
φυλλος Σιαπέρας"(πρόεδρος κ.
Ζαχουλίτης Γιώργος)

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμό-
νων του 3ου& 8ου Δημ.  Σχολεί-
ου (πρόεδρος κ. Γαβρά Τζένη)

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμό-
νων του 4ου Γυμνασίου (πρόε-
δρος κ. Λιάπης Δημήτρης)
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ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
Εθελοντικός 

καθαρισμός στην
Αγία Τριάδα 

Μεγάρων 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγία Τριάδα ανακοινώνει ότι
αυτήν την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 θα πραγματο-
ποιηθεί  παράλληλη δράση καθαρισμού της Αγίας
Τριάδας Μεγάρων από σκουπίδια και ταυτόχρονα
αποψίλωση των ξερόχορτων που υπάρχουν σε διά-
φορα σημεία εντός και εκτός οικισμού.

Καλούμε όλους τους κατοίκους της περιοχής να συμ-
μετάσχουν ενεργά στην εθελοντική αυτή προσπάθεια,
στην οποία αρωγοί μας θα είναι ο Δήμος Μεγαρέων
και η Εθελοντική Ομάδα Μεγάρων «Κούρος».

Ώρα έναρξης καθαρισμού: 10.00πμ
Σημείο συνάντησης: το ιστορικό «Τείχος της Αγίας

Τριάδας»

Στα πλαίσια της παγκόσμιας
ημέρας των ζώων οι παιδικοί
σταθμοί του δήμου Ελευσίνας,

σε συνεργασία με την φιλοζωϊκή εται-
ρία και τους κτηνιάτρους πραγματο-
ποίησαν ένα δεκαήμερο γνωριμίας
των παιδιών με τα ζώα. Στόχος του
δεκαήμερου ήταν

α) η βιωματική προσέγγιση και ο
εμπλουτισμός των παιδαγωγικών
προγραμμάτων στα σχέδια δράσης
που γίνονται στις τάξεις των παιδικών
σταθμών 

β) η καλλιέργια του κοινωνικού,
συναισθηματικού τομέα ανάπτυξης
του παιδιού  

Οι κτηνίατροι της πόλης με επι-
στημονικό τρόπο μίλησαν και ήρθαν
σε επαφή με τα παιδιά. 

Τα μέλη της φιλοζωϊκής μίλησαν για
τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων
που γίνεται στην πόλη μας και για την
ευαισθητοποίηση παιδιών, παιδαγω-
γών και γονέων για βοήθεια επί της
ουσίας.

Στην προσπάθειά μας αυτή αρωγοί
στάθηκαν εθελοντικά η φιλοζωϊκή της
πόλης και η κ. Αθανασιάδου,  οι κτη-
νίατροι κ. Γκιόκα Κων/να που επισκέ-
φτηκε τον Α΄παιδικό , η κ. Κονδύλη
Ελένη με την ομάδα της που επισκέ-
φτηκαν τον Δ΄παιδικό, ο κ. Κουφασί-
μης στον Β΄παιδικό, ο κ. Καναβός
στον Γ΄παιδικό.

Οι παιδικοί σταθμοί Ελευσίνας
ευχαριστούν  βαθύτατα όλους για την
ευγένεια και την εθελοντική προσφο-
ρά τους. 

ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Δεκαήμερο γνωριμίας των παιδιών με τα ζώα

 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 
Πρωταγωνιστές τα παιδιά στην Επετειακή 
εκδήλωση για την «Άλωση της Τριπολιτσάς»  

Τα παιδιά, υπήρξαν  πρωταγωνιστές, στην επετειακή
εκδήλωση για την Άλωση της Τριπολιτσάς που πραγμα-
τοποίησε ο Σύλλογος Αρκάδων του Δήμου Φυλής, το
βράδυ του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου στη φιλόξενη στέγη
του. 

Το νέο αίμα του Συλλόγου, τα παιδιά των χορευτικών
τμημάτων, ντυμένα με τις παραδοσιακές τους στολές υπό
την καθοδήγηση του  Αχιλλέα Νταγιάντα, που όπως
εύστοχα επεσήμανε ο Πρόεδρος των Αρκάδων Φυλής
Θεόδωρος Νικολάου, είναι ένας από τους καλύτερους
χοροδιδασκάλους της χώρας μας, έδωσαν επί σκηνής
τον καλύτερο τους εαυτό. Μέσα από ποιήματα, χορούς
και αφηγήσεις ιστορικών ντοκουμέντων, περιέγραψαν το
χρονικό της Άλωσης της Τριπολιτσάς, προκαλώντας τη
συγκίνηση αλλά και τον θαυμασμό του κοινού,  που είχε
κατακλύσει την αίθουσα. 

Τους επίσημους καλεσμένους της βραδιάς υποδέχθηκε
ο αντιπρόεδρος των Αρκάδων του Δήμου Φυλής Γιώργος
Πραχαλιάς. Κατά τη διάρκεια τη εκδήλωσης, σε κλίμα
βαθειάς συγκίνησης τιμήθηκε παραλαμβάνοντας τιμητική
πλακέτα, ο πρόεδρος του Ομίλου Απογόνων Αγωνιστών
του 1821 Κωνσταντίνος  Πλαπούτας, (απευθείας απόγο-
νος του Κόλλια Πλαπούτα από το Παλούμπα της Αρκα-
δίας) ο οποίος έφτασε στην εκδήλωση συνοδευόμενος
από τον  Αλέξανδρο Λιακόπουλο ( απόγονο της οικογέ-
νειας των Λιακοπουλαίων επίσης, από το Παλούμπα της
Αρκαδίας που έδωσαν 43 νεκρούς στη διάρκεια της επα-
νάστασης του 1821, μεταξύ αυτών και του Καπετάνιου
Γιωργάκη Λιακόπουλου που σκοτώθηκε στην πολιορκία
της Καρύταινας το 1821).

Τιμώμενο πρόσωπο υπήρξε και ο Μητροπολίτης Ιλίου
Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας που ως
γνήσιο τέκνο της Αρκαδίας (κατάγεται από το Ροεινό της
Αρκαδίας) παρέλαβε αναμνηστική πλακέτα. 

Τόσο ο Πρόεδρος του Ομίλου Απογόνων του 1821, όσο
και ο Μητροπολίτης, εγκωμίασαν  το έργο του Συλλόγου
ενώ και οι δύο απευθύνθηκαν στα παιδιά προκειμένου να
τα συγχαρούν. Ο κος Πλαπούτας μάλιστα εμφανώς συγκι-
νημένος, τους είπε πως είναι οι συνεχιστές της ένδοξης
ιστορίας της ιδιαίτερης πατρίδας τους, αλλά και το μέλλον
του Συλλόγου και του τόπου μας. 

Από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής στην επετειακή
εκδήλωση παρευρέθηκαν  Αντιδήμαρχοι, πρώην Δήμαρ-
χοι, Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων του Δήμου
Φυλής, Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι. 

Την βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους επίσης, ο
καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κομνηνός
καθώς και ο Σπύρος Δημητρακόπουλος, απόγονος της
οικογένειας των Δημητρακοπουλαίων από την Αλωνίσται-
να της Αρκαδίας και κάτοχος του ανεκτίμητου αρχείου της
οικογένειας, που διετέλεσαν πληρεξούσιοι της Αρκαδίας
στην επανάσταση του 1821. 

Αξίζει να σημειωθεί πως ο πρόγονός του Γεώργιος
Δημητρακόπουλος, ήταν συγκρατούμενος του Κολοκο-
τρώνη και του Πλαπούτα στην Ακροναυπλία όταν δικά-
στηκαν επί Όθωνα, ενώ ο πρόγονός του Βασίλειος Δημη-
τρακόπουλος ήταν ο φημισμένος βουλευτής Αρκαδίας και
πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων γνωστός και ως
Τουρκοβασίλης.

Σημαντική στην εκδήλωση, ήταν και η παρουσία των
συλλόγων Αρκάδων από άλλες περιοχές, όπως η κ.
Νούλη Μητροπούλου-Λιακοπούλου, μέλος και εκπρόσω-
πος του Συλλόγου Αρκάδων Ιλίου, ο πρόεδρος της Λαο-
γραφικής Εταιρείας Ασπροπύργου Παναγιώτης Πέστρο-
βας, ολόκληρο το Δ.Σ του Λαογραφικού Ομίλου Ελευσίνας
«Το Αδράχτι» και η πρόεδρός του κ. Έλλη Λάσκου κ.α.
καθώς επίσης και πολιτιστικών συλλόγων το δήμου
Φυλής.

Με τη λήξη της εκδήλωσης ακολούθησε κέρασμα με σπι-
τικούς μεζέδες κι εδέσματα στο προαύλιο της Στέγης των
Αρκάδων. 

Πολύωρο μποτιλιάρισμα δημιουργήθηκε εχθές το
πρωί γύρω στις 09:30 στην Αττική Οδό, στο ρεύμα
προς Ελευσίνα, εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος στο
οποίο ενεπλάκησαν τρία αμάξια.

Οι πληροφορίες λένε πως και τα τρία αυτοκίνητα
έχουν υποστεί υλικές ζημιές. Ένα μάλιστα, ανετράπη,
ευτυχώς όμως από τη σφοδρή σύγκρουση δεν τραυ-
ματίστηκε κανείς και τα οχήματα έχουν ήδη απομακρυνθεί από το σημείο.

Παρ όλα αυτά, χρειάσθηκαν αρκετές ώρες προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στις 3 από τις
4 λωρίδες, γεγονός που προκάλεσε εκνευρισμό και  μεγάλη ταλαιπωρία στους οδηγούς. 

Οι ουρές χιλιομέτρων που σχηματίσθηκαν ήταν αναπόφευκτες , καθώς τα οχήματα πήγαιναν σημειωτόν.

ΠΟΛΥΩΡΟ ΜΠΟΤΙΛΙΑΡΙΣΜΑ 
στην Αττική Οδό εξαιτίας 

τροχαίου στο ρεύμα 
προς Ελευσίνα 
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Εθελοντική είναι η σύμφωνα με τον
υπουργό Εσωτερικών Αργύρη Ντινό-
πουλο η συμμετοχή της Κεντρικής

Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης
Περιφερειών Ελλάδας στις εργασίες της Ελλη-
νογερμανικής Συνεργασίας, όσο και για τους
αιρετούς που συμμετάσχει σ΄αυτές.

Την απάντηση αυτή έδωσε ο υπουργός Εσωτερι-
κών Αργύρης Ντινόπουλος,  μέσω εγγράφου που
διαβιβάστηκε στη Βουλή, μετά από ερώτηση βου-
λευτών του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία ζητούσαν από
την κυβέρνηση να ενημερωθούν αν έχει εκχωρηθεί
στην «Ελληνογερμανική Συνέλευση» η αρμοδιότη-
τα να προχωρήσει στην απογραφή της περιου-
σίας των δήμων και των περιφερειών.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ,  Όλγα Γεροβασίλη,
Νίκος Βούτσης, Αφροδίτη Σταμπουλή και Στάθης
Παναγούλης στην ερώτησή τους, επικαλέστηκαν
ένα οκτασέλιδο ερωτηματολόγιο το οποίο έλαβαν,
με την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι νέοι
δήμαρχοι, από την «Ελληνογερμανική Συνέλευ-
ση», με το οποίο τους ζητείται η καταγραφή των
γεωμορφολογικών, πληθυσμιακών, κοινωνικών,
οικονομικών χαρακτηριστικών κάθε περιοχής.
Ζητείται επίσης η καταγραφή των υποδομών που

διαθέτουν οι δήμοι και οι περιφέ-
ρειες, ενώ υπάρχει και ειδική ενό-
τητα για τα απορρίμματα και τη δια-
χείρισή τους.

Στην έγγραφη απάντησή του ο
υπουργός Εσωτερικών, Αργύρης
Ντινόπουλος, αναφέρει ότι η Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση διέπεται από τη
συνταγματικώς κατοχυρωμένη
αρχή της διοικητικής αυτοτέλειας,
ώστε να δύναται να λαμβάνει κατ”
αποκλειστικό τρόπο πρωτοβου-
λίες για τη διοίκηση των τοπικών
της υποθέσεων, η δε ασκούμενη
κρατική εποπτεία περιορίζεται
μόνο σε έλεγχο νομιμότητας.

«Ως εκ τούτου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης δύνανται να αναπτύσσουν συμπράξεις που
αποβλέπουν στην εν γένει ανάπτυξή τους και στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών τους.
Στο πλαίσιο αυτό, δύνανται να αναπτύσσουν
συνεργασίες με ΟΤΑ της αλλοδαπής, σε διεθνές
και ευρωπαϊκό επίπεδο», αναφέρει ο κ. Ντινόπου-
λος και τονίζει πως «σε κάθε περίπτωση, η συμ-
μετοχή στις εργασίες της Ελληνογερμανικής
Συνεργασίας είναι εθελοντική τόσο για την ΚΕΔΕ

και την ΕΝΠΕ, όσο και για τους συγκεκριμένους
αιρετούς που έχουν συμμετάσχει σε αυτές».

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που κατέθεσαν την
ερώτηση, αναφερόμενοι στην Ελληνογερμανική
Συνέλευση, σημειώνουν ότι η συνεργασία αυτή
υλοποιείται στο πλαίσιο της υπογραφής συμφω-
νίας μεταξύ της καγκελαρίου Αγ. Μέρκελ και του
τότε πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, η
οποία επικυρώθηκε από τον νυν πρωθυπουργό
Αντώνη Σαμαρά και αποτελεί «ενορχηστρωμένη
προσπάθεια προώθησης μεγάλων ιδιωτικών,
ελληνικών και ξένων συμφερόντων».

Απάντηση του Αργύρη Ντινόπουλου για το ερωτηματολόγιο «Φούχτελ προς Δήμους»  
Εθελοντική η συμμετοχή της ΚΕΔΕ και των αιρετών στις 
εργασίες της Ελληνογερμανικής Συνεργασίας 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3

Κοινωνικοί λειτουργοί που έχουν τη συνολική επο-
πτεία των ωφελούμενων, αξιολογώντας τα περιστατι-
κά, παρέχοντας κοινωνική υποστήριξη, ερχόμενοι σε
επαφή με συναρμόδιους φορείς και παραπέμποντας
περιστατικά που δεν άπτονται των υπηρεσιών του
προγράμματος.

Νοσηλευτές/τριες που προσφέρουν πρωτοβάθμιες
υπηρεσίες υγείας και οι οποίες αφορούν σε κατ' οίκον
επισκέψεις για τη μέτρηση και καταγραφή των ζωτικών
σημείων, τη συνταγογράφηση των φαρμάκων καθώς
και συνοδεία σε νοσοκομεία για τις προγραμματισμένες
εξετάσεις τους.

Οικιακοί βοηθοί που αναλαμβάνουν τη διεκπεραίω-
ση εξωτερικών εργασιών, την προμήθεια των ηλικιωμέ-
νων με είδη άμεσης ανάγκης, καθώς και την καθαριό-
τητα του σπιτιού τους. Μια επιπλέον αρμοδιότητα των
οικογενειακών βοηθών, ίσως η πλέον σημαντική για
τους ανθρώπους αυτούς, είναι η συντροφιά που προ-
σφέρουν αποδεικνύοντας έμπρακτα τον κοινωνικό
χαρακτήρα του προγράμματος.
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«Το νόημα της τέχνης μου θαρρούσα/ πως
ήταν φεγγαριού βυζαντινού/ κι αυτό που

από παιδί αιμορραγούσα./ Στα μήπως και
τα τίποτα πενθούσα/ γιατί σαν ακροβάτης

τα’ ουρανού/ στην αίρεση του κόσμου ισορ-
ροπούσα.»

«Ο νοητός λύκος» (απόσπασμα)

Παραμένοντας το ίδιο σεμνός και
βαθειά ανθρώπινος, ο ποιητής, στι-
χουργός, δοκιμιογράφος, μελετητής

και πεζογράφος, Μάνος Ελευθερίου ήρθε τη
Δευτέρα το βράδυ στην παρέα της Ελευσί-
νας , για μια παρουσίαση του έργου του,
έπειτα από πρόσκληση του bar-café
ΚΥΚΕΩΝ σε συνεργασία με τις εκδόσεις
Μεταίχμιο. 

Τον δημιουργό παρουσίασε ο Δημήτρης
Παπακώστας, επιμελητής εκδόσεων, ενώ
στη συνέχεια ο ποιητής ξεκίνησε την αφήγη-
ση κομματιών από διάφορες συλλογές του
και πεζογραφήματα που έχουν μείνει ανεξί-
τηλα στη μνήμη πολλών. 

Αφιέρωμα στο Μανχάταν
για τον Μάνο Ελευθερίου 

Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι για
τον μεγάλο τραγουδοποιό και ποιητή Μάνο
Ελευθερίου, διοργανώθηκε πριν μερικές
ημέρες  ένα σπάνιο μουσικό αφιέρωμα στον
καταξιωμένο στιχουργό, ποιητή και συγγρα-
φέα Μάνο Ελευθερίου πραγματοποιήθηκε
στο «Tribeca Performing Arts Center», στο 

Μανχάταν, με τη συμμετοχή των τραγουδι-
στών Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Κώστα
Μακεδόνα, Ρίτας Αντωνοπούλου και
Λαμπρινής Καρακώστα.

Αφορμή για το πολιτιστικό αυτό γεγονός,
που ταξίδεψε τους θεατές σε γνώριμα τρα-
γούδια σε ποίηση του Ελευθερίου και μουσι-
κή των Θεοδωράκη, Μαρκόπουλου, Κουγι-
ουμτζή, Σπανού, Μικρούτσικου, Νικολόπου-
λου, Ανδριόπουλου και Μούτση, αποτέλεσε
η επίσημη παρουσίαση της νέας δισκογρα-
φικής δουλειάς του συνθέτη Περικλή Κανά-
ρη, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου, όπου
τραγουδούν οι προαναφερθέντες καλλιτέ-
χνες, καταφέρνοντας να δημιουργήσουν μια
πολυσύνθετη παραγωγή, με διαφορετικές
φωνές και διαφορετικά ακούσματα.

Μιλώντας από την Αθήνα, σε απευθείας
σύνδεση πριν την έναρξη της συναυλίας, ο 

Μάνος Ελευθερίου ανέφερε ότι «σε πολύ
δύσκολες στιγμές, οι Έλληνες της Αμερικής
βοήθησαν την Ελλάδα και αυτό δεν το ξεχνά-
ει κανένας». 

Επίσης, είπε: «αυτή τη στιγμή, που η χώρα
μας βιώνει μια δύσκολη κατάσταση, θα
ήθελα να παρακαλέσω τους Έλληνες της
Αμερικής τουλάχιστον να μας συνδράμουν
ηθικά. Δηλαδή, να μας δίνουν θάρρος.

Ηθικά, όχι υλικά, γιατί παραπάει το πράγ-
μα να είμαστε πια όλα τα χρόνια με το χέρι
απλωμένο και να ζητάμε βοήθεια».

Βιογραφικά στοιχεία 

Ο Μάνος Ελευθερίου (Ερμούπολη Σύρου,
12 Μαρτίου 1938) είναι Έλληνας ποιητής,
στιχουργός και πεζογράφος. Έχει συγγράψει
μέχρι τώρα εννέα ποιητικές συλλογές, διηγή

ματα, μία νουβέλα, δύο μυθιστορήματα,
πάνω από 400 τραγούδια και έχει επιμεληθεί
διάφορα λευκώματα βασισμένα σε προσω-
πικές συλλογές του. 

Παράλληλα έχει εργαστεί ως αρθογράφος,
επιμελητής εκδόσεων, εικονογράφος και
ραδιοφωνικός παραγωγός.

Για το πρώτο του μυθιστόρημα, ο Καιρός
των Χρυσανθέμων, έχει τιμηθεί με το Κρατι-
κό Βραβείο Λογοτεχνίας του 2005. Οι στίχοι
του έχουν μελοποιηθεί από όλους σχεδόν
τους διαπρεπείς Έλληνες συνθέτες. 

Έγινε γνωστός ως στιχουργός τη δεκαετία
του '70, συνεργαζόμενος με το Μίκη Θεοδω-
ράκη (Λαϊκά: Το παλληκάρι έχει καημό, Σ'
αυτή τη γειτονιά, Πολιτεία Γ & Δ), τον Δήμο
Μούτση (Ο Άγιος Φεβρουάριος: Η σούστα
πήγαινε μπροστά, Άλλος για Χίο τράβηξε, Ο
χάρος βγήκε παγανιά) και τον Γιάννη Μαρκό-
πουλο (Θητεία: Μαλαματένια λόγια, Τα λόγια
και τα χρόνια, Παραπονεμένα λόγια). Αργό-
τερα στίχοι του θα γίνουν τραγούδια από τον
Γιάννη Σπανό (Η μαρκίζα), τον Σταύρο Κου-
γιουμτζή (Ελέυθεροι κι ωραίοι, Στα χρόνια
της υπομονής), τον Θάνο Μικρούτσικο
(Άμλετ της Σελήνης, Δεν είμαι άλλος, Δίκοπη
ζωή), τον Ηλία Ανδριόπουλο (Θα σε ξανά-
βρω στους μπαξέδες) και τον Χρήστο Νικο-
λόπουλο (Διαθήκη, Στων αγγέλων τα μπου-
ζούκια). Θεωρείται μάλιστα ένας από τους
πιο χαρακτηριστικούς εκφραστές του έντε-
χνου λαϊκού τραγουδιού.

Το 2013, ο Μάνος Ελευθερίου βραβεύθηκε
για την προσφορά του από την Ακαδημία
Αθηνών.

ΗAVIN προχώρησε στην εισαγωγή
συστήματος εισροών -εκροών
στις εγκαταστάσεις της στους Αγί-

ους Θεοδώρους. 
Πρόκειται για την πρώτη εγκατάσταση

στην Ελλάδα που υιοθετεί τέτοιο σύστη-
μα, το οποίο αποτελείται από ειδικό λογι-
σμικό και εξοπλισμό μέσω των οποίων
καταγράφεται σε κάθε δεξαμενή, ανά
πάσα στιγμή και με απόλυτη ακρίβεια, η
στάθμη, η θερμοκρασία και η πυκνότητα
του καυσίμου, ενώ μέσω μετρητών ακριβείας στις νησί-
δες φόρτωσης καταγράφεται και πιστοποιείται συνεχώς
η παραδιδόμενη ποσότητα καυσίμων.

Το σύστημα εισροών-εκροών αποθηκεύει όλα τα στοι-
χεία φορτώσεων (ποσότητες, θερμοκρασίες κλπ.) σε
ειδικά ηλεκτρονικά μέσα τα οποία ανά πάσα στιγμή
μπορούν να ελεγχθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Η πρωτιά αυτή της AVIN, επισφραγίζει την πολιτική
της εταιρείας για απόλυτο έλεγχο σε κάθε στάδιο της
εφοδιαστικής αλυσίδας των καυσίμων, από την εγκατά-
σταση μέχρι και τον τελικό καταναλωτή. 

Με την εφαρμογή του συστήματος εισροών-εκροών
στην εγκατάσταση των Αγίων Θεοδώρων, τη μεταφορά

των καυσίμων σε σφραγισμένα και εξοπλι-
σμένα με GPS βυτία, αλλά και την πλήρη λει-
τουργία του συστήματος εισροών-εκροών σε
όλα τα πρατήρια, η AVIN είναι σε θέση να δια-
σφαλίζει ότι ο πελάτης στα πρατήριά της
παίρνει ακριβώς την ποσότητα που πληρώ-
νει.

Ο Γενικός Διευθυντής της AVIN κος. Μιλτιά-
δης Μπαμπίλης, δήλωσε σχετικά: «Προχωρή-
σαμε σε αυτήν την επένδυση ενάμιση χρόνο
πριν από αυτό που ορίζει ο νόμος κάνοντας

πράξη την πάγια δέσμευσή μας για πλήρη ποσοτική
και ποιοτική διασφάλιση του πελάτη. 

Με την εισαγωγή του συστήματος αυτού στις εγκατα-
στάσεις μας κλείνει ο κύκλος ελέγχου από τη δεξαμενή
μέχρι και την αντλία. Θέλουμε ο πελάτης να έρχεται
στην AVIN και να είναι απολύτως βέβαιος για το προϊόν
που παίρνει».

ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ
Η AVIN προχώρησε στην εισαγωγή συστήματος εισροών - εκροών 

Ο αφοπλιστικά ειλικρινής 
και καταξιωμένος  
ποιητής Mάνος Ελευθερίου
Σε μια εξαιρετική παρουσίαση στην Ελευσίνα

ΦΩΤΌ Γ. ΚΑΛΥΜΝΑΚΗΣ



Ανακοινώθηκε από τη διορ-
γανώτρια αρχή το αναλυτικό
πρόγραμμα της 2ης αγωνι-
στικής της Β' Εθνικής. 

H δεύτερη στροφή του πρω-
ταθλήματος, θα διεξαχθεί σε
τέσσερις δόσεις, καθώς το...
μενού περιλαμβάνει αναμε-
τρήσεις την Παρασκευή
(17/10), την Κυριακή (19/10),
τη Δευτέρα (20/10), ενώ η
αυλαία πέφτει την Τετάρτη
(22/10) με το Καλλιθέα - Άλι-
μος, γιατί θα γίνει στη Νέα
Σμύρνη, όπου αγωνίζεται
φυσικά και ο Πανιώνιος.

Παρασκευή (17/10)

17.00: Παναχαϊκή - Ηρακλής
Ψαχνών (Γήπεδο: - ) OTE TV

17.00: Χανιά - Φωστήρας
(Γήπεδο: Περιβολίων)

19.00: Πανηλειακός - Παναι-
γιάλειος (Γήπεδο: Πύργου)
ΟΤΕ TV

Κυριακή (19/10)

16.00: Αχαρναϊκός - Ερμιο-
νίδα (Γήπεδο: Αχαρνών)

18.00: ΑΕΚ - Απόλλων
Σμύρνης (Γήπεδο: ΟΑΚΑ)
ΟΤΕ TV

Τετάρτη (22/10)
16.00: Καλλιθέα - Άλιμος

(Γήπεδο: Νέας Σμύρνης)

α) Η ΠΑΕ ΕΠΙΣΚΟΠΗ, δεν
αγωνίζεται ( έχει ρεπό).

β) Το γήπεδο τέλεσης του
αγώνα ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
2005 – ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΨΑΧΝΩΝ, θα κοινοποιηθεί
εγκαίρως με νεότερο έγγρα-
φο.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΦΟΥΤΜΠΟΛ ΛΙΓΚ

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ/
ΔΟΞΑΣ 5-2 ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας ενόψει του πρωταθλήματος οι Παλαίμαχοι του
Πανασπροπυργιακού/Δόξας επικράτησαν των ομολόγων του Αστέρα Μαγού-
λας με 5-2.

Τα τέρματα της ομάδος του Ασπροπύργου σημείωσαν οι: Καψάλας, Πέππας,
Μπαμπάς, Χατζηδημητρίου Τ, Χατζηδημητρίου Κ.  Για λογαριασμό του Αστέρα
που αγωνίστηκε με πολλές ελλείψεις  τα τέρματα σημείωσαν οι: Οικονόμου,
Σκόρδας.

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΠΑΝΑΣΠ/ΔΟΞΑΣ(προπονητής Πάρης Λιάκος): Νάκος, Σαμπά-
νης, Κοτσαρίδης, Καμπανάρος, Καλλέργης, Χατζηδημητρίου Τ, Χατζηδημητρίου
Κ, Μπαμπάς, Καψάλας, Πέππας, Καλμπένης. Αγωνίστηκαν και οι: Μπέκος,
Μαχαίρας, Νταλακώστας, Δέδες.

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ(προπονητής Τάσος Γιώργας):  Μυλωνάς,
Δούκας, Καλλιώρας, Δοβρης, Χατζηδάκης, Στραιτούρης, Θεοδοσόπουλος, Ρόκ-
κας, Οικονόμου, Τριβέλλας, Σκόδρας.

Αγωνίστηκαν και οι:  Χατζησίμος, Ντάρδας, Γιώργας, Αρναουτόπουλος.
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!!!!!!!!! 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ.

Με αφορμή την διαιτησία των κ.κ. Σταθόπου-
λου, Φούρκα και Σαββόγλου στο παιχνίδι με τον
Άτταλο Νέας Περάμου θα θέλαμε να δηλώσουμε
προς πάσα κατεύθυνση ότι το ποτήρι της υπο-
μονή μας ξεχείλισε.

Όλα  αυτά τα χρόνια δεχόμαστε συγνώμες για
διαιτητικά ανθρώπινα λάθη εις βάρος της ομάδας
μας και δεν αντιδράσαμε ούτε μία φορά. Όταν
όμως αυτά τα <<λάθη>> επαναλαμβάνονται
προς την ίδια κατεύθυνση παύουν να είναι
ανθρώπινα λάθη.

Στο παιχνίδι της Κυριακής χρειάστηκαν 3 λάθη
για να επιτευχθεί ο στόχος κάποιων που δεν
ήταν άλλος παρά ήττα  για την ομάδα μας με
οποιονδήποτε τρόπο: 

61ο λεπτό κόκκινη κάρτα στον Κυριακίδη
Επόμενη φάση 3 μέτρα οφ σαιντ ο Βοηθός διαι-

τητή Φούρκας αγρόν ηγόραζε (στο τέλος μας
ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι έκανε τραγικό
λάθος)

80ο λεπτό ακύρωση κανονικότατου  γκολ ισο-
φάρισης από τον βοηθό διαιτητή Σαββόγλου

Υπηρετούμε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο με
ήθος και αξίες, σύνθημά μας και πανό στο γήπε-
δό μας ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΉ ΕΙΝΑΙ ΓΙΟΡΤΗ, κάποιοι
κατάλαβαν ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΦΑΓΗ.

ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ
ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΣΔΑ:  Κλήρωση 
πρωταθλήματος υποδομών 
Την Τετάρτη 15/10/2014 και ώρα 18:00 θα 
διεξαχθεί στα γραφεία της ΕΠΣΔΑ (Ηρώων Πολυτεχνείου 69) η κλή-

ρωση πρωταθλήματος των τμημάτων νέων και παίδων . 
Παρακαλούνται ολα τα σωματεία που έχουν δηλώσει συμμετοχή να

παρευρεθούν .
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Σε φιλικό προετοιμασίας που έδωσαν στο Δ.Α
Ελεώνα '' Γιώργος Κατσίφης'' Υποσμηναγός (Ι)
της Θήβας οι Παλαίμαχοι του Πελοπίδα αναδεί-
χθηκαν ισόπαλοι με τους ομολόγους της Νέας
Περάμου 2-2. 

Οι δυο αντίπαλοι προετοιμάζονται ενόψει του
πρωταθλήματος που ξεκινά την άλλη εβδομάδα.
Η ομάδα της Νέας Περάμου αγωνίστηκε χωρίς
τους Βάγια, Μπόρα, Μιχάλαρο, Κώνστα, Καψή.

Προηγήθηκαν οι του Πελοπίδα στο 4' με σούτ
του Κουτρουμάνο, για να πετύχει έξι λεπτά το 2-0
ο Κουτσοβασίλης.

Στη συνέχεια οι παίκτες της Νέας Περάμου

κατόρθωσαν να μειώσουν στο 23'
με τον Τσιβλέρη για να φέρει το μάτς
στα ίσια στο 55' ο Κούρσος. Ο αγώ-
νας είχε διάρκεια 40'.

Διαιτήτευσε ο Λουκάς Νίκας
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ

ΘΗΒΑΣ(προπονητής Βαγγέλης
Κουτρουμάνος): Ζωγράφος,
Νάσκος, Κοκοντίνης, Ευσταθίου,
Κουτσούκος, Μάνθος, Στάντζος,
Φαβούλας, Μπάκας, Κουτσοβασί-
λης, Κουτρουμάνος.

Αγωνίστηκαν και οι: Μπαλωμένος,

Λώλος.
ΠΑΛΑΙΜΑ-
ΧΟΙ ΝΕΑΣ

Π Ε Ρ Α Μ Ο Υ
(προπονητής
Μ π ά μ π η ς
Αγγελάκης) :
Λ έ π ο υ ρ α ς ,
Κο υ κο ύ λ η ς ,
Σβίγγος, Σου-
γ ι ο υ λ τ ζ ή ς ,
Μπαμπάνης,

Γρίβας, Γραμματικός, Πετρόπουλος, Βαλαβάνης,
Τσιβλέρης, Κρυάδας.

Αγωνίστηκαν και οι: Βιδάλης, Κούρσος, Γεωργα-
κής, Βασίλαινας.

***Την αποστολή συνόδευσαν απο την Νέα
Πέραμο ο έφορος Θανάσης Τσίπρας, ο Ηλίας
Φυλακούρης που είχε την επιμέλεια του Βίντεο.
Μετά το τέλος του αγώνα οι Παλαίμαχοι της Νέας
Περάμου δείπνησαν σε Ταβέρνα της Θήβας.
Ακόμα στο τραπέζι  παραβρέθηκε και ο καλός
συνάδελφος ρεπόρτερ της Βοιωτίας και του
ΤHIVA.GR Δημήτρης Σοβατζής.

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 2-2 ΣΤΗΝ ΘΗΒΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΟΠΙΔΑ

Ξεκίνησε με επ ιτυχία το τουρνουά
Open West Attica Soccer Stars. Συμ-
μετέχουν ακαδημίες ηλικίας  (2000-01,
2002-03, 2004-05, 2006-07, 2008-09)
Βαθμολογία ανα ηλικιακή κατηγορία
μετά το πέρας της 1ης αγωνιστικής.

AΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ 1ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 

**00-01:

Λαμπερή Ελευσίνας - Superball 1-8
Δύναμη Ασπροπύργου - Πανελευσι-

νιακος α' 1-6
Αργώ Μεγάρων - Νέα Πέραμος 2-2

**02-03:

Soccerland - Eυκλείδης 9-0 
Παο Λουτράκι - Σαλπέας Περαματος

2-0
Αργώ Μεγάρων - Νέα Πέραμος 2-1
Ειδυλλιακός - Πανελευσινιακος β' 1-1
Δύναμη Ασπροπύργου - Πανελευσι-

νιακος α' 0-3 

Λαμπερή - Superball 0-7
Ποσειδώνας - Ακράτητος 7-1

**04-05:

Μέγαρα Sport Club - Βύζας Μεγάρων
0-4

Παο Λουτράκι - Σαλπέας Περάματος
8-2

Αργώ Μεγάρων - Νέα Πέραμος 2-4
Ειδυλλιακος - Πανελευσινιακος β' 2-3
Δύναμη Ασπροπύργου - Πανελευσι-

νιακος α' 3-3
Λαμπερή - Superball 0-7
Ποσειδώνας - Ακράτητος 2-4

**06-07:

Soccerland - Ευκλείδης 6-0
Μέγαρα Sport Club - Βύζας Μεγάρων

3-3
Παο Λουτράκι - Σαλπέας Περάματος

14-1
Ειδυλλιακός - Πανελευσινιακος β' 8-1
Δύναμη Ασπροπύργου - Πανελευσι
νιακος α' 3-1

Λαμπερή -
Superball 0-6

**08-09:

Μ έ γ α ρ α
Sport Club -
Βύζας Μεγάρων 1-3

Δύναμη Ασπροπύργου -
Πανελευσινιακος α' 2-3

Η 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ -
ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΑ - ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ATROMITOS SS

Π Ο Σ Ε Ι Δ Ω Ν Α Σ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΠΑΟ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α' -
ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ

ΣΑΛΠΕΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ -
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Β'

ΜΕΓΑΡΑ SPORT CLUB - ΑΡΓΩ
ΜΕΓΑΡΩΝ

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ - SUPERBALL
ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - SOC-

CERLAND

ΕΒΡΕΞΕ... ΓΚΟΛ ΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΟΥ ΕΒΡΕΞΕ... ΓΚΟΛ ΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΟΥ OPEN WEST ATTICA SOCCER STARSOPEN WEST ATTICA SOCCER STARS

Soccerland Εlefsis

ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΣΠΡΟΠ.

Ακράτητος
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Εργαστήρι Ενεργοποίησης Κινητοποίησης Ανέργων στους Νομούς Αττικής και Αχαΐας 

Ο ΟΑΕΔ θέτοντας ως στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανέργους,
προτίθεται να υλοποιήσει Εργαστήρι Ενεργοποίησης Κινητοποίησης Ανέργων στους Νομούς Αττικής και Αχαΐας. Μέσω
των Εργαστηρίων θα παρασχεθεί στους συμμετέχοντες ολοκληρωμένη βιωματική πληροφόρηση σχετικά με τις Συμβου-
λευτικές Υπηρεσίες που υλοποιούνται από τον Οργανισμό (Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβου-
λευτική των Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας, Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών). Επισημαίνεται
ότι μετά τη διεξαγωγή του Εργαστηρίου, οι ωφελούμενοι από αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ολοκληρωμέ-
να προγράμματα συμβουλευτικής. 

Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για το Νομό Αττικής, θα υλοποιηθεί Τετάρτη 22/10/2014 από τις 09:30 έως τις 15:00 Το
εργαστήριο Ενεργοποίησης για το Νομό Αχαΐας, θα υλοποιηθεί Πέμπτη 30/10/2014 από τις 09:30 έως τις 15:00 Ο ΟΑΕΔ
προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να λάβουν μέρος. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στους Εργασιακούς Συμ-
βούλους της Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ που είστε εγγεγραμμένος / εγγεγραμμένη. Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτε-
ραιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο www.oaed.gr .

Την προσεχή Τρίτη τα πορίσματα του ελέγχου
Αποκλίσεις εμφανίζουν οι δηλώσεις

«πόθεν έσχες» 26 πολιτικών προσώπων

Είκοσι έξι πολιτικοί που κατείχαν κυβερνητικές θέσεις και
αξιώματα την περίοδο 1974-2012 εμφανίζουν, σύμφωνα με
πληροφορίες, αποκλίσεις στις δηλώσεις «πόθεν έσχες»
τους. 

Από αυτές δύο περιπτώσεις χαρακτηρίζονται σοβαρές.
Τα πορίσματα του αναδρομικού ελέγχου θα παρουσια-

στούν την ερχόμενη Τρίτη από τους ορκωτούς λογιστές
στην επιτροπή της Βουλής που είναι αρμόδια για τον έλεγ-
χο των δηλώσεων «πόθεν έσχες».

Ο έλεγχος αφορούσε περί τα 500 πρόσωπα.

Α. Λοβέρδος: 18 μαθήματα στο δημοτικό
είναι απόδειξη ότι είσαι για τρελοκομείο

Λιγότερα μαθήματα στο δημοτικό, ενίσχυση της άθλη-
σης, των καλλιτεχνικών και της δημιουργικής απασχό-
λησης θα είναι το πλαίσιο των αλλαγών που θα συζητη-
θεί για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Ένα δημοτικό σχολείο πιο φιλικό προς τον μαθητή προ-
ανήγγειλε ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος
μιλώντας στη ΝΕΡΙΤ. Όπως σημείωσε, οι αλλαγές στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα αποτελέσουν αντικείμενο
της πρώτης συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου Παι-
δείας (αποτελείται από τους πρώην υπουργούς Παιδεί-
ας), η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσα στον μήνα.
«Κατά βάση, η φιλοσοφία της πρότασης που θα κάνω

είναι λιγότερα μαθήματα, περισσότερη ενασχόληση με
ζητήματα που ολοκληρώνουν το παιδί. Δημιουργική
απασχόληση, άθληση, καλλιτεχνικά. 
Το να έχεις 18 μαθήματα στο δημοτικό, είναι απόδειξη ότι  

είσαι για το τρε-
λοκομείο, είναι
απόδειξη ότι για
κάποιον άλλον
δουλεύεις, όχι
για τα παιδιά»
σημείωσε ο
υπουργός Παι-
δείας.
Ο νόμος για το

νέο δημοτικό αναμένεται να κατατεθεί στη βουλή τον
ερχόμενο Ιανουάριο. "Θα εισηγηθούμε στη Βουλή, μετά
από διάλογο τριών μηνών, τις αλλαγές για την πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση, που διαμορφώνει τους σύγχρονους
πολίτες, τους σύγχρονους Έλληνες" ανέφερε ο υπουρ-
γός Παιδείας προσθέτοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία
αλλαγή στη νομοθεσία για την τριτοβάθμια εκπαίδευση
και τις πανελλήνιες εξετάσεις πέραν της προσθήκης του
μαθήματος της πληροφορικής, στο οποίο θα εξετάζονται
οι υποψήφιοι των σχολών πληροφορικής.

Αχαΐα: Εντοπίστηκαν λαθροϋλοτόμοι
με περισσότερους από 30 τόνους
παράνομης ξυλείας!

Περισσότερους από 30 τόνους παράνομης ξυλείας
κατείχαν παράνομοι υλοτόμοι οι οποίοι εντοπίστηκαν  

στην περιοχή Κατσαϊτέικα Χαλανδρίτσας στην ορεινή 
Αχαΐα. Προηγήθηκαν έγκυρες  πληροφορίες που οδή-
γησαν τους άνδρες του Δασαρχείου στον εντοπισμό των
λαθροϋλοτόμων ενώ  στο σημείο κατέφθασε χθες το
μεσημέρι και κλιμάκιο  της ΕΛ.ΑΣ.  παρουσία Εισαγγε-
λέα, όπου βρέθηκε και η τεράστια παράνομη ποσότητα.

ΕΚΒΙΑΖΑΝ ΑΝΗΛΙΚΟ ΚΟΡΙΤΣΙ
Δεκαεξάχρονοι σε κύκλωμα 
παιδικής πορνογραφίας

Τέσσερις κατηγορού-
μενους για παιδική πορ-
νογραφία, μεταξύ των
οποίων και δύο 16χρο-
νοι, μέσω Διαδικτύου
συμπεριλαμβάνει η
δικογραφία που σχημά-
τισαν οι αξιωματικοί της
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλε-
κτρονικού Εγκλήματος.

Στο πλαίσιο της αυτό-
φωρης διαδικασίας,
συνελήφθησαν ένας 36χρονος και ένας 16χρονος, ενώ
ένας ακόμη 16χρονος και ένας 47χρονος συμπεριλαμ-
βάνονται στη δικογραφία. Οι συλλήψεις πραγματοποιή-
θηκαν στο πλαίσιο στοχευμένων ερευνών ανά την Ελλά-
δα για την αντιμετώπιση του φαινόμενου της πορνογρα-
φίας ανηλίκων, κατά τη διάρκεια του τελευταίου δεκαη-
μέρου σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Ξάνθη.

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία ανή-
λικο κορίτσι, ύστερα από αποπλάνηση που δέχτηκε
μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης και επικοινω-
νιών, απέστειλε φωτογραφίες της με άσεμνο περιεχόμε-
νο.

Αμεσα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές,
οι οποίες εξέδωσαν βούλευμα για την άρση του απορ-
ρήτου των επικοινωνιών.

Από τη διαδικτυακή έρευνα που επακολούθησε και σε
συνεργασία με τις εταιρείες υπηρεσιών Διαδικτύου και
κοινωνικής δικτύωσης, προέκυψαν τα στοιχεία των τεσ-
σάρων εμπλεκομένων. Σε έρευνες που πραγματοποιή-
θηκαν σε οικίες σε Θεσσαλονίκη και Βύρωνα, παρουσία
εισαγγελικού λειτουργού, βρέθηκαν σε δύο περιπτώσεις
και κατασχέθηκαν δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογι-
στές, ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος και ένα κινητό
τηλέφωνο, τα οποία θα αποσταλούν στα εγκληματολογι-
κά εργαστήρια για περαιτέρω εξέτασή τους.

Συνελήφθησαν 10 γυναίκες που εργάζονταν
παράνομα ως αποκλειστικές νοσοκόμες

σε Νοσοκομεία της Αττικής

Νυχτερινές ώρες της 9 και 10-10-2014 πραγματοποι-
ήθηκαν έλεγχοι, από αστυνομικούς των Τμημάτων Αλλο-
δαπών Αθηνών και Πειραιά, σε δύο (2) Νοσοκομεία της
Αττικής, για τον εντοπισμό γυναικών που εργάζονται
παράνομα ως αποκλειστικές νοσοκόμες.

Ειδικότερα, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε δύο (2) Νοσο-
κομεία στην Αθήνα και τη Νίκαια, κατά τη διάρκεια των
οποίων διαπιστώθηκε ότι δέκα (10) γυναίκες, μία (1)
ημεδαπή και εννέα (9) αλλοδαπές (έξι υπήκοοι Γεωρ-
γίας, δύο Αλβανίας και μία Καζακστάν), εργάζονταν ως
αποκλειστικές νοσοκόμες, χωρίς να διαθέτουν το προ-
βλεπόμενο πτυχίο Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων, άδεια
άσκησης επαγγέλματος της αρμόδιας Αρχής, βιβλιάριο
υγείας και δεν ήταν εγγεγραμμένες στο μητρώο (λίστα)
αποκλειστικών νοσοκόμων του Νοσοκομείου. Επιπλέ-
ον, όπως εξακριβώθηκε επτά (7) από τις ανωτέρω αλλο-
δαπές διέμεναν παράνομα στη Χώρα μας.

Σημειώνεται ότι η άσκηση του επαγγέλματος της απο-
κλειστικής νοσοκόμας, χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις,
έχει σαν αποτέλεσμα τη στέρηση εσόδων από το Δημό-
σιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς δεν εκδίδονται οι
απαιτούμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, ενώ επι-
πρόσθετα δεν καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από το
Νόμο ασφαλιστικές εισφορές.

Οι συλληφθείσες με τις σχηματισθείσες σε βάρος τους
δικογραφίες, οδηγήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.
Παράλληλα, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες
Δ.Ο.Υ. και Ι.Κ.Α., προκειμένου να επιβληθούν τα προ-
βλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις.

Και κατόπιν εισαγγελικής εντολής
Μόνο παρουσία εισαγγελέα κατ'

οίκον έρευνα από εφοριακούς
Μόνο με εντολή εισαγγελέα και παρουσία εισαγγε-

λικού λειτουργού μπορούν να πραγματοποιούνται
έλεγχοι από εφοριακούς σε κατοικίες και γραφεία
φορολογούμενων πολιτών, βάσει ενδείξεων φορο-
διαφυγής, υπογραμμίζει γνωμοδότηση του Αρείου
Πάγου. Οι έλεγχοι, υπό αυτές τις προϋποθέσεις μπο-
ρούν να γίνονται ακόμη και εκτός του επίσημου ωρα-
ρίου.

Με τη γνωμοδότηση αυτή του αντιεισαγγελέα του
Αρείου Πάγου και επικεφαλής των οικονομικών
εισαγγελέων, Νικόλαου Παντελή, κλείνει το μέγα θέμα
που άνοιξε με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλί

ου του Κράτους, προκαλώντας πλήθος αντιδράσε-
ων από κόμματα, πολίτες, φορείς, αλλά και την
παρέμβαση του υπουργού Δικαιοσύνης Χαρ.Αθανα-
σίου, που είχε εκφράσει την αντίθεσή του.

Υπενθυμίζεται ότι η Ολομέλεια του Νομικού Συμ-
βουλίου του Κράτους, γνωμοδότησε κατά πλειοψη-
φία ότι είναι εντός των συνταγματικών πλαισίων οι
διατάξεις εκείνες του νόμου 4174/2013 που προβλέ-
πουν την είσοδο «οργάνων της φορολογικής διοίκη-
σης στην κατοικία φορολογουμένων, με απλή εντολή
του εισαγγελέα και χωρίς την παρουσία δικαστικού
λειτουργού, προκειμένου να διενεργούν φορολογι-
κούς ελέγχους και να προβαίνουν σε έρευνες που
αποσκοπούν στην είσπραξη φόρων και λοιπών εσό-
δων».

ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ    ---     ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ



Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014 ΘΡΙΑΣΙΟ - 13      

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ

MSc. MSc. Πανεπιστημίου ΑθηνώνΠανεπιστημίου 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

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος 
Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 & 210 5571996

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑΤΣΑΚΑΛΟΥ
Η εταιρία “Μέγας Γύρος” και ο Κύριος Νικόλαος ΛούσταςΗ εταιρία “Μέγας Γύρος” και ο Κύριος Νικόλαος Λούστας

προσφέρει κάθε μήνα κρέατα για φτωχούς συμπολίτες μας.προσφέρει κάθε μήνα κρέατα για φτωχούς συμπολίτες μας.
Προσέφερε οικονομική βοήθεια σε οικογένεια με σοβαράΠροσέφερε οικονομική βοήθεια σε οικογένεια με σοβαρά

προβλήματα υγείας. Όλοι τον ευχαριστούμε.προβλήματα υγείας. Όλοι τον ευχαριστούμε.

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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(18.3.13)

21.11.11

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων 
και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισμός, 

- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονοκα-
τοικία 100τμ με ηλιακό, θέρ-
μανση, τζάκι, πάρκινγκ. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 6948 911
222 κα Βασιλείου. (22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επιπλω-
μένο οροφοδιαμέρισμα 90 τμ
στη Μάνδρα, πλησίον της
κεντρικής πλατείας, σε διώρο-
φη οικοδομή, επί οικοπέδου
500 τμ, με κήπο. Ενοίκιο:450
ευρώ. Είναι σε άριστη κατάστα-
ση, διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-
ση, κλιματισμό και θέση σταθ-
μεύσεως. Τηλ επικοινωνίας:
210-5555391, 6937895583

Ενοικιαζ́εται ισογ́εια κατοικιά
60 τμ στην Ελευσιν́α, με

αυτο-́ νομη θερ́μανση. Τηλ.
επικοινω νιάς 6977680930.
(16.7.14)

Ενοικιάζεται στη Μάνδρα δια-
μέρισμα 125 τ.μ.ισόγειο σε διό-
ροφη οικοδομή, 3 κρεββατοκά-
μαρες, 2 μπάνια, ηλιακός, επι-
δαπέδια θέρμανση, ΔΕΗ &
ΕΥΔΑΠ πληρωμένα λόγω
φωτοβολταϊκών. 450€/μήνα
συζητήσημη. Τηλ:
6987165866, κος Τσάμος.
(5.5.14)(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 θέρ-
μανση, θέση parking, 2 κρεβα-
τοκάμαρες, 2 wc. Τηλ:
6937050218(6.2.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο δύαρι διαμέρισμα 3ου ορό-
φου 55τμστημ οδό Φυλής πλη-
σίον εμπορικού κέντρου West
Plaza.Διαθέτει τζάκι,Air codi-
tion,ηλεκτρική κουζίνα
P i t s o s , η λ ι α κ ό
θερμοσίφωνα,αυτόνομη θέρ-
μανση και ιδιόκτητο
p a r k i n g . Χ α μ η λ ά
κοινόχρηστα.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 6932720169(10.1.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-

πακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τελειόφοιτος Μαθηματικού

Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνα-
σίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτι-
κού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασί-
ου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

Φιλόλογος καθηγήτρια κάτο-
χος μεταπτυχιακού τίτλου,με
12ετή εμπειρία μαθημάτων
θεωρητικής κατεύθυνσης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκεί-
ου.Τηλέφωνα: 210-5540847,
6932425665(19.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται κοπέλα που να γνω-

ρίζει κρέπα, σάντουιτς, καφέδες
για κατάστημα της περιοχής
του Ασπροπύργου. Τηλ επικοι-
νωνίας: 6979113414, κος
Δημήτρης (24.7.14)

·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ CNC
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επικοι-
νωνίας 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 συστά-

σεις, για πλήρη απασχόληση σε
φαρμακείο στον Ασπρόπυργο
Αττικής.Απαραίτητες γνώσεις
Η/Υ,αγγλικών και πιστοποιημέ-
νο πτυχίο βοηθού φαρμακείου.

Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .

Τηλέφωνο-Φαξ:
2105575911(έπειτα απο τηλε-
φωνική συννενόηση)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει τη
φύλαξη παιδιών στην περιοχή της
Ελευσίνας. Τηλέφωνο επικοινω-
νίας: 6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμέ-
νων 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: 210-
5573042. Fax: 210-5576988

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος 
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Σαλαμίνος 40,
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνα: 210-
5571472, 210-5570337. Fax:
210-5575184. Κινητά:
6979221888, 6979221885.

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρο-
μάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120
τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδο-
μήσιμος, σε τριώροφη οικοδο-
μή με πιλοτή. Πωλείται και
χωριστά, ήσυχο σημείο, τιμή
ευκαιρίας. Τηλ. 6973315768
(7.5.14)

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6986734365

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  

Κύριος 75 ετών , λάτρης της
φύσης, αναζητά κυρία κοντά
στην ηλικία του για σοβαρή
γνωριμία. Τηλ. 6943014666

- Αθλητικές κακώσεις 
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση 
- Παιδοορθ/κα προβλήματα 
- Θεραπεία τενοντίτιδων 

με αυτόλογους βιολογικούς 
παράγοντες PRP

Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών 
και της Κλινικής Ιπποκράτης και της Κλινικής Ιπποκράτης 

Για άνεργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ επίσκεψη με τιμολόγηση
ΕΟΠΥΥ.Χατζηδάκη 39 & Δήμητρος γωνία (έναντι Δημαρχείου Ελευσί-

νας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος
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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 5546579-

5546930

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

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑΣτο κατάστημά
μας θα βρείτε:

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

μείγματα μπαχαρικών για ξεχωριστές  χρήσεις και  γεύσεις και αλάτι διαφό-
ρων 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: 210-5579801Φυλής 8Α  Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801

ΙΒΙΣΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΑΛΦΑ- ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ
Εταιρεία μελετών και κατασκευών
Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις για την 
εξοικονόμηση ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε ενερΑλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε ενερ--

γειακά.         γειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-

ταρατσών.        ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερΕγκατάσταση συστήματος αντλίας θερ--

μότητας.       μότητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερμίας.                  Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερμίας.                  
Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Led.                                Led.                                
Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. 
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρεάν. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρεάν. 
Τώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμοΤώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμο

(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις
κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου. κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου. 

Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση μπορεί ναΣε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση μπορεί να
φτάση και να ξεπεράση το 70%.φτάση και να ξεπεράση το 70%.

Για περισσότερες πληροφορίες σας περιμένουμε στο γραφείο μας,
Φυλής 8Α Ασπρόπυργος. Τηλέφωνο  210-5573042  κ. Μαλιά Άννα.  

8.10.14
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Ως τη μεγαλύτερη κοινωνική μεταρρύθμι-
ση χαρακτήρισε την εφαρμογή του ελά-
χιστου εγγυημένου εισοδήματος μιλώ-

ντας στο Ζάππειο κατά την παρουσίαση της
πιλοτικής εφαρμογής του θεσμού ο υπουργός
Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, παρουσία του
πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του αντι-
προέδρου της κυβέρνησης Ευάγγελου Βενιζέλου.

Σε 700.000 δικαιούχους το εγγυημένο εισόδημα
Όπως τόνισε ο υπουργός Εργασίας, η κρίση

φανέρωσε με τον πιο εμφανή τρόπο τις στρε-
βλώσεις, τα κενά και τις αντιφάσεις του συστήμα-
τος κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα. Πρό-
σθεσε ότι το σύστημα ήταν αναποτελεσματικό,
ατελές και διάτρητο τόσο σε κοινωνικό όσο και σε
οικονομικό επίπεδο. 

Σε όλα αυτά, είπε, έρχεται να απαντήσει ο
θεσμός του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Πρόκειται για καινοτόμο θεσμό 
που θα είναι ο πυλώνας 

της κοινωνικής αλληλεγγύης του αύριο.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο κ. Βρούτσης:
«Σήμερα είναι μία ιδιαίτερη στιγμή γιατί παρου-
σιάζεται η μεγαλύτερη κοινωνική μεταρρύθμιση
στη χώρα που αλλάζει όσα ξέραμε για το κοινω-
νικό κράτος. Πρόκειται για καινοτόμο θεσμό που
θα είναι ο πυλώνας της κοινωνικής αλληλεγγύης
του αύριο. Σήμερα παρουσιάζεται η πιλοτική
εφαρμογή του προγράμματος σε 13 δήμους που
στην πλήρη εφαρμογή του θα καλύψει περί τους
700.000 συμπολίτες μας».

Στο παρελθόν, σημείωσε ο κ. Βρούτσης, οι κοι-
νωνικοί πόροι σπαταλούνταν αποδίδοντας λίγα
στην αντιμετώπιση της φτώχειας. Σήμερα αυτό
έχει αλλάξει λόγω του νοικοκυρέματος και των

μεταρρυθμίσεων. Πρόκειται για ένα πακέτο υπη-
ρεσιών που θα εξασφαλίζει ότι κανένας πολίτης
δεν θα διολισθήσει στο επίπεδο της ακραίας φτώ-
χειας. «Θέλουμε το πρόγραμμα να είναι πραγμα-
τική κοινωνική ασπίδα χωρίς να λειτουργήσει ως
παγίδα φτώχειας. Θα ενταχθούν και οι ανασφάλι-
στοι υπερήλικες», ανέφερε ο υπουργός.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Εργασίας Βασί-
λης Κεγκέρογλου, σύμφωνα με τα στοιχεία του
υπουργείου Εργασίας αυτήν τη στιγμή έχουν
ανάγκη στήριξης 650.000 οικογένειες, ενώ οι
αιτήσεις για την παροχή επιδομάτων αναπηρίας
υπερβαίνουν κατά πολύ τον υπάρχοντα προϋ-
πολογισμό του υπουργείου Εργασίας.

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι η εφαρμογή του
θεσμού θα στηριχτεί στη συνεργασία με την
Εκκλησία και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης. 

Θα υπάρξει επίσης συνέργεια με άλλα προ-
γράμματα κοινωνικής προστασίας, όπως τα προ-
γράμματα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κοινωνικής Στήριξης.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ
Σε 700.000 δικαιούχους 
το εγγυημένο εισόδημα


