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Αυξημένες κατά 10% οι προσλήψεις
στους ΟΤΑ έως το τέλος του 2014 αλλά...
Υπηρεσίες όπως η Καθαριότητα,
οι Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί και οι Κοινωνικές Δομές
βρίσκονται στα όρια της διάλυσης
ελλείψει κονδυλίων
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Έρχονται στη
σημερινή συνεδρίαση
του Δ.Σ.
Ασπροπύργου

‘’ΦΥΤΙΛΙ’’ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ

Σελ: 2

Σελ: 2

ΠΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΕ ΝΕΑ ΕΝΤΑΣΗ
ΧΘΕΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ
ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Διαβεβαιώσεις από τον υπαρχηγό
της Ελληνικής Αστυνομίας
κατά την επίσκεψή του στον δήμο

Άμεσος συντονισμός
ενεργειών για την
πάταξη της
εγκληματικότητας
σε Άνω Λιόσια,
Φυλή και Ζεφύρι

Εργαζόμενοι έφραξαν
τις εξόδους των
εγκαταστάσεων,
ενώ την Παρασκευή
είχε προηγηθεί
πορεία διαμαρτυρίας

Σελ: 3

Στο νερό το υποβρύχιο
«Ωκεανός»

- Καθελκύστηκε στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά
μετά από 10 χρόνια εργασιών εκσυγχρονισμού

Έως και 100
δόσεις

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συγκροτείται
Περιφερειακή
Επιτροπή
Διαβούλευσης

Σελ: 4

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:
ΝΙΚΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

για την αποπληρωμένη
χρεών στους δήμους

Σελ: 6

Σελ: 2

Σελ: 2

ΤΟ 9ΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014
Πάνω από το 50%
των ογκωδών
απορριμμάτων
ανακυκλώθηκαν
στην Ελευσίνα

Σελ: 7

Συμψηφισμός επιστροφής φόρων και
οφειλών σε Εφορία και Ταμεία
Γ. Βρούτσης: Οφελειμένοι πρώτα
και κύρια οι συνεπείς πολίτες

Σελ: 9

ΔΙΑΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Σελ: 5

Σελ: 6

Η συλλογή προσωπικών
αντικειμένων του μεγάλου
εθνικού ευεργέτη
Αλέξανδρου Πάντου
στο νεοϊδρυθέν Μουσείο
Ιστορίας του Πανεπιστημίου.

Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
ΑΟΚ 81-74 ΤΟΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Σελ: 10-11

Αγιασμός στον Α’ Παιδικό
Σταθμό της Χασιάς
Πρώτο μέλημα να εξασφαλιστεί νέα άδεια
λειτουργίας, ώστε να παραμείνουν
με ασφάλεια τα παιδιά στον παιδικό σταθμό.
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ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014

Ελευσίνα

ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ
ΣΚΑΝΔΑΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Βενιζέλου Ελευθερίου 61, Ελευσίνα,
19200, ΑΤΤηλέφωνο:
2105548498
Ασπρόπυργος
ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφ. Ειρήνης 218,
Εφημερία: 08:00 08:00 (Επομένης)
Τηλέφωνο:
2105598618
Φυλή - Άνω Λιόσια
Σταμοπούλου Ειρήνη
Θεοφίλου 24 & Τσαρούχη Ιωάννη,
Τηλέφωνο:
2102472352

Αχαρνές
Στράγκα Μαρία Χ.
Φιλαδελφείας 47,
Εφημερία: 08:00 08:00 (Επομένης)
Τηλέφωνο:
2102440400
Παπανικολάου Γ.
Θρακομακεδόνων
117, Εφημερία:
08:00 - 23:00
Τηλέφωνο:
2102430204

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σ.
Στρατηγού Ρόκα Ν.
84, Εφημερία: 08:00
- 08:00 (Επομένης)
Τηλέφωνο:
2105556375

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Συννεφιά
και δυνατοί άνεμοι
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:
Από 16 έως 25
βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡ ΤΟΛΟΓΙΟ

Ευκράτης, Εύκρατος, Ευκρατάς,
Ευκρατία, Ευκρατούλα

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

ΟΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014

Έρχονται στη σημερινή
συνεδρίαση του Δ.Σ.
Ασπροπύργου

Αναμφίβολα οι αναπροσαρμογές των τελών καθαριότητας,
κοινόχρηστων χώρων και ηλεκτροφωτισμού είναι ένα από τα
πιο σοβαρά θέματα που θα απασχολήσουν τη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. Ασπροπύργου , η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 μ.μ.
Βεβαίως υπάρχουν εξίσου σημαντικά ζητήματα στην αποψινή αντζέντα όπως η αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με
τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», καθώς και η έγκριση συμμετοχής
του Δήμου στο Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη του
Υπουργείου Εργασίας».
Θέμα 1 : Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ασπροπύργου,
Οικ. έτους 2014.
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος.
Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για την «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ», Οικ. Έτους 2015.
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος.
Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για την «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ», Οικ. Έτους 2015.
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος.
Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης για την «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ», Οικ. Έτους 2015.
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος
Πάνος.
Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης για την «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ», Οικ.
Έτους 2015.

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών
Υπηρεσιών κος Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 6ο :Επικαιροποίηση της υπ'αριθμ. 344/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, για την Προγραμματική Σύμβαση
του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Μουσικός Απόλλων».
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Πνευματικού Κέντρου, κος Μπουραντάς Μελέτιος.
Θέμα 7ο : Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», με κωδικό MIS 483456, στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ».
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Προγραμματισμού Οργάνωσης – Ποιότητας & Αποδοτικότητας, κος Γεώργιος Πέππας.
Θέμα 8ο : Πρόταση για Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου στο
Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη του Υπουργείου Εργασίας».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, κος
Αντώνιος Καραμπούλας.
Θέμα 9ο : Προσκύρωση τμήματος ιδιοκτησίας της κας
ΙΩΑΝΝΑΣ ΛΙΑΝΟΥ στο σχέδιο πόλης «ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ»
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών,
κος Παναγιώτης Χονδροκούκης.
Θέμα 10ο : Έγκριση Πρακτικής Άσκησης μαθητείας επαγγελματικών σχολών ΟΑΕΔ.
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Ανθρωπίνων Πόρων, κος Φίλιππος
Πάνος.
Συνολικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι είκοσι.

Αυξημένες κατά 10% οι
προσλήψεις στους ΟΤΑ έως το
τέλος του 2014 αλλά...
Υπηρεσίες όπως η Καθαριότητα, οι Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί και οι Κοινωνικές Δομές
βρίσκονται στα όρια της διάλυσης ελλείψει κονδυλίων

Α

υξημένες
κατά
10% θα είναι οι
προσλήψεις που
θα έχουν γίνει συνολικά σε
δήμους και περιφέρειες έως
το τέλος του 2014, σύμφωνα με κοινή απόφαση των
υπουργείων (ΚΥΑ) Οικονομικών και Εσωτερικών
( 7 Οκτωβρίου 2014).
Συγκεκριμένα, σύμφωνα
με την ΚΥΑ που υπογράφηκε από τον αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών,
Χρήστο Σταϊκούρα και τον
Υπουργό
Εσωτερικών,
Αργύρη Ντινόπουλο, θα γίνουν επιπλέον 500 προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου και με σύμβαση έργου στους δήμους
και περιφέρειες φέτος.
Με την απόφαση αυτή αναιρείται η προηγούμενη (25
Φεβρουαρίου 2014) με την οποία οριζόταν ότι ο μέγιστος
αριθμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύμβαση έργου
που επιτρέπεται να γίνει έως το 2014 στους δήμους και

τις περιφέρειες θα
ήταν 5. 178 εκ των
οποίων 4.026 θα απασχοληθούν στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών
συμβολαίων
και
συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
τρίτους έργων.
Ωστόσο,
όπως
προβλέπει η τελευταία σχετική ΚΥΑ «
βάσει των σχετικών
υποβληθέντων αιτημάτων των φορέων, ο ανωτέρω αριθμός δεν επαρκεί για
την υλοποίηση των ως άνω έργων». Εξάλλου, υπάρχει
«ανάγκη απορρόφησης των διατιθέμενων στο πλαίσιο
αυτό πόρων και της προώθησης της ανάπτυξη».
Πάντως δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς ότι σε αρκετούς δήμους υπηρεσίες αιχμής για τους δημότες όπως
το πράσινο, οι παιδικοί σταθμοί και οι κοινωνικές δομές
βρίσκονται στα όρια της διάλυσης λόγω έλλειψης προσωπικού και μηδαμινών κονδυλίων.

‘’ΦΥΤΙΛΙ’’ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ
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ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ

ΠΟΥ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΕ ΝΕΑ ΕΝΤΑΣΗ ΧΘΕΣ
ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Π

Εργαζόμενοι έφραξαν τις εξόδους των εγκαταστάσεων,
ενώ την Παρασκευή είχε προηγηθεί πορεία διαμαρτυρίας

ερίπ ου
5 0 0
εργαζόμενοι στα Ναυπηγεία Ελευσίνας
έφραξαν χθες το
μεσημέρι τις εξόδους από τις
εγκαταστάσεις της
εταιρείας,
την
ώρα που συνεδρίαζαν μέλη του
διοικητικού
συβουλίου
,
καταγγέλλοντας
ότι η εταιρεία δεν
φαίνεται διατεθειμένη να δώσει
λύση στο πρόβλημά τους.
Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται- σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες - για τους χειρισμούς της διοίκησης
στην υπόθεση καταβολής των δεδουλευμένων τους,
καθώς αυτή καθυστερεί εδώ και 15 μήνες. Οπως οι ίδιοι
υποστηρίζουν τον Αύγουστο τους δόθηκε έναντι μισθών
250 ευρώ και έκτοτε τίποτε απολύτως
Στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικές δυνάμεις, αλλά
προς το βράδυ η κατάσταση εκτονώθηκε .
Εκτός των δεδουλευμένων τους οι εργαζόμενοι ζητούν
να ανασταλεί το μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας στα
ναυπηγεία, αλλά και να ενισχυθούν τα κίνητρα για επιστροφή των Ελλήνων εφοπλιστών στο χτίσιμο πλοίων
στα ελληνικά ναυπηγεία.
Υπενθυμίζεται ότι με ομόφωνη απόφαση το Δ.Σ του
Σωματείου πραγματοποιήθηκε Παρασκευή 17/10/2014

ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΟ
4ωρη στάση Εργασίας και ταυτόχρονη μετάβαση στο
Υπουργείο Άμυνας για να ζητηθεί άμεσα συνάντηση με
τον Υπουργό Άμυνας . Επίσης το Δ.Σ του Σωματείου έχει
φτιάξει Υπόμνημα με τα προβλήματα που απασχολούν
τους Εργαζόμενος του Ναυπηγείου μας , προτείνοντας
και λύσεις των προβλημάτων αυτών . Το Υπόμνημα
παραδίδετε προς Υπογραφές στους Βουλευτές Αττικής
(Βορίδη Μαυρούδη ,Μαρτίνου Γεωργία, Βλάχο Γεώργιο ,
Μπούρα Αθανάσιο , Μητρόπουλο Αλέξιο , Αθανασίου
Αθανάσιο , Πάντζα Γεώργιο , Γκιόκα Ιωάννη , Χαϊκάλη
Παύλο , Οικονόμου Βασίλειο , Χριστοφιλοπούλου Παρασκευή ) , στην Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ρένα Δούρου
στον Αντιπεριφερειάρχη Δ. Αττικής Βασιλείου Ιωάννη με
σκοπό την Συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και την
άμεση επίλυση αυτών.

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΝΕΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
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Σε δήμους και Περιφέρειες,
λέει το υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Σ

τη συγκρότηση των νέων Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων καλούνται να προβούν
άμεσα υπουργεία, ΝΠΔΔ και περιφέρειες,
που έχουν ένα ή περισσότερα πειθαρχικά συμβούλια,
καθώς και οι δήμοι κάθε περιφερειακής ενότητας, με
διάρκεια θητείας από την 1 Ιανουαρίου 2015 έως το
τέλος του 2016, προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Όπως επισημαίνεται, η θητεία των μελών των
προηγούμενων πειθαρχικών συμβουλίων λήγει στο
τέλος του 2014 και οι φορείς θα πρέπει να προβούν
άμεσα στην κατάρτιση κατάστασης με τα ονόματα
όλων των προϊσταμένων διευθύνσεων, των οποίων ο
υπολειπόμενος χρόνος έως την αυτοδίκαιη λύση της
υπαλληλικής τους σχέσης είναι τουλάχιστον τρία έτη.
Σημειώνεται ότι, η κατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο, κλάδο, βαθμό και ΑΦΜ.
Επίσης, καλούνται οι αρμόδιες γενικές διευθύνσεις
υπουργείων και τοπικής αυτοδιοίκησης στο υπουργείο
Εσωτερικών, να διαβιβάσουν άμεσα την εγκύκλιο και
να μεριμνήσει για την έγκαιρη συγκεντρωτική αποστολή των καταστάσεων.

Διαβεβαιώσεις από τον υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την επίσκεψή του στο δήμο

Άμεσος συντονισμός ενεργειών για την πάταξη της
εγκληματικότητας σε Άνω Λιόσια Φυλή και Ζεφύρι

Τ

ο Δήμο Φυλής επισκέφθηκε ο Υπαρχηγός της
Ελληνικής Αστυνομίας κ. Σπύρος Παπασπύρου
μαζί με τον Αντιστράτηγο της ΕΛ.ΑΣ Ηλία Γεωργόπουλο, μετά από πρωτοβουλία που ανέλαβε, ο Αντιδήμαρχος Φυλής Δημήτρης Καμπόλη, ο οποίος και τους
υποδέχθηκε.
Το θέμα της επίσκεψης ήταν η πάταξη της αυξημένης
παραβατικότητας στο Δήμο Φυλής.
Υπαρχηγός και Αξιωματικός άκουσαν με μεγάλη προσοχή τις ιδιαιτερότητες και τα ζητήματα παραβατικότητας
που απασχολούν και τις τρεις Δημοτικές Ενότητες του
Δήμου Φυλής, Ζεφυρίου – Άνω Λιοσίων και Χασιάς κι
έδωσαν τη διαβεβαίωση ότι από την πλευρά της ΕΛ.ΑΣ
θα υπάρξουν συντονισμένες ενέργειες με στόχο την
πάταξη της εγκληματικότητας.
Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης, ο Διοικητής του
Αστυνομικού Τμήματος Άνω Λιοσίων Γεώργιος Πουλογιαννόπουλος και ο Διοικητής Ασφαλείας Άνω Λιοσίων
Γρηγόριος Ανδρούτσος.
Τις απόψεις της εξέφρασε επίσης η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Ζωή Αρβανιτάκη, ενώ ο Δήμαρ

Από Αριστερά: ο Αντιδήμαρχος Φυλής Δημ. Καμπόλης, ο Υπαρχηγός της
ΕΛ.ΑΣ Σπ. Παπασπύρου, ο Διοικητής Ασφαλείας Άνω Λιοσίων
Γρ. Ανδρούτσος, ο Διοικητής του Αστυν. Τμήματος Άνω Λιοσίων
Γ. Πουλογιαννόπουλος και ο Αντιστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ, Ηλ. Γεωργόπουλος

χος Χρήστος Παππούς επεφύλαξε εγκάρδια υποδοχή
σε Υπαρχηγό και Αντιστράτηγο, εκφράζοντας την πεποί

θησή του ότι θα τηρήσουν τις
δεσμεύσεις τους για ουσιαστική
αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον πολύπαθο Δήμο .
Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Καμπόλης
σημείωσε, ότι ο Δήμος βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό της
Αστυνομίας ώστε να τη βοηθήσει στο έργο της, επισημαίνοντας ότι ήδη δρομολογήθηκε η
κατάργηση του ενοικίου στο
Αστυνομικό Τμήμα Ζεφυρίου
και η παραχώρηση των δύο
τζιπ της Δημοτικής Αστυνομίας
στα Τμήματα Άνω Λιοσίων και
Ζεφυρίου. «Είμαστε βέβαιοι ότι
η Αστυνομία θα ανταποκριθεί
στις προσδοκίες του Δήμου και των Πολιτών, περιορίζοντας την παραβατικότητα που μαστίζει την περιοχή μας»
τόνισε χαρακτηριστικά.
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Συγκροτείται Περιφερειακή
Επιτροπή Διαβούλευσης

Η

νέα Περιφερειακή Αρχή αποφάσισε τη συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, όπως ορίζει το άρθρο 178 του νόμου 3852/2010, για την τρέχουσα περίοδο 2014 – 2019. Στην Επιτροπή διαβούλευσης μετέχουν παράγοντες της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, συγκεκριμένα, εκπρόσωποι των
οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, επαγγελματικών επιμελητηρίων, επιστημονικών οργανώσεων, συλλόγων, φορέων, συνεταιρισμών, φορέων της κοινωνίας των
πολιτών, καθώς και δημότες. Στην Επιτροπή εκπροσωπούνται επίσης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και οι κρατικές υπηρεσίες που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια.
Το αντικείμενο της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι ευρύ. Αφορά στην εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο
βασικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της Περιφέρειας, στη γνωμοδότηση επί θεμάτων που παραπέμπονται ενώπιόν της από
την Περιφερειάρχη ή το Περιφερειακό Συμβούλιο, στην εξέταση προβλημάτων και αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Περιφέρειας
και στη διατύπωση γνώμης για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων.
Η ενεργοποίηση αυτού του θεσμού από τη νέα Περιφερειακή Αρχή εγγράφεται στο πλαίσιο της ανάγκης για μια νέα λειτουργία
της Περιφέρειας, με διαφάνεια, ανοικτής στους πολίτες και τους φορείς τους, συμμετοχική, με ρόλο και λόγο στους δημότες.
Η Επιτροπή Διαβούλευσης μπορεί και πρέπει να γίνει εργαλείο άμεσης δημοκρατίας, σύνδεσης με τα προβλήματα και τους
προβληματισμούς της κοινωνίας των πολιτών και των φορέων της. Χώρος ανάδειξης θεμάτων και επεξεργασίας προτάσεων και
λύσεων, σε άμεση σύνδεση με το Περιφερειακό Συμβούλιο. Χώρος διαλόγου, πρωτοβουλιών και αποφάσεων. Χώρος που θα
συμβάλλει καθοριστικά στη λειτουργία της Περιφέρειας με τους πολίτες, από τους πολίτες, για τους πολίτες.

ΓΛΕΝΤΙ ΜΕΧΡΙ ΠΡΩΪΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ

Στην αναβίωση της απόσταξης του Τσίπουρου στο Ζεφύρι

Με γλέντι μέχρι τις πρώτες
πρωινές ώρες συνοδεύτηκε
το Σάββατο 18 Οκτωβρίου
2014 η αναβίωση της απόσταξης
του τσίπουρου που διοργάνωσε ο
Σύλλογος Ηπειρωτών Ζεφυρίου.
Ένα έθιμο που κρατάει χρόνια και
έχει δικαίως γίνει θεσμός, στα
πολιτιστικά δρώμενα της Δημοτικής Ενότητας.
Για ακόμα μια χρονιά οι Ηπειρώτες του Ζεφυρίου αλλά και γειτονικών περιοχών ξεφάντωσαν με την
ψυχή τους, δημιουργώντας το
αδιαχώρητο, στην αυλή των γραφείων του συλλόγου, σπάζοντας
κάθε ρεκόρ συμμετοχής.
Παρά το φθινοπωρινό κρύο η
γνήσια ηπειρώτικη φιλοξενία του
προέδρου του συλλόγου Νίκου
Μαλάμου, το τσίπουρο, το κρασί
και οι μεζέδες ζέσταναν την ατμόσφαιρα η οποία πήρε φωτιά από
την Ηπειρώτικη μουσική κομπανία
του Αλέξανδρου Αρκαδόπουλου με
τον Κώστα Μήτση στο τραγούδι
που καταχειροκροτήθηκαν, από
τους παρευρισκόμενους.
Τις ευχές του Δημάρχου Φυλής
Χρήστου Παππού μετέφερε στο
Σύλλογο, τα μέλη και τους δεκάδες
φίλους που ανταποκρίθηκαν στην
πρόσκληση, ο Αντιδήμαρχος Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδάκος ο
οποίος ζήτησε συστράτευση για
την επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν την περιοχή. «Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε και έχουμε πολλά
να κάνουμε. Η μεγάλη προσπάθεια έχει ήδη ξεκινήσει.
Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι, είναι, ότι ο
στόχος είναι κοινός και ο αγώνας συνεχής. Είμαστε στο
πλευρό σας και θέλουμε και εσάς δίπλα μας» τόνισε μεταξύ άλλων στο χαιρετισμό του ο Γιάννης Μαυροειδάκος.
Ακολούθησε ο Αντιπρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνο-

μοσπονδίας Ελλάδος Κώστας
Κωνής, ο οποίος αφού μετέφερε τους χαιρετισμούς του Δ.Σ.
της ΠΣΕ και του Προέδρου,
χαρακτήρισε τον Σύλλογο ως
στυλοβάτη στήριξης της ηπειρώτικης παράδοσης, και φάρο
αντίστασης στις επιθέσεις που
δέχεται ο πολιτισμός μας την
περίοδο της οικονομικής κρίσης.
Στην εκδήλωση παρέστησαν
οι Αντιδήμαρχοι Γιάννης Μαυροειδάκος και Θανάσης Σχίζας, οι
Αναπληρωτές Δήμαρχοι Γιώργος Αντωνόπουλος και Τζένη
Μπάρα, ο πρόεδρος των παιδικών σταθμών Ζεφυρίου Γιώργος
Κούρκουλος, ο πρόεδρος της
Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Γιάννης Κρεμμύδας, ο
Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής Δημήτρης
Τσίγκος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Κοιμητηρίου Άνω Λιοσίων
Ευριπίδης Παππάς, ο πρώην
Δήμαρχος Φυλής Δημήτρης
Μπουραΐμης, η πρώην Δήμαρχος Ζεφυρίου Φωτεινή Γιαννοπούλου, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Ζεφυρίου Ηλίας
Κοκκίνης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Θεοδόσης Δρόλιας, Δημήτρης
Τσιουμπρής και Γιώργος Αβράμης, ο τοπικός σύμβουλος Ζεφυρίου Γιώργος Αδαλής, ο ηθοποιός και μέλος της Κ.Ε. του
ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρολίακος, ο Αντιπρόεδρος της Πανειπηρωτικής Ομοσπονδίας Κωνσταντίνος Κωνής, ο έφορος
δημοσίων σχέσεων της Πανειπηρωτικής Κώστας Ζηκόπουλος, ο αναπληρωτής ταμίας της Πανειπηρωτικής Χριστόφορος Ζαζούλης, τα Διοικητικά Συμβούλια Ηπειρωτών
Άνω Λιοσίων και Ασπροπύργου και ο πρόεδρος της ένωσης Ηπειρωτών Ιλίου κ. Δάλλας.

Αναβαθμίζεται το επίδομα
τέκνων και τα πολυτεκνικά
του ΟΓΑ

Σ

την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην αναβάθμιση του συστήματος για το επίδομα τέκνων, τριτέκνων και πολυτέκνων που χορηγεί ο ΟΓΑ,
αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Βασίλης
Κεγκέρογλου, μιλώντας στη Βουλή.
Ο υφυπουργός αναφέρθηκε στο θέμα, με
αφορμή επίκαιρη ερώτηση από τον βουλευτή
της ΔΗΜΑΡ, Νίκο Τσούκαλη σχετικά με την
προβλεπόμενη από τον νόμο διακοπή των
οικογενειακών επιδομάτων και επιδομάτων
μητρότητας του ΟΑΕΔ, από 1ης Ιανουαρίου
2015. «Αναφέρεστε προφανώς σε έναν θεσμό
που λειτουργούσε στον ΟΑΕΔ και λειτουργεί
μέχρι και φέτος και αφορά τις οικογένειες
εργαζομένων που από εισφορές του συνόλου
των εργαζομένων και του συνόλου των επιχειρήσεων καταβάλλονταν ως επιδόματα τέκνων.
Αυτός ο θεσμός θα εφαρμοστεί μέχρι το 2014
και στη συνέχεια, θα σταματήσει λόγω του ότι
δεν συνεχίζουν να καταβάλουν πλέον εισφορές οι εργαζόμενοι από 1ης Ιουλίου 2014, δεν
συνεχίζουν να καταβάλουν οι επιχειρήσεις»
είπε ο υφυπουργός Εργασίας Αναγνώρισε
ωστόσο ότι «εδώ λοιπόν, υπάρχει προφανώς
ανάγκη να υπάρξει μια αναβάθμιση.
Θα πρέπει να υπάρξει αναβάθμιση του συστήματος των επιδομάτων τέκνων, τριτέκνων και
πολυτέκνων, προκειμένου να αποτελέσει αυτή
η θεσμική παρέμβαση, που ξεκινήσαμε το
2013, τον βασικό πυλώνα στήριξης των οικογενειών που βιώνουν το φάσμα της φτώχειας». Ο κ. Κεγκέρογλου ανέφερε ότι πρώτος
πυλώνας θα είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που έχει στόχευση την αντιμετώπιση της
ακραίας φτώχειας και ο δεύτερος πυλώνας θα
είναι ο θεσμός στήριξης της οικογένειας που
ουσιαστικά θα αφορά το 1/3 του πληθυσμού
που βιώνει μεν μικρότερα προβλήματα, αλλά
είναι και αυτά πολύ σημαντικά.
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Η συλλογή προσωπικών αντικειμένων του μεγάλου εθνικού ευεργέτη Αλέξανδρου
Πάντου στο νεοϊδρυθέν Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου.

Η

Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών με υπερηφάνεια έκανε πανηγυρικά δεκτή
την πρόταση συνεργασίας, που της
απηύθυναν οι Πρυτανικές Αρχές του
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών
και Πολιτικών Επιστημών.

Όπως είναι γνωστό, στην κατοχή της
ΙΛΕΑ ανήκουν τα προσωπικά αντικείμενα
του Αλέξανδρου Πάντου μετά από δωρεά
του αειμνήστου μέλους μας Χαράλαμπου
Φυτά και με την καθοριστική συμβολή του
τέως Προέδρου της ΙΛΕΑ Δημήτρη Γιώτα
και του επίτιμου μέλους μας ζωγράφου
Χρήστου Τσεβά.
Η συλλογή των προσωπικών αντικειμένων του μεγάλου Έλληνα και εθνικού
ευεργέτη Αλέξανδρου Πάντου είναι σήμερα περιουσιακό στοιχείο της ΙΛΕΑ και
αποτελείται από μαθητικά τετράδια και
βιβλία, πολλά από τα οποία φέρουν την
νεανική του υπογραφή, είδη γραφείου
όπως κονδυλοφόροι, πένες, στυπόχαρτα, μελανοδοχεία, αμμοδοχεία, σελιδοδείκτες, press papier, μπαουλάκι μικρών
διαστάσεων με τα αρχικά του (Α.Π.),
μεγάλη συλλογή από carte visite διαφόρων φάσεων της ζωής του Πάντου και σε
διάφορες γλώσσες, καθώς επίσης και
μεγάλος αριθμός βιβλίων του και λοιπών
μικροαντικειμένων.
Ο Πρύτανης του Ιδρύματος κος Γρηγόρης Τσάλτας και η Αντιπρύτανης κα Ισμήνη Κριάρη κατά τη διάρκεια αλλεπάλληλων συναντήσεων με μέλη της ΙΛΕΑ ενημερώθηκαν για την ύπαρξη των αντικειμένων αυτών, συστήθηκε δε με πρωτοβουλία και εντολή τους ομάδα φοιτητριών
του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και
Πολιτισμού υπό την καθοδήγηση της επίκουρης καθηγήτριας μουσειολογίας κας

Ανδρομάχης Γκαζή με σκοπό την καταλογογράφηση και φωτογραφική απεικόνιση της συγκεκριμένης συλλογής.
Η επιστημονική αυτή ομάδα φωτογράφισε και κατέγραψε, σύμφωνα με την
ενδεδειγμένη επιστημονική μεθοδολογία
καταγραφής, τα αντικείμενα του Α.
Πάντου.
Η καταγραφή αυτή έχει τεθεί στη διάθεση της ΙΛΕΑ και μαζί με τις προ έτους ολιγοήμερες εκθέσεις των αντικειμένων
αυτών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (για
πρώτη φορά την 31η Ιανουαρίου του
2013, με αφορμή τον εορτασμό των 85
ετών από την ίδρυση του Παντείου Πανεπιστημίου και τη δεύτερη φορά για την
έκθεση με τίτλο «Συγγρού 136» και θέμα
το Πάντειο, που διοργάνωσαν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του
Παντείου Πανεπιστημίου) αποτελεί
πλέον την αρχή μιας σταθερής συνεργασίας του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων
και Πολιτισμού με το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών.
Το επόμενο βήμα στη συνεργασία έγινε
με πρωτοβουλία της Πρυτανείας του
Παντείου Πανεπιστημίου και αφορούσε
στην, κατ’ αρχήν, προσωρινή έκθεση των
προσωπικών αντικειμένων του Αλέξανδρου Πάντου στο νεοϊδρυθέν Μουσείο
Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου.
Το καινούργιο αυτό Μουσείο στεγάζεται
στο κτίριο της Πρυτανείας του ιστορικού
αυτού ιδρύματος, στη Λ. Συγγρού αρ.
136 και τα εγκαίνιά του πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 μέσα σε
κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία
σύσσωμου του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΙΛΕΑ.
Η ΙΛΕΑ ανταποκρινόμενη σε αυτό το
αίτημα και με όλους τους τρόπους προ-

φύλαξης και ασφάλισης,
μετέφερε τη συλλογή
(όπως και τις προηγούμενες φορές ιδίοις εξόδοις μελών της και στην
ειδική προθήκη της Εταιρείας μας) στο νεοϊδρυθέν Μουσείο.
To Δ.Σ. της ΙΛΕΑ αποφάσισε, υπογράφοντας
και τα σχετικά συμφωνητικά, να παραχωρήσει
προσωρινά προς έκθεση
τα αντικείμενα του Αλέξανδρου Πάντου στο
Μουσείο του Ιδρύματος,
που φέρει το όνομά του.
Επίσης αποφάσισε να
παραπέμψει το αίτημα
του Παντείου Πανεπιστημίου για μόνιμη έκθεση
της Συλλογής των προσωπικών αντικειμένων
του Α. Πάντου, ιδιοκτησίας ΙΛΕΑ και με τη
μορφή του μακροχρόνιου
δανεισμού στην επόμενη
Γεν. Συνέλευση της Εταιρείας μας, όπου
τα μέλη μας θα αποφασίσουν ελέυθερα,
αβίαστα και δημοκρατικά.
Ειδική μνεία στη συμβολή της ΙΛΕΑ
για τη διάσωση της εθνικής
και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με αφορμή το γεγονός αυτό η Ιστορική
και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών αισθάνεται ιδιαιτέρως δικαιωμένη, γιατί εγκαινιάστηκε ένας δίαυλος επικοινωνίας της
Εταιρείας μας και του Μουσείου μας με
ένα από τα μεγαλύτερα Ακαδημαϊκά
Ιδρύματα της χώρας μας.

Η ΙΛΕΑ, θέλοντας να καταστήσει τα
μέλη της κοινωνούς του σπουδαίου
αυτού γεγονότος και συμμέτοχους στη
μεγάλη αυτή χαρά, δημοσίευσε φωτογραφικό υλικό από τα εγκαίνια του Μουσείου του Παντείου Πανεπιστημίου αλλά
και το σχετικό βίντεο από την εκπομπή
«Θέματα Πολιτισμού» του καναλιού της
ΒΟΥΛΗΣ, στην οποία προβλήθηκε η
εκδήλωση των εγκανίων και φιλοξενείται
συνέντευξη της Αντιπρυτάνεως κας Ισμήνης Κριάρη, η οποία κάνει ειδική μνεία
στη συμβολή της ΙΛΕΑ και μας απευθύνει
ευχαριστίες για τη διάσωση και διαφύλαξη της εθνικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, Α΄ ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κοινές ενέργειες για την εξασφάλιση των Ατομικών Δελτίων
Υγείας στους μαθητές της Ελευσίνας

Εκπρόσωποι
του
Συλλόγου
Εκπ/κών Π.Ε, της Α΄ ΕΛΜΕ Δυτικής
Αττικής και της Ένωσης Συλλόγων
Γονέων Μαθητών Δήμου Ελευσίνας
σε συνέχεια των ενεργειών μας, που
ξεκίνησαν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, σχετικά με την έκδοση
Ατομικών Δελτίων Υγείας Μαθητών
(ΑΔΥΜ) είχαμε τη 2η συνάντηση με
τον Διοικητή του Θριασίου Νοσοκομείου κ. Λιόση την Τρίτη 14/10/14,
στη συνέχεια με τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής κ. Βασιλείου
καθώς και με τον καρδιολόγο Δ/ντή
Κοινωνικής Πρόνοιας της Αντιπεριφέρειας Δυτ. Αττικής κ. Νέγκα.
Όλοι απάντησαν θετικά στην
κατεύθυνση εξεύρεσης λύσης.

Την αμέσως επόμενη ημέρα,
Τετάρτη 15/10/14, υπήρξε συνάντηση μας με τον Υποδιοικητή της 2ης
Υ.ΠΕ (Υγειονομικής Περιφέρειας)
Πειραιά και Αιγαίου κ. Αλεβίζο ο
οποίος και έδωσε την τελική λύση
στο πρόβλημα που ταλανίζει τους
μαθητές μας και τις οικογένειές τους.
Πρότεινε και δεσμεύτηκε για την
άμεση συγκρότηση και αποστολή
ιατρικού κλιμακίου στα σχολεία τα
οποία εξέφρασαν ενδιαφέρον και
δραστηριοποιήθηκαν προκειμένου
να βρεθεί μια από κοινού λύση εφό
σον αποσταλούν στην 2η Υ.ΠΕ
από εμάς, αριθμητικά και άλλα στοιχεία που απαιτούνται, για διευκόλυνση της Υπηρεσίας τους

Ένωση Συλλόγων
Γονέων
Μαθητών
Δήμου Ελευσίνας
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης
Πιτέλης

Για το ΔΣ της Α’
ΕΛΜΕ Δυτικής
Αττικής Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Καρυώτης

Για το ΔΣ του Συλλόγου Εκπ/κών Α/μιας
Εκπ/σης
Η Πρόεδρος
Νένα Ιακώβου
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Κατ' οίκον παραστάσεις
από το Εθνικό θέατρο

Σ

υνέντευξη Τύπου με αφορμή τη συνεργασία του Νομικού Προσώπου Ηρόδωρος
στα Μέγαρα, με το Εθνικό Θέατρο,
παραχώρησαν πρόσφατα πρωί η πρόεδρος του
Ηροδώρου, Γιάννα Ρήγα και οι συντελεστές του
προγράμματος Θέατρο κατ' οίκον.
Το πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα σε
άτομα που δεν μπορούν να πάνε στο θέατρο, να
έχουν μια θεατρική εμπειρία στο σαλόνι του σπιτιού τους.
Η δράση αυτή - που ξεκίνησε το καλοκαίρι του
2010 στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, κι
ήταν μια ιδέα του τότε διευθυντή του, Σωτήρη
Χατζάκη - απευθύνεται σε επωφελούμενους του
προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Ο θίασος θα
επισκεφθεί φέτος σπίτια δημοτών στη Νέα Πέραμο.
Σημειώνεται ότι η ανωτέρω δράση του Εθνικού
εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό που δίδει
έμφαση στην κοινωνική πολιτική με παραστάσεις σε σπίτια ανήμπορων πολιτών αλλά και
φυλακές, κέντρα απεξάρτησης, νοσοκομεία.

Αγιασμός στον Α’ Παιδικό Σταθμό της Χασιάς

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014

Πρώτο μέλημα να εξασφαλιστεί νέα άδεια λειτουργίας ώστε να
παραμείνουν με ασφάλεια τα παιδιά στον παιδικό σταθμό.

Σ

ε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα τελέστηκε την
Πέμπτη 17 Οκτωβρίου, ο αγιασμός στον Α’ Παιδικό Σταθμό Φυλής (Χασιά) από τον πατέρα
Νικόλαο, παρουσία γονέων και εκπροσώπων της
Δημοτικής Αρχής.
Ο πατέρας Νικόλαος, μετά τον αγιασμό ευχήθηκε στα
παιδιά καλή σχολική χρονιά και στους γονείς να παραδειγματιστούν από την αγνή ψυχή των παιδιών και να
γίνουν σαν κι αυτά.

Ο Πρόεδρος του Παιδικού Σταθμού Χασιάς, κ. Ευάγγελος Σταματάκος, υποδέχθηκε τα παιδιά και τους
γονείς και διαβεβαίωσε ότι τόσο ο ίδιος και η δημοτική
αρχή όσο και το προσωπικό του σταθμού θα εργαστούν
με κύριο μέλημα τη φροντίδα των παιδιών.
«Ενωμένοι θα τα καταφέρουμε», διαβεβαίωσε από την
πλευρά του ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών Άνω
Λιοσίων, κ. Παναγιώτης Καμαρινόπουλος, προσθέτοντας: «Μας επιλέξατε για να μην το βάλουμε κάτω και
δεν θα το βάλουμε».

Συνεργασία απ’ όλους για να λειτουργήσει ο παιδικός
σταθμός χωρίς προβλήματα, ζήτησε ο Αντιδήμαρχος
Δημοτικής Ενότητας Φυλής, κ. Σπυρίδων Μπρέμπος.
Τη διαβεβαίωση ότι η δημοτική αρχή δίνει πολύ μεγάλο
βάρος στο ευαίσθητο θέμα των παιδικών σταθμών,
παρείχε ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών Ζεφυρίου,
κ. Γεώργιος Κούρκουλος που πρόσθεσε, πως με τη
συνεργασία και των γονιών, όλα τα προβλήματα θα
λυθούν.
Η βελτίωση των συνθηκών στους παιδικούς σταθμούς,
σε αυτή μάλιστα τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, αποτελεί πρώτο μέλημα της δημοτικής αρχής, υπογράμμισε
ο Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κ.
Αθανάσιος Σχίζας και τόνισε ότι προτεραιότητα είναι να
εξασφαλιστεί νέα άδεια λειτουργίας ώστε να παραμείνουν με ασφάλεια τα παιδιά στον παιδικό σταθμό.

«Με πολύ δουλειά , με πολύ κόπο θα πετύχουμε
πολλά πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Α’ Παιδικός Σταθμός Φυλής
λειτουργεί από το 2008 και φιλοξενεί περίπου 50 παιδιά.

Έως
και 100
δόσεις

Μ

για χρέη
στους
δήμους

έχρι τις 30 Νοεμβρίου του 2014 θα έχουν οι πολίτες τη δυνατότητα να ρυθμίσουν - με αίτησή τους - τις οφειλές τους προς τους δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα, σύμφωνα με
τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Εσωτερικών Αργύρης Ντινόπουλος.
Σύμφωνα με την τροπολογία που ψηφίσθηκε στη Βουλή, ο αριθμός των δόσεων κυμαίνεται από
24 έως 100, ανάλογα με το ύψος της οφειλής και απαλλάσσεται πλήρως από πρόστιμα και προσαυξήσεις αν εξοφληθεί εφάπαξ. Στην ευνοϊκή ρύθμιση εντάσσονται και όσες οφειλές βεβαιώθηκαν και θα βεβαιωθούν έως και τις 30 Οκτωβρίου 2014.
Παράλληλα, δίδεται η δυνατότητα να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο και οι παλαιότερες οφειλές
(πριν την 01-01-2010). Ανάλογη ρύθμιση θα ισχύσει και για τις οφειλές των πολιτών προς τις
Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α), με αίτησή τους έως τις 14-11-2014.

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014
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‘’ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ’’
Μελισσοκομικά μαθήματα δωρεάν
– Από 30/10/2014
και κάθε Πέμπτη
στις 20:30

ΤΟ 9ΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014

Πάνω από τ ο 5 0 % τ ω ν
ογκωδών α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν
ανακυκλώθηκαν στην Ελευσίνα

Τα αποτελέσματα ανακύκλωσης ογκωδών απορριμμάτων για
το 9μηνο του 2014, έδωσε στη δημοσιότητα ο δήμος Ελευσίνος,
τονίζοντας πως πάνω από το 50% αυτών ανακυκλώθηκαν .
Εισήλθαν στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
του Δήμου 3700 τόνοι ογκωδών

Αναλυτικότερα, από 1-1-2014 μέχρι 30-9-2014 εισήλθαν, στο
Δημοτικό Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών του Δήμου
μας, 3700 τόνοι ογκωδών (ποσότητες που συγκεντρώνονται
στους μεγάλους μεταλλικούς κάδους -σκίπερ- ή οδηγούνται με
φορτηγά στον χώρο).
Από αυτές τις ποσότητες ανακυκλώθηκαν 1950 τόνοι δηλαδή
πάνω από το 50%.
Πέρα από τα προφανή οικολογικά οφέλη, τα οικονομικά ανέρχονται σε 100.000 ευρώ (ως εξοικονόμηση που προκύπτει γιατί
οι συγκεκριμένες ποσότητες δεν οδηγούνται στη χωματερή αλλά
στα εξουσιοδοτημένα συστήματα ανακύκλωσης με τα οποία
είναι συμβεβλημένος ο Δήμος.)

Τ

ο δίκτυο αλληλεγγύης
«Υπάρχει Άλλος Δρόμος», που απαρτίζεται από
πολίτες της Ελευσίνας και της
Μαγούλας, στο πλαίσιο των
κοινωνικών π ρωτοβουλιών
που αναλαμβάνει στην περιοχή , προχωρά στην υλοποίηση μαθημάτων μελισσοκομίας
χωρίς κόστος. Διευκρινίζεται
ότι οι πολίτες που συμμετέχουν στο Δίκτυο δεν αντιμετωπίζουν τις δράσεις ως φιλανθρωπία αλλά ως μια ευκαιρία
να καταδείξουν τον άλλο
δρόμο και να καταστήσουν
τους συμπολίτες μας κοινωνούς αυτού του εγχειρήματος.
Θέλουν εκείνος που θα βοηθηθεί σήμερα να αποτελέσει
αύριο αρωγό και συνδιαμορφωτή μιας άλλης δράσης,
πάντα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας .

Έτοιμο προς χρήση το ισοθερμικό κάλυμμα
στο Κολυμβητήριο του Δήμου Φυλής

Μ

όλις μία εβδομάδα μετά την παραλαβή του
ισοθερμικού καλύμματος για το Κολυμβητήριο Άνω Λιοσίων που παρέδωσε το πρωί της
Παρασκευής 10 Οκτωβρίου ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμός
Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) στον Δήμο Φυλής, ήρθε ώρα
της τοποθέτησης αλλά και της επίδειξης λειτουργίας του.
Έτσι το πρωί της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου στον
χώρο έφτασε κλιμάκιο του ΑΣΔΑ με επιστημονικά στελέχη αλλά και τεχνικούς, που μοντάρισαν και τοποθέτησαν
στη θέση του το ισοθερμικό κάλυμμα, διαστάσεων 50 μ
Χ21 μ και των δύο αυτόματων μηχανισμών περιτύλιξης.
Την όλη διαδικασία παρακολούθησαν με ενδιαφέρον
αλλά και χαρά αφού η λειτουργία του κολυμβητηρίου
είναι πλέον ζήτημα χρόνου, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών κ. Θανάσης Σχίζας, ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Αθλητισμού και Πολιτισμού η
«ΠΑΡΝΗΘΑ» κ. Γιώργος Μαυροειδής και ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κι εσόδων κ. Δημήτρη Καμπόλης.

Παρόντες στην επίδειξη την οποία παρακολούθησαν
με ιδιαίτερη προσοχή και από ένα σημείο και μετά συμμετείχαν, ήταν και οι τεχνικοί του κολυμβητήριού που θα
χειρίζονται τον μηχανισμό και θα είναι υπεύθυνοι για τη
λειτουργία του
Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο 40%

Αξίζει να σημειωθεί πως το ισοθερμικό κάλυμμα αξίας
107.010.00 ευρώ, εξασφαλίστηκε από ειδικό Πρόγραμμα του «Πράσινου Ταμείου» με στόχο της εξοικονόμηση
ενέργειας.
Όπως επεσήμανε ο Χημικός – μηχανικός – Περιβαλλοντολόγος του ΑΣΔΑ Σπύρος Τασούλης, που ήταν
παρών στην διαδικασία, επεσήμανε ότι με την τοποθέτηση του ισοθερμικού καλύμματος τα οφέλη είναι:
Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο 40%
Περιβαλλοντικό κέρδος από την εκπομπή ρύπων

(λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα και μείωση του φαινομένου του Θερμοκηπίου)
Προστασία των νερών πισίνας από εξωτερικούς
ρύπους
Μείωση χλωρίου για την απολύμανση του νερού
Ο κ. Τασούλης εξάλλου, ενημέρωσε τον Αντιδήμαρχο
των Τεχνικών Υπηρεσιών Θανάση Σχίζα, πως ο ΑΣΔΑ
ετοιμάζεται να απορροφήσει ένα νέο πρόγραμμα της
Ε.Ε με στόχο τη λειτουργία των Κολυμβητηρίων της
Δυτικής Αττικής βασισμένη σε Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας (ΑΠΕ), που μπορεί να μειώσει το κόστος τους
σε πολύ σημαντικό βαθμό (90-100%).
Ο κ. Σχίζας επεσήμανε πως ο Δήμος Φυλής είναι θετικός σε οικολογικές λύσεις που ωφελούν περιβάλλον
και πολίτες και τόνισε πως θα επιδιώξει συνάντηση με
τα αρμόδια στελέχη του ΑΣΔΑ, προκειμένου να ενημερωθεί ενδελεχώς για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και
τις δυνατότητες ένταξης του Δήμου Φυλής σε αυτό.

Στο νερό το υποβρύχιο «Ωκεανός»
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- Καθελκύστηκε μετά από 10 χρόνια εργασιών εκσυγχρονισμού

Στα Ναυπηγεία
Σκαραμαγκά η τελετή
παράδοσης

Η

αρχή έγινε με το υποβρύχιο
«Πιπίνος», του οποίου η καθέλκυση έγινε στις 6 Οκτωβρίου.
Μέσα σε δύο εβδομάδες, όμως ακολούθησε το υποβρύχιο «Ωκεανός», το οποίο
αφού αναβαθμίσθηκε «έπεσε» χθες το
πρωί περήφανο στη θάλασσα.
Η τελετή καθέλκυσης του εκσυγχρονισμένου υποβρυχίου «Ωκεανός» έγινε στις
εγκαταστάσεις των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια .
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος στην ομιλία του τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι με την
ένταξη του υποβρυχίου «Ωκεανός» στη
δύναμη το Στόλου ενισχύεται η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Εθνική προτεραιότητα η παραγωγική
ανασυγκρότηση της
ναυπηγοκατασκευαστικής
ζώνης της χώρας

Ο υπουργός ανέφερε επίσης ότι οι εργασίες στα υπόλοιπα δύο υποβρύχια θα
ολοκληρωθούν νωρίτερα από την πρό

βλεψη του χρονοδιαγράμματος ενώ
«πολύ σύντομα θα ενταχθούν επιχειρησιακά στη δύναμη του Στόλου οι πυραυλάκατοι -που κατασκευάζονται στα ναυπηγεία Ελευσίνας- με πρώτη την πυραυλάκατο ΡΙΤΣΟΣ που θα πέσει σύντομα στα
νερά».

Επισήμανε δε ότι η καθέλκυση των δύο
υποβρυχίων-«Πιπίνος» και «Ωκεανός»σε διάστημα δύο εβδομάδων δείχνουν τις
δυνατότητες της ναυπηγοεπισκευαστικής
και ναυπηγοκατασκευαστικής ζώνης της
χώρας, υπενθυμίζοντας ότι εθνική προτεραιότητα αποτελεί η παραγωγική ανασυγκρότηση της και ευχαρίστησε τους εργαζομένους των ναυπηγείων για τη συνεπή
και αποτελεσματική συμβολή τους.
Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Αβραμόπουλος εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίηση του για το γεγονός ότι αποχωρώντας

από το υπουργείο αφήνει ενισχυμένες
τις Ένοπλες Δυνάμεις και το Πολεμικό
Ναυτικό, εμπνέοντας σε όλους αίσθημα
ασφάλειας και εθνικής υπερηφάνειας.

Νωρίτερα, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης αναφέρθηκε
στα τεχνικά χαρακτηριστικά του «Ωκεα
νός», που προσεγγίζουν, όπως είπε, τις
επιδόσεις των καινούργιων υποβρυχίων
τύπου 214 και γνωστοποίησε ότι το υποβρύχιο «Πιπίνος» έχει ήδη κάνει τον
πρώτο δοκιμαστικό πλού, με προσωπικό
του Πολεμικού Ναυτικού που διενεργεί τις
δοκιμές εν πλω.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μετέβησαν στο κατάστρωμα του υποβρυχίου
για να χαιρετίσουν το πλήρωμα.
Ο αρχηγός ΓΕΝ δώρισε στον Πρόεδρο

της Δημοκρατίας αντίγραφο του υποβρυχίου, ενώ τόσο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας όσο και ο αρχηγός ΓΕΝ προσέφεραν
αναμνηστικά δώρα στον κυβερνήτη του
«Ωκεανός», πλωτάρχη Γεώργιο Κοτσιαμπασάκη.
Στην τελετή καθέλκυσης παρέστησαν,
επίσης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Τραγάκης, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής
Κώστας Τσιάρας, ο υπουργός Εμπορικής
Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, η αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας
Φώφη Γεννηματά, βουλευτές της μείζονος
και ελάσσονος αντιπολίτευσης, οι πρώην
υπουργοί Εθνικής Άμυνας Γιάννης Βαρβιτσιώτης και Πάνος Παναγιωτόπουλος, η
στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ακόλουθοι άμυνας ξένων πρεσβειών κ.ά. επίσημοι.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Τηλ.: (+30) 213 2072 509
Fax: (+30) 213 2072 483
e-mail: HYPERLINK
"mailto:sxol.epit.1@gmail.com"
sxol.epit.1@gmail.com

Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινός
Χρόνος Διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: Στο διηνεκές

Αχαρνές, 20/10/2014
Αριθ. πρωτ.: 2006

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
για την εκμίσθωση των κυλικείων του 2ου Δημοτικού Θρακομακεδόνων και 26ου -29ου
Δημοτικού(Ολυμπιακό Χωριό)

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

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

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Αχαρνών προκηρύσσει δημόσιο
πλειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για
την εκμίσθωση του κυλικείου
του 2ου Δημοτικού Θρακομακεδόνων & του 26ου-29ου Δημοτικού(Ολυμπιακό Χωριό)
1)Ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου
Δημοτικού Θρακομακεδόνων θα
διενεργηθεί στα γραφεία της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την
20/11/2014, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 11:00πμ.
Όσοι επιθυμούν, μπορούν να
υποβάλλουν την προσφορά ενδια-

φέροντος για το σχολικό κυλικείο
του 2ου Δημοτικού Θρακομακεδόνων στο Γραφείο της Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών, στο
κτήριο των δημοτικών υπηρεσιών,
2ος όροφ., έως την 20/11/2014,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ.
2)Ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου του 26ου29ου
Δημοτικού(Ολυμπιακό
Χωριό) θα διενεργηθεί στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
την 21/11/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πμ.
Όσοι επιθυμούν, μπορούν να
υποβάλλουν την προσφορά ενδιαφέροντος για το σχολικό κυλικείο
του 26ου-29ου Δημοτικού(Ολυμπιακό Χωριό) στο Γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Αχαρνών, στο κτήριο των δημοτικών υπηρεσιών, 2ος όροφ., έως
την 21/11/2014, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 10:00πμ.
Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τηλ 213 2072
509, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή,
8:00 – 15:00).
Αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης να δημοσιευθεί 30 τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια του
διαγωνισμού στην εξώθυρα του
Δημοτικού Καταστήματος, στον
πίνακα ανακοινώσεων των σχολείων, καθώς και σε τοπικές εφημερίδες.
Ο Πρόεδρος
Καρυδάκης Κων/νος

Μειωμένο τιμολόγιο φυσικού αερίου για κοινωνικά παντοπωλεία,
ιατρεία, συσσίτια θεσπίζει το ΥΠΕΚΑ
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Από 88.400 έως 618.000 ευρώ θα φτάσει το κόστος της συγκεκριμένης παρέμβασης

Σ

τη θέσπιση μειωμένου τιμολογίου φυσικού
αερίου για τους φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών προχωρά το υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στα πρότυπα του αντίστοιχου τιμολογίου,
που ισχύει ήδη για την ηλεκτρική ενέργεια.

Ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης απηύθυνε
σχετική επιστολή προς τις Εταιρείες Παροχής
Αερίου Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας οι
οποίες εκτιμούν ότι στο τιμολόγιο μπορούν να
ενταχθούν συνολικά 181 κοινωφελείς φορείς (44
στην Αττική, 79 στη Θεσσαλονίκη και 58 στη Θεσ-

σαλία) με συνολική ετήσια κατανάλωση
15.092 MWh.
Το συνολικό κόστος για τη συγκεκριμένη
παρέμβαση ανέρχεται από 88.400 ευρώ,
με έκπτωση 10%, έως 618.800 ευρώ, αν
δοθεί έκπτωση 70% στις τιμές του οικιακού τιμολογίου φυσικού αερίου που ισχύουν σήμερα (52 ευρώ ανά MWh, άνευ
φόρων).
Οι φορείς που απολαμβάνουν μειωμένο
τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας είναι:
-Εκκλησιαστικά ιδρύματα που παρέχουν
υπηρεσίες σίτισης.
-Πιστοποιημένοι φορείς του ιδιωτικού
τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και
-Δομές κοινωνικής αλληλεγγύης των
Δήμων (κοινωνικά παντοπωλεία, ιατρεία,
συσσίτια).
Ο κ. Μανιάτης δήλωσε: «Η κοινωνική
συνοχή και αλληλεγγύη, καθώς και η προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων είναι πρωταρχική μας επιδίωξη, στις
συνθήκες της κρίσης που βιώνουμε σήμερα» και πρόσθεσε: «Θα προχωρήσουμε
άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
για τη θέσπιση του τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης από τις ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και
Θεσσαλίας. Από το μέτρο θα ωφεληθούν κοινωνικές δομές και φορείς, επιστρέφοντας στο πολλαπλάσιο το όφελος αυτό στις τοπικές κοινωνίες και
τους συνανθρώπους μας που το έχουν πραγματικά ανάγκη».

Συμψηφισμός επιστροφής φόρων και
οφειλών σε Εφορία και Ταμεία
Γ. Βρούτσης: Οφελειμένοι πρώτα και κύρια οι συνεπείς πολίτες

Για πρώτη φορά στη χώρα μας
δημιουργήθηκε ένα ολοκληρωμένο
πλαίσιο αυτοματοποιημένου συμψηφισμού επιστροφής φόρων και
οφειλών προς την εφορία και τα
ασφαλιστικά ταμεία, με κοινή απόφαση του υπουργού Εργασίας
Γιάννη Βρούτση και του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη.
Κομβικό σημείο σε αυτό το νέο
μηχανισμό αυτόματου συμψηφισμού αποτελούν η δημιουργία
στην ΗΔΙΚΑ βάσης δεδομένων Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Οφειλών προς
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στην οποία καταχωρούνται ηλεκτρονικά
όλοι οι εργοδότες και ασφαλισμένοι με οφειλές, ανεξάρτητα εάν έχουν υπαχθεί
ή όχι σε καθεστώς ρύθμισης και συνεπώς, δίνεται η δυνατότητα άμεσης διασταύρωσης των ηλεκτρονικών αρχείων οφειλετών της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
«Με τη μεγάλη αυτή θεσμική και οργανωτική τομή εκσυγχρονίζουμε με διαφάνεια και δικαιοσύνη, χωρίς ταλαιπωρίες και καθυστερήσεις, τις διαδικασίες επιστροφής φόρων προς τους πολίτες, ενώ απλοποιούνται δραστικά οι διαδικα-

σίες καθώς για την είσπραξη ποσών δεν
θα απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής
ενημερότητας. Συνεπώς, ωφελημένοι του
νέου αυτοματοποιημένου μηχανισμού
συμψηφισμού επιστροφής φόρου και οφειλών θα είναι πρώτα και κύρια οι συνεπείς
πολίτες – μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες – που δεν
οφείλουν στα ασφαλιστικά τους ταμεία,
καθώς ήδη από το πρώτο διάστημα εφαρμογής της νέας on line διαδικασίας – την
επόμενη εβδομάδα - θα μειωθεί δραστικά
ο χρόνος αναμονής των επιστροφών

φόρων (εισοδήματος και ΦΠΑ).
Παράλληλα, ενισχύονται ακόμη περισσότερο τα έσοδα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και θωρακίζεται το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας υπέρ
των εργαζομένων και εργοδοτών ακόμη περισσότερο.
Η θεσμική αυτή αλλαγή αποτελεί ένα ακόμη βήμα που επιβεβαιώνει την πολιτική μας βούληση με την οποία λύνουμε προβλήματα δεκαετιών για πάντα
αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα το πλαίσιο διοικητικής λειτουργίας ασφαλιστικών
ταμείων και εφοριών. Κάτι που δυστυχώς έλειπε» είπε ο υπουργός Εργασίας
Γιάννης Βρούτσης.
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ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: ΝΙΚΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ίκες σε όλα τα τμήματα π έτυχε η
ομάδα του Ευκλείδη. Η αρχή έγινε το Σαββάτο όταν η ομάδα του Γιάννη
Σιδέρη αποδίδοντας πολύ
καλό ποδόσφαιρο για 70
τουλάχιστον λεπτά επικράτησε της Δόξας Άνοιξης
στην Άνοιξη.
Οι έφηβοι του Ευκλείδη
προηγήθηκαν με 2 γκολ του
Παναγιώτη Λιακόπουλου και
οι γηπεδούχοι μείωσαν στο
70ο λεπτό στο τελικό 1-2.
Όσοι αγωνίστηκαν έδωσαν
τον καλύτερο τους εαυτό και η
νίκη χαρακτηρίζεται δίκαιη.
Διακρίθηκαν ο τερματοφύλακας Κουφής, ο Γιάννης
Χαμπιλάι, ο Τάσος Δουλγεράκης και όλη η (ταχύτατη) επιθετική τριπλέτα ΛιακόπουλοςΣτέφας-Τζαμαλής.

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΕΦΗΒΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Γιάννης Σιδέρης):
Κουφής Αντώνης, Πούλας Ηρακλής, Στρατιώτης Γιώργος, Γιάχος Δημήτρης, Χαμπιλάι Γιάννης, Σάτκα Γιάννης, Λιακόπουλος Δημήτρης, Δουλγεράκης Τάσος,
Κόλας Μάριος, Στέφας Γιώργος, Τζαμαλής Βαγγέλης.
Αγωνίστηκαν και οι Κρυάδας Αντώνης, Κουφής Στέφανος, Τσακίρης Παντελής, Ζερβός Παντελής.
Στα Άνω Λιόσια το τμήμα junior, το προπαιδικό και το
παιδικό με αντίπαλο τον Ακράτητο επικράτησαν.
Οι junioristas του Γιώργου Χατζή νίκησαν εύκολα με
12-2. Τα γκολ πέτυχαν οι Λιακόπουλος Παναγιώτης (3),
Χατζής Γ. Βαγγέλης (2), Μέξιας Στέλιος (2), Χύτας Νίκος

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΖΑΚΑΣ:

(2) και Καστάνης Θανάσης.

Η ομάδα μας έπαιξε με
τους: Σαργέντη Ανδρέα,
Δέση, Καστάνη, Χύτα,
Χατζή, Λιακόπουλο, Μέξια,
Καράμπελα Νίκο.
Οι προπαίδες του Τάσου
Κίτσιου
π έτυχαν
την
πρώτη τους νίκη με 2-3 και
έδειξαν ότι από αγώνα σε
αγώνα βελτιώνονται.
Η κληρονομιά του τμήματος είναι μεγάλη καθώς
είναι οι πρωταθλητές του
2013 και οι φιναλίστ του
2014 αλλά η φετινή ομάδα
είναι εντελώς καινούργια
με μόλις 3 παίκτες από την
περσινή.
Τα γκολ π έτυχαν ο
Ανδρέας Βιλλιώτης (2) και
Σαΐνης Άγγελος. Έπαιξαν οι: Λιακόπουλος, Καραχάλιος, Κολάγκης, Σαΐνης, Αμπατζής, Βιλλιώτης, Κόκκαλης, Ζάνης, Ζουπάνος, Πούλας και Μέξιας.
Τέλος η παιδική ομάδα των Γιώργου Χατζή - Σιδέρη
Γιάννη επιβλήθηκε άνετα με 7-1 δείχνοντας ότι είναι το
φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Αποκάλυψη του αγώνα ήταν ο Βασίλης Γιουρούκος με 4 γκολ.
Από ένα γκολ πέτυχαν και οι Ελέζι, Μουσταφάς και
Μουρτζούκος.
Η ομάδα αγωνίστηκε με τους: Σταμούλη, Αλιάι, Κασέα,
Ζεϊνάτη, Σιδέρη Θανάση, Ελέζι, Σάτκα, Μουσταφά,
Καραγκούνη, Χαμπιλάι, Γιουρούκο.
Αγωνίστηκαν και οι Μίλος Ορέστης, Ζέρβας Γιάννης
και Μουρτζούκος Α.

Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
ΑΟΚ 81-74 ΤΟΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος
μπάσκετ ΓΈθνικής ο Μανδραικός ΑΟΚ επικράτησε στο κλειστό Μάνδρας του Προμηθέα
Χαλανδρίου με 81-74 και διασκέδασε την ήττα
της πρεμιέρας στην Πάτρα.
Οι παίκτες της ομάδας του Βασίλη Μαρίνου
κυριάρχησαν κάτω απο τα καλάθια. Ο Μανδραϊκός αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ ακόμα

‘’ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ.ΞΕΡΩ ΤΙ ΟΜΑΔΑ ΕΧΩ ΦΤΙΑΞΕΙ’’
Ο προπονητής του Αχαρναϊκού, Γιώργος Βαζάκας
πήρε πάνω του την ευθύνη για την ήττα από την
Ερμιονίδα στο Μενίδι και στην συνέντευξη τύπου
τόνισε: «Το παιχνίδι με την Ερμιονίδα ήταν ματς
ορόσημο για την ομάδα μας. Έπρεπε να κερδίσουμε. Ήμασταν προετοιμασμένοι να κερδίσουμε. Στο
πρώτο ημιχρονο έγινε παιχνίδι κέντρου, με πολλές
μονομαχίες και είχαμε την υπεροχή. Δυστυχώς,
όμως, αυτό που δεν καταφέραμε εμείς, δηλαδή να
σκοράρουμε, το πέτυχε η Ερμιονίδα στο δεύτερο μέρος και σε μία 'στημένη' φάση. Το
τέρμα αυτό προκάλεσε ταραχή στους παίκτες μας και τους πήγε πίσω.

Γ.ΣΚΑΡΑΦΙΓΚΑΣ:

’’ΤΑ ΛΑΘΗ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΗΤΤΑ’’
«Συγχαρητήρια στον Απόλλωνα, προπονητές και παίκτες, για την προσπάθεια
που έκαναν και τη νίκη τους.
Θεωρώ πως έγινε ένα πολύ
εντυπωσιακό παιχνίδι γι’
αυτή την εποχή, το οποίο
είχε δύο μέρη. Το πρώτο ημίχρονο νομίζω ήταν ένα παιχνίδι αλά NBA, πιο πολύ
physical game. Πέσαμε σ’ αυτή την παγίδα και την πληρώσαμε.
Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαν οι άμυνες, οι τακτικές
και οι επιθέσεις. Σίγουρα οι ομάδες χρειάζονται καθημερινά βελτίωση στην άμυνα, αλλά δεν πρέπει να μπερδευόμαστε από τα σκορ. Από τη μια ζητάμε θέαμα κι
από την άλλη μόνο άμυνα.
Να ξεμπερδέψουμε ότι στο μπάσκετ υπάρχουν κάποιοι παίκτες, όπως σήμερα που υπήρχαν τέτοιοι και στις
δύο ομάδες, που έχουν τρομερή ικανότητα και όταν είναι
σε καλή μέρα μπορούν να σκοράρουν με χίλιους τρόπους.
Το παιχνίδι κρίθηκε, ενώ εμείς είχαμε έναν τρομερό
καταμερισμό στην επίθεση, σε δίποντα, τρίποντα και
βολές, τα δύο στατιστικά της επίθεσής μας, το 50% στις
βολές και τα 18 λάθη οδήγησαν την ομάδα να δεχθεί 2025 πόντους από τα λάθη μας. Γι’ αυτό ανέβηκε το σκορ
κι εκεί χάσαμε το παιχνίδι. Καλή συνέχεια».
Ο Ελάϊζα Τζόνσον δήλωσε από την πλευρά του: «Συγχαρητήρια στον Απόλλωνα. Ήταν πολύ ανταγωνιστικός.
Μας κέρδισε στα επιθετικά ριμπάουντ, πήρε περισσότερα από εμάς. Η διαφορά μας ήταν στις χαμένες ελεύθερες βολές. Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι και στο τέλος οι
γηπεδούχοι έβαλαν κάποια καλάθια που καθόρισαν το
αποτέλεσμα.
και με διψήφια διαφορά πόντων στο πρώτο δεκάλεπτο
με τον Μακρή αρχικά και τους Καλεμτζάκη, Αττικό και
Μπαλάφα στη συνέχεια πήρε δίκαια το ροζ φύλλο
αγώνα.
Οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν σε κανένα σημείο του
αγώνα να σταματήσουν τον Μπαλάφα, σούταραν με
30% σε δίποντα και τρίποντα, ενώ έχασαν κατά κράτος
και την μάχη των ριμπάουντ.
Επόμενη αγωνιστική (3η, 26/10):
Κεραυνός Αιγίου – Χαλάνδρι
Πέραμα – Ενωση Ιλίου
Κρανίδι – Πεντέλη
Ακάδημος – Μανδραϊκός
Προμηθέας – Νίκη Αμαρουσίου
Εσπερος ΑΟΠΑ – Απόλλων Αρχ. Κορίνθου
Νήαρ Ηστ – Ζάκυνθος

Ωστόσο, στη συνέχεια αντιδράσαμε αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε στην πολύ σημαντική φάση με τον Γιέσιτς. Από εκεί και πέρα, στο τέλος έγινε το 20 όταν η ομάδα μας είχε περάσει όλη μπροστά».
Ξέρω τι ομάδα έχω φτιάξει και ξέρω τι κατηγορία είναι η Β' Εθνική. Απαιτείται υπομονή καθώς έτσι χτίζοναι οι ομάδες. Είμαστε ομάδα από μέταλλο. Μέσα στην εβδομάδα θα βρούμε τις λύσεις μαζί με τα παιδιά.
Εύλογα βρίζει ο κόσμος. Εγώ έχω την ευθύνη για την ήττα. Εγώ έστησα την ομάδα.
Όμως, δεν το βάζω κάτω και στο τέλος θα δικαιωθώ. Μέσα τα κεφάλια. Αυτό που
χάσαμε σήμερα, θα πάμε να το πάρουμε αλλού. Δεν κοιτάμε πίσω, πίσω είναι μόνο
ο γκρεμός. Ο κόσμος έχει δικαίωμα να βρίζει αλλά εμένα δεν με παρασύρει ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν κερδίσουμε την άλλη αγωνιστική στην έδρα του Φωστήρα, θα είμαστε σούπερ ομάδα; Αυτή η ήττα μάς δίνει μηνύματα για το τι πρέπει να
προσέξουμε. Θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο να κερδίζεις εκτός παρά εντός. Τέλος, δεν
έχω κανένα παράπονο από τους παίκτες μου. Είχαν διάθεση αλλά δυστυχώς το παιχνίδι δεν μας βγήκε κυρίως επειδή βρεθήκαμε πίσω στο σκορ από μία τυχαία και 'στημένη' φάση».
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Πρόβλημα στο γκολ
ο Μανδραικός!!!

ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΗΝ ΓΈΘΝΙΚΗ

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟ

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου θα γίνει η 2η αγωνιστική του κυπέλλου στην Γ' Εθνική . Αναλυτικά τα
ζευγάρια:
2η Αγωνιστική (26 Οκτωβρίου):
Δόξα Ν. Μανωλάδας - Αιολικός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΣ:

ΔΕΝ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ο προπονητής του Βύζαντα Μεγάρων Κυριάκος
Μίχας φάνηκε δυσαρεστημένος απο την ισοπαλία στο
μάτς με τον Αστέρα Μαγούλας που η ομάδα του δέχτηκε την ισοφάριση λίγο πριν
το τέλος του αγώνα.
«Το αποτέλεσμα δεν μας ικανοποιεί, δεν είναι αυτό
που θέλαμε. Είχαμε ως μοναδικό στόχο τη νίκη. Τα
πράγματα δεν εξελίχτηκαν καλά για εμάς. Το αποτέλεσμα μας αδικεί. Ξέραμε ότι τα πράγματα έτσι είναι.
Κάναμε πολύ καλή εμφάνιση χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου ότι δέχεσαι
γκολ όταν χάνεις ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται
ίσχυσε για τον Βύζαντα Μεγάρων.
Δεν μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα. Έτσι όπως εξελίχτηκε το παιχνίδι όταν δέχεσαι γκόλ στο τέλος παίρνεις
κατά κάποιον τρόπο παίρνεις αυτό που δικαιούσαι.
Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας για να
τελειώσουμε το στόχο μας.
Στην συνέχεια του πρωταθλήματος ο Βύζας θα αγωνιστεί την 5η αγωνιστική με την Δόξα Μανωλάδας(εκτός),
την 6η αγωνιστική έχει το ρεπό του, μετά 7η με τον Αιολικό στα Μέγαρα, τον Μανδραικός την 8η εκτός έδρας,
το Λουτράκι(εντός), και Παναρκαδικό(εκτός).

ΑΟ Λουτρακίου - ΠΑΟ Βάρδας
Παναργειακός - Πανελευσινιακός
Ερμής Κιβερίου - Καλαμάτα
3η Αγωνιστική (10 Δεκεμβρίου):
ΝΙΚΗΤΉΣ 10 - Νικητής 9
Νικητής 11 - Νικητής 8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΚΟΚΚΑΛΑΝΗ ΚΑΙ ΜΑΝΤΡΗ-ΚΑΓΙΑΛΗ

Δύο ακόμα μεγάλες επιτυχίες πανηγυρίζει η ελληνική ιστιοπλοϊα. Το χρυσό μετάλλιο του Βύρωνα Κοκκαλάνη και το αργυρό των Π. Μάντη-Π.Καγιαλή στο παγκόσμιο κύπελλο της ISAF
που ολοκληρώθηκε στην μακρινή Κίνα.
Ο Κοκκαλάνης απέδειξε για μια ακόμα φορά ότι τα τελευταία
χρόνια θεωρείται από τους κορυφαίους ιστιοπλόους στον
κόσμο στην κατηγορία RSX και άμεσος στόχος του είναι να
κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο και στον τελικό των τελικών του
παγκοσμίου κυπέλλου της ISAFπου θα διεξαχθεί από 25 έως
30 Νοεμβρίου στο Αμπου Ντάμπι.
« Ήταν από τις καλύτερες ρεγκάτες που έτρεξα φέτος»,
δήλωσε ικανοποιημένος ο αθλητής του ΝΟΤΚ, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση και φροντίζει να το
δείχνει σε κάθε μεγάλο διεθνή αγώνα.
«Είμαστε ευτυχισμένοι που κερδίσαμε το μετάλλιο σε ρεγκάτα για το παγκόσμιο κύπελλο», δήλωσαν οι Μάντης-Καγιαλής
που επίσης ετοιμάζονται για τον μεγάλο τελικό στα 470 και με
όπλο την εμπειρία τους είναι ικανοί για νέα μεγάλη διάκριση.
Με την ευκαιρία να τονίσουμε ότι τα δύο σκάφη μας είχαν εξασφαλίσει την πρόκριση από τους αγώνες του Σανταντέρ της
Ισπανίας που αμφότεροι πήραν πολύ εύκολα την πρόκριση
της Ελλάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βραζιλίας. Στον
τελικό του Αμπου Ντάμπι θα αγωνιστούν τα 20 καλύτερα
σκάφη του κόσμου σύμφωνα με τους αγώνες του Σανταντέρ
και το ranking list της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ 2-2 ΣΤΗΝ ΣΤΙΜΑΓΚΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΣΕ ΦΙΛΙΚΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΟ
ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΝΕΔΕΙΧΘΗΣΑΝ ΙΣΟΠΑΛΟΙ ΜΕ
ΤΗ ΟΜΩΝΥΜΗ ΟΜΑΔΑ 2-2. ΤΟ ΜΑΤΣ ΗΤΑΝ
ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΕ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΔΟΚΑΡΙ.
ΣΚΟΡΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΙΜΑΓΚΑ Ο ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ
ΦΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΙΑΤΗΣ, ΜΕ ΠΟΛΥ
ΩΡΑΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ . ΣΚΟΡΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ
Ο ΤΣΙΒΛΕΡΗΣ ΚΑΙ Ο ΦΙΛΗΣ ΚΡΥΑΔΑΣ ΜΕ ΩΡΑΙΟ
ΓΚΟΛ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΑΣΙΣΤ ΤΟΥ ΤΣΙΒΛΕΡΗ.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Ο ΜΠΟΡΖΟΒΙΤΗΣ.
ΣΤΙΜΑΓΚΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ[
ΔΑΡΔΑΛΗΣ
Θ Α Ν Α Σ Η Σ ] Γ Ι Α Ν Ν Α Κ Ο Υ Λ Ι Α Σ
ΘΕΟΔΩΡΟΥΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ
ΔΑΡΔΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΤΑΚΗΣ

Τον πρώτο του βαθμό στο πρωτάθλημα πήρε ο
Μανδραικός στο μάτς με την Αχαική.
Οι «κυανόλευκοι» δημιουργούν ευκαιρίες αλλά
στο τελείωμα των φάσεων αποτυγχάνουν να σκοράρουν.
Η ομάδα του Δημήτρη Καλιακούδη αντιμετωπίζει
οξύ πρόβλημα στο γκολ.
Το μάτς με την ομάδα της Αχαικής ανήκει στο
παρελθόν και σκέφτονται την συνέχεια του πρωταθλήματος. Ηδη οι παίκτες του Μανδραικού ξεκινούν την προετοιμασία τους για το προσεχές
μάτς στο Λουτράκι. Ολοι στο στρατόπεδο ελπίζουν να σπάσει η γκίνια και να ανακάμψει.

Δύναμη Ασπροπύργου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ...

Γυναικεία τμήματα ποδοσφαίρου θα λειτουργήσουν στην ακαδημία της Δύναμης Ασπροπύργου
απο την 1η Νοεμβρίου. Για πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2105599211,6972606571

ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΚΤΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ
.ΣΑΝ
ΑΛΛΟΣ
ΡΟΜΠΕΡΤΟ.ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ
Η
ΟΜΑΔΑ
ΤΗΣ
ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ ΔΕΞΙΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ
ΣΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΑΙ Η ΦΙΛΌΞΕΝΙΑ ΗΤΑΝ ΑΨΟΓΗ.
οι δύο ομάδες

ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΦΟΣ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ
ΦΑΚΙΡΙΑΔΗΣ. ΕΠΑΙΞΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΠΩΛΗΣ
ΚΟΛΙΝΙΑΤΗΣ ΒΕΛΕΤΖΑΣ ΜΑΛΛΙΟΣ.
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΧΡΕΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ
ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΗ [ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ]
ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗΣ
ΜΠΑΡΚΟΝΙΚΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΒΑΓΙΑΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΜΠΟΥΛΑΧΑΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΡΥΑΔΑΣ ΤΣΙΒΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ.
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟ Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΣ ΚΑΘΩΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ
ΘΕΛΟΥΝ
ΝΑ
ΕΚΦΡΑΣΟΥΝ
ΤΙΣ
ΘΕΡΜΕΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΕΡΟΥΚΑ
ΒΑΣΙΛΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ
ΦΑΝΗ ΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ ΒΑΓΓΕΛΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΑΜΙΑ ΚΑΛΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ
ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΨΟΓΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥΣ.
ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ο ΑΚΟΥΡΑΣΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΗΛΙΑΣ ΦΥΛΑΚΟΥΡΗΣ ΠΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΧΡΕΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ.
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Μπαράζ κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες
Ζητούν, μεταξύ άλλων, άμεση ιατροφαρμακευτική κάλυψη για όλους

Πανελλαδική συνάντηση αγροτοσυνδικαλιστών πραγματοποιήθηκε
το μεσημέρι της Κυριακής σε αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Λάρισας. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από 13 μπλόκα τα
οποία είχαν ενεργοποιηθεί στις κινητοποιήσεις του περασμένου
Φεβρουαρίου από συνολικά 20 νομούς της χώρας.
Αποφασίστηκε κατ' αρχάς η συμμετοχή στο συλλαλητήριο για την
ανεργία, που έχει προγραμματιστεί για την 1η Νοεμβρίου στην Αθήνα
και στη συνέχεια μέχρι τέλος του έτους, μπαράζ κινητοποιήσεων σε
όλη τη χώρα, σε υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ, του ΟΓΑ και σε Εφορίες.
Βασικά αιτήματα των διαμαρτυριών είναι η άμεση -τουλάχιστονιατροφαρμακευτική κάλυψη για όλους τους αγρότες, η μείωση του ασφαλίστρου στον ΕΛΓΑ και η αλλαγή του κανονισμού
ώστε να καλύπτεται το σύνολο των ζημιών σε ικανοποιητικό ύψος.
Θα ακολουθήσει νέα πανελλαδική συνάντηση στα μέσα του ερχόμενου Ιανουαρίου προκειμένου να αποφασιστεί η τελική μορφή της κινητοποίησης, η οποία πιθανότατα θα είναι η έξοδος των τρακτέρ στους δρόμους όλης της χώρας.

ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 2 ΜΗΝΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Ξεμπλοκάρουν τα εφάπαξ για 31.200
δικαιούχους του Δημοσίου

Επισπεύδονται κατά δυο μήνες οι πληρωμές των εφάπαξ για 31.200 δικαιούχους από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ).

Η καταβολή, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας τα
«Νέα», γίνεται μετά την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών να ενισχυθούν με 420 εκατ. ευρώ οι φορείς πρόνοιας του Δημοσίου, των ΔΕΚΟ, του ιδιωτικού τομέα, του ΝΑΤ
καθώς και τα μετοχικά ταμεία των στρατιωτικών (Στρατού
Ξηράς, Ναυτικού, Αεροπορίας).
Οι καταβολές θα γίνουν σε δύο δόσεις έως το τέλος του
έτους, ενώ τα ποσά που θα λάβουν ως κυμαίνονται από
18.715 ευρώ έως 39.926 ευρώ, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας και το εκπαιδευτικό επίπεδο.
Όσοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι τον
Αύγουστο του 2013 και η απόφαση για τη συνταξιοδότησή
τους εκδόθηκε μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου, θα λάβουν το εφάπαξ με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού. Για όσους βγήκαν
στη σύνταξη μετά την 1η Σεπτεμβρίου του 2013 το καταβαλλόμενο εφάπαξ θα υπολογιστεί με το νέο, μεικτό σύστημα.

Στο Taxis στις 26 Οκτωβρίου

Έρχονται τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για όσους δικαιούνται έκπτωσης

Ολιγοήμερη προθεσμία για πληρώσουν τη δεύτερη δόση του ΕΝΦΙΑ θα έχουν οι φορολογούμενοι που δικαιούνται
έκπτωσης από το φόρο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα εκκαθαριστικά σημειώματα ΕΝΦΙΑ με τις εκπτώσεις για τους τρίτεκνους, πολύτεκνους και για τους ιδιοκτήτες τα ακίνητα των οποίων είναι κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα θα αναρτηθούν στο Taxis
στις 26 Οκτωβρίου.
Στα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα θα έχει γίνει συμψηφισμός με την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ που καταβλήθηκε
στα τέλη Σεπτεμβρίου, καθώς και με τις εκπτώσεις που δικαιούνται οι ιδιοκτήτες ανάλογα με την περίπτωση.
Σε αυτά θα εμφανίζονται οι νέες δόσεις και τα ποσά που θα πρέπει να καταβάλουν οι φορολογούμενοι μέχρι το
τέλος Φεβρουαρίου. Οι δικαιούχοι εκπτώσεων θα πρέπει να καταβάλουν έως τις 31 Οκτωβρίου τη δεύτερη (μειωμένη) δόση του φόρου, ώστε να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Διαφώνησαν ανακριτής και εισαγγελέας
Προσωρινά υπό περιορισμό ο οδηγός
που προκάλεσε το δυστύχημα της Π.Ράλλη

Δεν κατέληξαν σε συμφωνία ανακριτής και εισαγγελέας
για την προφυλάκιση του 27χρονου οδηγού που προκάλεσε το δυστύχημα με τρεις νεκρούς πριν από λίγες ημέρες
στην Πέτρου Ράλλη.
Ο νεαρός, που απολογήθηκε από το νοσοκομείο, όπου
νοσηλεύεται, θα περιμένει τώρα την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Ώς τότε τίθεται σε κατ' οίκον περιορισμό.

Παρελθόν το 8ωρο για έναν στους
τρεις μισθωτούς

Ρομπόλης: Η ευελιξία με ανασφάλεια το κύριο
χαρακτηριστικό στην αγορά εργασίας

Ένας στους τρεις μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα έχει
«ξεχάσει» το παραδοσιακό οκτάωρο και δουλεύει είτε με
μερική είτε με εκ περιτροπής απασχόληση. Πρόκειται για
εργαζόμενους που δουλεύουν λίγες ώρες κάθε μέρα ή
μερικές ημέρες την εβδομάδα (κυρίως τριήμερα) με αποτέλεσμα την καθίζηση των αποδοχών τους.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου
Εργασίας της ΓΣΕΕ, περισσότεροι από 850.000 εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι για πάνω από τέσσερις μήνες,

Από το βήμα του συνεδρίου του ΣΕΤΕ

Χρονιά επενδύσεων το 2015 για τον τουρισμό
λέει η Ολγα Κεφαλογιάννη

Το 2015 θα είναι μια χρονιά ιδιαίτερη καλή για τον τουρισμό όχι μόνο σε αφίξεις και έσοδα αλλά και σε επενδύσεις,
δήλωσε η αρμόδια υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας σε συνέδριο του ΣΕΤΕ, οι εργασίες του οποίου θα
ολοκληρωθούν την Τρίτη με ομιλία του πρωθυπουργού.
Όπως είπε η υπουργός οι κινήσεις του ΥΠΟΤ προς την
κατεύθυνση της προσέλκυσης επενδύσεων αποδίδουν
καρπούς και υπάρχουν μηνύματα θετικά για την Ελλάδα.
ενώ «παρελθόν» για τη συντριπτική πλειοψηφία των
μισθωτών αποτελούν οι κλαδικές συμβάσεις. Τουλάχιστον επτά στους δέκα εργαζόμενους έχουν υπογράψει
ατομική σύμβαση, ενώ μέσα σε τέσσερα χρόνια υπήρξαν
1.440 επιχειρησιακές συμβάσεις με τις μειώσεις στις
αποδοχές να είναι από 10% έως και 40%.

«Η ευελιξία με ανασφάλεια είναι το κύριο χαρακτηριστικό
στην ελληνική αγορά εργασίας», επισημαίνει σε δηλώσεις του στο «Έθνος» ο ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Σάββας Ρομπόλης.

Συνεχίζει τονίζοντας «τα στοιχεία που αναφέρθηκαν δείχνουν το νέο τοπίο στην ελληνική αγορά εργασίας, που
έχει ως κύρια χαρακτηριστικά την ανασφάλιστη εργασία,
τους χαμηλούς μισθούς, την κατάργηση των συλλογικών
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Νέος χώρος για κρούσματα
Έμπολα στο «Σωτηρία»

Τη δημιουργία ενός νέου χώρου στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» για την αντιμετώπιση πιθανών κρουσμάτων Έμπολα
στην Ελλάδα, αποφάσισαν υγειονομικοί παράγοντες που
συμμετείχαν σε σύσκεψη στο κτίριο της διοίκησης του νοσοκομείου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» παρουσία της
Γενικής Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Χριστίνας Παπανικολάου, υγειονομικού προσωπικού από τις ΜΕΘ του νοσοκομείου και διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών, με αντικείμενο την καλύτερη διαχείριση τυχόν κρουσμάτων του ιού
Έμπολα στη χώρα μας.
Μετά από αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων για
τη μέχρι τώρα εικόνα της επιδημίας Έμπολα παγκοσμίως,
αποφασίστηκε τις προσεχείς ημέρες να ετοιμαστεί κατάλληλα και να λειτουργήσει και νέος χώρος για την αντιμετώπιση
τυχόν κρούσματος στην Ελλάδα στο «Σωτηρία», συμπληρωματικά αυτού που λειτουργεί ήδη στο «Αμαλία Φλέμινγκ».
Να σημειωθεί ότι, την περασμένη Παρασκευή πραγματοποιήθηκε με επιτυχία άσκηση ετοιμότητας κατά τη διάρκεια
της οποίας, γιατροί, νοσηλευτές και τραυματιοφορείς, ντυμένοι με ειδικές στολές υποδέχθηκαν στο νοσοκομείο «Αμαλία
Φλέμινγκ» «εικονικό ασθενή» και ακολούθησαν πιστά τις
οδηγίες των επιστημόνων του ΚΕΕΛΠΝΟ και του ΕΚΕΠΥ.

ΓΣΕΒΕΕ: Επιστημονική συνεργασία
για να την ανάδειξη του ρόλου των ΜμΕ

Η ανάδειξη του ρόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η διάγνωση των προβληματικών περιοχών και η προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των ελληνικών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είναι ο στόχος της συνεργασίας του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της
ΓΣΕΒΕΕ και του Ινστιτούτου Ερευνών Πολιτικής Στρατηγικής.
Στο σύμφωνο συνεργασίας, που υπογράφηκε από τον
πρόεδρο της ΓΣΕΒΒΕ και Ινστιτούτου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΙΜΕ ΓΣΕΕΒΕ), Γιώργο Καββαθά, και τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Ερευνών Πολιτικής Στρατηγικής
(INEΡΠΟΣΤ), Γεράσιμο Αρσένη, προβλέπεται η συγκρότηση ομάδων εργασίας που θα διερευνήσουν τα στοιχεία
κόστους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα, τις
δυνατότητες εξωστρέφειας και την προώθηση πολιτικών
χρηματοδότησης επενδύσεων και βελτίωσης των συνθηκών ρευστότητας.
Όπως τόνισε ο κ. Καββαθάς, η υπογραφή της συμφωνίας εντάσσεται στις πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τον
επιστημονικό και κοινωνικό ρόλο της Συνομοσπονδίας.
«Με επεξεργασίες που θα βασίζονται σε τεκμηριωμένα
στοιχεία, πρωτογενή δεδομένα και αναλύσεις φιλοδοξούμε
να αναδείξουμε τη σημασία στήριξης της μικρομεσαίας
επιχειρηματικότητας και να ορίσουμε τα πεδία παρέμβασης της οικονομικής πολιτικής στο πεδίο ενδυνάμωσης
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» .
Τέλος, ο κ. Καββαθάς ανέφερε ότι χωρίς τη συντεταγμένη αναδιοργάνωση και ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι η ραχοκοκαλιά όχι μόνο της ελληνικής, αλλά και της ευρωπαϊκής οικονομίας, κάτι το οποίο
αναγνωρίστηκε και στην πρόσφατη σύνοδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Νάπολη, «είναι σαφές ότι η ανάκαμψη θα παραμένει, δυστυχώς, σχέδιο επί χάρτου».

διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων, τις
ευέλικτες μορφές απασχόλησης και το υψηλό επίπεδο
ανεργίας».

Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2009 έως και το 2013 οι
ευέλικτες μορφές απασχόλησης -μερική και εκ περιτροπής εργασία- έχουν αυξηθεί κατά 73%. Συγκεκριμένα ο
αριθμός των μερικώς απασχολούμενων από τα 272.561
άτομα το 2009 έφτασε στο τέλος του 2013 τα 440.433
άτομα.

Ραγδαία είναι η εξάπλωση της εκ περιτροπής εργασίας δηλαδή όσων δουλεύουν λιγότερες από πέντε ημέρες
την εβδομάδα- με τον αριθμό των συμβάσεων από
57.825 το 2009 να εκτιναχθεί στις 131.512 στο τέλος της
περυσινής χρονιάς.
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ
MSc. Πανεπιστημίου Αθηνών
•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
•ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
•ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
Φυλής 3, 3ος όροφος
(έναντι Ταχυδρομείου) - Ασπρόπυργος
Τηλ./fax: 210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com
22.5.14

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

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

Ενοικιάζεται ισόγεια κατοικία
60 τμ στην Ελευσίνα, με
αυτό- νομη θέρμανση. Τηλ.
επικοινω νίας 6977680930.
(16.7.14)

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.

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.

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

(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-

Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή

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
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)

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

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

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
Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . Τηλεφωνο επικοινωνιας:6908855698
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.

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ΟΤΑ για τον ΕΝΦΙΑ
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– Τι προβλέπεται για τα ακίνητα των νομικών προσώπων
– Πότε λήγει η προθεσμία της διόρθωσης στοιχείων

Δ

ιευκρινίσεις για την φορολόγηση του
ΕΝΦΙΑ των νομικών προσώπων
δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου
παρείχε η γενική γραμματεία δημοσίων εσόδων, με ανακοίνωσή της.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι δεν εμπίπτουν
στη φορολόγηση του ΕΝΦΙΑ τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, ενώ διευκρινίζει ότι όσα νομικά πρόσωπα δικαιούνται
απαλλαγής και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει σωστά τις προβλεπόμενες ενδείξεις,
ώστε να τύχουν της ορθής εκκαθάρισης του
φόρου, μπορούν να διορθώσουν τα στοιχεία
των ακινήτων τους μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2014.

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων «ο ΕΝΦΙΑ για τα νομικά πρόσωπα υπολογίζεται βάσει των δηλώσεων
στοιχείων ακινήτων (Ε9), ετών 2013 και
2014. Ειδικά το έτος 2014 (έτος πρώτης
εφαρμογής του ΕΝΦΙΑ), τα νομικά πρόσωπα
τα οποία δικαιούνται της απαλλαγής του
άρθρου 3 και των μειώσεων των άρθρων 4
και 5 του ν. 4223/2013, όφειλαν να υποβάλουν δήλωση, συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ενδείξεις, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη
από το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να εκκαθαρισθεί ορθά ο φόρος».

Να σημειωθεί ότι μεταξύ των ακινήτων που
απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4223/2013, είναι
αυτά που ανήκουν σε ΟΤΑ, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που

εντάσσονται στους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης, καθώς και σε Ο.Τ.Α. και ιδιοχρησιμοποιούνται ή παραχωρούνται δωρεάν
στο Δημόσιο. Οι ανώνυμες εταιρείες της Γενικής Κυβέρνησης, με την επιφύλαξη της
προηγούμενης περίπτωσης, δεν απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Βασική προϋπόθεση όπως διευκρινίζεται από τη Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, οι παραπάνω φορείς να έχουν συμπληρώσει τις αντίστοιχες ενδείξεις, οι οποίες λαμβάνονται
υπόψη από το υπουργείο Οικονομικών,
προκειμένου να εκκαθαριστεί ο φόρος.

«Επομένως, σε περίπτωση μη ορθής
συμπλήρωσης των δηλώσεων δε θα είναι
δυνατό να υπολογιστεί σωστά ο ΕΝΦΙΑ.
Επειδή δε το 2014 ήταν η πρώτη εφαρμογή
του φόρου, παρέχεται η δυνατότητα σε όλους
τους φορολογουμένους να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις, προκειμένου να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους,
εμπρόθεσμα μέχρι και την 30η Νοεμβρίου
2014. Όσα νομικά πρόσωπα δικαιούνται
απαλλαγής, οφείλουν να συμπληρώσουν
ορθά στις δηλώσεις τους τις προβλεπόμενες
ενδείξεις, ώστε να τύχουν της ορθής εκκαθάρισης του φόρου» καταλήγει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
Αναλυτικά η ανακοίνωσή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων:

Α) Στις 14-10-2014 στελέχη της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής προσήλθαν στα
γραφεία της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου και ενημερώθηκαν για το σωστό τρόπο
καταγραφής των ακινήτων τους, ώστε να

απεικονιστεί σωστά η περιουσιακή της κατάσταση, προκειμένου να υπολογισθεί ορθά η
φορολογική υποχρέωση και να χορηγηθούν
οι προβλεπόμενες από το νόμο απαλλαγές.

Β) Ο ΕΝΦΙΑ για τα νομικά πρόσωπα υπολογίζεται βάσει των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9), ετών 2013 και 2014. Ειδικά το
έτος 2014 (έτος πρώτης εφαρμογής του
ΕΝΦΙΑ), τα νομικά πρόσωπα τα οποία δικαιούνται της απαλλαγής του άρθρου 3 και των
μειώσεων των άρθρων 4 και 5 του ν.
4223/2013, όφειλαν να υποβάλουν δήλωση,
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ενδείξεις, οι
οποίες λαμβάνονται υπόψη από το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να εκκαθαρισθεί ορθά ο φόρος.

Γ) Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
καθώς και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, απαλλάσσονται από το φόρο για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητά τους για σκοπούς πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, αθλητικούς, κοινωφελείς κ.λπ.

Δ) Επομένως σε περίπτωση μη ορθής
συμπλήρωσης των δηλώσεων δε θα είναι
δυνατό να υπολογιστεί σωστά ο ΕΝΦΙΑ.
Επειδή δε το 2014 ήταν η πρώτη εφαρμογή
του φόρου, παρέχεται η δυνατότητα σε όλους
τους φορολογουμένους να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις, προκειμένου να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους,
εμπρόθεσμα μέχρι και την 30η Νοεμβρίου
2014. Όσα νομικά πρόσωπα δικαιούνται
απαλλαγής, οφείλουν να συμπληρώσουν
ορθά στις δηλώσεις τους τις προβλεπόμενες
ενδείξεις, ώστε να τύχουν της ορθής εκκαθάρισης του φόρου.

