ΘΡΙΑΣΙΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Τιμή : 0,01€

Τη στήριξή του στο Δήμο Φυλής, για την
διεκδίκηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Εξέφρασε ο
επικεφαλής της ομάδας
των Ευρωβουλευτών
της ΝΔ Μανώλης
Κεφαλογιάννης, κατά
την επίσκεψή του
στην πόλη

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ

Σελ: 3-8

ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Επιχειρείται από τον
δήμαρχο Ν. Μελετίου

Σύσσωμη αποχώρησε
η Αντιπολίτευση, από το
τελευταίο Δ.Σ., διαμαρτυρόμενη
για περιορισμούς
στην δημοσιογραφική κάλυψη

Σελ: 2-6

«Είμασταν μέσα και πάνω στο
πρόβλημα πριν από
την πρώτη στιγμή και μετά από
την τελευταία»

Συνολικές λύσεις για την
αντιπλημμυρική θωράκιση
της Δυτικής Αττικής ζήτησε
στο Περιφερειακό Συμβούλιο
ο Αντιπεριφερειάρχης
Γιάννης Βασιλείου

Η απαλλαγή τέλους
καθαριότητας και φωτισμού
ευπαθών ομάδων πληθυσμού
Στην αυριανή συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής Ελευσίνας

Σελ: 3-4

Σελ: 5

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕΔΙΟΥ
Γιατί όλοι μαζί τα
καταφέραμε!!!

κ.2239
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Μεγάλη η ανταπόκριση
στη συλλογή τροφίμων
για τα παιδιά της
Φιλικής Φωλιάς

Σελ: 16

ΣΤΗΝΟΥΝ
ΞΑΝΑ
ΚΑΛΠΕΣ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑ-ΕΙΔΥΛΙΑΣ
Σελ: 2

Τυχόν επαναληπτική ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 7 Δεκεμβρίου 2014.
«Οι πολίτες γυρίζουν την πλάτη
στο λαϊκισμό του κ. Δρίκου»

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

Τονίζει σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής
της παράταξης ‘’ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ’’ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ’’
Αθανάσιος Πανωλιάσκος

Σελ: 3

«Προετοιμάσου
για το Αύριο»

Πρόγραμμα για
ανέργους από το ΣΕΒ
και την εταιρεία
Παπαστράτος

Σελ: 9

Προτεραιότητα οι περιοχές της
Ελευσίνας και του Ασπροπύργου
ΠΥΚΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟ
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΜΕΤΑ
ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Σελ: 4

Ο Εξωραιστικός Σύλλογος Ήμερου Τόπου
Aσπροπύργου & ο Σύλλογος Ελληνορουμανικης φιλίας <<Κωνσταντίνου και
Ελένης>> ένωσαν τις δυνάμεις τους
Για τον εθελοντικό καθαρισμό της
παραλίας Ασπροπύργου

ΝΕΑ ΗΤΤΑ
Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΑΙΚΟΣ
ΕΧΑΣΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΛΟΣΣΟ

Ο ΓΑΣΕ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΝ
ΑΤΡΟΜΗΤΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΛΑΜΩΝΑ

Αποταμίευση ... για το σήμερα
Σελ: 6

Σελ: 10-11

από τους παιδικούς Σταθμούς Ελευσίνας

Η δράση θα συνεχιστεί για όλο το χρόνο, δίνοντας
κοινωνική προέκταση και ευαισθησία, στη συνεργασία
των οικογενειών και των νηπιακών σταθμών
Σελ: 7

2 - ΘΡΙΑΣΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
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Ελευσίνα

Ζαχαρίου Σεβαστή
Εθν Αντιστάσεως
98 & Περσεφόνης,
Εφημερία: 08:00 08:00 (Επομένης)
Τηλέφωνο:
2105547900
Ασπρόπυργος

Γκιόκας Αναστάσιος
Λ. Δημοκρατίας 20,
Τηλέφωνο:
2105573243

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

Αχαρνές

Ρουμπετίτσιου Μαρία
Αριστοτέλους
200-202,
Τηλέφωνο:
2102477292
Γκάτζιου Σοφία Φ.
Πάρνηθος 118,
Εφημερία:
08:00 - 23:00
Τηλέφωνο:
2102403004

Μάνδρα
Ασημάκης Γρηγόριος
Στρατηγού Ρόκκα
114, Εφημερία: 08:00
- 08:00 (Επομένης)
Τηλέφωνο:
2105550323

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:
Από 14 έως 21
βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡ ΤΟΛΟΓΙΟ

Ακεψιμά Ιωσήφ και Αειθαλά,
Ιερομάρτυρος Γεωργίου
Νεαπολίτου του νέου

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

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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Επιχειρείται από τον δήμαρχο Ν. Μελετίου

Σύσσωμη αποχώρησε η Αντιπολίτευση , από το τελευταίο Δ.Σ.,
διαμαρτυρόμενη για περιορισμούς στη δημοσιογραφική κάλυψη

Α

γαπητοί αναγνώστες, αυτά που
συμβαίνουν στον
δήμο Ασπροπύργου τις
τελευταίες ημέρες δεν
έχουν προηγούμενο. Αναφερόμαστε στα όσα διαδραματίσθηκαν στις δύο
τελευταίες συνεδριάσεις του
Δ.Σ. και συγκεκριμένα στην
στάση του δημάρχου, Ν.
Μελετίου, μέσω της οποίας
διαφαίνεται η προσπάθεια
περιορισμού της δημοσιογραφικής κάλυψης των
συνεδριάσεων.
Διευκρινίζουμε εδώ ότι η δημοσιογραφική κάλυψη των Δημοτικών Συμβουλίων Ασπροπύργου γίνεται από την εφημερίδα
μας μέσω βιντεοκάλυψης και εν συνεχεία αυτά μεταδίδονται
χωρίς περικοπές από την διαδικτυακτή πλατφόρμα της εφημερίδος μας αλλά και με έντυπα ρεπορτάζ.
Πιο συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, με την έναρξη της συζήτησης ο
δήμαρχος ανέφερε πως στο επόμενο Δ.Σ., το Σώμα, θα πρέπει
να αποφασίσει για το αν θα επιτρέψει να βιντεοσκοπούνται οι
συνεδριάσεις, θέτοντας λόγους τεχνικής φύσεως, δηλαδή πως
θα πρέπει γίνεται η λήψη! ποιές είναι οι προδιαγραφές για την
καταλληλότητα του ήχου…. κ.λπ.
Κι ενώ όλοι περιμέναμε πως στο επόμενο Δ.Σ., στις 30 Οκτωβρίου, το συγκεκριμένο θέμα θα έρθει προς συζήτηση, τελικά,
κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο δήμαρχος Ν. Μελετίου
ζήτησε από τον δημοσιογράφο και εκδότη της εφημερίδας
ΘΡΙΑΣΙΟ, Ε. Λιάκο να σταματήσει να εκτελεί τα δημοσιογραφικά του καθήκοντα μέσω βιντεοκάλυψης και εν συνεχεία του
ζήτησε να υποβάλει αίτηση προς τον πρόεδρο του Δ.Σ. για να
του δοθεί η σχετική άδεια κάλυψης.
Μετά από έντονη διαμαρτυρία του εκδότη της εφημερίδας Ε.
Λιακού ότι κάτι τέτοιο παραπέμπει σε λογοκρισία και πως αντιτίθεται πλήρως στο πνεύμα του Συντάγματος και στους νόμους
του κράτους, ο εκδότης της εφημερίδας ΘΡΙΑΣΙΟ αποχώρησε
από την αίθουσα όπως και σύσσωμη η αντιπολίτευση.
Τα ανωτέρω - όπως εκτυλίχθηκαν - δημιούργησαν πολλά
ερωτηματικά, καθώς εδώ και 20 χρόνια κανείς δήμος ή άλλος
φορέας δεν είχε προσπαθήσει να δημιουργήσει προβλήματα

που σχετίζονται με τον έλεγχο ή
τη λογοκρισία στην εφημερίδα
ΘΡΙΑΣΙΟ. Πόσο μάλλον ο
δήμος Ασπροπύργου και ιδιαίτερα ο κ. Ν. Μελετίου με τον
οποίο μέχρι τώρα είχαμε άψογη
συνεργασία πάντα στην κατεύθυνση της πολύπλευρης και
έγκυρης ενημέρωσης.
Αλήθεια ποιοι είναι οι λόγοι
που η δημοτική αρχή λειτουργεί
με τέτοιον τρόπο; Γιατί το θέμα
της απογόρευσης δεν ήρθε
προς συζήτηση στο Δ.Σ. της
30ης Οκτωβρίου, ώστε να

πάρει θέση το Σώμα;
Αν ο δήμος διαφωνεί με τον τρόπο δημοσιογραφικής κάλυψης της συνεδρίασης, γιατί δεν έρχεται συμπληρωματικά ο
τηλεοπτικός σταθμός Attica TV (ιδιοκτησία του δήμου), να καλύψει τις συνεδριάσεις, αλλά προτιμά τον δρόμο της φίμωσης και
του ελέγχου;
Κάπου εδώ, όμως, σταματάμε δίνοντας την ευκαιρία σε πιο
ψύχραιμες και πιο υπεύθυνες στάσεις .
Όσο για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνεται η δημοσιογραφική κάλυψη ενος Δ.Σ. ή οποιαδήποτε άλλου γεγονότος,
αυτό είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε δημοσιογράφου, ο
οποίος κρίνεται καθημερινά από τους πολίτες.
Σημειώνουμε εδώ ότι τα δημοτικά συμβούλια είναι ανοιχτά
προς τους πολίτες πόσο μάλλον για τους δημοσιογράφους και
δεν έχει κανείς το δικαίωμα να περιορίζει την πληροφόρηση των
δημοτών. Αν τεθούν περιορισμοί από οποιονδήποτε δημοτικό
άρχοντα, απειλείται με παράβαση καθήκοντος.
Κλείνοντας, να είστε σίγουροι πως θα υπερασπιστούμε στο
ακέραιο τα δικαιώματα της ελεύθερης - έγκυρης και πλήρους
ενημέρωσης, κάτι που κάνουμε καθημερινά εδώ και είκοσι χρόνια.
Παρακάτω σας μεταφέρουμε τις ανακοινώσεις που εξέδωσαν
για το συγκεκριμένο θέμα οι συνδυασμοί ‘’ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΏΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ’’ του δημάρχου Νικόλαου Μελετίου και ‘’Αλλάζουμε’’ με επικεφαλής τον κ. Γιάννη Ηλία, όπως και τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ. από το ΥΠΕΣ (άρθρο 5
παρ.3) , που είχε ψηφισθεί στο παρελθόν και από το Δ.Σ.
Ασπροπύργου .
Ε. Λιάκος

ΣΤΗΝΟΥΝ ΞΑΝΑ ΚΑΛΠΕΣ

Σ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑ-ΕΙΔΥΛΙΑΣ

τις κάλπες καλούνται να προσέλθουν εκ νέου στις
30 Νοεμβρίου οι πολίτες
που διαμένουν στον δήμο
Μάνδρας-Ειδυλλίας, ώστε
ξαναψηφίσουν για την
ανάδειξη δημοτικής αρχής,
μετά το πράσινο φως από
το Τριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών και
της Περιφέρειας Αττικής.
Συγκεκριμένα η Περιφέρεια Αττικής ανακοίνωσε
την επανάληψη της ψηφοφορίας στο σύνολο των εκλογικών τμημάτων τριών
δήμων, Μάνδρας - Ειδυλλίας, Καισαριανής και Τροιζηνίας-Μεθάνων .
Για την επανάληψη της ψηφοφορίας στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας του Νομού Αττικής, λήφθηκε υπόψιν η
με αριθμ. 9/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικεί-

ου Αθηνών, για την ανάδειξη δημοτικών αρχών
για τον υπολειπόμενο
χρόνο της δημοτικής
περιόδου την Κυριακή
30 Νοεμβρίου 2014
μεταξύ των ίδιων υποψηφίων που ανακηρύχθηκαν νόμιμα με την
με αριθμ. 474/2014
καθώς και τις διορθωτικές – συμπληρωματικές
488/2014, 576/2014 και
582/2014 αποφάσεις
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας.
Τυχόν επαναληπτική ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014.
Οι ψηφοφορίες θα διενεργηθούν με τους εκλογικούς
καταλόγους που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αρχική
ψηφοφορία.

«Οι πολίτες γυρίζουν την πλάτη
στο λαϊκισμό του κ. Δρίκου»
ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ
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Τονίζει σε ανακοίνωσή του
ο Αθανάσιος Πανωλιάσκος

Ο

επ ικεφαλής
της
‘’ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ’’ Αθανάσιος Πανωλιάσκος
εξέδωσε ανακοίνωση αναφερόμενος στην
σχεδιαζόμενη κίνηση του νυν δημάρχου Γεωργίου
Δρίκου να μετονομάσει τον δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας
σε Δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας- Ερυθρών!!!
Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
‘’ Πριν καλά- καλά στεγνώσει το μελάνι της πύρινης… ανακοίνωσης, με την οποία ο κ. Δρίκος ήθελε
να πείσει ότι ο ίδιος και η παράταξή του αποτελούν
υπερασπιστές της νομιμότητας και της ηθικής σε αυτό
τον τόπο, οι πράξεις και οι πρακτικές τους ως Δημοτική Αρχή τους εκθέτουν απέναντι στο σύνολο των
πολιτών του Δήμου και πολύ περισσότερο απέναντι
στους πολίτες των Ερυθρών.
Ο απερχόμενος δήμαρχος ως γνήσιος εκφραστής
της πολιτικής που έχει ως βασικούς άξονες το λαϊκισμό και την ψηφοθηρία, ψήφισε και υποστηρίζει ότι θα
μετονομάσει… μονομερώς το Δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας σε Δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας- Ερυθρών!!!
Η τραγωδία που ζει ο τόπος, έχει και σκηνοθέτη και
εκτελεστές. Οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν θέσει τις
Ερυθρές σε απομόνωση, με ανύπαρκτο έργο και
σοβαρά προβλήματα που δημιούργησε η παρελκυστική τους πολιτική… έρχονται παραμονές εκλογών
δήθεν να διορθώσουν την αδικία του Καλλικράτη.
Έναν νόμο τον οποίο παρεμπιπτόντως υπηρέτησαν
για τρία χρόνια χωρίς καμία αντίδραση και απόλυτη
σιωπή, ενώ γνώριζαν και γνωρίζουν ότι στην περιοχή
μας εφαρμόστηκε με τρόπο εκτρωματικό, έτσι ώστε να
εξυπηρετήσει τα πολιτικά συμφέροντα και φιλοδοξίες
συγκεκριμένων Δημάρχων και παραγόντων.
Αν εσείς κ. Δρίκο έχετε ξεχάσει ή έχετε επιλεκτική
μνήμη, οι κάτοικοι των Ερυθρών δεν ξεχνούν και

π ροπάντων
έχουν
φροντίσει τρεις φορές
να σας υπενθυμίσουν
ότι δεν σας εμπιστεύονται. Και να είστε
σίγουρος ότι ούτε
τώρα θα ξεγελαστούν από τρικ επικοινωνιακά και
αποφάσεις που ουδεμία σχέση έχουν με τη νομιμότητα την ηθική και την αλήθεια.
Και επειδή ο τόπος και οι άνθρωποί του απαιτούν
την αλήθεια, την οποία έχετε αποδείξει επανειλημμένα ότι δεν τη σέβεστε εφαρμόζοντας το Γκεμπελικό
δόγμα, η Δημοτική Συνεργασία είναι εδώ για να σας
την υπενθυμίζει:
Το Δημοτικό Συμβούλιο που έλαβε την απόφαση
της μετονομασίας, έχει ακυρωθεί με απόφαση του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
Η τελική απόφαση για τη μετονομασία ανήκει στην
Περιφέρεια Αττικής και εν συνεχεία στην Κεντρική
Κυβέρνηση, γεγονός που κάνει το τελικό αποτέλεσμα
αμφίβολο.
Μια τέτοια απόφαση απαιτεί διαβούλευση, σχεδιασμό και συναίνεση. Αντιθέτως ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αιφνιδιαστικά (εκτός ημερήσιας διάταξης), με
προεκλογική προχειρότητα και μοναδικό στόχο να
εξυπηρετήσει την ψηφοθηρική προπαγάνδα του
απερχόμενου Δημάρχου και της παράταξής του.
Ο δρόμος που έχετε επιλέξει κ. Δρίκο είναι ολισθηρός και επικίνδυνος για τον τόπο. Από εδώ και στο
εξής θα είναι και μοναχικός, διότι η πλειοψηφία των
πολιτών έχουν γυρίσει οριστικά την πλάτη σε αυτούς
που βαφτίζουν τον λαϊκισμό ως σωτήριες αποφάσεις
και την ψηφοθηρία ως προσφορά στον τόπο και τους
πολίτες.’’
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Τη στήριξή του στο Δήμο
Φυλής, για την
διεκδίκηση ευρωπαϊκών
προγραμμάτων

Εξέφρασε ο επικεφαλής της ομάδας των
Ευρωβουλευτών της ΝΔ Μανώλης
Κεφαλογιάννης, κατά την επίσκεψή του

Τ

η στήριξή του στο Δήμο Φυλής, για την διεκδίκηση
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εξέφρασε ο επικεφαλής της ομάδας των Ευρωβουλευτών της ΝΔ και
πρώην Υπουργός, Μανώλης Κεφαλογιάννης.
Κατά την επίσκεψή του στο Δημαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Φυλής, το απόγευμα της Πέμπτης, 30 Οκτωβρίου 2014,
ο Μανώλης Κεφαλογιάννης αναγνώρισε ότι ο Δήμος Φυλής
αντιμετωπίζει σημαντικά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Προέτρεψε όμως το Δήμαρχο Χρήστο
Παππού να μετατρέψει τα προβλήματα σε στρατηγικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη, αξιοποιώντας, με ευρηματικότητα και φαντασία, κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. Επεσήμανε, ακόμα, την ανάγκη υποστήριξης των ιδεών με εμπεριστατωμένες τεχνικές μελέτες, αφού, όπως είπε, η Ευρωπαϊκή
Ένωση χρηματοδοτεί μόνο ώριμα σχέδια. «Εμείς, ως ομάδα
της ΝΔ, αλλά και όλοι οι Έλληνες Ευρωβουλευτές έχουμε το
κλειδί της πρόσβασης στα κέντρα λήψης αποφάσεων, στις
Βρυξέλλες. Όμως το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από τις δικές
σας προτάσεις και μελέτες», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μανώλης Κεφαλογιάννης.

«Είμασταν μέσα και πάνω στο πρόβλημα
πριν από την πρώτη στιγμή και μετά από την τελευταία»
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Συνολικές λύσεις για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Δυτικής Αττικής ζήτησε στο Περιφερειακό
Συμβούλιο ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Βασιλείου

Μ

ε το πιο ανάγλυφο τρόπο περιέγραψε τις ανάγκες της Δυτικής Αττικής στο κομμάτι της αντιπλημμυρικής προστασίας στον Περιφερειακό
Συμβούλιο της προηγούμενης εβδομάδος ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Γιάννης Βασιλείου .
Ειδικότερα, για τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες ο κ. Βασιλείου τόνισε:
“Στην Δυτική Αττική από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τις
πρόσφατες πλημμύρες, είχαμε ήδη τρεις φορές έκτακτα
καιρικά φαινόμενα.
Έχοντας δε τις εμπειρίες από πλημμύρες άλλων εποχών, ενημερωθήκαμε αμέσως από τις υπηρεσίες, τόσο
για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν εκ μέρους μας,
όσο και για την κατάσταση των δεκάδων ρεμάτων που
διατρέχουν την περιοχή και την ανάγκη καθαρισμού
τους.
Σε ότι αφορά στις πρόσφατες πλημμύρες, σε αντίθεση
με όσα ισχυρίζεται η Κυβερνητική Μνημονιακή προπαγάνδα, επισημαίνω πως αξιολογούμενοι στην πράξη οι
δημόσιοι υπάλληλοι αξίζουν τα συγχαρητήρια όλων μας
για την δουλειά τους.
Αυτό όμως δεν φτάνει για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα.
Όταν η περιφέρεια δεν έχει μέσα και προσωπικό και
αναθέτει τον καθαρισμό των ρεμάτων σε εργολάβους,
πολύ περισσότερο όταν οι εργολαβίες έχουν προγραμματιστεί από την προηγούμενη διοίκηση να ξεκινήσουν

στα μέσα Νοεμβρίου, νομίζω
σης της Δυτικής
πως τα όσα συνέβησαν ήταν
Αττικής, ανεξάραπολύτως προβλέψιμα.
τητα από τις
Διαβλέποντες λοιπόν όλα
αίτιες εμφάνισης
αυτά συνεργαστήκαμε με τους
του, παραμένει
Δήμους και επεμβήκαμε προπολύ μεγάλο και
ληπτικά, ξεφράζοντας τα πλέον
απαιτεί συνολιεπικίνδυνα τμήματα των ρεμάκές λύσεις.
των, ώστε να μειωθούν τα προΛύσεις άμεσες
βλήματα που θα εμφανιζόντουγια την συνεχή
σαν.
επιτήρηση των
ΑΠΟ ΤΙΑ ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ
Όπως όμως αντιλαμβάνεστε
περιοχών που
πρόκειται περί πυροσβεστικών
υπέστησαν
παρεμβάσεων δεδομένου ότι ούτε το ρέμα της Εσχατιάς
ζημιές, ώστε να μην έχουμε επιπλέον συνέπειες από
στη Φυλή, ούτε του Αγ. Γεωργίου στον Ασπρόπυργο
πτώσεις, και λύσεις ριζικότερες στα σημεία που σημειώόπως και κανένα ρέμα δεν μπορεί να ελεγχθεί με αυτούς
θηκαν των καταστροφών.
τους τρόπους, όταν σε όλους τους Δήμους εκκρεμεί η
Πιο συγκεκριμένα από την πρόσφατη πλημμύρα το
είναι ημιτελής επί σαράντα χρόνια η αντιπλημμυρική
πρόβλημα στην Δυτική Αττική δεν ήταν στους οικιστιπροστασία.
κούς ιστούς της Φυλής και του Ασπροπύργου, βασικά οι
Προκρίνοντας λοιπόν στον αναθεωρημένο προϋπολοδυο αυτοί Δήμοι επλήγησαν, αλλά εμφανίστηκε κυρίως
γισμό που ψηφίσαμε την περασμένη εβδομάδα την αντιμέσα στα ρέματα των περιοχών αυτών, κατά μήκος
πλημμυρική προστασία με τα έργα της εκτροπής του
τους, στις παρόχθιες περιοχές, σε κάποια σημεία που το
ρέματος της έξω βρύσης και το φράγμα στο ρέμα καμάνερό εμποδιζόταν και έτσι πλημμύρισαν γύρω σπίτια και
ρας στα Μέγαρα, επίσης ξεπερνώντας κάποια τελευταία
επιχειρήσεις.
εμπόδια για την συνέχιση του έργου του Αγίου Ιωάννη
Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 92 πληγείσες κατοιστην Χαλυβουργική, θα υπάρξουν αποτελέσματα.
κίες, με πρόβλεψη να φτάσουν τις 133, και 5 επιχειρήΤο προβλήματος όμως της αντιπλημμυρικής θωράκισεις, με πρόβλεψη να φτάσουν τις 8.
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Προτεραιότητα οι περιοχές της
Ελευσίνας και του Ασπροπύργου

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014
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ΠΥΚΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΤΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΜΕΤΑ
ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Σ

τη διεύρυνση του δικτύου μετρήσεων προσανατολίζεται το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μετά και τις καταστροφικές πλημμύρες
που ‘’έπνιξαν’’ τα δυτικά προάστια της Αττικής , ώστε
να διαθέτει λεπτομερέστερη εικόνα των καιρικών
φαινομένων που εκδηλώνονται στον νομό.
Σύμφωνα με τα πρώτα πλάνα η τοποθέτηση νέων
μετεωρολογικών σταθμών κρίνεται αναγκαία σε
περιοχές όπως η Νίκαια, ο Κορυδαλλός, το Κερατσίνι, η Δραπετσώνα, η Ελευσίνα και ο Ασπρόπυργος, ο Δήμος Παπάγου, το Ελληνικό και η Γλυφάδα.
Είναι ενδεικτικό ότι σε κάποιες περιοχές, όπως στα
Ανω Λιόσια, σε χρονικό διάστημα έξι ωρών έπεσε
διπλάσια ποσότητα βροχής από αυτή που πέφτει
ολόκληρο τον μήνα Οκτώβριο, ενώ βάσει στοιχείων
που προκύπτουν από τις μετρήσεις του Αστεροσκοπείου ακόμη και σε περιοχές της Αθήνας όπου

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Π Ρ Ο Σ ΚΛ Η Σ Η

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ασπροπύργου, σας προσκαλούν στην πρώτη διάλεξη, της 8ης περιόδου λειτουργίας, του ¨Ανοιχτού Πανεπιστημίου¨ του Δήμου μας
(2014-2015). Ομιλητής, ο Καθηγητής της Οικονομικής
Γεωγραφίας-Γεωπολιτικής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο
Τμήμα Ξ.Γ.Μ.Δ., Ιωάννης Μάζης, με θέμα:
«Η Γεωπολιτική πραγματικότητα στο δίπολο Ελλάδας
– Κύπρου. Λύσεις και άλλοθι» ,
τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014, ώρα 19:30,
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου
του Δήμου («Δημήτριος Καλλιέρης»),
Αλέκου Παναγούλη 13, στην πλατεία Αγίου Δημητρίου,
με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Μετ΄ εξαιρέτου τιμής,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Π.Κ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Μελέτιος Μπουραντάς
Νικόλαος Ι. Μελετίου

Δράση της ΟΝΝΕΔ Δ.Αττικής
Στα πλαίσια της δράσης της ΟΝΝΕΔ Δ.Αττικής
για συγκέντρωση σχολικών ειδών για την διάθεσή τους σε μαθητές της περιοχής μας που τα
έχουν ανάγκη , η ΟΝΝΕΔ Μάνδρας συγκέντρωσε 150 τετράδια και τα παρέδωσε στην κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.
H ΟΝΝΕΔ Μάνδρας εύχεται σε μαθητές, γονείς
και εκπαιδευτικούς καλή σχολική χρονιά.

δεν κατεγράφησαν ακραία ρεκόρ, έπεσε η βροχή
ενός μήνα.
«Οπως διαφάνηκε από τις μετρήσεις, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σημειώθηκαν στα δυτικά κράσπεδα
του λεκανοπεδίου, όμως στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο δεν έχουμε εν λειτουργία σταθμούς.
Οι πλημμύρες στην Αττική ανέδειξαν την ανάγκη
για τοποθέτηση νέων», εξηγεί ο κ. Κώστας Λαγουβάρδος, ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών.Ο οργανισμός διαθέτει το πυκνότερο δίκτυο
μετεωρολογικών σταθμών που λειτουργεί δημόσιος
φορέας στην Αττική με 30 σταθμούς, παρ΄ όλ' αυτά,
όπως επισημαίνει ο κ. Λαγουβάρδος, η ανάγκη για
πύκνωση του δικτύου είναι φανερή.
«Πρέπει να έχουμε ακριβή εικόνα από κάθε περιοχή, ώστε να αξιολογούμε την κατάσταση. Πρόκειται,

άλλωστε, για έναν νομό στον οποίο κατοικούν τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι και εκδηλώνονται
ακραία γεγονότα. Κενά μπορεί να έχουμε και σε άλλα
σημεία της Ελλάδας, όπως ας πούμε κοντά στο Καρπενήσι, όμως εκεί οι περιοχές είναι αραιοκατοικημένες και τα φαινόμενα δεν έχουν τον ίδιο κοινωνικό
αντίκτυπο».
Το Αστεροσκοπείο απευθύνει έκκληση σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, σχολείο ή ακόμη και ιδιώτη
των επίμαχων περιοχών που επιθυμεί να φιλοξενήσει
στις εγκαταστάσεις του μετεωρολογικό σταθμό να επικοινωνήσει με τον φορέα.Βασικές προϋποθέσεις είναι
να υπάρχει Ιντερνετ στο κτίριο, αν τοποθετηθεί σε ταράτσα να μην υπάρχει ψηλότερο οικοδόμημα γύρω γύρω
και να μπορεί όποιος προσφερθεί να έχει μια μικρή
ευθύνη παρακολούθησης για ενδεχόμενα μικροπροβλήματα , προσθέτει ο κ. Λαγουβάρδος.
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Στη Δυτική Αττική οι ζημιές έγιναν βασικά στα πρανή και στην παράπλευρη
οδοποιία των ρεμάτων.

Σε γέφυρες, στα τοιχώματα που διαβρώθηκαν από την δύναμη του νερού και συμπαρέσυρε εκατοντάδες μετρά
ότι υπήρχε πάνω από τα τοιχώματα πχ άσφαλτο η χώματα, σε γέφυρες των οποίων ένα τμήμα κατέρρευσε, σε μια
μεταλλική που μετακινήθηκε, σε άλλη που εμπόδιζε την ροή του νερού και πλημμύρισε η γύρω περιοχή, η σε άλλο
σημείο όπου αγωγός που τροφοδοτεί την αεροπορική βάση της Ελευσίνας είχε αλλοιώσει τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της κοίτης του ρέματος κοκ.
Η εικόνα που, με συγχωρείτε γιατί ακούσαμε κάποια κριτική, δεν την είδαμε από τις τηλεοράσεις γιατί εμείς είμασταν μέσα και πάνω στο πρόβλημα πριν από την πρώτη στιγμή και μετά από την τελευταία, συνθέτει ένα πάζλ
αυθαιρεσιών, προχειρότητας και κακοτεχνιών με απολύτως
προβλέψιμο αποτέλεσμα δηλαδή την καταστροφή της περασμένης εβδομάδας που
είχε ευτυχώς μόνο έναν
τραυματία που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, κάτι που δεν
ακούστηκε στα μέσα
μαζικής επικοινωνίας.
Κυρίες και Κύριοι
συνάδελφοι
Φυσικά η λύση είναι η
αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής, όμως
αυτό μπορεί να γίνει
μόνο με ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύ-

σεων, που επιπλέον θα αναζωογονήσει την οικονομία και θα δώσει νέες θέσεις εργασίας.
Επίσης η λύση βρίσκεται στην ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δυο βαθμών, ώστε να μπορέσει να
παίζει τον ρόλο της έχοντας τα απαραίτητα κονδύλια, τα αναγκαία μέσα και κυρίως το απαιτούμενο έμψυχο υλικό.
Αυτά φυσικά δεν μπορούν να γίνουν με τις σημερινές Κυβερνητικές μνημονιακές πολιτικές.
Θα υλοποιηθούν από μια Κυβέρνηση της Aριστεράς, που αλλάζοντας τις προτεραιότητες, όπως κάναμε με τον
αναθεωρημένο προϋπολογισμό στο περιφερειακό συμβούλιο, θα δώσει ολοκληρωμένες λύσεις και στο χρόνιο
πρόβλημα της αντιπλημμυρικής προστασίας.”

ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ

Η απαλλαγή τέλους καθαριότητας και
φωτισμού ευπαθών ομάδων πληθυσμού

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014

Στην αυριανή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ελευσίνας

Αύριο Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ.
θα συνεδριάσει η αρμόδια αρμόδια Οικονομική Επιτροπή του
δήμου
Ελευσίνας
έχοντας
πρώτο θέμα συζήτησης την
Απαλλαγή τέλους Καθαριότητας
και Φωτισμού Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού..
Άλλα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια
εργαλείων και αναλωσίμων υλικών , προϋπολογισμού
δαπάνης 73.800,00 €.
Κήρυξη ως άγονου του πρόχειρου διαγωνισμού για την
προμήθεια: « Υδραυλικών Υλικών και Εξαρτημάτων
Αυτόματου Ποτίσματος» και επαναπροκήρυξη αυτού.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
3.999,96 € για συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων.
Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την συζήτηση της με αριθμ.καταχ.ΑΚ 212/301-2014 αιτήσεως ακυρώσεως της Αικατερίνης Παπανικολάου.
Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την συζήτηση της αριθμ.ΑΚ 2680/25-7-2011
αίτησης ακυρώσεως της ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ.
Διορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του 16ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση της

αριθμ.κατ. 44344/2007 αγωγής
των κ.κ. Στάθη Καλλιόπης, Μαραγκάκη Αγγελικής, Αναστασοπούλου Χαρίκλειας .
Διορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου ενώπιον του 16ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών κατά την συζήτηση της
αριθμ.κατ. 44481/2007 αγωγής
των κ.κ. Καφαντάρη Μαρίας,
Καφαντάρη Γεωργίου, Γραμμάτη Σταυρούλας, Καλυμνάκη Θεοφανάκη Αγγελικής, Αμπράζη Απόστολου, Βαλαβάνη Κολλινιάτη Στυλιανής.
Διορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του 17ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση της
αριθμ.κατ. 45007/2007 αγωγής των κ.κ. Αγγελοπούλου
Λυδίας, Δρίβα Μαρίας, Στυλιανέση Ουρανίας, Δούκα
Αναστασίας, Μουρατίδου Αγγελικής, Βλαχάκη Ζαχαρούλας.
Διορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του 17ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση της
αριθμ.κατ. 45568/2007 αγωγής των κ.κ. Καρβούνη Ντάλλα Δήμητρας, Καρβούνη Νέζη Αικατερίνης .
Διορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την συζήτηση της αριθμ.ΑΒΕΜ:ΠΡ730/21-62013 αγωγής της εταιρείας ΔΙΓΑΚΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. κατά
του Υπουργείου Οικονομικών, Δήμου Ελευσίνας, Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

ΟΛΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ

Εργασίες συντήρησης και ευπρεπισμού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Από τις 4 Νοεμβρίου
η καταβολή των πρώτων
αποζημιώσεων στους
πλημμυροπαθείς δήμους

Ξεκινά από τις αρχές της εβδομάδας η καταβολή των
πρώτων αποζημιώσεων από τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του υπουργείου Εργασίας στους δήμους που
επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες.
Όπως δήλωσε σήμερα ο αρμόδιος για την Πρόνοια
υφυπουργός Εργασίας, Βασίλης Κεγκέρογλου, την
ερχόμενη Τρίτη 4 Νοεμβρίου θα πιστωθούν οι λογαριασμοί των πρώτων έξι δήμων που υπέβαλαν αιτήσεις για
αποζημιώσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα
την Παρασκευή ο υφυπουργός Εργασίας, θα δοθούν
συνολικά 304.667 ευρώ στους δήμους, Ιλίου, Αγίων
Αναργύρων - Καματερού, Φυλής, Περιστερίου, Πειραιά
και Αχαρνών.
Αναλυτικότερα, ο δήμος Ιλίου θα λάβει 73.368 ευρώ,
ο δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού 70.433 ευρώ, ο
δήμος Φυλής 63.390 ευρώ, ο δήμος Περιστερίου 44.021
ευρώ, ο δήμος Πειραιώς 20.000 ευρώ και ο δήμος Αχαρνών 33.455.
Το ποσόν αφορά μόνον τη χορήγηση έκτακτου επιδόματος των 587 ευρώ, καθώς, όπως διευκρίνισε ο κ.
Κεγκέρογλου, προς το παρόν δεν έχουν υποβληθεί αιτήματα για αποζημίωση οικοσκευών ή μικροζημιών σε
κατοικίες.
Τέλος, νωρίτερα το μεσημέρι, ακόμη πέντε δήμοι,
υπέβαλλαν προς τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του
Υπουργείου Εργασίας αιτήματα για χορήγηση του εκτάκτου επιδόματος συνολικού ποσού 75.116 ευρώ. Πρόκειται για τους δήμους, Αγίας Βαρβάρας, Ασπροπύργου,
Κορυδαλλού, Νίκαιας- Αγίου Ιωάννη Ρέντη και Χαϊδαρίου.

Οι εργασίες θα συνεχιστούν
με αμείωτο ρυθμό και τον μήνα
Νοέμβριο, καθώς θα
πραγματοποιηθεί εποχικό
κλάδεμα δενδροστοιχιών.

νίκων από την πλ. Λ.Στάμου.
• Κλάδεμα θάμνων και διαμόρφωση
μπορντούρας.
Επίσης ,• Καθαριότητα περιβάλλοντα
χώρου «ΘΡΙΑΣΙΟΥ» Νοσοκομείου (δύο
φορές την βδομάδα).
• Επισκευή και συντήρηση δικτύου
ύδρευσης -Αποκατάσταση διαρροών
υδρευτικού δικτύου (οδός Σωκράτους ,
οδός Αθανασίου Διάκου).
• Αντικατάσταση υλικών και φθαρμένων εξαρτημάτων ύδρευσης σε σχολεία
και Νεκροταφείο.

Τ

α συνεργεία του Δήμου Ελευσίνας πραγματοποίησαν μια επιμελημένη
προσπάθεια
για
τη συντήρηση των χώρων πρασίνου αλλά
και τον ευπρεπισμό και την καθαριότητα
της πόλης μας. Προέβησαν, στη Μαγούλα, σε απαραίτητες φθινοπωρινές εργασίες κατά τον μήνα Οκτώβριο, όπως :
• Συντήρηση πλατείας Ελευθερίας
• Συντήρηση πλατείας Δαβάκη
• Συντήρηση πλατείας Αλωνίων
• Συντήρηση πλατείας Σοφ.Ρήγου
• Συντήρηση τριγώνου 25ης Μαρτίου
• Συντήρηση , κούρεμα χλοοτάπητα και
καθαριότητα στο Νεκροταφείο Μαγούλας

και στο κυκλικό κόμβο.
• Φύτευση και εγκατάσταση αυτόματου
ποτίσματος σε παρτέρι στο Νεκροταφείο
Μαγούλας.
• Συντήρηση παρτεριού (κέδρος) επί
της Ηρώων Πολυτεχνείου .
• Eπισκευή και επέκταση δικτύου αυτόματου ποτίσματος στην πλατεία Ελευθερίας.
• Επισκευή και αποκατάσταση διαρροής σε σωλήνα παροχής σε ηλεκτροβάνα στην πλατεία Δαβάκη .
• Εμπλουτισμός φυτικού υλικού στις
πλ.Δαβάκη και Λ.Στάμου .
• Απομάκρυνση προσβεβλημένων φοι
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• Επιμέλεια δρόμων και προαύλιου
χώρου εκκλησίας Αναλήψεως για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου (καθαριότητα
, βάψιμο πεζοδρομίων ,σημαιοστολισμός
, απομάκρυνση ξερών χόρτων).
• Τοποθέτηση νέων κάδων απορριμμάτων προς ενίσχυση της Υπηρεσίας
Καθαριότητας. Καθημερινή αποκομιδή και
μεταφορά απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών .
Οι εργασίες θα συνεχιστούν με αμείωτη προσπάθεια και κατά τον μήνα Νοέμβριο. Θα πραγματοποιηθεί εποχικό κλάδεμα δενδροστοιχιών.
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Σ

Πόροι από ΚΑΠ και Κοινωφελής εργασία
στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ

υνεδριάζ ε ι
σήμερα Δευτέρα το Δ.Σ.
της ΚΕΔΕ και
ώρα 12.00.
Μεταξύ των
θεμάτων που
θα
συζητηθούν είναι και
το σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2015.
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
· Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον
Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Γιώργο Πατούλη, για τα εξής θέματα:
α) Καταμερισμός βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους
(απόφαση Δ.Σ. ΚΕΔΕ υπ’ αριθμ.: 158/30.9.2014).
β) Πόροι της ΚΕΔΕ από ΚΑΠ.
γ) Κοινωφελής εργασία.
· Συζήτηση επί του σχεδίου Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2015. Εισηγητές: Γ. Μουράτογλου, γενικός
γραμματέας ΚΕΔΕ, Ρ. Γκέκας, επιστημονικός συνεργάτης ΚΕΔΕ.
· Ρύθμιση οφειλών Δήμων στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Εισηγητές: Γ. Μουράτογλου, γενικός γραμματέας ΚΕΔΕ, Π. Ζυγούρης, νομικός σύμβουλος ΚΕΔΕ.
· Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Θεσμών:
α) Ενημέρωση για το ν. 4304/2014 (ΦΕΚ Α' 234)
«Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και
των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις».
β) Παροχή γνώμης επί του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης για τη δημιουργία και τήρηση Μητρώου ΝΠΔΔ και
Επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. Εισηγητής: Ι. Καραγιάννης, Β' αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ.
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Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

-Το ρήμα αλλάζω σημαίνει μεταβάλλω, όχι αναγκαστικά προς το καλύτερο, π.χ. αλλάζω γνώμη, αλλάζω
ιδέες, αλλάζω θέσεις, αλλάζω την ενδυμασία μου κ.λπ.
-Η Τηλεοπτική κάλυψη είναι η εγγραφή, μιας εκδήλωσης, σε ειδικό μέσο αποθήκευσης, και γίνεται από Εικονολήπτη.
-Ο Εικονολήπτης είναι ο επαγγελματίας εκείνος, που
διαθέτει Ειδική Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος, που
εκδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού – Διεύθυνση
Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων. Η
άδεια προϋποθέτει σπουδές και εξετάσεις, και όσοι την
κατέχουν είναι μέλη αναγνωρισμένων Ενώσεων Τεχνικών Τηλεόρασης ή Κινηματογράφου.
-Η Τηλεοπτική παραγωγή – μετάδοση, προϋποθέτει
την τήρηση συγκεκριμένων κανόνων, τη διασφάλιση της
ποιότητας των προβαλλόμενων προγραμμάτων, και το
σεβασμό της δημοσιογραφικής και τηλεοπτικής δεοντολογίας. Με απλά λόγια, δεν συνιστούν τηλεοπτικό προϊόν, ούτε τα πλάνα με τις πλάτες και τους σβέρκους των
ομιλητών, ούτε και τα ατυχή σκαμπανεβάσματα στον
ήχο, ώστε κάποιοι να ακούγονται, όταν μιλούν, και
κάποιων οι ομιλίες να παραπέμπουν στην εποχή του
«βωβού κινηματογράφου».
ΜΕ ΑΠΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΛΟΙΠΟΝ:
* Πράγματι, πιο εύστοχο ρήμα δεν θα μπορούσαν να
επιλέξουν οι «αλλάζουμε», για να αποτυπώσουν τη
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Ο Εξωραιστικός Σύλλογος Ήμερου Τόπου Aσπροπύργου & ο Σύλλογος Ελληνορουμανικης φιλίας
<<Κωνσταντίνου και Ελένης>> ένωσαν τις δυνάμεις τους

Στον εθελοντικό καθαρισμό του Σαββάτου στην
παραλία Ασπροπύργου

Μ

ε επιτυχία και συμμετοχή
μελών του συλλόγου
κατοίκων Ημέρου Τόπου
–Ξηρορεματος Ασπροπύργου και
του συλλόγου ελληνορουμανικης
φιλίας <<Κωνσταντίνου και Ελένης>> ολοκληρώθηκε το Σάββατο 1
Νοεμβρίου 2014 ο εθελοντικός
καθαρισμός τμήματος της παραλίας
Ασπροπύργου ο οποίος οργανώθηκε από την πρόεδρο του συλλόγου κατοίκων Ημέρου Τόπου
–Ξηρορεματος
Ασπροπύργου,
πρόεδρο της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου
και Δημοτική σύμβουλο Κα Σουλα
Πεχλιβανιδη-Σοιλεμεζιδη και την
πρόεδρο του συλλόγου ελληνορουμανικης φιλίας <<Κωνσταντίνου και
Ελένης >> κ. Μαριάννα Κουντουραρου .
Μετά από περιήγηση στην παραλία διαπιστώθηκε το τεράστιο πρόβλημα από τα σκουπίδια που είχαν
κατάληξει εκεί από την κακοκαιρία
που έπληξε την πόλη μας τις τελευταίες μέρες και από την αδιαφορία
των συνανθρώπων μας.Παρόλο
που ο συγκεκριμένος χώρος τους
τελευταίους μήνες έχει καθαριστεί
και πάλι από το σύλλογο μας και
από άλλους συλλόγους.
Ο καθαρισμός κάλυψε τμήμα του

στικά
και
γυάλινα
μπουκάλια, αποτσίγαρα, χαρτιά, σακούλες
αλλά και αλουμινένιες
συσκευασίες αναψυκτικών, καλαμάκια δοχεία
πετρελαίου και λαδιού ,
κ.α.
Η ομάδα καθαρισμού
αποτελείτο από όλες
τις ηλικίες με τον νεότερο εθελοντή να είναι
στην τρυφερή ηλικία

παραλίας και συγκεντρώθηκε
μεγάλος όγκος απορριμμάτων από
70 περίπου σακουλές που κατά
κύριο λόγω αποτελούσαν από πλα-

σύγχυση, που τους εκφράζει και τους καθοδηγεί σε όλα,
ακόμη και στη συγγραφή «λεβέντικων» ανακοινώσεων.
* Ας «αλλάξουν» τώρα, λοιπόν, όλα εκείνα τα πομπώδη, που τα βάφτισαν «φως», ενώ ξέρουν πως υπερασπίζονται μια τηλεοπτική καρικατούρα. Διότι, έτσι αποκαλύπτουν -για μια ακόμη φορά- ποιος πραγματικά
είναι «μεσαίου επιπέδου, ως προς την ποιότητα, την
αξία, τις γνώσεις ή το μέγεθος». Δηλαδή, ελληνιστί,
μέτριος...
* Κι ας ανατρέξουν επίσης, στα λεξικά της Ελληνικής,
για να μάθουν τι σημαίνει ο όρος Αντιποίηση! Μεταξύ
άλλων, είναι και η άσκηση δικαιώματος (και επαγγελματικού), από κάποιον που δεν έχει τέτοιο δικαίωμα.
Και κάτι τελευταίο, απ’ την αρχαία ελληνική:
«Έπεα πτερόεντα», είναι οι αερολογίες, τα αβάσιμα
επιχειρήματα, τα λόγια που τα παίρνει ο αέρας (Ομήρου Ιλιάδα Α 201).
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑ

Στο χθεσινό δημοτικό συμβουλιο,30/10/2014, και
μάλιστα λίγο πριν την έναρξη του, ο κ Μελετίου εντελώς
προσχηματικά θέλησε να προβεί στην απαγόρευση της
χρήσης δημοσιογραφικής τηλεοπτικής κάμερας εντος
του χώρου του συμβουλίου, με πρόφαση ότι πρέπει να
τεθούν όροι και προϋποθέσεις κάλυψης των συνεδριάσεων λογω επιλεκτικής
δημοσιογραφικής κάλυψης
την οποία μόνο εκείνος
διαπιστώνει. Η στάση του
αυτή είναι μονομερής και
ενάντια στους κανονισμούς
λειτουργιάς του δημοτικού
συμβουλίου.
Παραθέτουμε τον κανονισμό λειτουργιάς.
"Απόφαση 12/2011 Δ.Σ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Άρθρο 9. Στους δημοσιογράφους και σε όλα τα ΜΜΕ παρέχεται κάθε διευκόλυνση. Επιτρέπεται η ραδιοφωνική και η τηλεοπτική
κάλυψη των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου."
Καταγγέλλουμε, απερίφραστα, την πρακτική της

των 3 ετών.
Σημαντικό είναι να οργανωθεί ο
καθαρισμός σε βάθος της παραλίας
με την συμμετοχή του Δήμου
Ασπροπύργου όλων των συλλογών
της περιοχής καθώς και από αυτόδυτες για να καθαριστεί όχι μονό η
παραλία αλλά και ο βυθός της
αλλιώς με κάθε θαλλασοταραχη ο
κόπος αυτός θα πηγαίνει χαμένος
και δεν θα διατηρηθούν η ακτή και η
θάλασσα μας καθαρή από τα σκουπίδια.
Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα λιθαράκι
για να διαφυλάξουμε το περιβάλλον
που θέλουμε να παραδώσουμε στις
επόμενες γενιές και να μεγαλώσουμε την παρέα των ενεργών πολιτών, καταλήγει η ανακοίνωση του
Συλλόγου Ήμερου Τόπου.

φίμωσης και των «προϋποθέσεων» που μόνο εκείνος
διαπιστώνει και παραπέμπει σε άλλες εποχές!!! Προτείνουμε και προτάσσουμε ΟΛΑ στο ΦΩΣ!!!!!
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ!!!
Ταυτόχρονα όμως, αναρωτιόμαστε, τι φοβάστε
κ.Μελετιου? Τι είναι εκείνο που σας φοβίζει με την
παρουσία της κάμερας?
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗ
ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ
ΤΙΣ
ΦΟΒΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ.
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
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Αποταμίευση ... για το σήμερα από τους παιδικούς Σταθμούς Ελευσίνας
Η δράση θα συνεχιστεί για όλο το χρόνο, δίνοντας κοινωνική προέκταση
και ευαισθησία, στη συνεργασία των οικογενειών και των νηπιακών σταθμών

Ο

κουμπαράς ήταν το σήμα
της αποταμίευσης για την
"γιορτή" της στις 31 Οκτωβρίου. Οι παιδικοί σταθμοί της πόλης
μας σκέφτηκαν να δώσουν ένα νέο
νόημα για την αποταμίευση, προ-

σαρμόζοντάς το στις σημερινές
δύσκολες οικονομικές συνθήκες.
Θέλοντας να έχουν τα παιδιά
βιώματα του “μαζέματος”, της “συλλογής”, της “φροντίδας”, για να
έχουν και αύριο ότι χρειάζονται,

έφτιαξαν σε όλους τους παιδικούς σταθμούς μεγάλους κουμπαράδες με ελεύθερη εικαστική
παρέμβαση. Το παραμύθι “Ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας” με δραματοποίηση, θεατρικό παιχνίδι
και κουκλοθέατρο στους παιδικούς σταθμούς έγινε ένα μέσο γι'
αυτό το σκοπό.
Οι κουμπαράδες των παιδικών σταθμών με τη συνεργασία
γονέων, παιδαγωγών και προσωπικού θα γεμίσουν “φαγάκι”
(π ροϊόντα διατροφής) για
φορείς που σιτίζουν οικογένειες
που έχουν ανάγκη, το κοινωνικό παντοπωλείο, τη “Φωλιά”.!
Η δράση αρχίζει την 31η
Οκτωβρίου και θα συνεχιστεί
για όλο το χρόνο, δίνοντας κοινωνική προέκταση και ευαισθησία, στη συνεργασία των οικογενειών και των παιδικών σταθμών καθώς και στις παιδαγωγικές δράσεις.

Σε χαρούμενη ατμόσφαιρα, ο Αγιασμός
στον Παιδικό Σταθμό Αγίου Νικολάου Άνω Λιοσίων

Μ

ε τα παιδιά να πρωταγωνιστούν σε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στον Παιδικό Σταθμό Αγίου Νικολάου
Άνω Λιοσίων, από τον πατέρα Φανούριο, παρουσία
γονέων και εκπροσώπων της δημοτικής αρχής.
Ο πατήρ Φανούριος, μετά τον αγιασμό, ευχήθηκε
δύναμη σε παιδιά, εργαζόμενους και γονείς επισημαίνοντας ότι ο Παιδικός Σταθμός είναι ο πρώτος και σημαντικότερος δάσκαλος των παιδιών.
Οι υψηλοί στόχοι που έχει θέσει η νέα Δημοτική Αρχή
στον τομέα των παιδικών σταθμών, διαφάνηκαν από τα
λόγια του Προέδρου των Παιδικών Σταθμών Άνω Λιοσίων, κ. Παναγιώτη Καμαρινόπουλου.
Φέτος θα λειτουργήσουν ομάδες γονέων
με ψυχολόγο και θα διοργανωθούν δωρεάν
αθλητικές και εικαστικές δραστηριότητες

Όπως ανακοίνωσε, φέτος θα λειτουργήσουν ομάδες
γονέων με ψυχολόγο και σε συνεργασία με τους προέδρους νομικών προσώπων του Δήμου, θα διοργανωθούν δωρεάν αθλητικές (κολύμβηση, μπάσκετ, κ.ο.κ.)
και εικαστικές δραστηριότητες (ζωγραφική και πηλοπλαστική). Επανέλαβε ότι γίνονται προσπάθειες για τη λειτουργία νέων παιδικών σταθμών και υπογράμμισε ότι
στόχος είναι να διασφαλιστεί η ποιότητα και η εύρυθμη
λειτουργία τους. «Το στοίχημά μας είναι να πετύχουμε
και να αλλάξουν πολλά», τόνισε χαρακτηριστικά.
Τους εκπροσώπους της δημοτικής αρχής και τους
γονείς καλωσόρισε στον Παιδικό Σταθμό του Αγίου Νικολάου η Διευθύντρια του σταθμού, κα Βασιλική Σιαράβα,
η οποία εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα υπάρχει καλή
συνεργασία με τη δημοτική αρχή.
Διαβεβαίωσε για τη στήριξη των εργαζομένων προς
τον πρόεδρο των παιδικών σταθμών και επισήμανε ότι
ο κ. Καμαρινόπουλος έχει δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχει ξεκινήσει δυναμικά το έργο του, δείγμα του
οποίου είναι και ο καθαρισμός του προαύλιου και περιβάλλοντος χώρου του παιδικού σταθμού.

Πρόσθεσε ότι όποτε τον έχουν χρειαστεί είναι πάντα
δίπλα τους και διαβεβαίωσε ότι οι εργαζόμενοι θα είναι
συμπαραστάτες και αρωγοί στο έργο του.
Την τεράστια εμπιστοσύνη της δημοτικής αρχής στον
κ. Καμαρινόπουλο και τη βεβαιότητα ότι το έργο που του
έχει αναθέσει ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς, θα το
δείξει σε μικρό χρονικό διάστημα, εξέφρασε ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και
Περιβάλλοντος, κ. Δημήτρης Καμπόλης.
Δεσμεύθηκε παράλληλα για στήριξη προς τον κ.
Καμαρινόπουλο και τους εργαζόμενους στον παιδικό

σταθμό και ευχήθηκε καλή και δημιουργική σχολική
χρονιά με τα λιγότερα προβλήματα.
Τόπο από όπου ξεκινάει το ταξίδι για τη γνώση, χαρακτήρισε τους παιδικούς σταθμούς ο Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και Αναπληρωτής Δήμαρχος Πολιτισμού, Δημήτρης Τσίγκος, τονίζοντας ότι όσο
πιο καλά ξεκινάει το ταξίδι αυτό τόσο καλύτερα για το
μέλλον. Κάλεσε επίσης τους εργαζόμενους να δείξουν
κουράγιο στο έργο που έχουν αναλάβει και τους γονείς
να δείξουν κατανόηση.
Τη διαβεβαίωση ότι η νέα διοίκηση θα κάνει τα πάντα
για το καλό των δημοτών και του δήμου, ξεκινώντας από
τα παιδιά, εξέφρασε ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Πολεοδομίας και Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Άνω Λιοσίων,
κ. Νίκος Χατζητρακόσιας.
Η δημοτική αρχή θα σταθεί δίπλα στους εργαζόμενους, διαβεβαίωσε από την πλευρά της και η Αναπληρώτρια Δήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών, κα Τζένη
Μπάρα και ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά.
Δημιουργική χρονιά για παιδιά και εργαζόμενους,
ευχήθηκε και ο Πρόεδρος Α’ Παιδικού Σταθμού Φυλής
(Χασιά), κ. Βαγγέλης Σταματάκος.
Τους εργαζόμενους του παιδικού σταθμού συνεχάρη
για το έργο τους ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Γιώργος
Αβράμης, ενώ απευθυνόμενος προς τον κ. Καμαρινόπουλο υποσχέθηκε ότι στο δύσκολο αυτό έργο όλοι μαζί
θα βοηθήσουν.
Την πεποίθηση ότι θα γίνουν αξιόλογα πράγματα
στους παιδικούς σταθμούς, εξέφρασε η Διευθύντρια ΝΠ
Παιδικών Σταθμών Άνω Λιοσίων, κα Γιάννα Σταθοπούλου, υπογραμμίζοντας ότι έχει δει δείγματα γραφής από
τον πρόεδρο και του έχει απέραντη εμπιστοσύνη.
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ΠΟΙΟΙ ΤΗΝ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ
Συγκροτήθηκε η Περιφερειακή Επιτροπή
Διαβούλευσης στην Αττική

Τη συγκρότηση Περιφερειακής
Επιτροπής Διαβούλευσης αποφάσισε η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα
Δούρου. Η επιτροπή, που συγκροτείται βάσει του άρθρου 178 του ν.
3852/2010, θα αποτελείται από:
Α. Τους δημάρχους της Περιφέρειας Αττικής
Β. Εκπροσώπους φορέων:
1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τακτικό μέλος: Λεβέντης Αθανάσιος
2.
ΕΝΩΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
–
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Τακτικό μέλος: Βασιλικός Αλέξανδρος
Αναπληρωματικό μέλος: Φαληρέα
Λία
3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΟΣ
Τακτικό μέλος: Παπαδάκης Νικόλαος
Αναπληρωματικό μέλος: Μαχίκας
Ιωάννης
4.
ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
Τακτικό μέλος: Μοραΐτης Ευάγγελος
Αναπληρωματικό μέλος: Ρουσογιαννάκη Άντζελα- Μαρία
5.
ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ
Τακτικό μέλος: Μαρκομιχάλης
Δημήτρης του Παναγιώτη
Αναπληρωματικό μέλος: Μανεσιώτης Νικόλαος του Θεμιστοκλή
6.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Τακτικό μέλος: Κολυβάς Ιωάννης
Αναπληρωματικό μέλος: Σμύρης
Μιχάλης
7. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Τακτικό μέλος: Καρδαμίτση Καλλιόπη του Μάρκου
Αναπληρωματικό μέλος: Κοντονή
Άννα του Βασιλείου
8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΥΡ/ΚΗ Δ/ΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Τακτικό μέλος: Αναγνωστάκης
Δημοσθένης (Υποστράτηγος)
Αναπληρωματικό μέλος: Τζοΐτης

Αθανάσιος (Αρχιπύραρχος)
9. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ
Τακτικό μέλος: Πετρόπουλος
Παναγιώτης (Υποναύαρχος Λ.Σ.)
Αναπληρωματικό μέλος: Καλλιπολίτου Βενετία (Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.)
10.
ΓΕΝΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τακτικό μέλος: Σιδερίδης Ευστάθιος (Αστυνόμος Α’)
Αναπληρωματικό μέλος: Μακρής
Ευάγγελος (Αστυνόμος Β’)
11.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
12. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ
Τακτικό μέλος: Μόσχου Αναστασία
του Κωνσταντίνου
Αναπληρωματικό μέλος: Πέππας
Θεόδωρος του Επαμεινώνδα
13. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Τακτικό μέλος: Μπασκόζος Ιωάννης
Αναπληρωματικό μέλος: Ψυχάρης
Παναγιώτης
14. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Τακτικό μέλος: Μαδεμοχωρίτης
Γιώργος
Αναπληρωματικό μέλος: Δημητριάδης Αργύρης
15. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΙΑΤΡΕΙΩΝ
/
ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τακτικό μέλος: Κεσίδου Όλγα
Αναπληρωματικό μέλος: Σωτηροπούλου Ελένη
16. ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ
Τακτικό μέλος: Αλμπάνης Ευάγγελος του Αθανασίου
Αναπληρωματικό μέλος: Αθανασόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
17. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τακτικό μέλος: Καμπόλης Κωνσταντίνος
Αναπληρωματικό μέλος: Ριμποπούλου Κατερίνα
18. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ,
ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Τακτικό
μέλος: Χριστοφορίδης Δημήτριος
Αναπληρωματικό μέλος: Λιντζέρης
Παρασκευάς
Γ. Πολίτες (Δημότες) της Περιφέρειας Αττικής

Τακτικά μέλη:
1. ΠΛΕΥΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
2. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
4. ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
5. ΔΑΝΕΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
6. ΣΩΖΟΣ ΗΛΙΑΣ
7. ΛΙΓΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΦΟΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9. ΜΠΑΣΤΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
10. ΠΑΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
11. ΜΑΝΤΖΙΩΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
12. ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
14. ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ
15. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
16.
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ
17. ΛΕΝΤΗ ΑΝΝΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ
18.
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
19. ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
20. ΤΣΟΛΟΜΥΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
21. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
23. ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
24.
ΧΡΙΣΤΟΛΟΔΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ
25.
ΝΟΜΠΙΛΑΚΗΣ
ΗΛΙΑΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
26. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
27.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
28.
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΟΣΗΣ
Αναπληρωματικά μέλη:
1. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΜΗΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
3. ΜΠΟΥΛΕΚΟΥ-ΠΕΠΠΑ ΕΛΕΝΗ
4. ΠΑΝΤΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
5. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
6. ΡΟΓΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7. ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
8. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9. ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
10. ΠΡΩΤΟΛΑΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
11. ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΚΙΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, ορίζεται η
Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, με αναπληρώτρια την Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Ερμίνα Κυπριανίδου. Η θητεία της
επιτροπής ακολουθεί την θητεία των
περιφερειακών αρχών.

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014

Η συνέχεια από σελ. 3

Σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση του δήμου,
αναφερόμενος στην τρέχουσα πολιτική και οικονομική κατάσταση, ο ίδιος
τόνισε ότι η εικόνα της
Ελλάδας στην Ευρώπη
έχει βελτιωθεί κι ότι οι
Ευρωπαίοι αναγνωρίζουν
τις θυσίες του Ελληνικού
Λαού. Πρόσθεσε όμως ότι
για τη βελτίωση των οικονομικών δεικτών απαιτείται, πάντα, κάποιος χρόνος.
Στην προσωπικότητα
του πρώην Υπουργού και
στην πολιτική του σταδιοδρομία αναφέρθηκε,
καλωσορίζοντάς τον, ο
πρώην Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της
ΠΑΕ Θρασύβουλος, Σωτήρης Μασούρης, ο οποίος

τέσσερις αναπτυξιακούς
άξονες για το Δήμο:
Την ανάδειξη του φυσικού κάλλους του ορεινού
όγκου της Πάρνηθας. Την
προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού λόγω της
ύπαρξης των Μονών
Παναγίας Κλειστών και
Κυπριανού και Ιουστίνης
και του αρχαιολογικού,
λόγω του Φρουρίου
Φυλής και του αρχαίου τείχους. Την περιβαλλοντική
αποκατάσταση της Χωματερής και την κοινωνική
ένταξη των ROMA.
«Μανώλη έχουμε τη βούληση να πάμε μπροστά το
Δήμο και σε θέλουμε στο
πλευρό μας» κατέληξε,
απευθυνόμενος στον
πρώην Υπουργό, ο Χρήστος Παππούς. Τέλος, σε

διατηρεί μαζί του φιλικούς
και πολιτικούς δεσμούς.
Αστειευόμενος ο Μανώλης Κεφαλογιάννης αποκάλυψε ότι ο Σωτήρης
Μασούρης απέσπασε
από το πολιτικό του γραφείο ένα αξιόλογο στέλεχος, για να το κάνει γυναίκα του.
Τις αναπτυξιακές
προτεραιότητες του
Δήμου Φυλής εξέθεσε
στον Ευρωβουλευτή
ο Δήμαρχος,
Χρήστος Παππούς.

ανάμνηση της επίσκεψης,
του πρόσφερε ένα βιβλίο
που συνδέει δύο από τις
στρατηγικές επιλογές του
Δήμου Φυλής, δηλαδή την
ανάδειξη της Πάρνηθας
και την προώθηση του
θρησκευτικού τουρισμού:
Το έργο του ιστορικού
Δημήτρη Γιώτα «Παλιά
μοναστήρια της Πάρνηθας», που εκδόθηκε το
2004, με την ευγενική
χορηγία του Δήμου
Φυλής.
Aπαντώντας ο Μανώλης
Κεφαλογιάννης χαρακτήρισε ενδιαφέρουσες τις προσεγγίσεις του Δήμου
Φυλής. Ιδιαίτερη έμφαση
έδωσε στο ζήτημα της κοινωνικής ένταξης των
ROMA, προτείνοντας τη
συνεργασία των Δήμων
που αντιμετωπίζουν το
συγκεκριμένο πρόβλημα,
με σκοπό την εκπόνηση
και τεκμηρίωση ενός προγράμματος που θα μπορούσε να βρει απήχηση
στην Ευρωπαϊκή ένωση κι
ως εκ τούτου να εξασφαλίσει την αναγκαία χρηματοδότηση.

«Ο τρόπος που κατανέμεται το ΕΣΠΑ μέσω των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του και τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί
για την κατανομή των
χρημάτων αδικεί κάποιες
περιοχές, όπως η δική
μας. Αυτό συμβαίνει γιατί
η περιοχή μας, παρόλο
που διαθέτει χαμηλό ΑΕΠ
δεν επωφελείται, επειδή
αποτελεί τμήμα της Περιφέρειας Αττικής, η οποία,
συνολικά, διαθέτει υψηλό
ΑΕΠ», τόνισε ο Χρήστος
Παππούς, ο οποίος έθεσε

«Προετοιμάσου για το Αύριο»
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Πρόγραμμα για ανέργους από το ΣΕΒ και την εταιρεία Παπαστράτος
υνεχίζεται το πρόγραμμα επαγγελματικής
κατάρτισης για ανέργους «Προετοιμάσου για
το Αύριο» που υλοποιεί το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης &
Κατάρτισης (ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ) με την αποκλειστική χρηματοδότηση της εταιρείας Παπαστράτος ΑΒΕΣ.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα
«Προετοιμάσου για το Αύριο», που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2013, έχει προσφέρει μέχρι σήμερα δωρεάν
κατάρτιση και πιστοποίηση σε συνολικά 1.000 ανέργους, εργαζομένους ή αυτοαπασχολούμενους.
Η νέα φάση του προγράμματος θα εστιάσει σε ανέργους άνω των 40 ετών. Στον σχεδιασμό του προγράμματος ελήφθησαν υπόψη οι πραγματικές ανάγκες των
επιχειρήσεων σε καταρτισμένο προσωπικό και έχουν
ενταχθεί ειδικότητες οι οποίες έχουν απήχηση τόσο
στους ανέργους όσο και στις επιχειρήσεις.
Όλες οι ειδικότητες -14 συνολικά- περιλαμβάνουν
πρακτική άσκηση και στο τέλος των μαθημάτων, οι
συμμετέχοντες θα λάβουν κατόπιν εξετάσεων πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης και πιστοποιητικό επάρκειας για όσα επαγγέλματα προβλέπεται
πιστοποίηση. H δήλωση συμμετοχής γίνεται μέσω ηλεκτρονικής αίτησης .
Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση νέων
γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, ώστε να διασφαλίσουν την απασχόλησή τους. Στις ειδικότητες πληροφορικής παρέχεται και
δυνατότητα εξέτασης από συνεργαζόμενους φορείς
πιστοποίησης, ώστε να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι
τα απαραίτητα πιστοποιητικά γνώσεων, τα οποία είναι
αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Νοέμβριο του 2014 και
θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του έτους με στόχο να
εκπαιδευτούν 220 άτομα.

ΤΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ
ΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα προσφέρονται οι
παρακάτω ειδικότητες / μαθήματα: 1. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 3. ΕΛΕΓΧΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 4. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΟΡΙΣΜΟΙ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ:
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ,
MARKETING
5.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ:
ΤΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΤΟΥ
ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΥ 6. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΤΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΙΣΤΑ 7. ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΚΑΤΑΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΞΙΖΕΙ 8. ΒΑΣΙΚΕΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (EXCEL) – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
(PPT) -ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 9. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ –ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ (WORD) - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
(INTERNET) - ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔO 10. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ PHOTOSHOP 11. ΠΩΛΗΤΗΣ ΣΕ
ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ 12. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
13.
ΒΟΗΘΟΙ
ΛΟΓΙΣΤΩΝ
14.
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Τα ανωτέρω προγράμματα θα πραγματοποιηθούν
ανάλογα με την πληρότητα των τμημάτων.
Γενικά κριτήρια: (μόνο άνεργοι μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα).
Η πιστοποίηση της ανεργίας γίνεται: για όλους πλην
των μηχανικών, με την αναφορά του αριθμού της κάρτας ανεργίας και την αποστολή αντιγράφου του εκκαθαριστικού του υποψηφίου για το οικονομικό έτος 2014
ή, στην περίπτωση που υποψήφιος δεν υποχρεούται

σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, αποστολή σχετικής βεβαίωσης από την εφορία για τη μη
υποχρέωσή του αυτή. για τους
μηχανικούς απαιτείται αναφορά
του αριθμού μητρώου του ΤΕΕ ή
βεβαίωση του τεχνικού επιμελητηρίου (ΤΕΕ) που αναφέρει ότι ο
υποψήφιος είναι μέλος του ΤΕΕ
και αποστολή αντιγράφου του
εκκαθαριστικού του υποψηφίου
για το οικονομικό έτος 2014 ή,
στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, αποστολή σχετικής βεβαίωσης από
την εφορία για τη μη υποχρέωσή του αυτή.
Σε περίπτωση που η φορολογική δήλωση του οικονομικού έτους 2014 δεν ανταποκρίνεται στην παρούσα
οικονομική κατάσταση του υποψηφίου (δηλαδή αν ο
υποψήφιος εργαζόταν το 2013, αλλά σήμερα είναι
άνεργος), απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 105
-με το γνήσιο της υπογραφής- που να αναφέρει την
παραπάνω αλλαγή.
Ηλικία: στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος
άνεργοι άνω των 40 ετών. Αν δεν πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια, ο υποψήφιος δεν ελέγχεται περαιτέρω.
Κοινωνικά κριτήρια Χρόνος σε ανεργία: θα προηγούνται άτομα με μεγαλύτερο χρόνο σε ανεργία Ευπαθείς
κοινωνικά ομάδες: θα προηγούνται άτομα από μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες όπου κανένας δεν
εργάζεται, κ.λπ.
Ειδικά κριτήρια Επίπεδο γνώσεων:
ανάλογα με τις απαιτήσεις της ειδικότητας / μαθήματος που αναγράφονται στην περιγραφή των μαθημάτων Αν κάποιος υποψήφιος έχει δηλώσει 3 ειδικότητες,
θα γίνεται προσπάθεια να μπαίνει σε αυτήν που προτιμά περισσότερο, εκτός και αν δεν πληροί κάποιο από
τα ειδικά κριτήρια.
Τέλος, ο χρόνος υποβολής της αίτησης αποτελεί κριτήριο που θα συνυπολογίζεται στην περίπτωση που
αυτό απαιτείται μετά από την εφαρμογή όλων των
παραπάνω κριτηρίων.

A ΛΛΑΖΕΙ Ο ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ
•

Δημιουργείται νέα γραμμή η οποία θα συνδέει το Κέντρο του Δήμου με το Νοσοκομείο
Αγ. Αναργύρων Κηφισιάς, ώστε οι κάτοικοι να έχουν απευθείας πρόσβαση με αυτό

Ε

παναχαράσσεται από τον ΟΑΣΑ
ο συγκοινωνιακός χάρτης του
Μενιδίου, αφού όπως προβλέπεται θα τεθεί σε λειτουργία νέα γραμμή η
οποία θα συνδέει το Κέντρο του Δήμου
με το Νοσοκομείο Αγ. Αναργύρων Κηφισιάς, ώστε οι κάτοικοι να έχουν απευθείας πρόσβαση με αυτό. Η διαδρομή της
γραμμής θα ξεκινά από τον διαμορφωμένο χώρο στο Κάραβο και θα κατευθύνεται
μέσω των οδικών αξόνων της Φιλαδελφείας, Δεκελείας, Κηφισιάς και του παράδρομου της Ε.Ο.Α.Θ. προς το Νοσοκομείο και αντίστροφα. Η γραμμή θα είναι
κυκλική και η αντιστροφή των λεωφορείων θα γίνεται εντός του νοσοκομείου.

• Επαναχαράσσονται οι διαδρομές των
τοπικών γραμμών για την ορθολογικότερη λειτουργία τους. Στο πλαίσιο αυτής
της αναδιοργάνωσης η Υπηρεσία προτίθεται να συνενώσει τις λεωφ. Γραμμές
727 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΜΕΣΟΝΥΧΙ, 752
ΑΧΑΡΝΑΙ- ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ,
753 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ – ΑΓ.
ΙΩΑΝΝΗΣ. Η διαδρομή της νέας γραμμής

θα διαμορφωθεί ως εξής:
Από Χρ. Δέδε,
Τσεβά, Σαλαμίνος,
Εθν.
Αντιστάσεως,
Αγ. Διονυσίου,
Αετόπ ετρας,
Αγ.
Παρασκευής, Αργον α υ τ ώ ν ,
Κεραμιδίου,
Σπ. Νούση,
Πάρνηθος,
Αγ. Πέτρου,
Νέα
Αγ.
Πέτρου, Σαμψούντος, Ελ.
Βενιζέλου, Αγ.
Διονυσίου,
Εθνικής Αντιστάσεως, Σαλαμίνος, Ν.
Λαζαρή, Χρ. Δέδε.
• Η σύνδεση της περιοχής Θρακομακεδόνων με τη Ν. Ιωνία θα γίνεται με μετεπιβίβαση μέσω Αχαρνών, ώστε η συγκε-

ώστε να προσφέρει επιπλέον σύνδεση
της περιοχής του Κέντρου των Αχαρνών
με το δίκτυο του Προαστιακού, όπως επίσης και της περιοχής Θρακομακεδόνων
με τον Προαστιακού. Γίνεται αντιληπτό
ότι η λεωφ. γραμμή 724 δεν θα διέρχεται
από την Λ. Καραμανλή αλλά μέσω του
Κέντρου του Δήμου και των παραδρόμων
της Αττικής Οδού θα κατευθύνεται προς
Ν. Ιωνία.
Η συχνότητα των δρομολογίων της
γραμμής θα βελτιωθεί καθώς θα μειωθεί
το μήκος διαδρομής και ο χρόνος εκτέλεσης του δρομολογίου. Παράλληλα θα
υπάρξει μεγαλύτερη αξιοπιστία στις ώρες
εκτέλεσης των δρομολογίων.

κριμένη σύνδεση να καταστεί πλέον αξιόπιστη. Συγκεκριμένα η διαδρομή της
γραμμής 724 θα κατευθύνεται προς τη Ν.
Ιωνία μέσω Καράβου. Επίσης θα διέρχεται από τον Προαστιακό και συγκεκριμένα από την στάση «ΣΚΑ – ΑΧΑΡΝΑΙ»,

• Τροποποιείται η διαδρομή της λεωφορειακής
γραμμής
504
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ – ΣΤ. ΔΕΚΕΛΕΙΑ –
ΚΗΦΙΣΙΑ. Η νέα διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής 504 θα διέρχεται από την
Α’ Είσοδο του Ολυμπιακού Χωριού και
στην κατεύθυνση προς Κηφισιά. Η γραμμή θα συνεχίσει να διέρχεται από τον
Σιδηροδρομικό σταθμό της Δεκέλειας.
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΕΠΣΔΑ: ΠΟΙΝΕΣ ΟΜΑΔΩΝ -ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ-ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ(4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ)
Απο την πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΣΔΑ ανακοινώθηκαν οι ποινές σε
ποδοσφαιριστές, παράγοντες και ομάδες της 4ης αγωνιστικής. Αναλυτικά:
Σισκαβάρης Β(Ακράτητος 1

αγων. 10 ευρώ)
Σφακιανάκης Α .(ΑΕ Ζεφυρίου 1 αγωνιστικη -10 ε)
Σφακιανάκης Κ (Θρασύβουλος 1 αγωνιστικη -10 ε0
Λημνιάτης (Ν. Πέραμος - 1 αγωνιστική -10 ε)
Ασβέστοπουλος Ν.(Κριός - 3 αγωνιστικές -30 ε)
Κοκκοριάς Σκόρπιος Φυλής - 1 αγωνιστική -10 ε)
Λευκόπουλος(Ικαρος - 1 αγωνιστική -10 ε)
Χριστοφής Β(Λαμπερή - 4 αγωνιστικές -40 ε)
Χατζιράι Ολτι( Α.Ο Ελευσίνας - 4 αγωνιστικές -40 ε0
Μπρέκου Ελις(Α.Ο Ελευσίνας - 1 αγωνιστική -10 ε).

ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ...
***Καλούνται σε έγγραφη απολογία μεχρι την Τρίτη
4/11/2014 1) οι: Μαύρος
Γεώργιος(προπονητής Ακράτητου)
2) Διολέτης Κώστας(προπονητής Λαμπερής)
3) Σωματείο(Λαμπερή)
4) Κοντοδήμας Αθανάσιος
5) Δειλά κος Γεώργιος
Ποινές παραγόντων :
Παπαδόπουλος Αβραάμ (εκπρόσωπος Λέων , τιμωρείται με εγγράφως επίπληξη
και 50 ε)

Ράλλης Χρήστος (εκπρόσωπος Εθνικού Πανοράματος ,εγγράφως επίπληξη και 50
ε πρόστιμο)
ΕΠΙΠΛΗΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ:

Σωματείο Ελευσινιακός (εγγράφως επίπληξη και 50
ε πρόστιμο)Σωματείο Λαμπερή -(χρηματικό πρόστιμο
150 ευρώ .

***Το σωματείο ΑΟΕλευσίνας τιμωρείται με -10 βαθμούς απο το τρέχον πρωτάθλημα και -5 βαθμούς απο
το επόμενο , με χρηματικό πρόστιμο 100 ευρώ , βάσει
του ΚΑΠ ερασιτεχνών ΕΠΟ (άρθρο 21 , 1 γ , 2γ , 3 )
διότι στον αγώνα της 25/10/2014 στο γήπεδο Νεοκτιστων μεταξύ των ομάδων ΑΟ Ελευσίνας - Αργώ Μεγάρων στο 61 λεπτό αποχώρησε η ομάδα του ΑΟ Ελευσίνας όπως αναφέρεται στο ΦΑ και στην έκθεση παρατηρητή , το σκορ παραμένει ως έχει με (0-5) .

Την Δευτέρα η Κλήρωση της 3ης φάσης κυπέλλου
2014-15
Την Δευτέρα στις 18:00 στα γραφεία της
Ενωσης(Ηρώων Πολυτεχνείου 69) στην Ελευσίνα θα
διεξαχθεί η κλήρωση της 3ης φάσης του κυπέλλου Δυτικής Αττικής.

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των ομάδων που
έχουν περάσει στην επόμενη φάση να παραβρεθούν.

Ο ΓΑΣΕ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΝ ΑΤΡΟΜΗΤΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΛΑΜΩΝΑ
Για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος της
ΓΈΣΚΑΝΑ ανδρών ο ΟΚ
Ελευσίνας γνώρισε την ήττα στο κλειτό Ελευσίνας
απο τον Τελαμώνα ενώ ο
ΓΑΣ Ελευσίνας επικράτησε εκτός έδρας του Ατρομήτου Πειραιά.Αναλυτικά:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡ.- ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ 35-72(19-37)
Διαιτητές : Τζίκας , Κούλης Χ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Αυγουστίδης): Κωνσταντίνου
3 (1), Μιχαλακάκος 6, Γιαννακόπουλος 12(2) , Καπουτζίδης , Μουσούλης 4, Μηνογιάννης 1, Γεραμάς 3,

ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΙΚΤΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΕΟΙ:Απο τον προπονητή της Μικτής Νέων Αποστόλη Λινάρδο καλούνται οι κάτωθι
ποδοσφαιριστές όπως βρίσκονται την Δευτέρα στις
16:15 στο γήπεδο παραλίας Ασπροπύργου για προπόνηση ενόψει του αγώνα της 2ης αγωνιστικής με την
ΕΠΣ Πειραιά.

Αντωνίου 2, Μίζης 2, Κλούτσος , Καρατζής 2, Πάντο
ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ (Μαυρογιάννης) : Μπρέμπος , Παρμαξίδης , Στεφάνου 18(3) Παπαϊωάννου 9, Παραλής 8(2),
Καρράς 10(1), Αντωνίου 11 , Κοσκινάς 8(1) ,
Λάσκος 4, Νερούτσος 2, Μαρούγκας 2
***Εκκρεμεί ο αγώνας ΓΑΣ Ελευσίς -Λέων Μοσχ.
(Δευτέρα 3.11)στις 20: 00 στο κλειστό Δασκαλάκης. ο
αγώνας είχε διακοπή λόγω ρεύματος από την δυνατή
νεροποντή.
Λιόλιος(Αίας), Λάλλας(ΠΑΟΚΜ), Χόντος, Αναστασίου, Μιχαήλης(Ν.Πέραμος), Κοκαβέσης, Ιωάννου, Κουτρούμπας(Ακράτητος), Μινοσιάν, Σαμαράς,
Κανακάρης, Σαββίδης, Μανάφας, Γυριχίδης(Λέων),
Μαυρίδης, Φαμελιάδης,
Κέσοβ(Πυρρίχιος),
Λογοθέτης(Πανελευσινιακή
Ενωση),
Λάμψας,
Καλαιτζής(Μεγαρικός),
Βαρελάς(Βύζας Μεγάρων), Χιονίδης(Απόλλων
Ασπροπύργου), Σοφιανίδης(Δύναμη Ασπροπύργου), Πέππας(Κριός).

ΠΑΙΔΕΣ:Από τον προπονητή της Μικτής Παίδων
Τυρλή Σωκράτη καλούνται οι κάτωθι ποδοσφαιριστές

ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ
(3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

Συνεχίζεται την Δευτέρα 3/11 το τουρνουά
παλαιμάχων ποδοσφαιριστών 3η
αγωνιστική.Αναλυτικά:
Γ.Ρουμελιώτης (18:30):
Πανελευσινιακός
– Δραπετσώνα
Μοσχάτου (19:30):
Μοσχάτο - Αστέρας Μαγούλας
Δραπετσώνας (18:00):
Αργοναύτης – Νέα Πέραμος
Δημοτικό Ασπροπύργου
(18:30: Ασπρόπυργος – Περαμαϊκός
ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Ηρακλής Νικ. – Προοδευτική
Κερατσίνι - Ερμής Κορυδ.
Ν. Ευγενείας - Χατζηκυριάκειο
Αίας Σαλαμ. – Α. Ο. Α Δ.
Δόξα Πειρ. - Ιωνικός
ΡΕΠΟ: Ελλάδα Ποντ.).

ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ 67-79(19-47)
Διαιτητές:: Δελδήμος , Τούσης
ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Τσίκινας , Διολέτης) Μπακογιάννης
3(1), Τηγάνης 13(1),
Αντωνάρας 10, Πατάλας 2 , Χρήστου, Παπαχριστοδούλου 12, Ντάφας , Δασκαλάκης 9, Αρβανίτης 5(1),
Λιώρης 13(4).
ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ (Πούτος): Χρυσούλης 1 2(2) , Νάννος
14 , Τόμπρος Α. 17 ,
Μπουρβάνης 10, Τόμπρος Χ. 4, Μπούταλης 3(1),
Κούμενος 19(4) Καρατζόγλου, Μιχαλάκης
***Η επόμενη αγωνιστική θα γίνει στις 7/11. Κλειστό
Ανδρέας Δασκαλάκης(21:00) ΓΑΣΕ-Γλυφάδα, Κλειστό
Αργυρούπολης(21:30) Ερμής Αργύρουπολης-ΟΚΕ.

όπως την Δευτέρα 03-11-2014 και ώρα 15:15 να βρίσκονται στο γήπεδο παραλίας Ασπροπύργου για προπόνηση.Ενόψει του αγώνα με την ΕΠΣ Πειραιά.
Τσακουρίδης, Τυρλής Χ., Σταύρου(Πανελευσινιακός)
Ηλιόπουλος Σ., Χαραλαμπίδης, Λογοθέτης Φ.- Λογοθέτης Α., Καίσαρης, Φίλης
Β., Ζίου Θ(Πανελευσινιακή Ενωση)
Γκέρτσος Ι., Μπαδήμας Β., Μαρτίνης Κ., Γκουσέτης,
Σεμερτζάκης Α(Ακράτητος)
Μανάφας Π., Τσαλούχος, Παππάς Β., Πουρσανίδης,
Χειλετζάρης Ι., Χειλετζάρης Φ(Λέων)
Τάμης Κ., Δρομούσης, Δριμούσης Χ(Αργώ Μεγάρων) Σκλιάς(Μανδραικός) Τερζάκης(Ειδυλλιακός)

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014

Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 88-63
ΤΟ ΚΡΑΝΙΔΙ

Επιστροφή στις νίκες για την ομάδα μπάσκετ του
Μανδραικού που επικράτησε στο κλειστό της
Μάνδρας του Κρανιδίου με 88-63(ημίχρονο 3638).
Τα δεκάλεπτα: α' περίοδος: 15-20, β΄περίοδος:
21-18, γ'περίοδος: 32-8, και δ'περίοδος: 20-17.
Οι σκόρερ του Μανδραικού: Καλεμτζάκης 20,
Αττίκος 13, Ηλιάδης 13, Μπαλάφας 12, Σακελλάρης 11, Μακρής 6, Κυρίτσης 6, Καμπερίδης 5,
Κοντούλης 2.Μεντενής, Γιάννου, Μάκος.
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ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ

Την Δευτέρα στις 18:30 στο γήπεδο Βιλλίων θα διεξαχθεί φιλικός αγώνας ανάμεσα
στους Παλαίμαχους του Ειδυλλιακού και τους ομολόγους της Δάφνης Ερυθρών.

ΝΕΑ ΗΤΤΑ Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΑΙΚΟΣ
ΕΧΑΣΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΛΟΣΣΟ

Ο Πανελευσινιακός αν
και πάλεψε στην Ρόδο
κόντρα με τον Κολοσσό
στο τέλος γνώρισε την
ήττα 83-68. Παρά τα
προβλήματα που είχε και
μετά την απομάκρυνση
του Γιώργου Σκαραφίγκα
με τον Λευτέρη Τσαουσίδη να κάθεται στον
πάγκο οι σταχοφόροι
κοίταξαν στα μάτια τον
αντίπαλό του αλλά ο
Κολοσσός έκανε «πάρτι»
στην τελευταία περίοδο πανηγύρισε τη νίκη με 83-68. Οι γηπεδούχοι έκαναν ό,τι ήθελαν στο
παρκέ στην τελευταία περίοδο, είχαν σερί 20-0.
Δεκάλεπτα: 21-20, 38-38, 61-62, 83-68
Κολοσσός Ρόδου (Κουταλιανός): Τολιόπουλος, Λαρεντζάκης, Σιόλογκας, Τζαμάρ 2, Τζέιμς
22 (2), Σμιθ 11 (9 ριμπ.), Στεφανίδης 8 (1), Λίντεν, Τσάμης 25 (2τρ., 12 ριμπ., 6ασ.), Χάγκινς
7 (9 ριμπ.), Κανύχης, Μπούλιαν 8 (1).
Πανελευσινιακός (Τσαουσίδης): Κοξ, Ρόμπινσον 10, Τσακαλέρης 4, Βασιλόπουλος 7 (1),
Μάρεϊ 12 (11 ριμπ.), Μάρκοβιτς 12, Δορκοφίκης 11 (1), Ιωάννου 7, Τζόνσον 5 (1), Καλλές,
Αβραμίδης.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ: «Συγχαρητήρια στον Κολοσσό για τη νίκη του. Είναι μία ομάδα
που έχει πολύ καλή παράδοση στην έδρα του. Εμείς, όπως ξέρατε, είχαμε σημαντικές εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα και αναγκαστήκαμε να προετοιμαστούμε χωρίς προπονητή γι’ αυτό
το ματς μέσα σε λίγες μέρες. Πριν το ματς αναλύσαμε τα σημεία στα οποία υπερτερούσαμε
και μέχρι το 32’-33’ ήμασταν στο παιχνίδι, χωρίς να είμαστε καλοί. Μέχρι που χάσαμε τη
συγκέντρωσή μας, όπου μας επηρέασαν δύο ανάποδα σφυρίγματα που δόθηκαν. Τέλος, θα
ήθελα να πω πως όποιος προπονητής και να έρθει στον Πανελευσινιακό, αυτή τη ομάδα έχει
και παρόν και μέλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόουτς Σκαραφίγκα για τη συνεργασία
που είχαμε τα τελευταία τρία χρόνια», ήταν τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου, ο Λευτέρης Τσαουσίδης.

ΔΗΜΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ: «Ήταν μία δύσκολη εβδομάδα για εμάς, ύστερα από την παραίτηση
του προπονητή, αλλά εμείς ήρθαμε στη Ρόδο με στόχο να παλέψουμε για τη νίκη απέναντι
σε μία καλή και αξιόλογη ομάδα. Για περίπου 32 με 33 λεπτά ήμασταν καλοί, αλλά μετά ο
Κολοσσός ήταν καλύτερος, αύξησε τη διαφορά και έφτασε στη νίκη. Θα ήθελα να ευχηθώ
καλή συνέχεια στον Κολοσσό. Εμείς, τώρα θα προετοιμαστούμε για το δύσκολο ματς της
επόμενης αγωνιστικής κόντρα στην ΑΕΚ, για την προσπάθεια που κάνουμε για τη σωτηρία».
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Μεγάλη κομπίνα 50 εκατ. ευρώ
με τη συμμετοχή και καθηγητή
πανεπιστημίου

Το κόλπο στήθηκε με εταιρείες που εξαπατούσαν συστηματικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποσπώντας χρήματα
μέσω της χρηματοδότησης προγραμμάτων έρευνας για την
ανάπτυξη της τεχνολογικής καινοτομίας, πληροφορικής και
επικοινωνίας. Σύμφωνα με αξιωματικούς της Διεύθυνσης
Οικονομικής Αστυνομίας, τα 50 εκατ. είναι το «μερίδιο» των
εμπλεκομένων εταιρειών από την Ελλάδα, από τα συνολικά 25 δισεκατομμύρια που έχουν κάνει «φτερά» πανευρωπαϊκά με παρόμοιο τρόπο, μέσω εταρειών-βιτρίνα.
Η αστυνομία έχει καταγράψει ολόκληρη τη ροή περίπου
700.000 ευρώ, τα οποία από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
έφυγαν για Μάλτα, Κύπρο, Ολλανδικές Αντίλλες, όπως
αναφέρει αξιωματούχος στην εφημερίδα, ενώ υπάρχουν
ενδείξεις για παρόμοιες ροές συνολικού ύψους 50 εκατ.
ευρώ, οι οποίες τώρα ερευνώνται λεπτομερώς για την εξακρίβωση ολόκληρης της πορείας και της κατάληξής τους.
Στο ελληνικό κομμάτι της κομπίνας εμπλέκονται, σύμφωνα
με τον «Ελεύθερο Τύπο», ο 59χρονος Ν.Δ., πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος των εταιρειών I-CUBE Α.Ε. και
SPIRIT Α.Ε. και ο 53χρονος Δ.Φ. καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και επιστημονικός υπεύθυνος για προγράμματα στα οποία συμμετείχε το ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων των POCEMON και INTREPID. Ο καθηγητής
υπήρξε μέλος του ΔΣ των προαναφερόμενων εταιρειών,
ενώ αντίστοιχη εμπλοκή έχουν ο 61χρονος Χ.Δ., πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ΑΝΚΟ Α.Ε. και η

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

Ανοικτά εν μέσω κινητοποιήσεων
εχθές τα εμπορικά καταστήματα

- Τα πρόστιμα για τους παραβάτες των εκπτώσεων

Με συνθήματα και πανό κατά της κατάργησης της κυριακάτικης
αργίας, εμποροϋπάλληλοι και πολίτες εξέφρασαν χθες την αντίθεσή τους στο άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές.
Από νωρίς το πρωί διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο εμπορικό
κέντρο Mall στο Μαρούσι και στην οδό Ερμού στο κέντρο της Αθήνας, μοιράζοντας φυλλάδια στους διερχόμενους.
«Η συντριπτική πλειοψηφία των καταστημάτων που δοκίμασαν τις
Κυριακές, δεν κατάφερε να καλύψει ούτε τα βασικά έξοδα λειτουργίας. Ο κόσμος βγήκε για βόλτα και όχι ψώνια» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος
(ΟΙΥΛΕ), που έχει κηρύξει για σήμερα 24ωρη απεργία.
Σημειώνεται επίσης πως «με το άνοιγμα των καταστημάτων τις
Κυριακές, τα λουκέτα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (που απασχολούν το 80% των εμποροϋπαλλήλων) θα πολλαπλασιαστούν,
η ανεργία θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο και οι ήδη εργαζόμενοι θα
γίνουν ακόμα πιο λάστιχο και με μισθούς εξαθλίωσης, απλά και
μόνο για να στηριχθεί η κερδοφορία των μεγάλων εμπορικών ομίλων σε συνθήκες κρίσης και βαθιάς ύφεσης. Οι εργαζόμενοι θα
αποστερηθούν οριστικά και των στοιχειωδών δικαιωμάτων στην
ξεκούραση, στην υγεία, στον ελεύθερο χρόνο, στην οικογένεια, στην
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44χρονη D.N., Καναδή υπήκοος, υπάλληλος των εταιρειών I-CUBE A.E και SPIRIT Α.Ε.
Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας, το δίκτυο είχε σταθερή
προσυνεννόηση με υπαλλήλους της ΕΕ., οι οποίοι κατείχαν καίριες θέσεις λήψεις αποφάσεων, προσβάσεις και
γνώση του περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Δύο από αυτούς είναι ο Λ.Γ. και Η.Ι., ανώτεροι υπάλληλοι
στη Γενική Διεύθυνση «Κοινωνία της Πληροφορίας και
Μέσα Επικοινωνίας», που μεταξύ άλλων είναι υπεύθυνη
για την ανάπτυξη της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας μέσω επιχορηγήσεων.
Αυτοί, λόγω της θέσης τους, είχαν άμεση γνώση των προγραμμάτων και των διαδικασιών και έδιναν έγκαιρη πληροφόρηση στο δίκτυο, το οποίο είχε αναπτύξει δυνατότητα
επηρεασμού της επιλογής των αξιολογητών-εμπειρογνωμόνων. Ετσι, είχε «σίγουρη» έγκριση των προτάσεων που
υπέβαλλε.
Οι εταιρείες του δικτύου συνεργάζονταν μεταξύ τους και
άλλες μετείχαν στα προγράμματα εργασίας ως επίσημοι
δικαιούχοι, ενώ άλλες χρησιμοποιήθηκαν για τη νομιμοποίηση εσόδων προερχομένων από εγκληματική δραστηριότητα. Με τη συστηματική κατάθεση προτάσεων από το
δίκτυο, αντλούσαν ευρωπαϊκούς πόρους και στη συνέχεια
με ψευδή παραστατικά, έγγραφα, δηλώσεις εξόδων, δικαιολογούσαν την ανάλωση των κονδυλίων.
Σύμφωνα με αξιωματούχους της αστυνομίας, οι εμπλεκόμενοι απέκρυπταν τους πραγματικούς όρους υλοποίησης
των προγραμμάτων, αφού οι εταιρείες συμμετείχαν μερικώς
στην εκτέλεση της εργασίας λαμβάνοντας για λογαριασμό
τους μικρό ποσοστό της επιχορήγησης, την οποία στη
συνέχεια επέστρεφαν στο μεγαλύτερο ποσοστό της, εν
αγνοία της ΕΕ και τα χρήματα κατέληγαν στους εμπλεκόμενους.

ποιότητα ζωής, στη συμμετοχή στην κοινωνική δράση» τονίζεται
στην ανακοίνωση.
Σήμερα, τα μαγαζιά σε όλες τις περιοχές της χώρας μπορούσαν να
λειτουργήσουν προαιρετικά από τις 11 το πρωί ως τις 8 το βράδυ.
Τα πρόστιμα για τους παραβάτες των εκπτώσεων
Σύμφωνα με τον ν. 4177/2013 (άρθρο 21), σε όσους παραβαίνουν
τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με
το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο
από 5.000 ευρώ.
Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την
ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών.
Στην περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων
με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση του καταναλωτή, επιβάλλεται πρόστιμο
ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι
κατώτερο από 10.000 ευρώ.
Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την
ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών.

ΔΙΠΛΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
‘Μπλόκο’ στους εργοδότες που... ξεχειλώνουν το ωράριο

Στο «δόκανο» των ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας θα πιάνονται
οι επιχειρήσεις που δεν δηλώνουν τις υπερωρίες ή δεν καταγράφουν το αναλυτικό
ωράριο απασχόλησης του προσωπικού.
Την ανάγκη εξαλλου για «οριστικό ξερίζωμα διαχρονικών νοσηρών αντιλήψεων και
νοοτροπιών που υποθάλπουν την παραβατικότητα», έχει επισημάνει κατ' επανάληψη ο Γιάννης Βρούτσης.
Σε νομοθετική ρύθμιση που θα καταθέσει άμεσα στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας
προβλέπεται πως 194.000 επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώνουν ηλεκτρονικά στο
σύστημα «Εργάνη» κάθε τροποποίηση που γίνεται στο ωράριο.
Η αλλαγή αυτή γίνεται μετά και τα τελευταία στοιχεία που δείχνουν σημαντική αύξηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης αλλά και υψηλά ποσοστά ανασφάλιστης
εργασίας σε συγκεκριμένους κλάδους. Ουσιαστικά υπάρχει ένα τμήμα των εργοδοτών
που εξακολουθεί να παραβιάζει τη νομοθεσία, χρησιμοποιώντας ως δούρειο ίππο μια
σειρά διατάξεων που είχαν ψηφιστεί με στόχο την πάταξη της γραφειοκρατίας (π.χ. οι
αλλαγές που είχαν γίνει στο βιβλίο υπερωριών).
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ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ Ο ΔΡΑΣΤΗΣ
Αφησαν στην αυλή τις βαλίτσες τους
και έγιναν άφαντες!

Τριανταεξάχρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του
Τμήματος Ασφαλείας Κιλκίς, χθες το απόγευμα, κατηγορούμενος για κλοπή που έγινε νωρίτερα την ίδια μέρα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο δράστης
φέρεται να έκλεψε τρεις βαλίτσες που βρίσκονταν στην
αυλή σπιτιού στο Κιλκίς, οι οποίες περιείχαν το χρηματικό ποσό των 2.700 ευρώ, ημιπολύτιμες πέτρες αξίας
περίπου 200 ευρώ, καθώς και ενδύματα και διάφορα
προσωπικά αντικείμενα.
Στην κατοχή του 36χρονου βρέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων αντικειμένων, τα οποία αποδόθηκαν στον
νόμιμο κάτοχό τους.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σκόπευαν να διαθέσουν στην
αγορά πάνω από 8.000 πακέτα
λαθραία τσιγάρα
Πλήγμα στον χώρο της διακίνησης λαθραίων τσιγάρων πέτυχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών
Θεσσαλονίκης, φτάνοντας στα ίχνη τεσσάρων ατόμων
που σκόπευαν να διοχετεύσουν στην αγορά περισσότερα από 8.000 πακέτα που δεν έφεραν την ειδική ταινία
φόρου κατανάλωσης.
Συγκεκριμένα, για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερις αλλοδαποί ηλικίας 32, 28, 23 και 22 ετών, σε βάρος
των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις
των νόμων «Περί τελωνειακού κώδικα», «Περί ρυθμίσεως ζητημάτων που αφορούν στη φορολογία του
καπνού» και «Περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».
Τις πρώτες πρωινές ώρες προχθες, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή
της δυτικής Θεσσαλονίκης, κατά την οποία βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν τόσο σε οικία στην οποία διέμεναν, όσο
και στην κατοχή του 32χρονου, συνολικά 8.236 πακέτα
λαθραία τσιγάρα.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι συλληφθέντες σκόπευαν να διοχετεύσουν τις κατασχεθείσες
ποσότητες των λαθραίων τσιγάρων, παράνομα στην
αγορά. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.
ΚΕΡΚΥΡΑ
Συνελήφθη 47χρονος με 196 γραμμάρια ηρωίνης

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών,ν συνελήφθη στην Κέρκυρα, 47χρονος , σε βάρος
του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Σε έρευνα που ακολούθησε, σστο σπίτι του , στο Περιβόλι Λευκίμμης, καθώς και σε υπαίθριους χώρους γύρω
απ αυτό, βρέθηκε και κατασχέθηκε196,9 γραμμάρια
ηρωίνης καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.900 ευρώ.
Ο 47χρονος οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Κέρκυρας.

Στη νομοθετική ρύθμιση που θα καταθέσει στη Βουλή τις επόμενες ημέρες ο
υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης -και την οποία παρουσιάσε το «Εθνος της
Κυριακής»- προβλέπεται πως «σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει
στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παραγράφου
Ι.Α. του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107) συμπληρωματικούς
πίνακες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια
ημέρα της αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους. Από τη δημοσίευση του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται».
Ο στόχος είναι διπλός: να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ανασφάλιστη εργασία
αλλά και να έρθουν στο φως περιπτώσεις όπου δηλώνονται εργαζόμενοι ως μερικώς
απασχολούμενοι αλλά στην πράξη δουλεύουν οκτώ ή και περισσότερες ώρες.
Προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου, που δείχνουν πως για
πρώτη φορά τη φετινή χρονιά κυριάρχησαν οι προσλήψεις μερικής απασχόλησης
(αφήνοντας στη... δεύτερη θέση τις προσλήψεις πλήρους απασχόλησης).
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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

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ
Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος
Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 & 210 5571996
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Πωλείται ξυλουργικό μηχάνημα
(πλάτη, σβούρα, ξεχοντριστήρας, δίσκος,
τρυπάνι) σε λογική τιμή.
Πληροφορίες στο 210 5548930
ή στο 6972203340
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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

group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου
Τρυπιτσίδη Σοφία,
Πτυχιούχος του τμήματος
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής
και Ψυχολογίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
τηλ.: 6971862201 και e-mail:
sofi_tripitsidou@hotmail.com

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.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Γιατί όλοι μαζί τα καταφέραμε!!!

Μεγάλη η ανταπόκριση στη συλλογή τροφίμων
για τα παιδιά της Φιλικής Φωλιάς!!!

Η

προηγούμενη Παρασκευή και το Σάββατο 1 Νοεμβρίου ήταν δύο ημέρες που
τα είχαν όλα για τον Σύλλογο Εθελοντών Θριασίου Πεδίου!
Κούραση, συγκίνηση, χαρά, αλλά κυρίως
ελπίδα, γιατί όπως αποδείχθηκε με τη βοήθεια
των δημοτών της Ελευσίνας, συγκεντρώθηκαν
μεγάλες ποσότητες τροφίμων για τα παιδιά της
Φιλικής Φωλιάς Ελευσίνας!!!
Ο κ. Γ. Καλυμνάκης μέσα από τα βάθη της

Φ Ω Τ Ο Γ. Κ Α ΛΥ Μ Ν Α Κ Η Σ

ψυχής του απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ
στους Εθελοντές που αυτές τις δύο ημέρες,
αψηφώντας κρύο , βροχή και τις δικές τους
οικογενειακές υποχρεώσεις, ήρθαν και βοήθησαν για την επίτευξη αυτού του σκοπού!!!
Ευχαριστώ τον Ηλία, τον Κώστα, τον Δημήτρη, την Ιουλία, την Βούλα, την Γεωργία, την
Όλγα, την Χρυσούλα, την Χριστίνα, τον Χρήστο, την Αριστέα, την Iliriana Ce Kassa, τον
Κωνσταντίνο, την Μαρία και ένα μεγαλύτερο

ευχαριστώ σε τρεις κοπέλες που και τις δύο
ημέρες και στα τρία καταστήματα ήταν παρών
ξεχνώντας εντελώς, κάθε άλλη υποχρέωση
που είχαν… ευχαριστώ την Δέσποινα, την
Ευαγγελία και την Όλγα… την Ταμία και ψυχή
του Συλλόγου μας!!!
Χωρίς όλους και όλες αυτές τους Εθελοντές,
θα ήταν αδύνατη κάθε προσπάθεια επίτευξης
αυτού του σκοπού, ένα μεγάλο ευχαριστώ είναι
πραγματικά λίγο!!!

