ΘΡΙΑΣΙΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Τιμή : 0,01€

Παραδίδεται μέσα στο Δεκέμβρη το
10ο Δημοτικό Σχολείο στη Δροσούπολη

Το νέο σχολικό συγκρότημα
ελέγχθηκε από Κλιμάκιο
Ελέγχου Δόμησης, και
κατ΄ αποκλειστική αρμοδιότητα
του Υπουργείου Παιδείας
θα πραγματοποιηθεί
ο εξοπλισμός του κι η τοποθέτηση
διδακτικού προσωπικού

ΤΡΑΓΩΔΙΑ
ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ
Νεκρός 20χρονος
όταν Ι.Χ.
«καρφώθηκε» σε
μπαλκόνι κατοικίας

Σελ: 2

Ώριμες και τεκμηριωμένες
προτάσεις για να εγκριθούν έργα
αντιπλημμυρικής θωράκισης

Σελ: 3

Συνέστησε κατά την
επίσκεψή της στον
δήμο Αχαρνών
η Ευρωβουλευτής
Μαρία Σπυράκη

Ημερομηνία λήξης των αιτήσεων
ορίζεται η Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014.

Εγγραφές απόρων
στην Κοινωνική Υπηρεσία
του Δήμου Φυλής Σελ: 7

κ.2239
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ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ & ΤΗΣ “PRAKSIS”

«Ενημερώσου και Εξετάσου
για την Ηπατίτιδα Β»
Σελ: 5

Από 13 έως 17 Νοεμβρίου στο Κέντρο
του Ασπρόπυργου, στα Νεόκτιστα
και στην Γκορυτσά (10:00 – 13:00).

Σελ: 3

ΠΟΥ ΘΑ ΓΡΑΦΕΙ... ΕΞΟΔΟΣ
ΓΙΑ 5.500 ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
ΕΩΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Κύρια δεξαμενή αυτή της διαθεσιμότητας,

Σελ: 2

ξεκαθαρίζει ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Στη λειτουργία Κοινωνικού
μαγειρίου για οικογένειες
με βιοποριστικά προβλήματα
Προχωρά η Κοινωφελής
Επιχείρηση του Δήμου Φυλής

Σελ: 3

ΞΕΚΙΝΗΣΕ
Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΡΑΜΠΩΝ ΓΙΑ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Σελ: 7

Επιδόματα ύψους 97.000 ευρώ για τους
πλημμυροπαθείς σε Φυλή και Αχαρνές
ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΙ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ

Σελ: 4

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΜΕ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΝΙΑΤΑ ΓΕΜΙΣΕ
Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Στους πρώτους διασυλλογικούς
αγώνες ιστιοπλοΐας του
Ναυταθλητικού Ομίλου Ελευσίνας
‘’ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ’’

Σελ: 16

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ Α.Ο:
ΑΓΩΝΑΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕ
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ...

Τουρνουά Παλαιμάχων:
Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 3-1
ΤΗΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
Η ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 3-0 ΕΚΤΟΣ
ΤΟΝ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗ
ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ
Σελ: 10-11

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΓΥΡΗ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Εγκαινιάστηκε το Κέντρο
Καταχώρησης Ληξιαρχικών Πράξεων
Σελ: 5

2 - ΘΡΙΑΣΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014

Ελευσίνα

Στυλιαρά Ελένη Κ.
Λεωφόρος Εθνικής
Αντιστάσεως 88,
Ελευσίνα, 19200,
Τηλέφωνο:
2105541216
Ασπρόπυργος

Χατζή Μαρία Ι.
Θεμιστοκλέους 49,
Εφημερία: 08:00 08:00 (Επομένης)
Τηλέφωνο:
2105575331

Φυλή - Άνω Λιόσια
Αναστασίου Πολυξ.
Μεγάλου Αλεξάνδρου
40, Εφημερία: 08:00 20:00 Τηλέφωνο:
2102311635

Αχαρνές
Ρουμπετίτσιου Μαρία
Αριστοτέλους 200202, Εφημερία:
08:00 - 20:00
Τηλέφωνο:
2102477292
Βανδώρου Δήμητρα
Εθνικής Αντιστάσεως 117, Εφημερία:
08:00 - 08:00
(Επομένης)
Τηλέφωνο:
2102442311
Μάνδρα

Μαρτζέλης Χρήστος
Στρατηγού Ρόκκα
Νικολάου 56,
Τηλέφωνο:
2105555550

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:
Από 14 έως 20
βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡ ΤΟΛΟΓΙΟ

Γαλακ τίων, Γαλάτ ιος, Γαλακ τία,
Γαλατ εία, Λίνος, Λίνα

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

ΠΟΥ ΘΑ ΓΡΑΦΕΙ... ΕΞΟΔΟΣ

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014

ΓΙΑ 5.500 ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
ΕΩΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Κύρια δεξαμενή αυτή της διαθεσιμότητας,
ξεκαθαρίζει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Κ

ανένα περιθώριο αναβολής
των
5.500
απαιτούμενων απολύσεων στο δημόσιο δεν
άφησε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Κυριάκος Μητσοτάκης.
Το γεγονός ότι υπάρχουν
καθυστερήσεις
όπως είπε ο υπουργός
δεν σημαίνει ότι δεν θα
γίνουν κιόλας, ο αριθμός
σε ό,τι έχει να κάνει με
τις απολύσεις παραμένει
‘’Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αναβολής των απαιτούμενων’’,
είπε ο κ. Μητσοτάκης,
επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
ενώ έδειξε ουσιαστικά τη
μεγάλη δεξαμενή από την οποία θα προέλθουν οι
Μνημόνιο. Συγκεκριμένα 850 υπάλληλοι από τη μείωπερισσότερες απολύσεις και αυτή δεν είναι άλλη από
ση των μεγεθών των ΝΠΙΔ που εποπτεύει το υπουργείο
τους υπαλλήλους που βρίσκονται ήδη σε διαθεσιμότητα.
Υποδομών, 150 υπάλληλοι από τη μείωση των δομών
στα ΝΠΙΔ που εποπτεύει το υπουργείο Αγροτικής ΑνάΣύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει λάβει η Ελλάδα,
πτυξης και 90 υπάλληλοι από ΝΠΙΔ που εποπτεύει το
πρέπει μέχρι το τέλος της χρονιάς να φύγουν από δημόυπουργείο Πολιτισμού.
σιους φορείς άλλοι 5.500 εργαζόμενοι προκειμένου να
Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Υποδομών Μιχάλης
συμπληρωθεί ο στόχος των 15.000 υποχρεωτικών αποΧρυσοχοΐδης έχει δηλώσει ότι στις συγκοινωνίες δεν
μακρύνσεων για την διετία 2013-2014.
μπορεί να προχωρήσει σε νέες απολύσεις για να μην
Εντός της κυβέρνησης εκφράζονται ήδη διαφωνίες για
καταρρεύσουν οι υπηρεσίες και έχει ζητήσει νέες προτο ποιοι και από πού θα πρέπει να φύγουν και δεν αποσλήψεις προσωπικού
κλείεται να υπάρξει κόντρα για το θέμα αυτό.
Οι υπόλοιπες 2.610 απολύσεις που απομένουν για
Με βάση τα στοιχεια απολύσεις πρέπει να γίνουν στα
τον στόχος των 15.000 θα προκύψουν :
υπουργεία Υποδομών, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυαπό ένα μικρό τμήμα των υπαλλήλων που βρίσκονται
ξης και Παιδείας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα έχουν
σε καθεστώς διαθεσιμότητας-κινητικότητας και δεν θα
-μέχρι στιγμής - ακουσθεί, οι 5.500 απολύσεις θα προπετύχουν τη μετακίνησή τους σε άλλη υπηρεσία του
έλθουν από τέσσερις δεξαμενές οι οποίες είναι:
δημοσίου τομέα, μέχρι τη λήξη της οκτάμηνης παραμοΟι 1.800 συμβασιούχοι, οι οποίοι εργάζονταν με προνής τους στο πρόγραμμα
σωρινές διαταγές και με τελεσίδικες δικαστικές αποφάαπό τους ελέγχους που διεξάγονται για παράνομες
σεις, τέθηκαν πλέον εκτός Δημοσίου. Ο συνυπολογισμός
μετατροπές συμβάσεων από ορισμένου χρόνου σε αορίτων απομακρυθέντων με δικαστικές αποφάσεις αποτεστου χρόνου, από την εκδίκαση των πειθαρχικών υπολεί ακόμα στοιχείο διαπραγμάτευσης μεταξύ της ελληνιθέσεων και από τους ελέγχους που διεξάγονται από το
κής κυβέρνησης και της τρόικας
Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για τον εντοπισμό
Συνολικά 1.050 υπάλληλοι από την μείωση των
υπαλλήλων που έχουν διοριστεί και εργάζονται, έχοντας
δομών σε φορείς των υπουργείων Υποδομών, Πολιτικάνει χρήση πλαστών πιστοποιητικών.
σμού και Αγροτικής Ανάπτυξης όπως προβλέπει το

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ

Νεκρός 20χρονος όταν Ι.Χ.
«καρφώθηκε» σε μπαλκόνι κατοικίας

Τραγωδία εκτυλίχθηκε
στο Μενίδι όταν όχημα
με τρία νεαρά παιδιά εξετράπη της πορείας του,
με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 20χρονος και
τα λοιπά δύο παιδιά να
μεταφερθούν
σοβαρά
τραυματισμένα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες π ληροφορίες, στις
03.45 περίπου, τα ξημερώματα της Τρίτης, το αυτοκίνητο με τους τρεις

νεαρούς εκινείτο επί της
οδού Θρακομακεδόνων,
στις Αχαρνές, και για
άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, εξετράπη
της πορείας του και
«καρφώθηκε» σε μπαλκόνι κατοικίας!
Η σύγκρουση ήταν
τόσο σφοδρή, που ένας
20χρονος έχασε τη ζωή
του και οι άλλοι δύο
τραυματίστηκαν, σοβαρά.
Σχετική έρευνα διεξάγεται από την Τροχαία.

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ & ΤΗΣ “PRAKSIS”

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014

ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ

«Ενημερώσου και Εξετάσου
για την Ηπατίτιδα Β»

Από 13 έως 17 Νοεμβρίου στο Κέντρο του Ασπρόπυργου,
στα Νεόκτιστα και στην Γκορυτσά (10:00 – 13:00).

Μ

ε δεδομένο
ότι, η “Ηπατίτιδα Β” είναι
ένας από τους κυριότερους παράγοντες ηπατοπάθειας στην Ελλάδα, με πάνω από
300.000 ανθρώπους
χρόνια νοσούντες απ΄
αυτήν,
ο
Δήμος
Ασπροπύργου
σε
συνεργασία με την
Οργάνωση PRAΚSIS,
οργανώνει ειδική ενημερωτική δράση, από
13 έως 17 Νοεμβρίου,
σε τρία σημεία της
πόλης.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου, ειδικό
Ιατρικό και Νοσηλευτικό Συνεργείο, θα βρίσκεται
στο κτίριο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, του Δήμου, στο πρώην Πολιτιστικό Κέντρο,
στη συνοικία «Γερμανικά», κοντά στο Δημοτικό
Στάδιο Ασπροπύργου.
Θα διανείμει ενημερωτικά έντυπα, για τους τρόπους μετάδοσης και προφύλαξης, σε εφτά (7)
γλώσσες, και στη συνέχεια όσοι επιθυμούν θα
υποβάλλονται -ανώνυμα και δωρεάν- σε ένα γρήγορο τεστ διάγνωσης της ασθένειας, το οποίο δίνει
αποτέλεσμα εντός δεκαπέντε (15) λεπτών.
Η εξόρμηση των ειδικών Ιατρών και Νοσηλευτών, που γίνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Ήπατος (Ε.Ε.Μ.Η.) και
την υποστήριξη της ¨Bristol Myers Squibb¨, θα
συνεχιστεί την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου

ΘΡΙΑΣΙΟ - 3

Ώριμες και τεκμηριωμένες
προτάσεις για να
εγκριθούν έργα
αντιπλημμυρικής θωράκισης
Συνέστησε κατά την
επίσκεψή της στον δήμο Αχαρνών
η Ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη

Ε

(10:00-13:00), στο Κλειστό Αθλητικό Κέντρο της
συνοικίας ¨Νεόκτιστα¨, και τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου στο Ιατρείο του Γ΄ ΚΑΠΗ, στην Γκορυτσά, τις
ίδιες ώρες (10:00-13:00).
Υπενθυμίζεται ότι, για την πρόληψη – αντιμετώπιση της Ηπατίτιδας Β΄, υπάρχει εμβόλιο, που
είναι υποχρεωτικό στα βρέφη, και συνιστάται στις
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, που είναι -μεταξύ
άλλων- τα άτομα με πολλούς ερωτικούς συντρόφους, οι χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών
ουσιών, οι επαγγελματίες υγείας, ή τα νεογνά διαγνωσμένων μητέρων.
Το εμβόλιο, μπορεί κανείς να το κάνει σε όλα τα
δημόσια Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας, μετά
από συνταγογράφηση Ιατρού. Περαιτέρω πληροφορίες δίδονται από την Κοινωνική Λειτουργό του
Δήμου, κ. Βίκυ Θεοδοσίου, στο τηλ.: 210-5573978.

πίσκεψη στον πλημμυροπαθή Δήμο Αχαρνών
π ραγματοποίησε η Ευρωβουλευτής Μαρία
Σπυράκη αποδεχόμενη την πρόσκληση του
Δημάρχου Γιάννη Κασσαβού.
Η Ευρωβουλευτής ενημερώθηκε πλήρως από τον
Δήμαρχο και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Θανάση
Κατσιγιάννη για τα προβλήματα που προέκυψαν από
την έντονη βροχόπτωση, καθώς και για τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που απαιτούνται, ώστε να μην
πνιγεί ξανά ούτε η πόλη των Αχαρνών, αλλά ταυτόχρονα ούτε και οι όμοροι Δήμοι.
Η κ. Σπυράκη με την σειρά της πρότεινε τρόπους
όπου μπορούν τα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης να
χρηματοδοτηθούν μέσω Ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ
δεσμεύτηκε πως θα βοηθήσει από την θέση που κατέχει
ώστε άμεσα τα έργα που θα προταθούν από τον Δήμο
να ενταχθούν σε συγκεκριμένα προγράμματα, αλλά ταυτόχρονα θα κάνει γνωστό το πρόβλημα και στο Ευρωκοινοβούλιο. Φυσικά τόνισε πως ακόμη και στην Ευρώπη τα χρήματα δεν πέφτουν από τον ουρανό, αλλά χρειάζονται ώριμες και τεκμηριωμένες προτάσεις, για να
εγκριθούν και να προχωρήσουν τα έργα.
Ήδη η Τεχνική Υπηρεσία ετοιμάζει τον φάκελο των
προτάσεων όπου θα κατατεθούν σε όλους τους αρμόδιους φορείς που ενδέχεται να χρηματοδοτήσουν την
κατασκευή τους.

Στη λειτουργία Κοινωνικού μαγειρίου για οικογένειες
με βιοποριστικά προβλήματα

Προχωρά η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Φυλής

Στην υλοποίηση μιας
φιλόδοξης αλλά εξαιρετικής προσπάθειας, η
οποία στοχεύει στην
ουσιαστική βοήθεια οικογενειών που έχουν ανάγκη, προχωρούν η Κοινωφελής Επιχείρηση του
Δήμου Φυλής και ο πρόεδρός της Γκίκας Χειλαδάκης. Η δημιουργία του
Κοινωνικού Μαγειρείου
που έθεσε ως πρώτο του
στόχο από την στιγμή που πέρασε το κατώφλι της
ΚΕΔΗΦ βρίσκεται ήδη προ των πυλών, γεγονός που
τον γεμίζει δύναμη και αισιοδοξία για την συνέχεια…
Το Κοινωνικό Μαγειρείο που ετοιμάζεται να υλοποιήσει η Κοινωφελής Επιχείρηση θα στηρίζεται, κατά
βάση, στον εθελοντισμό και στην αρωγή τόσο των βιοτεχνών και επαγγελματιών της περιοχής, όσο και του

απλού κόσμου. Σημαντικό ρόλο, σύμφωνα με τον κ.
Χειλαδάκη, θα παίξουν επίσης Σύλλογοι και Φορείς.
«Ευελπιστούμε στη βοήθεια των συλλόγων και των
εθελοντών, γιατί πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια που μας αφορά όλους. Μέσα από τη δική
τους παρέμβαση, υπόδειξη και ανιδιοτελή προσφορά
θα μπορέσουμε να κρατήσουμε ως δήμος την αλυσίδα αλληλεγγύης που μας δένει με τους δημότες μας»
τονίζει.
Ο εξοπλισμός, πάνω στον οποίο θα στηθεί το Κοινωνικό Μαγειρείο υπήρχε από το παρελθόν στην Επιχείρηση (επαγγελματικές κουζίνες, πλυντήρια, ηλεκτρικές συσκευές κ.λ.π) ενώ ήδη εθελοντές επαγγελματίες
καταγράφουν και αξιολογούν τι χρειάζεται επιπλέον για
να λειτουργήσει. Στη συνέχεια, θα ζητηθεί βοήθεια – και
πάλι από επαγγελματίες της περιοχής – για την προμήθειά των μηχανημάτων που απαιτούνται.
«Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, ούτε θα κάνουμε
τίποτε περισσότερο από το να ακολουθήσουμε την
πεπατημένη των κοινωνικών σωματείων.

Το μοναδικό επιπλέον στοιχείο θα είναι πως ότι γίνει,
θα γίνει με ακόμα μεγαλύτερη διακριτικότητα» σημειώνει ο κ. Χειλαδάκης και προσθέτει: «Ως Κοινωφελής
Επιχείρηση, υπάρχει εμπειρία στη διαχείριση ανάλογων καταστάσεων και, κυρίως, υπάρχει ένα εξαιρετικό
ανθρώπινο δυναμικό που τρέχει ακατάπαυστα να υλοποιήσει το όραμά μας. Έχουμε όλοι ζήλο, πιστεύουμε
στη δύναμη της αλληλεγγύης και είμαστε αποφασισμένοι να την κάνουμε πράξη».
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ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Να σημειωθεί ότι την πρηγούμενη Παρασκευή προκαταρκτική εξέταση για τις
καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν
στις 24/10 τη Δυτική Αττική διέταξε -μετά
την παράδοση των σχετικών αναφορών
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας- ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Αθηνών, Ηλίας Ζαγοραίος.

Επιδόματα ύψους 97.000 ευρώ για τους
πλημμυροπαθείς σε Φυλή και Αχαρνές

Τ

ΠΑΡΝΟΥΝ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΙ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ

α πρώτα επιδόματα ύψους 586 στους πλημμυροπαθείς, δόθηκαν χθες από τη Γενική
Γραμματεία Πρόνοιας του υπουργείου Εργασίας μέσω των 6 δήμων που επλήγησαν από την
πρόσφατη θεομηνία. Το συνολικό ποσό που θα
δοθεί φθάνει τα 304.667 ευρώ.

Αντικείμενο της εισαγγελικής έρευνας
είναι να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί
αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα σε
δύο περιπτώσεις:
α) Την πλημμύρα του υπογείου σε σούπερ
μάρκετ στο Ίλιον και
β) την πλημμύρα του υπογείου στο Κλειστό Περιστερίου «Ανδρέας Παπανδρέου»
στο Περιστέρι.
Την έρευνα θα συντονίσει η εισαγγελέας
Περιβάλλοντος, Καλλιόπη Θεολογίτου.
Το χρονικό της καταστροφής

Οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί αφορούν τους
δήμους Ιλίου 73368 ευρώ, Αγίων Αναργύρων –
Καματερού 70433 ευρώ, Φυλής 63390 ευρώ, Περιστερίου 44021ευρώ, Πειραιά 20000 ευρώ και Αχαρνών 33455 ευρώ.
Έχουν κατατεθεί αιτήματα για έκτακτο
βοήθημα από τους δήμους Αγίας Βαρβάρας,
Ασπροπύργου, Κορυδαλλού και Νίκαιας-Ρέντη,

Επίσης έχουν κατατεθεί αιτήματα για έκτακτο βοήθημα από πέντε ακόμη δήμους και συγκεκριμένα
τους δήμους Αγίας Βαρβάρας, Ασπροπύργου,
Κορυδαλλού και Νίκαιας Ρέντη, συνολικού ύψους
75116 ευρώ,
Εντωμεταξύ, οι δήμοι της Δυτικής Αθήνας (Αιγάλεω, Περιστέρι, Ίλιον, Χαϊδάρι, Αγ. Ανάργυροι-Καματερό, Αγ. Βαρβάρα, Πετρούπολη) σε συνάντηση

που είχαν με τον αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας
Σπύρο Τζόκα, συμφώνησαν στην ανάγκη εκπόνησης συνολικού αντιπλημμυρικού σχεδιασμού.
Ο σχεδιασμός θα ξεκινά από την ανάσχεση των
υδάτων στο όρος Αιγάλεω και το Ποικίλο Όρος και
θα ολοκληρώνεται με την απορροή και τη διοχέτευσή τους στον Κηφισό ποταμό ή τον κόλπο του Σκαραμαγκά, κατέληξαν.
Ειδικότερα, στη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν επίσης η αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και
Δικτύων Βασιλική Λάσκαρη, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Θοδωρής Σχινάς και ο πρόεδρος του ΑΣΔΑ (Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής
Αθήνας) Ανδρέας Μποζίκας, καταγράφηκαν τα έργα
που είναι αναγκαία και σε προτεραιότητα.
Συνομολογήθηκε η σημασία εκπόνησης μελετών
και για έργα που αποτελούν μέρος του συνολικού
σχεδιασμού, ως σημειακές παρεμβάσεις άμεσης
υλοποίησης.
Αποφασίστηκε ο συντονισμός από την Περιφέρεια
των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (Περιφέρεια, ΑΣΔΑ,
δήμοι) προκειμένου να υλοποιηθούν οι συγκεκριμένες πολιτικές. Και αποτιμήθηκε η πρόοδος των
αυτοψιών και των διαδικασιών αποζημιώσεων των
πληγέντων.

Συνάντηση του προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη και αναπληρωτή υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης Π. Κουκουλόπουλο
Αντικείμενο της συζήτησης θέματα που απασχολούν τους Δήμους και σχετίζονται με τα βοσκοτόπια

Π

ραγματοποιήθηκε το απ όγευμα
της 3ης Νοεμβρίου 2014 συνάντηση του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Γ.
Πατούλη με τον Αναπληρωτή Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.
Π. Κουκουλόπουλο.
Στην συνάντηση παρευρέθησαν επίσης οι Δήμαρχοι Αμφιλοχίας κ. Α. Κοιμήσης, Δομοκού κ. Δ. Τζιαχρήστας , Σιθωνίας κ. Ι. Τζίτζιος και Ηράκλειας Σερρών

κ. Κ. Κοτσακιαχίδης,
καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μ.
Κορασίδης.
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η συζήτηση
θεμάτων αρμοδιότητας του
ΥΠ.Α.Α.Τ που απασχολούν τους Δήμους της
Περιφέρειας και κυρίως
αυτό που αφορά τους
βοσκότοπους.
Απ ό τον Αναπ ληρωτή
Υπουργό κ. Π. Κουκουλόπουλο επισημάνθηκε ότι το ΥΠ.Α.Α.Τ. προσβλέπει
στην συνεργασία τόσο με το νέο Προεδρείο της Κ.Ε.Δ.Ε. όσο και με τις τοπικές
αρχές των Καλλικρατικών Δήμων, για
την υποστήριξη της προσπάθειας ανάπτυξης της υπαίθρου στην νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Περίοδο όπου ο πρωτογενής τομέας
καλείται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο

στην αναπ τυξιακή π ροσπάθεια της
χώρας μας.
Από την πλευρά του Προέδρου της
Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Γ. Πατούλη επιβεβαιώθηκε
καταρχήν η πρόθεση για διαρκή συνεργασία, που έχει ως στόχο την ανάπτυξη
των τοπικών κοινωνιών και τη βελτίωση
του εισοδήματος των πολιτών της Περιφέρειας στην προκειμένη περίπτωση.
Επισήμανε τα άμεσα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι Δήμοι σχετικά με τους
τοπικούς ΤΟΕΒ για το αρδευτικό νερό
καθώς και την αξιολόγηση των επιλέξιμων εκτάσεων των βοσκοτόπων που
διανέμονται στους κτηνοτρόφους και
ζήτησε να δοθούν άμεσες λύσεις σε
αυτά.
Ειδικά για το δεύτερο θέμα ζητήθηκε η
υποστήριξη για την σωστή αποτύπωση
των επιλέξιμων εκτάσεων που διανεμήθηκαν στους κτηνοτρόφους ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα κατανομής που παρουσιάσθηκαν.

Παράλληλα για το ίδιο θέμα, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. έθεσε επιτακτικά το
ζήτημα της άμεσης αποζημίωσης των
δικαιούχων που έχουν προκύψει από
την κατανομή αυτή, λαμβάνοντας τη διαβεβαίωση του Αν. Υπουργού ότι το ζήτημα θα διευθετηθεί εντός των επόμενων
ημερών.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων δήλωσε ότι οι
ψηφιακές πληροφορίες του ΟΠΕΚΕΠΕ
είναι στην διάθεση των τοπικών αρχών,
μαζί με την προτάσεις για καλύτερη αξιολόγηση και κατανομή βοσκότοπων μεταξύ όμορων Δήμων.
Επίσης ενημέρωσε τον Πρόεδρο της
Κ.Ε.Δ.Ε. ότι από το 2015, με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ που περιέχει το νέο
ορισμό για τα βοσκοτόπια, καθώς και την
ψήφιση σχετικής τροπολογίας από την
ελληνική Βουλή, θα μπορεί να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το πρόβλημα με
τους επιλέξιμους βοσκότοπους.
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ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Εγκαινιάστηκε το Κέντρο
Καταχώρησης Ληξιαρχικών Πράξεων

Π

αρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Αργύρη Ντινόπουλου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Κέντρου Καταχώρησης Ληξιαρχικών Πράξεων της GLOBO Technologies που εντάσσεται στα πλαίσια του έργου
«Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων».
Στα εγκαίνια το παρών έδωσε ο Δήμαρχος Αχαρνών
Γιάννης Κασσαβός, όπου ενημερώθηκε εκτενώς από
τους υπευθύνους για το έργο που θα διευκολύνει σε
πολύ μεγάλο βαθμό τους δημότες κατά τις συναλλαγές
τους με τον Δήμο.
Η ψηφιοποίηση του Ληξιαρχείου, όπως δήλωσε στον
Υπουργό ο Δήμαρχος Αχαρνών, ειδικά για έναν από
τους πιο πολυπληθείς Δήμους της χώρας, όπως είναι οι
Αχαρνές, ήταν επιτακτική ανάγκη εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ τόνισε πως όλοι οι ΟΤΑ είναι αναγκαίο να
εκσυγχρονιστούν, εντάσσοντας την τεχνολογία στο
τομέα των υπηρεσιών για την καλύτερη και κυρίως
ταχύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.

Παραδίδεται μέσα στο Δεκέμβρη

το 10ο Δημοτικό Σχολείο στη Δροσούπολη

Το νέο σχολικό συγκρότημα ελέγχθηκε από Κλιμάκιο Ελέγχου Δόμησης, και κατ΄ αποκλειστική αρμοδιότητα
του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθεί ο εξοπλισμός του, η τοποθέτηση διδακτικού προσωπικού
και η απόφαση για το χρόνο μεταφοράς των μαθητών στο νέο σχολείο

Π

αραδίδεται, το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, από τον κατασκευαστή στην Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Φυλής το 10ο Δημοτικό
Σχολείο. Το νεόκτιστο σχολικό σχολικό κτίριο, που βρίσκεται στη Δροσούπολη, λύνει το χρόνιο πρόβλημα
υπερκορεσμού και συνεπώς της δυσλειτουργίας του
1ου, του 6ου και του 7ου Δημοτικού σχολείου Άνω Λιοσίων.
Το νέο σχολικό συγκρότημα ελέγχθηκε από Κλιμάκιο
Ελέγχου Δόμησης, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Θανάση Σχίζα και του Αναπληρωτή
Δημάρχου Πολεοδομίας Νίκου Χατζητρακόσια και
πήρε, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014, την έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
Μετά την παράδοση του κτιρίου και κατ΄ αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθεί η επίπλωση και ο εξοπλισμός του, η τοποθέτηση διδακτικού προσωπικού, και η απόφαση για το
χρόνο μεταφοράς των μαθητών στο νέο σχολείο.

Χρήστος Παππούς.
Επόμενος στόχος μας είναι η δρομολόγηση
της κατασκευής του 8ου Δημοτικού στη Ζωφριά,
όπου παρατηρείται αντίστοιχο πρόβλημα.

«Η οικονομική κατάσταση του Δήμου είναι κρίσιμη, αφού
αγωνίζεται να εξασφαλίσει τη μισθοδοσία των εργαζομένων
και τα στοιχειώδη λειτουργικά του έξοδα. Όμως επειδή η
Παιδεία είναι η μεγάλη μας προτεραιότητα, δώσαμε όλες
μας τις δυνάμεις για τη ολοκλήρωση του 10ου Δημοτικού
Σχολείου, που αποτελεί προϋπόθεση για την αποσυμφόρηση τριών σχολείων του Δήμου.

Η Υπεύθυνη ελέγχου δόμησης κ. Στρατιώτη από το
κλιμάκιο ελέγχου κατά την αυτοψία. Τη συνοδεύουν
οι κύριοι Σχίζας, Χατζητρακόσιας και Χατζόπουλος

Το νέο σχολικό συγκρότημα

Καταφέραμε να ξεπεράσουμε τα οικονομικά εμπόδια,
κάναμε τις απαραίτητες αλλαγές στα σχέδια, πήραμε την
έγκριση από το κλιμάκιο ελεγκτών δόμησης και τώρα περιμένουμε να το παραλάβουμε» δήλωσε Αντιδήμαρχος ΤεχνιΕπόμενος στόχος μας είναι η δρομολόγηση της κατα- κών Υπηρεσιών και Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Ζεφυσκευής του 8ου Δημοτικού στη Ζωφριά, όπου παρατηρείται ρίου, Θανάσης Σχίζας.
αντίστοιχο πρόβλημα. Δώσαμε στον κόσμο την υπόσχεση
«Η ίδρυση του συγκεκριμένου σχολείου αποφασίστηκε
ότι θα εξακολουθήσουμε να είμαστε η διοίκηση των έργων από το Υπουργείο Παιδείας το Μάιο του 2011.Κάναμε μεγάκαι σκοπεύουμε να τηρήσουμε την υπόσχεσή μας», τόνισε λο αγώνα στην Ένωση Γονέων για τη δημιουργία του αλλά
ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς.
συναντούσαμε στασιμότητα και αναποτελεσματικότητα.
«Το 10ο Δημοτικό Σχολείο ήταν το πρώτο θέμα με το Κινηθήκαμε συντονισμένα στην Πολεοδομία με την Τεχνική
οποίο ασχολήθηκα μόλις ανέλαβα τα καθήκοντά μου. Ήταν υπηρεσία και σύντομα θα έχουμε, επιτέλους, το 10ο Δημογια εμάς προτεραιότητα η ολοκλήρωση της κατασκευής του. τικό Σχολείο» σημείωσε ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Πολεοδομίας και Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων Νίκος Χατζητρακόσιας.
Το νέο συγκρότημα θα βελτιώσει σημαντικά με τη λειτουργία του το επίπεδο διδασκαλίας σε τρία σχολεία. Στο 1ο
Δημοτικό Σχολείο ΄Ανω Λιοσίων που σήμερα λειτουργεί με
18 τάξεις αντί των 12 προβλεπόμενων και 420 μαθητές. Στο
6ο Δημοτικό Σχολείο Λίμνης
που χρησιμοποιεί 2 προκατασκευασμένες αίθουσες ενώ 2
τάξεις λειτουργούν στη διαχωρισμένη αίθουσα εκδηλώσεων
και στο 7ο Δημοτικό που έχει
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Θανάσης Σχίζας και ο Αναπληρωτής
ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια
Δήμαρχος Πολεοδομίας Νίκος Χατζητρακόσιας με την επιβλέπουσα αρχιτέκτονα
των
μαθητών με 17 τάξεις αντί
του Δήμου κ.Μισαηλίδου και τον επιβλέποντα στα μηχανολογικά κ.Χατζόπουλο
των 12 προβλεπόμενων.
ελέγχουν ότι όλα είναι εντάξει λίγο πριν τον έλεγχο του κλιμακίου
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Στη συνέχιση προσφορών για την επαρκή κάλυψη των
αυξανόμενων αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Όλες τις εποχές του
χρόνου πολιτιστικές
εκδηλώσεις στο Ίλιον

Μ

ε μια βραδιά μυσταγωγίας άνοιξε η
αυλαία του πλούσιου προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων που
ετοίμασε ο Δήμος Ιλίου για τη χειμερινή περίοδο, με την ορχήστρα «Έμμετρον» να συνοδεύει τους τραγουδιστές Γιώργο Υδραίο,
Σοφία Μιχαηλίδη και Βάλια Τσιργιώτη σε έργα
Θεοδωράκη, Χατζιδάκι, Μαρκόπουλου και
άλλων σπουδαίων Ελλήνων Συνθετών, στο
Θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα
Μερκούρη».
Με γνώμονα την ανεκτίμητη αξία του Πολιτισμού, ο Δήμος Ιλίου στηρίζει κάθε καλλιτεχνική έκφραση που υπηρετεί αυτόν τον σκοπό
και προγραμματίζει πάντοτε δωρεάν ποιοτικές εκδηλώσεις, απαραίτητες για την ψυχική
ανάταση και ψυχαγωγία των πολιτών, μην
αφήνοντας κανέναν τομέα της ζωής στην
πόλη να ατονήσει.

Ο

δήμος Ελευσίνας με ανακοίνωσή
του επισημαίνει ότι το Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Δήμου βρίσκεται
στις προτεραιότητες της κοινωνικής του
πολιτικής και για την νέα αυτοδιοικητική
περίοδο.
Ξεκίνησε τη δραστηριότητα του με μικρό
αριθμό ωφελουμένων που στην πορεία της
λειτουργίας του αυξήθηκε δραματικά.
Σήμερα καλείται να εξυπηρετήσει 411 οικογένειες που αντιστοιχούν σε 1103 συνδημότες μας. Ενώ εβδομαδιαία το ποσοστό των
αιτήσεων ένταξης αυξάνεται ανησυχητικά.
Η οικονομική λειτουργία του Κοινωνικού
Παντοπωλείου στηρίζεται στη χρηματοδότηση του Δήμου, τις προσφορές φυσικών
προσώπων, εθελοντών και επιχειρήσεων,
με σημαντικότερη τη χορηγία της Εταιρείας

φωτό από παλιότερες δράσεις κοινωνικής προσφοράς

ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ
Στον αγιασμό του Παιδικού Σταθμό
της Λίμνης Άνω Λιοσίων

Τ

ις ευλογίες της εκκλησίας δέχθηκαν το πρωί της Τρίτης 4 Νοεμβρίου οι παιδαγωγοί, οι γονείς
και τα μικρά που έχουν βρει φιλόξενη
στέγη στον βρεφονηπιακό Σταθμό της
Λίμνης.

Αμέσως μετά τον Αγιασμό που τέλεσε ο
εφημέριος του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας πατήρ Κωνσταντίνος Τόλιας, το
λόγο πήρε ο Πρόεδρος των Παιδικών
Σταθμών Άνω Λιοσίων, Παναγιώτης
Καμαρινόπουλος.

Ο Πρόεδρος επανέλαβε και στον Παιδικό της Λίμνης, ότι πρωταρχικοί στόχοι της
νέας Διοίκησης είναι η εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών αλλά και
η δημιουργία ενός νέου, ώστε να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες
ανάγκες.
Πρόσθεσε επίσης, πως ένα από τα
επόμενα βήματα είναι η συνεργασία και
με άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου με
στόχο τη λειτουργία τμημάτων για μαζικό
αθλητισμό, εικαστικά τμήματα και άλλες
σημαντικές παιδαγωγικές δράσεις.

Ο κ. Παναγιώτης Καμαρινόπουλος, διαβεβαίωσε εκπαιδευτικούς
και γονείς, ότι η Διοίκηση του
Δήμου θα είναι στο πλευρό τους
και θα στηρίξει ολόπλευρα το
πολύτιμο έργο τους, που είναι η
ανατροφή και η διαπαιδαγώγηση του
νέου αίματος της πόλης.
Την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο
του Προέδρου επισημαίνοντας την έως
τώρα άψογη συνεργασία τους, εξέφρασαν κατά τις σύντομες ομιλίες τους, η
υπεύθυνη του βρεφικού Σταθμού της
Λίμνης κ. Ερασμία Χειλαδάκη, η υπεύθυνη του 1ου Παιδικού Σταθμού που συστεγάζεται με τα παιδιά της Λίμνης κ. Αθανασία Αγραφιώτη, αλλά και η Διευθύντρια
του Νομικού Προσώπου των Παιδικών
Σταθμών κ. Ιωάννα Σταθοπούλου που
επεσήμανε πως ο Παιδικός Σταθμός είναι

Ελληνικών Πετρελαίων, η
οποία ανέρχεται στο ποσό των
3.000 ευρώ μηνιαίως ή 36.000
ευρώ ετησίως.
Ο Δήμος Ελευσίνας ευχαριστεί τους χορηγούς για την
ανταπόκριση και την κοινωνική
τους ευαισθησία και προσβλέπει στη συνέχιση των χορηγιών για την επαρκή και αξιοπρεπή κάλυψη των διαρκώς
αυξανόμενων κοινωνικών αναγκών.

η προέκταση της αγκαλιά των γονιών
και ένας από τους πιο σημαντικούς σταθμούς στην ζωή των παιδιών.
Τις ευχές τους για μια καλή παιδαγωγική χρόνια έδωσαν επίσης, ο Πρόεδρος
της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
και Αναπληρωτής Δήμαρχος Πολιτισμού,
Δημήτρης Τσίγκος, η Αναπληρώτρια
Δήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών Τζένη
Μπάρα, ο επικεφαλής της Λαϊκής
Συσπείρωσης του Δήμου Φυλής Δημήτρης Τσιουμπρής και η Τοπική Σύμβουλος Άνω Λιοσίων Λία Καψή.

Αμέσως μετά τις ομιλίες ακολούθησε
κέρασμα στον φιλόξενο αύλειο χώρο του
Παιδικού της Λίμνης, ενώ σε όλα τα παιδιά μοιράστηκε ένα υπέροχο ποίημα της
Diana Loomans, με… αποδέκτες τις
μαμάδες τους αλλά και όλους εμάς…
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Ξ

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΡΑΜΠΩΝ ΓΙΑ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΑΜΕΑ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

εκίνησε η εργολαβία του έργου που αφορά τη διαμόρφωση ραμπών στον
δήμο Ελευσίνας και στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης και της διέλευσης των ΑΜΕΑ.
Συνολικά θα δημιουργηθούν 46 ράμπες ξεκινώντας από τις οδούς Δήμητρος,
Βενιζέλου & Χατζηδάκη.
Να τονίσουμε ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις ανήκουν στα μέτρα εκείνα που
καθορίζουν ένα φιλικό και ασφαλές περιβάλλον, απαραίτητο για την ποιότητα
ζωής όλων των μελών της κοινωνίας, αναβαθμίζουν την πόλη και της προσδίδουν αξία. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι τα Άτομα με Αναπηρία αποτελούν το 10%
του γενικού πληθυσμού και στο ποσοστό αυτό εντάσσονται τα άτομα με: - κινητικές αναπηρίες - Αισθητηριακές (οπτική, ακουστική - Νοητική αναπηρία.

ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ BOHΘΕΙΑ ΠΟΥ
ΔΙΝΕΙ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Έ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΥΠΟΨΗ κ. ΚΑΛΥΜΝΑΚΗ

Βεβαίως τα καταφέρατε!
Αγαπητέ κύριε Καλυμνάκη θα θέλαμε να διαβιβάσετε σε
όλους τους εθελοντές σας τις ευχαριστίες όλων μας μαζί με την
αγάπη των οικογενειών μας και τα φιλιά των παιδιών μας.
Θέλουμε να γνωρίζετε ότι με την τεράστια προσπάθεια που
κάνατε καταφέρατε να συγκεντρώσετε μεγάλη ποσότητα τροφίμων με τα οποία θα καλύψουμε τις καθημερινές ανάγκες του
Κέντρου αλλά και πολλών οικογενειών μας για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
Τέτοιες εκδηλώσεις αγάπης είναι που μας δίνουν κουράγιο
και αισιοδοξία σε τόσο δύσκολούς καιρούς να μπορούμε να
συνεχίσουμε το έργο μας και να στηρίζουμε οικογένειες που
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης.
Ευχόμαστε να σας έχουμε κοντά μας από δω και στο εξής και
μέσα από τη συνεργασία μας να επωφεληθούν όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται. Ευχαριστούμε θερμά!
Με εκτίμηση
Για το Διοικ. Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Χαρ. Πυρουνάκης

5,5 εκ. ευρώ στις
περιφέρειες
για επιδόματα στους
νεφροπαθείς

Τ

ο ποσό των 5.583.381
ευρώ κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας για την
καταβολή του διατροφικού επιδόματος για το μήνα Οκτώβρη σε
δικαιούχους.
Ειδικότερα το επίδομα καταβάλλεται στους κατά νόσο δικαιούχους
νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος,
πνευμόνων και μυελού των οστών
καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς.
Να σημειωθεί ότι οι περιφέρειες
θα πρέπει έως τις 28 Νοεμβρίου

να κοινοποιήσουν στο υπουργείο
Εσωτερικών τον αριθμό των δικαιούχων καθώς και τα ποσά που
απαιτούνται για την κάλυψη του
επιδόματος για το μήνα Νοέμβριο,
προκειμένου να επιχορηγηθούν
αναλόγως.

Ημερομηνία λήξης των αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014.

Εγγραφές απόρων στην Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου Φυλής

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ TOY ΚΕΝΤΡOY ΑΓΑΠΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

να έγγραφο ευχαριστήριο, που φυσικά απευθύνεται σε
όλους όσους βοήθησαν να επιτευχθεί με επιτυχία ένας
ιερός σκοπός, έφθασε από τον πρόεδρο της Φιλικής
Φωλιάς Χαρ. Πυρουνάκη στους ανθρώπους του Συλλόγου Εθελοντών Θριασίου Πεδίου, που επί δύο ημέρες έδωσαν τη ψυχή τους
στη συγκέντρωση τροφίμων για τα παιδιά του Κέντρου Αγάπης.
Ενδεικτικό της εκπληκτικής αυτής προσπάθειας είναι το γεγονός ότι
μόνο έξω στο SUPER MARKET ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ γέμισαν χάρη
στην αγάπη και την προσφορά του κόσμου της Ελευσίνας επτά
καρότσια με βασικά είδη διατροφής.
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Ξ

εκίνησαν από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014 οι εγγραφές απόρων στην
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
Φυλής. Ημερομηνία λήξης των αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται προκειμένου
να οριστούν οι ωφελούμενοι δημότες για τις διατακτικές που θα διανεμηθούν για τις γιορτές των
Χριστουγέννων.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για να είναι κάποιος δικαιούχος, είναι να έχει κάρτα ανεργίας σε
ισχύ πάνω από ένα χρόνο (μακροχρόνια άνεργοι όλα τα μέλη της οικογένειας) ή να είναι χαμηλοσυνταξιούχος. Το εισοδηματικό κριτήριο που
έχει οριστεί είναι τα 6.000 ευρώ, προσαυξημένο
κατά 20% για κάθε μέλος της οικογένειας και
50% σε περίπτωση που κάποιο μέλος είναι
ΑμεΑ ή αν πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια.
Διευκρινίζεται πως είναι απαραίτητο να επανεγγραφούν και οι ήδη εγγεγραμμένοι στην Κοινωνική Υπηρεσία, διότι πρέπει να ανανεώσουν
κάποια δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα
όπως πχ. το καινούριο εκκαθαριστικό της εφορίας ή ανανεωμένη την κάρτα ανεργίας τους.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή
(απλές φωτοτυπίες):

Φωτοτυπία ταυτότητας
Αντίγραφο Ε1
Αντίγραφο Ε9
Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης
Εκκαθαριστικό για τα εισοδήματα του 2013 (Φορολογική
Δήλωση 2014)
Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας
ή βεβαίωση ΟΑΕΔ
Πρόσφατος
λογαριασμός
ΔΕΗ, ΟΤΕ ή νερού
Επιπλέον
δικαιολογητικά
ζητούνται ανά περίπτωση, για
αυτό και είναι απαραίτητη η επιτόπια επίσκεψη
στην Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του
Δήμου Φυλής (Δημαρχείου 11Β, Πλατεία
Ηρώων, Άνω Λιόσια) στον 1ο όροφο.
Αποσαφηνίζεται πως η συγκεκριμένη οικονομική βοήθεια δίνεται από το Δήμο Φυλής δύο
φορές το χρόνο, όπως προβλέπεται από τη κείμενη νομοθεσία, κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα
και δεν πρόκειται για μηνιαίο επίδομα.
Σε περίπτωση που κάποια οικογένεια οριακά
χάνει το δικαίωμα ένταξης σε κάποια από τις
παραπάνω περιπτώσεις πχ. έχει κάρτα ανεργίας χρονικής διάρκειας μικρότερης του έτους ή
χάνει για λίγο τα εισοδηματικά κριτήρια, μπορεί
να εγγραφεί στη λίστα για την παροχή τροφίμων
όπου ήδη είναι καταγεγραμμένες 1.900 οικογένειες.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΑΠΟΡΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΤΡΙΤΗ 16
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Κάρτα ανεργίας > ενός έτους
+
Εισόδημα (έτους 2013): 6.000 € + 1.200 € /
μέλος της οικογένειας*
*αυξημένα όρια για ΑμεΑ & μονογονεϊκές οικογένειες

ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ
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τ α ρημαγμένα κτήρια του π ρώ ην
Βασιλικού Κτήματ ος σ το Τατόι

Θα διατεθεί κονδύλι
ύψους 70.000 ευρώ

Μ

ε μεγάλη ικανοποίηση ο Σύλλογος
Φίλων Κτήματος Τατοΐου ενημερώθηκε
για την απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού να προχωρήσει σε άμεσα σωστικά έργα σε
κτήρια του πρώην Βασιλικού Κτήματος, για να τα
προστατεύσει από την περαιτέρω φθορά.
Με κονδύλι ύψους 70.000 ευρώ, περίπου, η
Εφορία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής (ΕΝΜΑ) έχει
ξεκινήσει ήδη άμεσα σωστικά έργα στα κτήρια του
Οινοποιείου και στην οικία αρχικηπουρού ενώ
ξεκίνησε παράλληλα η αλλαγή της στέγης του κοιμητηριακού Ναού της Αναστάσεως.

Σ

To oινοποιείο.
Έργα και παρεμβάσεις θα γίνουν και σε άλλα
κτήρια του ιστορικού πυρήνα. Σημειώνουμε εδώ
ότι τα κτήρια της οικίας αρχικηπουρού, το βουτυροκομείο και το οινοποιείο βρίσκονται σε στάδιο

κατάρρευσης και οι σωστικές παρεμβάσεις κρίνονται απαραίτητες.
Ο Σύλλογος Φίλων Κτήματος Τατοΐου, ο οποίος
συντάσσεται πλήρως με τις πρωτοβουλίες αυτές,
ανακοίνωσε ότι από την στιγμή που απομακρυνθούν τα υλικά κατάρρευσης από το κτήριο του
Οινοποιείου θα είναι έτοιμος να αναθέσει την
μελέτη αποκατάστασης του κτηρίου. Η μελέτη
αποκατάστασης θα γίνει από το αρχιτεκτονικό
γραφείο Altera Pars με αποκλειστική χρηματοδότηση του Συλλόγου.
Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Φίλων Κτήματος
Τατοΐου αναφέρει: «Χαιρόμαστε που η πολιτεία
μετά από χρόνια αδιαφορίας λαμβάνει ουσιαστικά
μέτρα προστασίας και διάσωσης του πρώην
Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου και θα σταθούμε
ουσιαστικός αρωγός σε όλη αυτή την προσπάθεια. Είναι πλέον σαφές ότι το υπουργείο Πολιτισμού είναι ο μοναδικός από τους 10 και πλέον
φορείς τους δημοσίου τομέα που παράγει ουσιαστικό έργο στο πρώην Βασιλικό Κτήμα.

Οικία αρχικηπουρού.
Οι θλιβερές καταστάσεις που λαμβάνουν χώρα
κάθε μέρα σε αυτό το στολίδι της Αττικής γης είναι
καιρός να αντιμετωπιστούν με σοβαρότητα και
συνεργασία. Καλούμε όλους όσους σήμερα καθορίζουν την τύχη του κτήματος να αναλάβουν τις
ευθύνες που τους αναλογούν.
Εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες για την νέα εξέλιξη στο Τατόι στην γενική γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού, κα Λίνα Μενδώνη, στον προϊστάμενο της ΕΝΜΑ, κ. Ορέστη Βαβατσιούλα,
καθώς και στο προσωπικό της ΕΝΜΑ».

Συντονισμένες ενέργειες στον δήμο Μεγαρέων
Για την εδραίωση ενός ευρέος φάσματος ανακύκλωσης

υνεχίζεται στον δήμο
Μεγαρέων η ολοκλήρωση συντονισμένων ενεργειών ώστε να
υπάρξει αναβάθμιση και
ουσιαστική εφαρμογή των
διαδικασιών ανακύκλωσης
στις πόλεις των ορίων του
για κάθε κατηγορία ανακυκλώσιμων υλικών.

Όπως έγινε γνωστό από
τη νέα Δημοτική Αρχή, έχει
ήδη επιτευχθεί η χορηγία
ενός σύγχρονου απορριμματοφόρου ανακύκλωσης, 150
μπλε κάδων, καθώς και
σημαντικών ποσοτήτων επικοινωνιακού υλικού, από την
"Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης". Και
σύντομα, θα ακολουθήσουν
και άλλες χορηγίες.
Επόμενη επιδίωξη της
Δημοτικής Αρχής- όπως
αναφέρει ανακοίνωσή της,
είναι η υλοποίηση δράσεων
ανακύκλωσης για ηλεκτρικές

και ηλεκτρονικές συσκευές,
λαμπτήρες κλπ.
Για το σκοπό αυτό έχουν
ήδη δρομολογηθεί σχετικές
επαφές με αρμόδιες εταιρίες,
πάντα με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά
και την εξυπηρέτηση των
συμφερόντων του Δήμου και
των Δημοτών.
Σε δήλωσή του για το θέμα
της ανακύκλωσης, ο Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Σταμούλης,
τόνισε: Η ανακύκλωση έχει
άμεσα θετικές συνέπειες
στην προστασία του περιβάλλοντος, επομένως και στη
ζωή όλων μας. Γι
αυτό αποτελεί
άμεση προτεραιότητα της νέας
δημοτικής αρχής
και ταυτόχρονα,
καθήκον όλων
των
δημοτών.
Από την πλευρά
μας, ως δημοτική

Στην υλοποίηση του
σχεδίου αυτού, είμαστε
βέβαιοι ότι θα έχουμε
ως συμπαραστάτες το
σύνολο των πολιτών,
τις εταιρίες ανακύκλωσης, καθώς και τα
τοπικά ΜΜΕ, για να
προβάλλουν με τον
πιο πρόσφορο τρόπο
την αξία και την χρησιμότητα της ανακύκλωσης, για όλους μας.

αρχή έχουμε ήδη εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων ανακύκλωσης,
για την περίοδο έως και το
τέλος του 2015.

Όλοι μαζί λοιπόν,
προχωράμε για να
προστατέψουμε
το
περιβάλλον και να
κάνουμε τον τόπο μας
καθαρότερο, ταυτόχρονα όμως και για να
εξοικονομήσει ο Δήμος
χρήματα από αυτές τις
δράσεις, προκειμένου να τα
διαθέσει, για την εξυπηρέτηση άλλων αναγκών των
πολιτών".

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ

Επίσημη επωνυμία:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχυδρομική διεύθυνση: Οπλαρχηγού Σεχιώτη 1
Πόλη: ΤΡΙΠΟΛΗ
Ταχ. κώδικας: 22 100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
επαφής:
Δ.Τ.Ε
Σημείο(-α)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
κ.
ΑΝΤ.
Υπόψη:
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
κας ΕΥ. ΣΙΔΕΡΗ
Τηλ.: +30 – 2710 23 85 59
+30 – 2710 23 85 62
Φαξ: +30 – 2710 22 68 79
e-mail: dteperpel@yahoo.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :
Δ.Τ.Ε
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Οπλαρχηγού
Σεχιώτη 1, 22 100, Τρίπολη
προδιαγραφές
και
Τεχνικές
συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για
τον ανταγωνιστικό διάλογο και για
το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι
διαθέσιμα από :
Δ.Τ.Ε
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Οπλαρχηγού
Σεχιώτη 1, 22 100, Τρίπολη
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής
αποστέλλονται :
Δ.Τ.Ε
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Οπλαρχηγού
Σεχιώτη 1, 22 100, Τρίπολη

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της
Μελέτης
είναι:
«ΑΡΣΗ
Ε Π Ι Κ Ι Ν ΔΥ Ν Ο Τ Η ΤΑ Σ Τ Ο Υ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΣΧΙΝΟ» και οι
τόποι της παροχής είναι: Ν.
Κορινθίας & Ν. Αττικής.

II.1.1) Σύντομη περιγραφή της
σύμβασης
Το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης αφορά στην εκπόνηση και
ολοκλήρωση των απαιτούμενων
μελετών για την αποκατάσταση της
οδού Αλεποχωρίου – Σχίνου που
βρίσκεται στα παράλια του Κορινθιακού κόλπου, διέρχεται μέσα από
τις Περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου και συνδέει τους οικισμούς Αλεποχώρι και Σχίνο.
Τον προηγούμενο χειμώνα, σε δύο
θέσεις του τμήματος της οδού εντός
της Περιφέρειας Αττικής και σε δύο
εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έγιναν κατολισθήσεις και καταπτώσεις μεγάλων βραχοτεμαχίων
επί του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στην οδό και να επιδεινωθεί η
οδική ασφάλεια των διερχομένων.
Επίσης έχει διαπιστωθεί υποχώρηση του επιχώματος της οδού λόγω
της διάβρωσης του από τη θάλασσα. Το υπόψη τμήμα της οδού βρίσκεται μεταξύ των οικισμών Αιγειρούσες και Μαυρολίμνη. Έχει συνολικό μήκος περίπου 1,8χλμ εκ των
οποίων 1,0χλμ ανήκει στην Π.Ε.
Δυτικής Αττικής και 0,8χλμ ανήκει
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Για την αποκατάσταση των προ-
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βλημάτων απαιτούνται:
•
μετάθεση τμημάτων της
υφιστάμενης οδού προς την θάλασσα με λιμενικό έργο,
•μελέτες ευστάθειας των πρανών
για την προστασία των διερχομένων,
•περιβαλλοντική αδειοδότηση των
έργων.
Η παρούσα Προκήρυξη αφορά σε
διαγωνισμό που θα ανατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του
Ν.3316/2005 και περιλαμβάνει:
α) τη σύναψη τριών χωριστών συμβάσεων με διαφορετικούς αναδόχους για την εκπόνηση αντίστοιχων
προκαταρκτικών μελετών και
β) τη σύναψη μίας σύμβασης με
έναν από τους άνω αναδόχους για
την εκπόνηση όλων των υπόλοιπων σταδίων της μελέτης του άνω
έργου.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του συμβατικού αντικειμένου αναφέρονται
στα τεύχη που μνημονεύονται στο
άρθρο 8 της Προκήρυξης και τη
συνοδεύουν.
Η κατ΄ αποκοπή αμοιβή κάθε
μιας από τις προκαταρκτικές
μελέτες ανέρχεται σε 8.130,08 €
(10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%), περιλαμβάνει δε
την αμοιβή για την εκπόνηση τόσο
της προκαταρκτικής μελέτης όσο
και των απαραίτητων στη φάση
αυτή υποστηρικτών μελετών. Η
αμοιβή της προκαταρκτικής μελέτης
αναλύεται κατά κατηγορία μελέτης
ως ακολούθως:
1. Κατηγορία μελέτης 10 (Συγκοινωνιακή) 4.065,04 €
2. Κατηγορία μελέτης 11 (Λιμενική)
4.065,04 €
Η προεκτιμώμενη αμοιβή των υπόλοιπων σταδίων της μελέτης ανέρχεται σε 193.900,20 € και επιμερίζεται σε προεκτιμώμενες αμοιβές:
20.798,33 € για μελέτη κατηγορίας
16 (Τοπογραφική)
23.212,31 € για μελέτη κατηγορίας
10 (Συγκοινωνιακή)
16.248,00 € για μελέτη κατηγορίας
08 (Στατική)
54.100,00 € για μελέτη κατηγορίας
11 (Λιμενική)
8.454,11 € για μελέτη κατηγορίας 13
(Υδραυλική)
10.989,02 € για μελέτη κατηγορίας
27 (Περιβαλλοντική)
18.470,68 € για μελέτη κατηγορίας
20 (Γεωλογική)
30.638,34 € για μελέτη κατηγορίας
21 (Γεωτεχνική)
2.828,26 € για Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.
8.161,15 € για Τεύχη Δημοπράτησης
βάσει των οποίων οριοθετείται,
στην παράγραφο 19.1 της Προκήρυξης το δικαίωμα συμμετοχής
στον διαγωνισμό.
Η συνολική προθεσμία για την
περαίωση όλων των υπόλοιπων
σταδίων της μελέτης ορίζεται σε 12
μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές
και Τεχνικές πληροφορίες:
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής :
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία
ανάθεσης των προκαταρκτικών
μελετών δεν απαιτείται η κατάθεση
εγγύησης συμμετοχής.
Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας
ανάθεσης όλων των υπόλοιπων
σταδίων της Μελέτης απαιτείται η εκ
μέρους των αναδόχων των προκαταρκτικών μελετών κατάθεση
εγγύησης συμμετοχής, ποσού
407,00 € και είναι ίση προς το 5%
της κατ’ αποκοπήν αμοιβής της
προκαταρκτικής μελέτης που ανατίθενται, που υπολογίζεται σύμφωνα
με την παράγραφο 7 του άρθρου 6
του Ν.3316/2005.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης :
Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή
του ιδιωτικού συμφωνητικού για την
εκπόνηση των υπόλοιπων σταδίων
της μελέτης για την Άρση επικινδυνότητας του παραλιακού τμήματος Αλεποχώρι προς Σχίνο
οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το υπόδειγμα του Προσαρτήμα-

τος (VΙ) της Προκήρυξης, η οποία
θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους
όρους της Συγγραφής Υποχρεώσεων. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της σύμβασης.

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης
και πληρωμής.
Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από
τον Προϋπολογισμό Περιφέρειας
Αττικής (ΚΑΕ 9771.06.028).
3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε
σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι
υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Δικαιούνται να
συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή
σε κοινοπραξία σύμφωνα με το
Ν.3316/2005.
4. Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους
υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης: Η εκτέλεση της σύμβασης
υπόκειται στις διατάξεις του Ν.
3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση
δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης
μελετών και παροχής συναφών
υπηρεσιών".
Οι απαιτήσεις για την προσωπική
κατάσταση των διαγωνιζομένων
αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται
στο άρθρο 22 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης, ενώ στο
άρθρο 20 αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής
κατάστασης των διαγωνιζομένων.
Οι κατηγορίες πτυχίων σύμφωνα με
το άρθρο 2 παρ. 2 του
Ν.3316/2005, σε συνδυασμό με την
παρ. 2γ του άρθρου 6 που απαιτούνται για κάθε επί μέρους μελέτη
της σύμβασης που θα συναφθεί και
η αντιστοίχως καλούμενη τάξη κάθε
πτυχίου σύμφωνα με τις επιμέρους
προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών
της παρ. 12.2 και 12.3 της Προκήρυξης, είναι οι εξής:
•στην κατηγορία μελέτης 16 (Τοπογραφική), πτυχία τάξεως Α & άνω
•στην κατηγορία μελέτης 10
(Συγκοινωνιακή), πτυχία τάξεως Β
& άνω
•στην κατηγορία μελέτης 08 (Στατική), πτυχία τάξεως Β & άνω
•στην κατηγορία μελέτης 11 (Λιμενική), πτυχία τάξεως Β & άνω
•στην κατηγορία μελέτης 13
(Υδραυλική), πτυχία τάξεως Α &
άνω
•στην κατηγορία μελέτης 27 (Περιβαλλοντική), πτυχία τάξεως Α &
άνω
•στην κατηγορία μελέτης 20 (Γεωλογική), πτυχία τάξεως Α & άνω
•στην κατηγορία μελέτης 21 (Γεωτεχνική), πτυχία τάξεως Β & άνω των
Ελληνικών Μητρώων Μελετητών ή
Γραφείων Εταιρειών Μελετητών,
του άρθρου 39 του Ν.3316/2005 και
του Π.Δ/τος 138 / 2009.
5. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να
συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς, σε σύμπραξη ή
σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή
έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα
μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):
-είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά
Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων
Εταιριών Μελετών και διαθέτουν
πτυχία των κατηγοριών μελετών και
τάξεων της ανωτέρω παραγράφου
2, ή
-προέρχονται από χώρες - μέλη
της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που
έχουν υπογράψει την Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε.
που τηρούν αντίστοιχα μητρώα,
σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 2, ή
-προέρχονται από χώρες - μέλη
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν
τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που
έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις
δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι
εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/
Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ

ή στα αντίστοιχα μητρώα των
χωρών τους, και διαθέτουν γενική
εμπειρία αντίστοιχη αυτής που
απορρέει από την εγγραφή στο
Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών /
Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά
το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως
εξής:
•Για την κατηγορία μελέτης
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ (16) τουλάχιστον
έναν (1) μελετητή 4ετούς εμπειρίας
•Για την κατηγορία μελέτης
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ (10) τουλάχιστον έναν (1) μελετητή 8ετούς
εμπειρίας
•Για την κατηγορία μελέτης
ΣΤΑΤΙΚΩΝ (08) τουλάχιστον έναν
(1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας
•Για την κατηγορία μελέτης
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ (11) τουλάχιστον έναν
(1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας
•Για την κατηγορία μελέτης
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (13) τουλάχιστον
έναν (1) μελετητή 4ετούς εμπειρίας
•Για την κατηγορία μελέτης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ (27) τουλάχιστον έναν (1) μελετητή 4ετούς
εμπειρίας
•Για την κατηγορία μελέτης
ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ (20) τουλάχιστον
έναν (1) μελετητή 4ετούς εμπειρίας
•Για την κατηγορία μελέτης
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (21) τουλάχιστον
έναν (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας

Οι συμμετέχουσες συμπράξεις ή
κοινοπραξίες πρέπει να πληρούν
σωρευτικά τις προϋποθέσεις της
παρ 19.1, δηλαδή να καλύπτουν
συνολικά τις απαιτούμενες τάξεις
ανά κατηγορία μελέτης, τα δε μέλη
τους να εμπίπτουν τουλάχιστον σε
μία από τις περιπτώσεις της παρ.
19.2, διαφορετικά η υποψήφια
σύμπραξη ή κοινοπραξία στερείται
του δικαιώματος συμμετοχής στο
διαγωνισμό και αποκλείεται. Η
ύπαρξη εγκύρου πτυχίου των διαγωνιζομένων ελέγχεται τόσο κατά
την υποβολή προσφοράς όσο και
κατά τη σύναψη της σύμβασης. Αν
πάσχει έστω και ένα από τα πτυχία
του διαγωνιζομένου, αποκλείεται.
Η σύμπραξη των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά
στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. Σε περίπτωση
σύμπραξης στην ίδια κατηγορία, ο
μέγιστος αριθμός συμπραττόντων
δεν πρέπει να υπερβαίνει τους
τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού
της διαγωνιζόμενης σύμπραξης.
Για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό
οι ενδιαφερόμενοι πρέπει η εγγραφή στα μητρώα και στους καταλόγους να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των
φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής
με τις νόμιμες αναθεωρήσεις της
αποτελεί, όσον αφορά στους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Μελετητών και Γραφείων / Εταιρειών της
Δ/νσης του ΥΠΕΧΩΔΕ Δ15, αναγκαία προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς όσο και
κατά την σύναψη της σύμβασης.
Αποτελεί λόγο αποκλεισμού ο υποβιβασμός του πτυχίου σε τάξη που
δεν καλείται στο διαγωνισμό και η
διαγραφή από το Μητρώο Μελετητών.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και
μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε
μεμονωμένα, είτε ως μέλος
σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Σε
αντίθετη περίπτωση αποκλείονται
από τη διαδικασία όλοι οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων
συμμετέχει το πρόσωπο.
Σημειώνεται ότι για την έγκυρη συμμετοχή των Εταιρειών / Γραφείων
Μελετών, πρέπει να είναι σε ισχύ
κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού, εκτός από το εταιρικό πτυχίο
και τα ατομικά πτυχία των μελετητών που καλύπτουν τη βασική στελέχωση της εταιρείας, ή τουλάχιστον, αν κάποιο ή κάποια από τα
ατομικά πτυχία ή και το εταιρικό
έχουν λήξει, να έχει υποβληθεί
προγενέστερα της ημέρας του

διαγωνισμού και σε προθεσμία
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αίτηση για την ανανέωση
τους. Σε αντίθετη περίπτωση η διαγωνιζόμενη Εταιρεία / Γραφείο
Μελετών αποκλείεται.

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
Σύμφωνα με την παραγ.4 του
άρθρου 6 του Ν. 3316/05 και με
βάση το άρθρο 1 της Υ.Α.
ΔΜΕΟ/α/ο/1161/15-7-2006 για τον
προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας προσφοράς προς ανάδειξη
των αναδόχων της προκαταρκτικής
μελέτης, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές Προσφορές των Διαγωνιζομένων που δεν αποκλείστηκαν στο
στάδιο ελέγχου της καταλληλότητας
των διαγωνιζομένων, με βάση τα
παρακάτω τέσσερα κριτήρια και τα
αντίστοιχα ποσοστά βαρύτητας:

Κριτήριο 1: Η πληρότητα και διεξοδικότητα της εκτίμησης του γενικού
και ειδικού αντικειμένου της μελέτης
όπως προκύπτει από την Τεχνική
Έκθεση που υποβάλλει ο διαγωνιζόμενος.
Η βαρύτητα του κριτηρίου 1 είναι
Β1=50% επί της συνολικής βαθμολογίας.
Κριτήριο 2: Η αποτελεσματικότητα
της ομάδας εκπόνησης της μελέτης
όπως προκύπτει από τη σύνθεση
και τα στοιχεία της ομάδας λαμβανομένων κυρίως υπόψη των στελεχών του υποψήφιου και των αποδεδειγμένα μονίμων συνεργατών του
και σε σχέση με παλαιότερες
συνεργασίες σε αντίστοιχες συμβάσεις μελετών. Η βαρύτητα του κριτηρίου 2 είναι Β2=20% επί της
συνολικής βαθμολογίας.
Κριτήριο 3: Η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας όπως
προκύπτει από τη σχετική πρόταση του υποψηφίου. Η βαρύτητα του
κριτηρίου 3 είναι Β3=20% επί της
συνολικής βαθμολογίας.
Κριτήριο 4: Η αποτελεσματικότητα
και αξιοπιστία του προταθέντος
χρονοδιαγράμματος σε συνδυασμό
με τη στελέχωση της ομάδας μελέτης.
Η βαρύτητα του κριτηρίου 4 είναι
Β4=10% επί της συνολικής βαθμολογίας.

Κριτήρια ανάθεσης των υπόλοιπων
σταδίων της Μελέτης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά.
Για τον προσδιορισμό της πλέον
συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, θα αξιολογηθούν οι τεχνικές προσφορές των
διαγωνιζομένων και θα σταθμιστεί η
βαθμολογία τους με τη βαθμολογία
της οικονομικής προσφοράς. Η
βαρύτητα της Τεχνικής Προσφοράς
ορίζεται σε 85% και της Οικονομικής σε 15%.
Κριτήριο 1ο – Τεχνική προσφορά
- Υποκριτήρια για την βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς
α) Η πληρότητα της διερεύνησης
εναλλακτικών λύσεων για την επιλογή της προτεινόμενης με την
προκαταρκτική μελέτη λύσης. Η
βαρύτητα του κριτηρίου είναι: Β1
=25 %.
β) Τα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης με την προσφορά λύσης.
Τα υποκριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της προτεινόμενης
λύσης είναι τα ακόλουθα:
1. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά
της λύσης
2. Η ευκολία κατασκευής της λύσης.
3. Η δαπάνη του έργου, που περιλαμβάνει τη δαπάνη κατασκευής
του και τη δαπάνη λειτουργίας και
συντήρησης κατά την διάρκεια ζωής
του έργου.
4. Ο προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης του έργου.
5. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις
της λύσης.
Η βαρύτητα του καθενός από τα
παραπάνω (1) έως (5) υποκριτήρια
στο σύνολο της βαθμολογίας της
τεχνικής προσφοράς είναι:
Για το (1) Β2.1 = 10 %

για το (2) Β2.2 = 10 %,
για το (3) Β2.3 = 25 %
για το (4) Β2.4 = 10%
για το (5) Β2.5 = 20%

Κριτήριο 2ο – Οικονομική προσφορά
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλαμβάνουν τα τεύχη από τα
γραφεία της Υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό με την καταβολή
του ποσού των 25 €, μέχρι τις 2111-2014. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα στοιχεία του διαγωνισμού
που διατίθενται, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία σχετικά με τον
τρόπο καταβολής της δαπάνης
αναπαραγωγής και αποστολής. Η
Υπηρεσία παραδίδει τα τεύχη διαγωνισμού στα Γραφεία της, στην
ταχυδρομική υπηρεσία της επιλογής του ενδιαφερομένου, χωρίς να
φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή
τους.
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 01-122014 και ώρα 10:00π.μ., κατά την
οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της
Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα
έντυπα των προσφορών πρέπει
να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος
προσφορών τουλάχιστον 9
μήνες.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την
Οδηγία 89/665 και το ν.2522/97),
κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει
το διαγωνισμό, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές
πληροφορίες, ήτοι:
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη
επωνυμία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
διεύθυνση:
Ταχυδρομική
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΕΘΝΑΡΧΟΥ
ΜΑΚΑΡΙΟΥ
Πόλη: ΤΡΙΠΟΛΗ
Ταχ. κώδικας: 22 100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
e
m
a
i
l
:
mariakarali77@gmail.com
Τηλ.: +30 2713601151
Διεύθυνση διαδικτύου (URL):
Φαξ: +30 2713601153

Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων
κατά των Πρακτικών της Επιτροπής έχουν μόνο οι διαγωνιζόμενοι
που συμμετέχουν στο αντίστοιχο
στάδιο του διαγωνισμού ή οι αποκλεισθέντες απ΄ αυτό. Οι ενστάσεις
απευθύνονται στον Πρόεδρο της
Επιτροπής και ασκούνται με κατάθεση τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας που διεξάγει
το διαγωνισμό.

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν:
α) Κατά της προκήρυξης και των
τευχών του διαγωνισμού μέχρι και
επτά (7) ημέρες πριν το διαγωνισμό,
β) Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:
β1. κατά του Πρακτικού Ι μέσα σε
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ μέσα σε
δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες
β3. κατά του Πρακτικού ΙΙΙ μέσα σε
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
Οι προθεσμίες αρχίζουν από την
επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την την Οικονομική
Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου
ΤΡΙΠΟΛΗ, 30 - 10 - 2014
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΣ 5ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΥΤΜΠΟΛ ΛΙΓΚ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στη Football League. Αναλυτικά:
Παρασκευή 7/11-18.00 ΟΤΕ TV
Φωστήρας - Παναχαϊκή

Η ΕΝΩΣΗ
Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ
79-59
ΤΗΝ ΑΣ ΠΕΡΑ

Η Ενωση Νέας Περάμου/Μεγάρων σημείωσε
την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα ΑΈΣΚΑΝΑ επί
της ΑΣ Πέρα με 7959.(ημίχρονο 51-24).,
Τα δεκάλεπτα 29-11, 2213, 13-18, 15-17
Διαιτητές:
Πόντας,
Καλαϊτζάκης
Γραμματεία: Παπαδάτος, Κουτσομήτρος, Μπασούκος
Ένωση Νέας Περάμου
Μεγάρων (προπονητής
Κ. Μιχελιδάκης, βοηθός
Ν. Ράμμος) Τουμπανιάρης Ι. 11(1),. Κοντόπουλος 20(4), Μπαλτσαβιάς
10(1), Καραΐσκος 9(3),
Παζαράς 2, Ζάχαρης 4,
Τουμπανιάρης Δ.
1,
Πανάγος 16(1), Μουρίκης
4, Κατσαρέλιας 2, Σαμλί,
Μελισσάς
ΑΣ Πέρα: (προπονητής
Π. Γκαναβίας): Βαρδάλος
14(2), Αυγερινός, Καλούδης 14(2), Μητρόπουλος,
Μπέρμπος 6, Λαγιόπουλος5, Βελισσαράτος 1,
Παπαθανασόπουλος 6,
Σαμαρτζής, Αλεξανδρά-

κης 4, Γκούμας, Τάγαρης
9.
***Επόμενο, ματς οι
κιτρινόμαυροι αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τον
Ερμή Πειραιά.
ΓΈΣΚΑΝΑ: Ο ΓΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 71-58 ΤΟΝ
ΛΕΟΝΤΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Σε εξαναβολής αγώνα
για την Γ' ΕΣΚΑΝΑ ο ΓΑΣ
Ελευσίνας επικράτησε
του Λέοντα Μοσχάτου με
71-58(ημίχρονο 42-36).
Διαιτητές: Μαγκλογιάννης , Τούσης
ΓΑΣΕ (Μαυρογιάννης):
Μπρέμπος , Παρμαξίδης
, Στεφάνου 2, Παπαϊωάννου 6 , Παραλής 9(1) ,
Καρράς 10, Αντωνίου
16(2), Κοσκινάς 24(5),
Λάσκος 4, Νερούτσος ,
Μαρούγκας
ΛΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ(Μεϊμάρογλου , Παναγιωτόπουλος): Φελλάς 1, Μαλτίδης 10(1) , Βρυώνης
13(2) , Σονίδης 4, Κραβαρίτης 15, Δημάκης 1, Γκααφάρ 4, Κεντικελένης ,
Καναρίδης , Νεόφυτος 2,
Κάππης 8(1).
***Επόμενο μάτς την
Παρασκευή 7/11 με την
Γλυφάδα εντός.

Κυριακή 9/11-15.00
Ηρακλής Ψαχνών - Παναιγιάλειος
Ερμιονίδα - Επισκοπή (14.00)
ΑΟ Χανιά - Καλλιθέα
Αχαρναϊκός - Πανηλειακός

Δευτέρα 10/11-18.00 OTE TV
Απόλλων Σμύρνης - Άλιμος
Ρεπό: ΑΕΚ

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ Α.Ο:ΑΓΩΝΑΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ...

Μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας του διανύει ο ΑΟ Μανδραικός, μετά το κακό ξεκίνημα στον 3ο όμιλο της Γ Εθνικής.
Μέχρι στιγμής το συγκρότημα της Μάνδρας έχει μόλις έναν βαθμό, και ο αγώνας με τον Παναρκαδικό είναι τελικός.
Η ομάδα έχει πρόβλημα στο γκόλ. Δεν υπάρχει ο παίκτης που θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Μανδραικός έχει
δεχτεί μόλις τρια τέρματα και μάλιστα με το γνωστό σκόρ 1-0. Εχει χάσει απο την Μανωλάδα, Αιολικό, και το Λουτράκι. Ενώ έχει φέρει ισοπαλία με την Αχαική. Στην ομάδα ήρθε νέος προπονητής ο Νίκος Βαμβακούλας που προσπαθεί να φτιάξει το κλίμα στην ομάδα.
***Ξεκίνησε η προετοιμασία για το κυριακάτικο μάτς με την ομάδα της Αρκαδίας. Το πρόβλημα που απασχολεί τον
εν λόγω τεχνικό είναι του Σιγάλα που δέχτηκε κόκκινη κάρτα στο μάτς με το Λουτάκι ενώ αμφίβολος είναι ο Σέρτζιο
Αμντουραχμάνι που κάνει θεραπεία.
***Η διοίκηση κάνει έκληση στους φιλάθλους του Μανδραικού να βρεθούν την Κυριακή στο γήπεδο Μάνδρας στο
παιχνίδι με τον Παναρκαδικό και να αποτελέσουν τον 12ο παίκτη. Η βοήθειά τους είναι πολύτιμη.

Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΣΔΑ
H κλήρωση των "8" του
κυπέλλου Ε.Π.Σ.Δ.Α.

ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ:
Η ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΜΕ ΑΕΚ

Ακράτητος - Ελπίδα
Ασπροπύργου
Πυρρίχιος Ασπροπύργου
- Άτταλος Νέας Περάμου
Νέα Πέραμος - Ηρακλής
Ελευσίνας
Ασπρόπυργος - Π.Α.Ο.
Κουντουρών

19/11 οι πρώτοι αγώνες και
10/12 οι επαναληπτικοί

Η προπώληση εισιτηρίων για τον
αγώνα του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ το
Σάββατο 08/11/2014 (17:00) με την
ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική της
Basket League ΣΚΡΑΤΣ θα γίνει:
Τετάρτη 19:00-21:00
Πέμπτη 19:00-21:00
Παρασκευή 19:00-21:00
Σάββατο 09:00-12:00
Στο 2ο κλειστό Γήπεδο
Ελευσίνας (Γούβα)
Η παραλαβή των εισιτηρίων
θα γίνεται μόνο με την επίδειξη
αστυνομικής ταυτότητας ύστερα από
εντολή της αστυνομίας.
Επίσης, πριν την έναρξη του αγώνα
δεν θα υπάρχουν εισιτήρια στα
εκδοτήρια για τον ίδιο λόγο.
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Τουρνουά παλαιμάχων:

Tα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
Για την 3η αγωνιστική του τουρνουά παλαιμάχων ποδοσφαιριστών σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ..3-4
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ.....3-4
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ .........0-3
ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ - ΑΕ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ...3-4
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΑΣ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ......3-1
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ........2-1
ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΑΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ .....4-0
ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ....... 6-4
ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ...2-1
ΡΕΠΟ ΕΙΧΕ Η ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ

ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ

Την Kυριακή 2 Νοεμβρίου2014, στις 12:00, στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ πραγματοποιήθηκε φιλικός αγώνας μπασκετ σε συνεργασία με την ΝΕΜ.
Σκοπός της Καθηγήτριας Φυσικής Αγωγής, Ειρήνης
Δημοπούλου, είναι να μάθουν και να εφαρμόζουν τα
παιδιά τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν την
ομάδα μας.
Να αποκτήσουν νοοτροποία ως αθλητές και μέσα
απο το παιχνίδι να γίνουν καλύτεροι παίχτες.
Συγχαρητήρια στα παιδιά γιατί η συνεργασία οδηγεί
στη επιτυχία!

Τουρνουά παλαιμάχων:

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 3-1 ΤΗΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
Η ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 3-0 ΕΚΤΟΣ ΤΟΝ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗ
ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 3-1

Επιστροφή στις νίκες για την ομάδα
Παλαιμάχων του Πανελευσινιακού.
Επικράτησε της Δραπετσώνας με 3-1.
Τα τέρματα των σταχυοφόρων σημείωσαν οι: Κρητικός 2, και Αθανασίου. Απο
την ομάδα της Ελευσίνας δεν αγωνίστηκαν λόγω τραυματισμού οι: Μπάρδης, Διολέτης, Στεφανίδης, Κατσάφαρος.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Δήμας, Αδάμ,
Τυρλής, Μπακαλούμης, Τσατσαρώνης,
Σγουρόπουλος, Τσολάκης, Λινάρδος Κ, Χαραλαμπίδης, Κρητικός, Αθανασίου.

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ-ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 0-3

Για την 3η αγωνιστική του τουρνουά παλαιμάχων η
Νέα Πέραμος επικράτησε εκτός έδρας στο γήπεδο
ΑΓΕΤ Χαραυγής του Αργοναύτη με σκορ 3-0.
Τα γκολ της ομάδας του Μπάμπη Αγγελάκη σημείωσαν οι Τζιβλέρης, Καψής και Πετρόπουλος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με την
ομάδα της Νέας
Περάμου
δεν
αγωνίστηκε
ο
Ανδρέας Γραμματικός.
Διαιτήτευσαν οι:
Απ οστολίδης,
Κάππος, Πάτσης.
Γιατρός
του
αγώνα: Ιωακειμίδης.
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗ: Μουτάφης, Νικολάου,
Χριστοφοράτος, Γριμάνης, Γκόλφης, Καναβάρης,
Γαβαλάς, Δήμας, Κοντραφούρης Α., Σουράνης,
Κοντραφούρης Μ., Χαρτοφύλακας-Πεππές.

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3 ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ
To Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού του Δήμου Μεγαρέων «Ηρόδωρος», η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και η
Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνδιοργανώνουν το Σαββατοκύριακο 8 & 9 Νοεμβρίου το
τουρνουά μπάσκετ 3Χ3 «Νέοι δρόμοι στα τρίποντα» στο χώρο του πάρκινγκ της Πάχης Μεγάρων.

Στο τουρνουά μπορούν να συμμετέχουν ομάδες αποτελούμενες από
αγόρια και κορίτσια ηλικίας 8–18 ετών οι οποίες θα χωριστούν σε κατηγορίες ανάλογα με την ηλικία και το φύλο και θα αγωνιστούν σε μίνι πρωταθλήματα με το σύστημα νταμπλ –νοκ άουτ.

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: Λέπουρας, Σουγιουλτζής, Μπαρκονίκος, Κώνστας, Καψής, Γρίβας, Πετρόπουλος,
Βαλαβάνης, Κρυάδας, Χατζής, Τζιβλέρης, Παρασκευάς, Σούρλας, Αλεξανδρίδης.
ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ

Την ήτα γνώρισαν οι Παλαίμαχοι του Αστέρα Μαγούλας στο γήπεδο του Μοσχάτου απο τους ομολόγους
της τοπικής ομάδος με 2-1. Μαθήματα ποδοσφαίρου
παρέδωσαν και οι δύο
ομάδες. Τα τέρματα των
γηπεδούχων σημείωσε
και τα δύο ο Πιαδίτης,
ενώ για λογαριασμό της
ομάδος της Δυτικής Αττικής ο Τιπτηρής.
Διαιτητής του αγώνα ο
Σωτηράκος.
Βοηθοί:
Παβέλλης, Κωλλέτης.
Γιατρός του αγώνα ο κ.
Λιαράκος.
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΣΤΕΡΑ: Μυλωνάς, Μπαφατάκης,
Καλιώρας, Χατζηδάκης, Θεοδοσόπουλος, Οικονόμου,
Ρόκκας, Τιπτιρής, Τριβέλλας, Μωραίτης, Μαυροειδής.
Αγωνίστηκαν και οι.....Χατζησίμος, Δούκας, Δόβρης,
Γιώργας.

Στους παίκτες των ομάδων που θα φτάσουν στον τελικό κάθε κατηγορίας
θα δοθούν μπλουζάκια ενώ στους νικητές θα απονεμηθούν και μετάλλια.
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί αναμνηστικό δίπλωμα

Κατά την διάρκεια του τουρνουά θα διεξαχθεί διαγωνισμός ελευθέρων
βολών καθώς και διαγωνισμός τριπόντων.

Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν στα γραφεία του
Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» (28ης Οκτωβρίου 62 τηλέφωνο και φαξ
2296022161) και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης www. basket.gr μέχρι και την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ
ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Με πενιχρό εισόδημα το 23%

Κοντά στο όριο της φτώχειας πάνω
από ένας στους τρεις Έλληνες

Πάνω από ένας στους τρεις Έλληνες (35,7%) ζει κοντά
στο όριο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, το
δε 23% ζει με πενιχρό εισόδημα, ποσοστά που κατατάσσουν την Ελλάδα στις χώρες της ΕΕ με το υψηλότερο
ποσοστό πληθυσμού στα όρια της φτώχειας, μετά τη
Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Πρωτιά δίνουν στην Ελλάδα
τα στοιχεία της Eurostat για το 2013 σε ότι αφορά τον πληθυσμό που ζει σε νοικοκυριά, όπου κανένα μέλος δεν έχει
κανονικά αμοιβόμενη δουλειά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2013 στην Ελλάδα ζούσαν 3,9 εκατομμύρια άνθρωποι κοντά στο όριο της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ή το 35,7% του
πληθυσμού, έναντι 28,1% το 2008.
Την ίδια χρονιά στην ΕΕ, 120 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν κοντά στο όριο της φτώχειας, ή το 24,5% του πληθυσμού, έναντι 23,8% το 2008.
Τα υψηλότερα ποσοστά πληθυσμού που ζουν κοντά στο
όριο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (48%), στη Ρουμανία (40%),
στην Ελλάδα (35,7%), στη Λετονία (35%) και στην Ουγγαρία (33%).

ΕΛ Λ Α Δ Α - Ε Λ Λ ΑΔ Α
Αντιθέτως, τα χαμηλότερα ποσοστά πολιτών που ζουν
στο όριο της φτώχειας καταγράφονται στην Τσεχία
(14,6%), στην Ολλανδία (15,9%), στη Φινλανδία (16%) και
στη Σουηδία (16,4%).
Εξάλλου, το 16,7% του πληθυσμού της ΕΕ ζούσε με πενιχρό εισόδημα, μετά τις μεταβιβάσεις των κοινωνικών επιδομάτων.
Τα υψηλότερα ποσοστά πληθυσμού με πενιχρό εισόδημα
καταγράφηκαν στην Ελλάδα (23,1%), στη Ρουμανία
(22,4%), στη Βουλγαρία (21%), στη Λιθουανία (20,6%) και
στην Ισπανία (20,4%) και τα χαμηλότερα καταγράφηκαν
στην Τσεχία (8,6%) και στην Ολλανδία (10,4%).
Σε ό,τι αφορά το ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού που
αδυνατεί να καλύψει σημαντικά υλικά αγαθά, το 2013
ανήλθε σε 20,3%, έναντι 9,6% στην ΕΕ.
Ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση
στην ΕΕ, ξεκινώντας από 1,4% στη Σουηδία και 1,8% στο
Λουξεμβούργο και φτάνοντας στο 43% στη Βουλγαρία.
Σημειώνεται ότι άτομα που αδυνατούν να καλύψουν σημαντικά υλικά αγαθά θεωρούνται εκείνα τα οποία αδυνατούν
να καλύψουν τέσσερα από τα ακόλουθα εννέα αγαθά: 1)
ενοίκιο, ή εξόφληση δανείου 2) θέρμανση 3) απρόοπτα
έξοδα 4) διατροφή με κρέας ή ψάρι κάθε δύο ημέρες 5)
διακοπές εκτός οικίας για μία εβδομάδα 6) αυτοκίνητο 7)
πλυντήριο ρούχων 8) έγχρωμη τηλεόραση 9) τηλέφωνο.

ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Κλειστά θα είναι σήμερα 5/11 τα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών.
Τα σχολεία (δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) δεν θα λειτουργήσουν, προκειμένου να διευκολυνθούν οι δάσκαλοι και οι
καθηγητές να συμμετάσχουν στις διαδικασίες ανάδειξης των εκπροσώπων τους. Το υπουργείο Παιδείας κάλεσε τους διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν έγκαιρα τους μαθητές.

Περίπου πεντακόσια σχολεία τελούν υπό κατάληψη
Μάθημα Χριστούγεννα και Πάσχα αν ξεπεράσουν τις 3 μέρες, λέει ο Α. Λοβέρδος

Οι μαθητές διαμαρτύρονται για την Τράπεζα Θεμάτων, το σύστημα των εξετάσεων στο
Λύκειο, αλλά και τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στην Παιδεία.
Από την πλευρά της η ηγεσία του υπουργείου έχει τονίσει ότι σε περίπτωση που οι καταλήψεις διαρκέσουν περισσότερο από τρεις ημέρες, οι διδακτικές ώρες που θα χαθούν θα
οδηγήσουν σε επιμήκυνση του διδακτικού έτους, ενώ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο
εισαγγελικής και αστυνομικής παρέμβασης.
Ο υπουργός Παιδείας τόνισε πως ενημερώθηκε ότι το φαινόμενο συνηθίζεται εν όψει της επετείου του Πολυτεχνείου και
πρόσθεσε πως δεν έχει πρόβλημα με τις κινητοποιήσεις, έθεσε ωστόσο τα θέματα που προκύπτουν ως συνεπεία των
καταλήψεων στα σχολεία.
«Τι γίνεται με το αναλυτικό διδακτικό πρόγραμμα μέσα στο έτος, διότι μέχρι την 17η Νοεμβρίου είναι μισός μήνας διδακτικού έτους. Αν η κατάληψη επεκταθεί τι γίνεται; Η ύλη που θα πάει;» αναρωτήθηκε και πρόσθεσε πως σε μία δύσκολη
χρονιά ξεκινάει μία σειρά κινητοποιήσεων που έρχεται σε αντίθεση με αυτό που πρέπει να πάρουν οι μαθητές από το
σχολείο, αυτό που πρέπει να διδάξουν οι καθηγητές.
«Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και το γεγονός ότι επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο δεν με ενδιαφέρει. Πρέπει να αναλογιστούμε τι πρόβλημα δημιουργείται στα παιδιά και τη μαθητική κοινότητα», ανέφερε ο κ. Λοβέρδος προειδοποιώντας
πως «υπάρχει προεδρικό διάταγμα που ρυθμίζει τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις».
Σημειώνεται ότι το ΠΔ το οποίο επικαλέστηκε ο υπουργός προβλέπει ότι μετά από τρεις ημέρες κατάληψης μπορεί να
ενεργοποιηθούν μέτρα αντιμετώπισης απώλειας της διδακτικής ύλης, όπως το να γίνεται μάθημα το Σαββατοκύριακο, τις
αργίες, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, και να διακοπούν οι παράλληλες δραστηριότητες όπως και οι εκδρομές.

Πρώτη η Ελλάδα στις απολύσεις
σύμφωνα με ετήσια έκθεση της Κομισιόν

Το εργασιακό τοπίο στην Ευρώπη μετά την έναρξη της
κρίσης το 2008/2009 παρουσιάζεται στην ετήσια έκθεση
της Κομισιόν σε ότι αφορά στις προσλήψεις και τις απολύσεις στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας (European Vacancy
and Requitment Report 2014).
Σύμφωνα με την έκθεση οι χώρες του ευρωπαϊκού
Βορρά, εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό κενών θέσεων
εργασίας και ιδιαίτερα η Γερμανία. Στον αντίποδα η Ελλάδα που εμφανίζεται να είναι στην τελευταία θέση στις προσλήψεις ανέργων.
Συγκεκριμένα η Γερμανία εμφανίζει το ψηλότερο ποσοστό κενών θέσεων εργασίας μεταξύ των χωρών – μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεπερνώντας το 2,5%. Ακολουθούν η Φιλανδία, η Αυστρία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η
Σουηδία.
Η Ελλάδα κατέχει την 8η τελευταία θέση, κάτω από την
Ισπανία και αλλά πάνω από την Ιρλανδία.
Η Ελλάδα παρουσιάζει τη χειρότερη επίδοση στις προσλήψεις ανέργων μεταξύ των χωρών – μελών της ΕΕ,
καθώς από τους 1,2 εκατομμύρια ανέργους, μόλις οι 77
χιλιάδες προσελήφθησαν. Στις πρώτες πέντε θέσεις στη

λίστα των χωρών με κριτήριο το πλήθος των προσλήψεων, είναι κατά σειρά η Αυστρία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η
Δανία και η Γερμανία.
Η Ελλάδα, ωστόσο, είναι η μοναδική χώρα της ΕΕ στην
οποία οι προσλήψεις υψηλά ειδικευμένου προσωπικού
ήταν περισσότερες από τις προσλήψεις λιγότερο ειδικευμένου προσωπικού.
Ποια επαγγέλματα είχαν την καλύτερη απορρόφηση

Την καλύτερη απορρόφηση στην
ευρωπαϊκή αγορά εργασίας σε σχετικούς όρους (σ.σ. ποσοστιαία μεταβολή
από έτος σε έτος) είχαν τα εξής επαγγέλματα κατά σειρά:
Οι προγραμματιστές, εργαζόμενοι
στον κλάδο προσωπικής φροντίδας, οι
πωλητές, οι νοσηλευτές και οι διοικητικοί
υπάλληλοι.
Σε απόλυτους όρους (δηλαδή ανάλογα με το πλήθος των
προσλήψεων), τα επαγγέλματα με την καλύτερη απορροφητικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας είναι οι πωλητές καταστημάτων (3 εκατομμύρια προσλήψεις), οι υπάλληλοι ξενοδοχείων (2,3 εκατ. προσλήψεις), οι σερβιτόροι
(1,8 εκατ. προσλήψεις), οι εργαζόμενοι στον κλάδο της
προσωπικής φροντίδας (1,4 εκατ.) και οι εργαζόμενοι στον

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014

ΠΡΟΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ
ΝΕΑ
ΤΟΥΡΚΩΝ: ΚΟΡΒΕΤΑ «ΚΟΒΕΙ»
ΒΟΛΤΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Νέα τουρκική πρόκληση σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης στο Αιγαίο, όταν μια κορβέτα μπήκε
στα ελληνικά ύδατα και έφτασε μεταξύ Εύβοιας και Τζιάς
Το τουρκικό σκάφος, κινούμενο στη συνέχεια με νότια
και νοτιοδυτική πορεία διήλθε μεταξύ Κέας και Κύθνου.
Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας,
πλοία και μέσα του Πολεμικού Ναυτικού παρακολουθούν
το τουρκικό σκάφος, καθ' όλη τη διάρκεια του πλου του.
Την είδηση, επιβεβαίωσε ο Νίκος Δένδιας, μιλώντας το
στον ΑΝΤ1, λέγοντας πως στο σημείο υπάρχει ήδη ελληνική φρεγάτα η οποία και παρακολουθεί το τουρκικό
σκάφος.
Ο κ. Δένδιας έκανε λόγο για εκνευρισμό της Άγκυρας,
λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του ότι «η Ελλάδα κρατάει
στο ένα χέρι κλάδο ελαίας επιδιώκοντας την ειρηνική
συνύπαρξη με όλα τα κράτη και ιδιαίτερα με τους λαούς
της περιοχής μας. Στο ΆΛΛΟ χέρι, όμως, έχει το ξίφος
δικαίου, αλλά ξίφος».
Όπως εξήγησε ο εκνευρισμός αυτός δεν βοηθά λέγοντας πως η Τουρκία προσπαθεί να δείξει αυτό που καταλαβαίνουμε. «Δεν βοηθούν την Άγκυρα όμως αυτές οι
κινήσεις» είπε ο κ. Δένδιας και κατέληξε τονίζοντας πως
η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτρέπει σε κανένα τουρκικό σκάφος να πλέει στο Αιγαίο δίχως να παρακολουθείται στενότατα.

Προγράμματα του ΟΚΑΝΑ κλείνουν λόγω
λήξης χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ

Διακόπτει τη λειτουργία του την Τετάρτη το πρόγραμμα
Streetwork του ΟΚΑΝΑ στη Θεσσαλονίκη, καθώς το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ από το οποίο χρηματοδοτείται λήγει και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη συνέχισή του. Το ίδιο φαίνεται ότι θα συμβεί τον Ιανουάριο και σε δύο ακόμα προγράμματα
του ΟΚΑΝΑ.
«Οι εργαζόμενοι του προγράμματος, στα δύο χρόνια λειτουργίας του, προσέγγισαν στο δρόμο 1200 χρήστες και περίπου
300 άτομα δέχθηκαν τις υπηρεσίες του κέντρου, στην οδό
Δαναϊδών 9» ανέφερε σε συνέντευξη τύπου ο Άγγελος Αγγελίδης του Συλλόγου Εργαζομένων στον ΟΚΑΝΑ.
Πρόσθεσε μάλιστα ότι στις αρχές Ιανουαρίου κλείνουν και
άλλα δύο προγράμματα του Οργανισμού λόγω λήξης της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ.
«Ο ΟΚΑΝΑ έχει τη συμβατική υποχρέωση για συνέχιση των
προγραμμάτων για άλλα τρία χρόνια, αλλιώς θα πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα που πήρε από τα δύο χρόνια λειτουργίας
τους» επισήμανε ο κ. Αγγελίδης.Πρόσθεσε ότι στα τρία προγράμματα εργάζονται συνολικά 25 άτομα.
Οι εργαζόμενοι τόνισαν πάντως ότι, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις τους, «η διοίκηση κωφεύει», και δήλωσαν αποφασισμένοι
για πανελλαδικές κινητοποιήσεις το προσεχές διάστημα.

οικοδομικό – κατασκευαστικό κλάδο (1,1 εκατ.).
Οι νέοι στην Ευρώπη προσλαμβάνονται κυρίως ως σερβιτόροι, υπάλληλοι γραφείου, νοσηλευτές, μάγειροι και
εργάτες στη γεωργία (αγροτο – κτηνοτροφική παραγωγή,
ξυλεία, αλιεία).
Σύμφωνα με την Κομισιόν, στον κλάδο της φροντίδας
υγείας, τις περισσότερες προσλήψεις κάνουν αναλογικά το
Λουξεμβούργο, η Κύπρος, η Μάλτα, η Ιταλία και η Λετονία.
Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που
κάνουν απολύσεις στον κλάδο αυτό.
Στον κλάδο της εκπαίδευσης, οι
περισσότερες προσλήψεις γίνονται
στο Λουξεμβούργο, στο Ηνωμένο
Βασίλειο, την Αυστρία, στη Σλοβακία
και στην Πορτογαλία.
Στον κλάδο των νέων τεχνολογιών, οι
χώρες όπου γίνονται αναλογικά οι
περισσότερες προσλήψεις είναι η
Ουγγαρία, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία, η Εσθονία και η
Βουλγαρία.
Στον κλάδο της μηχανικής, οι χώρες όπου γίνονται οι
περισσότερες προσλήψεις είναι η Κύπρος, η Αυστρία, η
Λετονία, η Ιρλανδία και η Φινλανδία.
Στον οικονομικό – χρηματοπιστωτικό κλάδο, οι περισσότερες προσλήψεις γίνονται στη Λετονία, τη Λιθουανία, το
Βέλγιο, στην Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο.
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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
Ενοικιάζεται ισόγεια κατοικία
60 τμ στην Ελευσίνα, με
αυτό- νομη θέρμανση. Τηλ.
επικοινω νίας 6977680930.
(16.7.14)

διαμέρισμα 60 τμ με ηλιακό,,
αυτόνομη θέρμανση, θέση
p a r k i n g .
Τηλ:6937050218(4.11.14)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
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)

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)

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

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη
θέρμανση, στην οδό Κοντούλη ,
πλησίον Δημοτικού πάγκινγκ
Τηλ. 2105542610 ( 10.4.14)
Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυγο

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)

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

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

(4.4.14)

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

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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ΜΕ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΝΙΑΤΑ ΓΕΜΙΣΕ
Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Τ

Στους πρώτους διασυλλογικούς αγώνες ιστιοπλοΐας του
Ναυταθλητικού Ομίλου Ελευσίνας ‘’ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ’’

στά από το ΙΡΙΣ όπου δεκάδες
γονείς αλλά και φίλοι βρέθηκαν
εμψυχώνοντας
τους
εκεί
μικρούς και νέους αθλητές που
έλαβαν μέρος στους αγώνες.
Στην διοργάνωση συμμετείχαν
4 Σωματεία με περισσότερους
από είκοσι αθλητές.
Η απονομή των μεταλλίων
διασυλλογικών αγώνων έγινε
στις 2 Νοέμβριου 2014 στις
εγκαταστάσεις του Ν.Ο.ΕΛ.

ο διήμερο 1 και 2
Νοεμβρίου διοργανώθηκαν από
τον Ναυταθλητικό Όμιλο
Ελευσίνας
‘’ΑΓΙΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ’’ οι πρώτοι
διασυλλογικοί αγώνες
σκαφών
ιστιοπλοΐας
Optimist και laser στον
κόλπο της Ελευσίνας.
H 1η ιστιοδρομία ξεκίνησε το Σάββατο στις
11.00 στο χώρο μπρο-

Οι αγώνες αυτοί είχαν
κέφι, ζωντάνια, αγωνιστικό πνεύμα αλλά το κυριότερο έδωσαν στο ταλαιπωρημένο, από την υποβάθμιση,
παραλιακό

μέτωπο της Ελευσίνας μια νότα φρεσκάδας και
αναζωογόνησης, όπως του αρμόζει.

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ
Υφεση τέλος! Ανάπτυξη 2,9% το 2015 και 3,7% το
2016 προβλέπει για την Ελλάδα η Κομισιόν

«Σημείο καμπής» προβλέπεται να αποδειχθεί το
2014 για την Ελλάδα, σύμφωνα με τις οικονομικές
προβλέψεις της Κομισιόν για
την περίοδο 2014-2016, που
δόθηκαν στη δημοσιότητα
στις Βρυξέλλες για όλα τα
κράτη- μέλη της ΕΕ.
Στην έκθεσή της για την
Ελλάδα που έχει τίτλο «Η
οικονομία επιτέλους ανακάμπτει», η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι μετά από έξι
χρόνια ύφεσης, το 2014 αναμένεται να είναι «σημείο
καμπής» για την Ελλάδα.
Όπως επισημαίνει, «η πολυπόθητη ανάκαμψη» θα έχει
ως κινητήρια δύναμη την
ιδιωτική κατανάλωση και τις
εξαγωγές, αλλά προσθέτει
ότι το μέγεθος των θετικών
αποτελεσμάτων θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή των
πολιτικών στις επενδύσεις.
Σύμφωνα με την Επιτροπή, το πρώτο τρίμηνο του
2014, ο ρυθμός ανάπτυξης
στην Ελλάδα αποδείχθηκε
αδύναμος, σε σχέση με το
αναμενόμενο, όμως το δεύτερο τρίμηνο η ανάπτυξη ενισχύθηκε και εκτιμάται ότι θα
ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το τρίτο τρίμηνο του
2014.
Ωστόσο, η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι συνεχιζόμενες
«σφιχτές» συνθήκες στην
παροχή πιστώσεων, αλλά
και η χαμηλή απορροφητικότητα των πόρων από την ΕΕ
και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εξακο-

λουθούν να είναι ανασταλτικός παράγοντας στην ανάκαμψη των επενδύσεων.
Σημειώνεται, πάντως, ότι θα
αυξηθεί η ιδιωτική κατανάλωση, ενώ οι εξαγωγές θα
έχουν θετικές επιδόσεις,
χάρη στον τουρισμό και στη
ναυτιλία.
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή
εκτιμά ότι το 2014 η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα διαμορφωθεί στο 0,6% του ΑΕΠ και
ότι το 2015 θα ενισχυθεί στο
2,9% του ΑΕΠ. Ωστόσο, εκτιμά ότι οι επενδύσεις θα
συνεχίσουν να επηρεάζονται
από την αβεβαιότητα σχετικά με την εφαρμογή των
πολιτικών, και το πρώτο εξάμηνο του 2015.
Σε ό,τι αφορά την ιδιωτική
κατανάλωση, η Επιτροπή
εκτιμά ότι θα αυξηθεί, καθώς
προβλέπει ότι θα υποστηριχτεί από τον μειωμένο πληθωρισμό, την αύξηση στο
διαθέσιμο εισόδημα και τη
χρήση των προληπτικών
αποταμιεύσεων. Επιπλέον,
επισημαίνεται ότι οι εξαγωγές αναμένεται να αυξηθούν
σημαντικά το 2015, κάτι που
θα υποστηριχθεί από την
υποτίμηση του ευρώ και την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τη βελτίωση
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Αποτέλεσμα
όλων των παραπάνω θα
είναι η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ στο 2,9% το 2015.
Το 2016 το πραγματικό
ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί,

σύμφωνα με την Επιτροπή,
στο 3,7%, καθώς θα υπάρχουν θετικές εξελίξεις στον
τομέα των επενδύσεων και
«τα οφέλη από τις εν εξελίξει
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα γίνουν ορατά».
Σε ό,τι αφορά το έλλειμμα
των τρεχουσών συναλλαγών, σύμφωνα με την Επιτροπή, αναμένεται να φτάσει
στο 2,8% του ΑΕΠ το 2014
και να μειωθεί το 2015 στο
2,5% του ΑΕΠ και το 2016
στο 2,2% του ΑΕΠ.
Σε ό,τι αφορά την ανεργία,
η Επιτροπή προβλέπει ότι
το 2014 θα μειωθεί στο
26,8%, «κάτι που οφείλεται
στη δημιουργία θέσεων
απασχόλησης και στις θετικές επιπτώσεις από τα προγράμματα στήριξης της απασχόλησης». Η Επιτροπή
εκτιμά ότι η ανεργία θα συνεχίσει την πτωτική της
πορεία, φτάνοντας το 25%
το 2015 και το 22% το 2016,
«χάρη στην ανάκαμψη των
επενδύσεων, τη συνέχιση
των προγραμμάτων απασχόλησης και τα οφέλη από
τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις».
Οι τιμές καταναλωτή αναμένεται να μειωθούν κατά
1% το 2014, χάρη στο μειωμένο κόστος εργασίας και
στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στην αγορά
προϊόντων (άρση των στρεβλώσεων και αύξηση του
ανταγωνισμού στους τομείς
του λιανικού εμπορίου, της
υγείας και της ενέργειας).

