ΘΡΙΑΣΙΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Τιμή : 0,01€

ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ
ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

Σελ: 3

Ξεκινά στις 12/11
η Δημοτική Αρχή Ελευσίνας

ΛΗΣΤΡΙΚΟ
ΝΤΕΛΙΡΙΟ
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
Ξυλοδαρμοί για
λίγα ευρώ!
Σε Ασπρόπυργο,
Άνω Λιόσια και Μενίδι

Σελ: 3

ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΑΡΓΥΡΗ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ

«Δεν θα πληρωθούν
οι προσλήψεις σε Δήμους
μέσω Κοιν.Σ.Επ. και Μ.Κ.Ο.»

Ν ο έμ β ρ ιο η ένα ρ ξ η
κ ο ιν ωφ ε λ ο ύ ς ε ρ γ α σ ί ας

Σελ: 9

Στην Περιφέρεια Αττικής θα
καλυφθούν 15.000 θέσεις

Σελ: 2-9

υπόσχεται ο γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
- Στις προτεραιότητες
ζητήματα Ρομά,
έσοδα και αδειοδοτήσεις
αθλητικών εγκαταστάσεων

Επίσημη πρώτη το πρωί της
7ης Νοεμβρίου για τον Παιδικό Βρεφικό σταθμό Αγίου Ιωάννου

Ελάτε να μιλήσουμε για τις
Διαταραχές Λόγου

Σελ: 3

Μετά από υπόμνημα
της παράταξης του
Αθανάσιου Πανωλιάσκου

Στήριξη στους δήμους της Αττικής

- ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ &
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Προσέγγιση σε ένα
σημαντικό και
αυξανόμενο πρόβλημα
που αφορά πολλά παιδιά,
θα επιχειρηθεί στο 9ο
Δημοτικό
Σχολείο Ελευσίνας

Άμεση παρέμβαση
της Περιφέρειας
για τα χρόνια
προβλήματα
στις Ερυθρές

Δωρεάν αθλητικές και εικαστικές
δραστηριότητες για τα παιδιά
προανήγγειλε ο Παναγιώτης
Καμαρινόπουλος στον αγιασμό

Σελ: 6

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΕΒΑΛΕ ΜΠΡΟΣ
Το σχέδιο αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών
Σελ: 3

Παραίτηση της δημοτικής
συμβούλου Ασπροπύργου
Αικατερίνης Λιάκου

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/11/2014
Σελ: 7

Σελ: 4

Σελ: 6

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΔΕ

Τα λιμενικά τέλη
υπέρ των δήμων
που διαθέτουν λιμάνια

Σελ: 2-4

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

Ο ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2-0
ΤΟΝ ΙΚΑΡΟ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
‘’ΤΣΙΜΠΗΣΕ’’ ΒΑΘΜΟ Ο ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Α/1: '' ΧΑΡΜΑ ΙΔΕΣΘΑΙ''
Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
81-72 ΤΗΝ ΑΕΚ

Σελ: 10-11

Σελ: 5

κ.2239
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Άμεση παρέμβαση
της Περιφέρειας για τα χρόνια
προβλήματα στις Ερυθρές
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ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014
Ελευσίνα

Παπαδοπούλου
Σοφία Γ. Κοντούλη
8Α & Χαριλάου,
Τηλέφωνο:
2105548208
Ασπρόπυργος

Νέζη Σοφία Χ.
Λεωφόρος
Δημοκρατίας 50,
Ασπρόπυργος,
Τηλέφωνο:
2105580394

Φυλή - Άνω Λιόσια
Καραΐσκος Θεόδωρος
Θ. Πηνειού 81,
Τηλέφωνο:
2102481114

Μετά από υπόμνημα της παράταξης του
Αθανάσιου Πανωλιάσκου

Αχαρνές
Μυστακίδου Δ.
Λεωφόρος Θρακομακεδόνων 22,
Εφημερία: 08:00 08:00 (Επομένης)
Τηλέφωνο:
2102466608

Γκίκα Σοφία - Ακριβή
Κ. Αριστοτέλους 260,
Τηλέφωνο:
2102448558
Μάνδρα

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν. Στρατηγού
Ρόκα Ν. 84,
Τηλέφωνο:
2105556375

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:
Από 15 έως 22
βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡ ΤΟΛΟΓΙΟ

Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Εραστός, Εράστη, Εραστή,Ρόδιος, Ροδής,
Ρόζα, Ροζαλία, Ροζίτα, Σώπατρος,
Πάτρα, Πατρούλα, Ορέστης, Ορεστία

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

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Συνεργασίας Θανάσης Πανωλιάσκος μαζί με το
μεικτό κλιμάκιο των Υπηρεσιών της
Περιφέρειας κατά τη διάρκεια των
ελέγχων στην περιοχή των Ερυθρών

Ά

Πιο συγκεκριμένα, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου μεικτό κλιμάκιο αποτελούμενο από
στελέχη των Διευθύνσεων Υγειονομικού
ελέγχου και Περιβαλλοντικής υγιεινής, Τεχνικών έργων
και του τμήματος Περιβάλλοντος – Υδροοικονομίας της
Περιφέρειας, επισκέφτηκε την περιοχή πραγματοποιώντας ελέγχους και αυτοψίες , προκειμένου να διαπιστωθούν οι δυνατότητες άμεσων παρεμβάσεων που θα βγάλουν από το τέλμα ζητήματα υψηλής προτεραιότητας για
τους κατοίκους των Ερυθρών, τονίζει σε ανακοίνωσή της
η ‘’Δημοτική Συνεργασία Mάνδρας- Ειδυλλίας’’

ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

μεση ήταν η ανταπόκριση των υπηρεσιών της
Περιφέρειας Αττικής , μετά την κατάθεση υπομνήματος από την παράταξή ΄΄ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ’’ , το οποίο προέκυψε από την καταγραφή των σοβαρών προβλημάτων
που χρονίζουν στις Ερυθρές και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
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Στήριξη στους δήμους της Αττικής

υπόσχεται ο γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Τ

- Στις προτεραιότητες ζητήματα Ρομά,
έσοδα και αδειοδοτήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων

η δέσμευση
ότι η Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αττικής θα
στηρίξει
τους
δήμους ώστε να επιλυθούν τάχιστα τα
π ροβλήματα
της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης έδωσε ο γ.γ.
Απ οκεντρωμένης
Διοίκησης Μ. Αγγελάκας στη διάρκεια
εκδήλωσης με θέμα
“Άξονες συνεργασίας των ΟΤΑ Α΄
βαθμού και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης”, με τη συμμετοχή 40 Δημάρχων
της
Περιφέρειας
Αττικής, του προέδρου της ΚΕΔΕ,
καθώς και του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών Θ. Λεονταρίδη
Ο κ. Αγγελάκας
αναφέρθηκε
στη
σημασία του έργου
των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στις αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κυρίως όμως υπερτόνισε την

“ανάγκη συνεργασίας της Πολιτείας
και των Δήμων, με
σκοπό την επίτευξη
βιώσιμων λύσεων
και τη μείωση της
γραφειοκρατικής
αντίληψης”.
Ο Αν. Υπουργός
Εσωτερικών, κ. Λεονταρίδης τόνισε πως
“η κυβέρνηση διερευνά τη δυνατότητα
ρύθμισης για την
αναχρηματοδότηση
των δανείων των
ΟΤΑ με ευνοϊκότερους όρους”.
Επ ίσης σε ότι
αφορά τις πλημμήρες
ανακοίνωσε
πως η κυβέρνηση
προτίθεται να επενδύσει ενάμισι έως
δυο δισ. ευρώ για
αντιπ λημμυρικά
έργα.
Όπως είπ ε τα
αντιπ λημμυρικά
έργα είναι σε πρώτο
πλάνο στον κυβερνητικό σχεδιασμό διαβεβαιώνοντας πως «έχει ληφθεί
σχετική απόφαση».
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΕΒΑΛΕ ΜΠΡΟΣ
Το σχέδιο αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών

Μ

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

ετά τα τραγικά γεγονότα που
συνέβησαν την π ερασμένη
εβδομάδα σε γειτονικούς
Δήμους της Αττικής από την κακοκαιρία,
ο Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Σταμούλης σχολίασε τα εξής:
«Η νέα Διοίκηση του Δήμου Μεγαρέων
αμέσως μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά της
ασχολήθηκε με τα θέματα Πολιτικής Προστασίας.
Έτσι έχει ήδη έτοιμο ένα ολοκληρωμένο, πλήρες, ρεαλιστικό και άκρως εφαρμόσιμο “ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ”, το οποίο καλύπτει και αντιμετωπίζει όλες τις πιθανές
δυσμενείς καταστάσεις και ακραία καιρικά
φαινόμενα, που μπορούν να πλήξουν το
Δήμο και να επηρεάσουν δυσμενώς τη
ζωή των πολιτών.
Και είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος
Μεγαρέων έχει ένα τέτοιο ολοκληρωμένο
και πλήρες Σχέδιο.
Και αυτό επετεύχθη κυρίως χάρις

ΛΗΣΤΡΙΚΟ ΝΤΕΛΙΡΙΟ
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014

στην αφιλοκερδή και εθελοντική εργασία του συμπολίτη μας Υποστράτηγου
ε.α. κ. Ευάγγελου Γκιώνη τον οποίο συγχαίρω και ολόψυχα ευχαριστώ.
Εξάλλου για τον ίδιο λόγο από τις
πρώτες εργασίες που έκανε ο Δήμος,
ήταν και ο καθαρισμός των φρεατίων των
αγωγών ομβρίων υδάτων, που είχαν
χρόνια να καθαριστούν, για την προληπτική αντιμετώπιση ζημιών από πλημμύρες, π ράγμα που δεν έκαναν άλλοι
Δήμοι, όπως φάνηκε και από σχετικά
ρεπορτάζ που προβλήθηκαν στην Τηλεόραση.
Για τον καθαρισμό των φρεατίων στην
πόλη των Μεγάρων ήταν σημαντική και
καθοριστική η πρωτοβουλία του Δημοτικού Συμβούλου Σωτηρίου (Φουσέκη)
Γεωργίου ο οποίος από τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου ασχολήθηκε με το
θέμα, διαβλέποντας το πρόβλημα των
πλημμυρών, ακόμα και με προσωπική
του εργασία. Του αξίζει κάθε έπαινος.»
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Ξυλοδαρμοί για λίγα ευρώ!

Λ

Σε Ασπρόπυργο, Άνω Λιόσια και Μενίδι

ηστρικό ντελίριο το Σαββατοκύριακο σε Ασπρόπυργο, Άνω Λιόσια και Μενίδι.
Αναλυτικότερα, στον Ασπρόπυργο, δύο
Ρομά, πλησίασαν έναν 60χρονο από τα
Σκόπια που βρισκόταν έξω από την εταιρεία όπου εργάζεται ως οδηγός.
Τον τραυμάτισαν στο πρόσωπο, και του
απέσπασαν λίγα χρήματα και τα προσωπικά του έγγραφα.
Στο Μενίδι, δύο δράστες με καλυμμένα
πρόσωπα εισέβαλαν σε πρατήριο υγρών
καυσίμων όπου με την απειλή όπλου απέσπασαν από τον 32χρονο υπάλληλο, άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό.
Στην ίδια περιοχή, λίγο αργότερα, πιθανόν
οι ίδιοι δράστες μπήκαν σε κρεπερί, όπου με
την απειλή όπλου απέσπασαν από τον
21χρονο υπάλληλο, λίγα χρήματα.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε όμως προχθες τα ξημερώματα και στα Άνω Λιόσια.
Συγκεκριμένα, στις 4 τα ξημερώματα,
άγνωστος δράστης εισήλθε στο κατάστημα
και με την απειλή πιστολιού, απέσπασε από
την υπάλληλο, χρηματικό ποσό.
Ο δράστης, αμέσως μετά τη διάπραξη της
ληστείας, διέφυγε, επιβιβαζόμενος σε μοτοσυκλέτα, όπου τον ανέμενε συνεργός του.
Ο δράστης αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.

ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ
ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Ξεκινά η Δημοτική Αρχή Ελευσίνας

Περιοδείες στις γειτονιές της πόλης ξεκινά ο δήμαρχος Ελευσίνας Γ.
Τσουκαλάς και στελέχη της δημοτικής αρχής από τις 12 Νοεμβρίου.
Η πρώτη επαφή με τους δημότες θα γίνει την Τετάρτη στις 7μμ στο 3ο
Δημοτικό Ελευσίνας
Ο Γιώργος Τσουκαλάς αναφέρει σχετικά : "Οι περιοδείες στις γειτονιές δεν αποτέλεσαν για εμάς μια ευκαιριακή επικοινωνία με τους
δημότες, πρόσχημα συμμετοχής της κοινωνίας με ημερομηνία λήξης
τις εκλογές. Με άλλα λόγια ποτέ δεν κάναμε κάτι που δεν πιστέψαμε.
Ποτέ δεν πορευτήκαμε με πρόσκαιρους εκλογικούς ή προεκλογικούς όρους.
Ποτέ δεν κάναμε κάτι που δεν βιώσαμε βαθιά. Γι αυτό και η επαφή
μας με τους δημότες θα είναι συνεχής, αδιάλειπτη και ουσιαστική και
αυτή την πενταετία."

- ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Ελάτε να μιλήσουμε για τις Διαταραχές Λόγου

Προσέγγιση σε ένα σημαντικό και αυξανόμενο πρόβλημα που αφορά
πολλά παιδιά, θα επιχειρηθεί στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας

Π

ροσέγγιση σε ένα σημαντικό και
αυξανόμενο
πρόβλημα
που
αφορά Γονείς, Εκπαιδευτικούς &
Παιδιά, θα επιχειρηθεί στο 9Ο Δημοτικό
Σχολείο Ελευσίνας: «Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ
ΛΟΓΟΥ».
Ο Λόγος είναι το κύριο μέσο του ανθρώπου ώστε να επικοινωνήσει με το περιβάλλον του, είναι μία σύνθετη λειτουργία του
εγκεφάλου που σχετίζεται άμεσα με κιναισθητικές και γνωστικές λειτουργίες για την
ολοκλήρωσή του. Η ικανότητα έκφρασης και
κατανόησης του λόγου υπάρχει περίπτωση
να διακοπεί ή να ανακοπεί ή να επηρεαστεί
λόγω διαφόρων αιτίων που μπορεί να προ-

κύψουν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της ζωής του
ανθρώπου, από την γέννηση
και την ανάπτυξη μέχρι και
την ενήλικη ζωή.
Πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν μικρή ή
μεγάλη δυσχέρεια επικοινωνίας (προφορικός ή γραπτός λόγος), τα τελευταία χρόνια
μάλιστα παρατηρείται μια ανησυχητική
αύξηση της συχνότητας των προβλημάτων
αυτών. Τα «καλά νέα» είναι ότι πλέον με την
βοήθεια των ειδικών Επιστημόνων, τα
περισσότερα από αυτά τα προβλήματα
είναι δυνατόν να διαγνωσθούν έγκαιρα και
να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά.
Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του
9ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας, σε
συνεργασία με τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών του Σχολείου και την
Διευθύντρια του 9ου Νηπιαγωγείου Ελευσίνας, επιθυμώντας να συμβάλει στην κατανόηση και αντιμετώπιση αυτού του προβλή-

ματος, διοργανώνει εκδήλωση-συζήτηση με
θέμα «Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ
& ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ».

Σκοπός της συζήτησης είναι η ανίχνευση διαταραχών στον προφορικό και γραπτό
λόγο σε παιδιά προσχολικής και σχολικής
ηλικίας και η προαγωγή της Υγείας τους
μέσω της αποκατάστασης αυτών. Επιπλέον στοχεύει στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του πληθυσμού (εκπαιδευτικούς,
γονείς, παιδιάτρους) για τους τρόπους ανίχνευσης και αντιμετώπισης των διαταραχών της επικοινωνίας.
Την ομιλία/συζήτηση θα αναπτύξει η κα
Ειρήνη Κιάμου, Παθολόγος λόγου και ομιλίας, Πρόεδρος της Αστικής-Μη κερδοσκοπικής Εταιρείας «Θεραπεία=Ελπίδα»,
συνεργάτης της Πανεπιστημιακής κλινικής
του Νοσοκομείου Παίδων «Παν. και Αγλ.
Κυριακού» με μακρόχρονη κλινική, ερευνητική και διδακτική εμπειρία, στην Ελλάδα

και στις Η.Π.Α.
Η ενδιαφέρουσα αυτή εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 στις 18.30 το απόγευμα, στην
αίθουσα εκδηλώσεων του 9ου Δημοτικού
Σχολείου Ελευσίνας (Κυπραίου 45 - Παράδεισος).
Προχωρώντας ακόμη πιο πέρα, όσοι
γονείς ενδιαφέρονται, θα μπορούν να
δηλώσουν συμμετοχή στις ΔΩΡΕΑΝ αξιολογήσεις παιδιών που γίνονται από την ομιλήτρια κατόπιν ραντεβού.
Η συμμετοχή γονέων και εκπαιδευτικών
στην συγκεκριμένη ομιλία – συζήτηση μπορεί να αποδειχτεί εξαιρετικά χρήσιμη καθώς
η σωστή ενημέρωση και πληροφόρηση,
είναι το πρώτο βήμα για την διαχείριση και
αντιμετώπιση του φαινομένου. Η ενημέρωση όλων, γονέων και εκπαιδευτικών, μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά αλλά και
αποτελεσματικά. Γι’ αυτό σας περιμένουμε
όλους.
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Ν ο έ μ β ρι ο η έ ν αρ ξ η κ ο ι ν ωφ ε λ ο ύ ς ε ρ γ α σί α ς
Στην Περιφέρεια Αττικής θα καλυφθούν 15.000 θέσεις

Σ

ΕΛΠΕ:
Κέρδη 4 εκατ.
στο γ΄ τρίμηνο
εκτιμά η IBG

Στα 3,9 εκατ. ευρώ θα διατα
καθαρά
μορφωθούν
κέρδη (clean net INCOME)
των ΕΛΠΕ στο τρίτο, εκτιμά η
IBG σε έκθεση με ημερομηνία 7 Νοεμβρίου.
Την αντίστοιχη περσινή
περίοδο τα ΕΛΠΕ είχαν καταγράψει κέρδη 1 εκατ. Τα
EBITDA της εισηγμένης εκτιμάται ότι θα ανέλθουν
στα113 εκατ. ευρώ.
Η χρηματιστηριακή προχωρά στην αναβάθμιση για την
σύσταση της εταιρίας σε Buy
από Hold χωρίς να αλλάξει
την τιμή-στόχο των 6 ευρώ.
Τα Ελληνικά Πετρέλαια αναμένεται να ανακοινώνουν
αποτελέσματα τρίτου τριμήνου σήμερα 10 Νοεμβρίου.

τα μέσα Νοεμβρίου θα προκηρυχθεί το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για 50.000 ανέργους πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας, η κατανομή
των θέσεων είναι στο τελικό στάδιο και το επόμενο βήμα είναι
αποστολή της προκήρυξης στον ΟΑΕΔ. Υψηλόβαθμα στελέχη
του ΟΑΕΔ υπολογίζουν ότι το πρόγραμμα θα προκηρυχθεί στα
μέσα Νοεμβρίου.
Στην Περιφέρεια Αττικής θα καλυφθούν 15.000 θέσεις, ενώ
στην Κεντρική Μακεδονία 10.000. Στις υπόλοιπες Περιφέρειες
οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 3.500 θέσεις, Δυτική Ελλάδα 3.900 θέσεις, Πελοπόννησος 2.500 θέσεις, Βόρειο Αιγαίο 900 θέσεις, Κρήτη 2.750 θέσεις,
Θεσσαλία 4.000 θέσεις, Δυτική Μακεδονία 1.200 θέσεις, Νότιο Αιγαίο 1.275 θέσεις, Στερεά Ελλάδα 2.000 θέσεις, Ηπειρος 2.000 και Ιόνια
Νησιά 975.
Μεγάλο πακέτο θέσεων θα λάβει και το υπουργείο Εργασίας, στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες αντιστοιχούν περίπου 5.000 θέσεις.
Από σύνολο των θέσεων, η πλειονότητα θα καλυφθεί από απόφοιτους δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Μερικές από τις ειδικότητες που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των φορέων είναι ΠΕ Διοικητικών, ΠΕ Κοινωνιολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ Πληροφορικής, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, ΤΕ Νοσηλευτών, ΔΕ Μαγείρων, ΔΕ Διοικητικού/Λογιστικού και Διοικητικών Γραμ.

ΕΛΣΤΑΤ:

Ειδήσεις στο Διαδίκτυο
διαβάζει το 84,9%
των Ελλήνων

Η

ανάγνωση ειδήσεων στο Διαδίκτυο,
στην οποία επιδίδεται το 84,9% των
ελλήνων χρηστών, βρίσκεται στην
κορυφή της λίστας των διαδικτυακών δραστηριοτήτων που παρουσίασε η ΕΛΣΤΑΤ
για το 2014, εμφανίζοντας αύξηση 10% σε
σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.
Ακόμα, η «Eρευνα χρήσης τεχνολογιών
πληροφόρησης και επικοινωνίας» της
ΕΛΣΤΑΤ δείχνει ότι περίπου επτά στα 10
νοικοκυριά της χώρας (ποσοστό 65,6%)
είχαν το 2014 πρόσβαση στο Διαδίκτυο,
αριθμός αυξημένος κατά 16,5% σε σχέση με
το 2013.
Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στην
Κεντρική Ελλάδα και στα νησιά Αιγαίου με
53,2% και την Κρήτη με 39,3%.
Αναλυτικότερα τα ποσοστά που καταγρά

φηκαν το 2014 για διαδικτυακές δραστηριότητες:
Διάβασµα online ειδήσεων σε ιστοσελίδες,
εφηµερίδες, περιοδικά (84,9%).
Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και
υπηρεσίες (82,3%).
Αποστολή ή λήψη ηλεκτρονικών μηνυµάτων (79,8%).
Συμμετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής
δικτύωσης όπως Facebook και Twitter
(64,3%).
Παιχνίδια, εικόνες, ταινίες, μουσική (52%).
Web ραδιόφωνο ή web τηλεόραση
(51,6%).
Κλήσεις ή βιντεοκλήσεις με Skype ή άλλες
υπηρεσίες (45%).
Ανέβασμα κειμένων, φωτογραφιών, μουσικής, βίντεο, λογισμικού ή άλλου περιεχομένου (34,3%).
Υπηρεσίες για ταξίδια και καταλύματα
(29,7%).
Τραπεζικές συναλλαγές (20,8%).
Δημιουργία ιστοσελίδας ή blog (6,7%).
Πώληση αγαθών ή υπηρεσιών µέσω
δημοπρασιών στο eBay ή άλλων υπηρεσιών (5,7%).
Κλείσιμο ραντεβού µε γιατρό µέσω ιστο-

σελίδας νοσοκομείου ή κέντρου υγείας
(2,9%).
Τέλος, αύξηση 26,7% καταγράφεται στο
ποσοστό του πληθυσμού που έκανε χρήση
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
(κάθε συναλλαγή των πολιτών µε δημόσιες
υπηρεσίες µέσω του διαδικτύου, για προσωπική χρήση).
Άλλα στοιχεία που προκύπτουν από την
έρευνα:

Η συντριπτική πλειονότητα (98,6%) των
νοικοκυριών που έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο χρησιμοποιεί ευρυζωνική σύνδεση.
Μεταξύ των ελληνικών νοικοκυριών γενικά,
περίπου 7 στα 10 (64,7%) διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση.
Το 58,4% όσων χρησιμοποίησαν το Διαδίκτυο το πρώτο τρίµηνο του 2014 συνδέθηκαν µε κινητό τηλέφωνο, φορητό υπολογιστή (laptop, notebook, netbook ή tablet) ή
άλλη φορητή συσκευής (PDA, MP3 player,
e-book reader, φορητή κονσόλα παιχνιδιών
κλπ).
Το ποσοστό παρουσιάζει αύξηση 30,7%
σε σχέση µε το πρώτο τρίµηνο του 2013.

Στη συζήτηση συμμετείχαν περίπου 20 δήμαρχοι, οι οποίοι ανέπτυξαν προβλήματα τα οποία
αντιμετωπίζουν οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
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Σύμφωνα με τον ίδιο το συγκεκριμένο ζήτημα ανέβηκε στην ιεραρχία των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης, έπειτα από την πλημμύρα της 24ης Οκτωβρίου.
«Πρόκειται για έργα που δεν τα βλέπουμε, αλλά η έλλειψή τους γίνεται με οδυνηρό
τρόπο αντιληπτή, όταν γίνει το κακό» είπε.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις της προϊσταμένης Αυτοτελούς Τμήματος
Εσωτερικού Ελέγχου Άννας Κοντονή, της Διευθύντριας Περιβαλλοντικής και Χωροταξικής Πολιτικής Καλλιόπης Καρδαμίτση, του Γενικού Διευθυντή Δασών και Αγροτικών
Υποθέσεων ΑΠΔ Αττικής Αναστάσιου Καζάση, της Γενικής Διευθύντριας Εσωτερικής
Λειτουργίας Μαρίας Καλύβα ,του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γιώργου Πατούλη και του Προέδρου της ΠΕΔΑ Ηρακλή Γκότση.

Στη συζήτηση που ακολούθησε συμμετείχαν περίπου 20 δήμαρχοι, οι οποίοι ανέπτυξαν προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους. Ο κ. Αγγελάκας απαντώντας στις επισημάνσεις των
Δημάρχων τόνισε τα εξής:

Είναι απαραίτητη η γνώση της κείμενης Νομοθεσίας από τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων, ώστε να αποφεύγεται η λήψη μη σύννομων αποφάσεων, οι οποίες στη συνέχεια αναγκαστικά θα ακυρωθούν, προκαλώντας καθυστερήσεις στα έργα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής είναι έτοιμη να συστήσει κοινές επιτροπές με τους
Δήμους για την προώθηση των θεμάτων που τους απασχολούν , με σκοπό την ταχύτερη διευθέτησή τους.
Το ζήτημα της προσωρινής μετεγκατάστασης των Ρομά, όπου αυτό είναι απαραίτητο,
αποτελεί υποχρέωση των οικείων Δήμων και όχι της Πολιτείας βάσει της ισχύουσας
νομοθεσίας.
Θα ζητηθεί η συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τη διευθέτηση των
προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με τις αδειοδοτήσεις των αθλητικών
εγκαταστάσεων που ανήκουν στους Δήμους.
Είναι απαραίτητη η συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα για την προώθηση οικονομικών δραστηριοτήτων που θα αποφέρουν
έσοδα στα ταμεία των Δήμων.
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Η επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη
και η απαλλαγή ευπαθών ομάδων από τα τέλη

Θα κυριαρχήσουν στην αυριανή συνεδρίαση του Δ.Σ. Ελευσίνας

Η

επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της
Επιχείρησης καθώς
και η απαλλαγή ευπαθών ομάδων από τα τέλη , θα κυριαρχήσουν στην αυριανή συνεδρίαση του Δ.Σ. Ελευσίνας , η
οποία είναι προγραμματισμένη
για τις 20:30 μ.μ. .
Συγκεκριμένα θα συζητηθούν
τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Επ ιλογή του Συμπαραστάτη
του Δημότη και της Επιχείρησης.
Λήψη απόφασης για την απαλλαγή τέλους καθαριότητας και
Φωτισμού Ευπαθών Ομάδων
Πληθυσμού.
Λήψη απ όφασης για την
παράλληλη άσκηση μεταβιβασμένων αρμοδιοτήτων της Ελληνικής
Αστυνομίας, απ ό υπαλλήλους

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΔΕ
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Τα λιμενικά τέλη υπέρ των
δήμων που διαθέτουν λιμάνια

Ζ

του Δήμου για τον έλεγχο κοινόχρηστων χώρων.
Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επ ί της ψηφισθείσης
αναμόρφωσης προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2014 του
Ν.Π.Δ.Δ. πολιτισμού – Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και
Προσχολικής Αγωγής Ελευσίνας.
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της δικηγόρου
Αγγελικής Χαροκόπου για τον
χειρισμό της υπόθεσης ανεγέρσεως ισογείων αποθηκών από την
εταιρεία «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.»
στην θέση Καλυμπάκι ενώπιον
του Συμβουλίου της Επικρατείας
εφέσεως κατά της υπ ’ αριθμ.
3656/2013 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της δικηγόρου
Αγγελικής Χαροκόπου για τον

χειρισμό της υπόθεσης ανεγέρσεως ισογείων αποθηκών από την
εταιρεία «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.»
στην θέση Καλυμπάκι ενώπιον
του Συμβουλίου της Επικρατείας
εφέσεως κατά της υπ ’ αριθμ.
3675/2013 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Λήψη απόφασης για την συμμετοχή ενός Αντιδημάρχου και
δύο υπαλλήλων του Δήμου σε
σεμινάριο με τίτλο: «Κομποστοποίηση και Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Τοπ ική
Αυτοδιοίκηση».
Αντικατάσταση μελών στην
Επ ιτροπ ή Αστικής Επ ιλύσεως
Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων (ά. 7 παρ. 8 του Ν.
2307/95).
Διαγραφή προστίμου αυθαίρετης
χρήσης
κοινόχρηστων
χώρων .

Μαθήματα Ρωσικής Γλώσσας
για τους δημότες Ασπροπύργου

ητήματα σχετικά με τη λειτουργία των Δημοτικών
Λιμενικών Ταμείων καθώς και εκείνων που εποπτεύονται από το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
καθώς και την εν γένει πολιτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
απέναντι στα λιμάνια και την εκμετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων πέριξ των λιμένων, συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη μετά
από πρόσκληση του υπουργού Μ. Βαρβιτσιώτη και τη συμμετοχή αντιπροσωπείας της ΚΕΔΕ, επικεφαλής του προέδρου Γ. Πατούλη και της ΕΝΠΕ, επικεφαλής του προέδρου
Κ. Αγοραστού.
Εκ μέρους της ΚΕΔΕ ο κ. Πατούλης επισήμανε την αναγκαιότητα βελτίωσης της λειτουργίας των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, καθώς και της καταβολής λιμενικών τελών
υπέρ των δήμων που διαθέτουν λιμάνια.
Τέλος αποφασίστηκε, μετά από πρόταση της ΚΕΔΕ, η
σύσταση μεικτής επιτροπής από παράγοντες του ΥΕΝ, της
ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ προκειμένου να εξειδικεύσουν τα
υπάρχοντα προβλήματα και έως το τέλος του μήνα να προτείνουν θεσμικές λύσεις προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης των λιμένων.
Στην ευρύτατη σύσκεψη μετείχαν επίσης, τα μέλη του Δ.Σ.
της ΚΕΔΕ Α. Κοιμήσης, Ι. Τζίτζιος και Β. Μπαρμπάκος, ο Θ.
Παπαθανάσης, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίυ της ΚΕΔΕ,
ο δήμαρχος Ι.Π.Μεσολογγίου Ν. Καραπάνος, ο δήμαρχος
Νέας Προποντίδας Μανώλης Καρράς, οι περιφερειάρχες
Νοτίου Αιγαίου Γ. Χατζημάρκος και Στερεάς Ελλάδας Κ.
Μπακογιάννης, ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Ρυθμιστικής
Αρχής Λιμένων Κ. Μουτζούρης, ο γενικός γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του υπουργείου Αθ. Χριστόπουλος και η διευθύντρια του υπουργείου κα Σκαφιδά.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου με το Πολιτιστικό-Επιστημονικό
Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Αθήνα.
Τέλος του μήνα θα ξεκινήσουν και σεμινάρια στο Κέντρο της πόλης και την Γκορυτσά.

Με θερμό χαιρετιστήριο, τηλεοπτικό μήνυμα, από
τον Πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ελλάδα κ.
Ανδρέι Μασλόβ, και τον Δήμαρχο Ασπροπύργου και
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, κ. Νικόλαο Μελετίου, άρχισαν τα
γυρίσματα, από το τηλεοπτικό κανάλι του Δήμου Ασπροπύργου «attica tv», δύο πρωτοποριακών τηλεοπτικών
εκπομπών. Αφορούν σε τηλεοπτικά μαθήματα Ρωσικής
Γλώσσας, για ανήλικους και ενήλικες, τα οποία μαγνητοσκοπούνται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ασπροπύργου, με
επιστημονική ευθύνη του Πολιτιστικού-Επιστημονικού
Κέντρου της Ρωσικής Πρεσβείας στην Αθήνα.
Τις εκπομπές παρουσιάζουν πεπειραμένες Ρωσίδες Καθηγήτριες Γλώσσας, με μακρά εμπειρία διδασκαλίας στη χώρα μας και άριστη γνώση και της Ελληνικής
Γλώσσας. Το τηλεοπτικό Κανάλι του Δήμου Ασπροπύργου «attica tv», θα ενημερώσει με ανακοίνωσή του, για
τις μέρες και ώρες πρώτης προβολής, αλλά και τις τηλεοπτικές επαναλήψεις των μαθημάτων.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της εφαρμογής των συμφωνιών που περιελήφθησαν
σε Μορφωτικό Πρωτόκολλο, το οποίο συνυπέγραψαν ο
Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου και ο

Διευθυντής του Ρωσικού Πολιτιστικού Επιστημονικού
Κέντρου στην Αθήνα, κ. Πιέτρ Κούπρικοβ.
Εκτός από τα τηλεοπτικά μαθήματα Ρωσικής Γλώσσας, έχει προγραμματιστεί η λειτουργία και Σεμιναρίου
Ρωσικής Γλώσσας, που θα ξεκινήσει στα τέλη του Νοέμβρη 2014, ¨Εβδομάδα Σύγχρονου Ρωσικού Κινηματογράφου¨, τηλεοπτικές εκπομπές κλασσικής και ρωσικής
παραδοσιακής μουσικής, που ήδη μαγνητοσκοπούνται
στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Γαλαξίας», και πλήθος
άλλων μορφωτικών και πολιτιστικών συμπράξεων.
Για τη σκοπιμότητα και τη στόχευση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, ο κ. Νικόλαος Μελετίου, δήλωσε:
«Όπως είναι γνωστό, πολύ μεγάλος αριθμός Δημοτών
μας, περίπου ο μισός πληθυσμός του Ασπρόπυργου,
είναι Έλληνες με καταγωγή από τον Πόντο, που ήρθαν κυρίως τη δεκαετία του ΄90- στην ιστορική τους Πατρίδα,
από πολλές περιοχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης,
και έγιναν μόνιμοι κάτοικοι της πόλης μας. Οι άνθρωποι
αυτοί, έφεραν στον τόπο μας, σημαντική πνευματική
προίκα.
Το ρωσικό γλωσσικό και πολιτιστικό πλούτο, τον
οποίο έχουμε χρέος να μεταλαμπαδεύσουμε και στα παιδιά τους.

Από την άλλη πλευρά, ουκ ολίγοι Συμπολίτες μας,
εξέφρασαν την επιθυμία εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας, με γνώμονα την αξιοποίηση της στις επαγγελματικές ή τις μορφωτικές τους αναζητήσεις. Ευαίσθητος
δέκτης όλων αυτών, ο Δήμος Ασπροπύργου, ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα των Συμπολιτών μας, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι Νέες και Νέοι, που αναζητούν εκείνα τα εφόδια που μπορούν να τους φανούν
χρήσιμα στο δύσκολο αγώνα της ζωής τους.
Ήρθαμε, λοιπόν, σε επαφή με την Πρεσβεία της
Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Αθήνα, συνομιλήσαμε με
τον Πρέσβη και τους αρμόδιους συνεργάτες του, και συμφωνήσαμε την υπογραφή ενός πολύ σημαντικού Μορφωτικού Πρωτοκόλλου, πολύπλευρης συνεργασίας. Κι
είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μας, που ήδη οι Πολίτες
του Ασπρόπυργου, ανεξαρτήτως καταγωγής, αγκάλιασαν την προσπάθειά μας, που ευελπιστούμε και εργαζόμαστε να επεκταθεί σε πολλούς τομείς ακόμη. Έχοντας
ως γνώμονα τους στενούς δεσμούς ανάμεσα στους ομόδοξους Λαούς, της Ελλάδας και της Ρωσίας, που εκτός
της κοινής πίστης, μοιράζονται τις ίδιες ανθρώπινες
αξίες, τις ίδιες αγωνίες, τους ίδιους προβληματισμούς,
για το παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας».
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Επίσημη πρώτη το πρωί της 7ης Νοεμβρίου
για τον Παιδικό - Βρεφικό σταθμό Αγίου Ιωάννου

Δωρεάν αθλητικές και εικαστικές δραστηριότητες για τα παιδιά
προανήγγειλε ο Παναγιώτης Καμαρινόπουλος στον αγιασμό του Σταθμού

Ε

πίσημη πρώτη το πρωί της
Παρασκευής 7 Νοεμβρίου για
τον Παιδικό και τον Βρεφικό
σταθμό Αγίου Ιωάννου, όπου τελέστηκε
ο αγιασμός από τον εφημέριο του Αγίου
Ιωάννη, πατέρα Αλέξανδρο.
Χαρούμενες φωνές, γέλια, παιγνίδια
και εξαιρετικά ζεστή ατμόσφαιρα συνέθεσαν το σκηνικό της μικρής γιορτής που
οργάνωσαν οι εργαζόμενοι για να υποδεχθούν τα παιδιά με τους γονείς τους
και εκπροσώπους της διοίκησης του
Δήμου.
«Υπήρξαν ένα σωρό προβλήματα,
λύθηκαν πολλά και θα λυθούν και τα
υπόλοιπα για να μπορούμε από δω και
στο εξής να πορευτούμε, όπως πρέπει
και όπως αξίζει στα παιδιά μας» είπε
στην σύντομη ομιλία της η Διευθύντρια
Παιδικού σταθμού Αγίου Ιωάννου
κ.Ντόρα Καρά
Το άνοιγμα νέων παιδικών σταθμών
αλλά και νέες δραστηριότητες στις οποίες θα μπορούν να ενταχθούν δωρεάν τα
παιδιά όλων των Παιδικών Σταθμών
προανήγγειλε ο Πρόεδρος των παιδικών
σταθμών Άνω Λιοσίων Παναγιώτης
Καμαρινόπουλος.

«Φέτος θα λειτουργήσουν ομάδες γονέων με
ψυχολόγους, θα υπάρχουν δωρεάν αθλητικές
δραστηριότητες, ενώ θα
δημιουργηθούν και τμήματα ζωγραφικής και πηλοπλαστικής.
Κάνουμε προσπάθειες για το άνοιγμα
καινούργιων παιδικών σταθμών και
μάλιστα ο ένας θα ανοίξει πολύ σύντομα» δεσμεύτηκε ο κ. Καμαρινόπουλος
που ευχαρίστησε το Δήμαρχο και τους
προέδρους των νομικών προσώπων για
τη στήριξή τους.
Καλή και δημιουργική χρονιά ευχήθηκε
ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Καμπόλης ο
οποίος δεσμεύθηκε εκ μέρους του
Δημάρχου Χρήστου Παππού, για την
ολόπλευρη στήριξη των Παιδικών Σταθμών
«Είμαστε δίπλα σας σε ότι χρειαστείτε
διαβεβαίωσε από την πλευρά της και η
Αναπληρώτρια Δήμαρχος Τζένη Μπάρα
που ευχήθηκε καλή χρονιά στα παιδιά
και καλή δύναμη στους παιδαγωγούς .
Τη συνεργασία των γονέων και τη συμμετοχή όλων των παιδιών στα νέα προγράμματα ζήτησε η Διευθύντρια του
Νομικού Προσώπου των σταθμών Άνω
Λιοσίων Γιάννα Σταθοπούλου. «Οι
γονείς πρέπει να είστε παρόντες. Αυτό
είναι το πιο σημαντικό σχολείο γιατί είναι
το πρώτο σχολείο. Η διάθεση και η πρόθεση της Διοίκησης μας βοηθά να πραγ-

ματώσουμε τα σχέδια που καταστρώνουμε για την κάθε σχολική χρονιά. Οι
ιδέες έρχονται από τους παιδαγωγούς
αλλά για να υλοποιηθούν χρειάζεται
εκτός από τη στήριξη της διοίκησης και η
δική σας συμμετοχή. Θέλω όλοι να συμμετάσχετε στα νέα προγράμματα για να
πετύχουμε το καλύτερο για τα παιδιά».
Καλή και δημιουργική χρονιά με υγεία
και πρόοδο για τα παιδιά ευχήθηκε και η
Διευθύντρια Βρεφικού σταθμού Αγίου
Ιωάννου Βάσω Παπανικολάου. «Ο κ.
Καμαρινόπουλος από την πρώτη στιγμή
που ανέλαβε έδωσε θετικά δείγματα
γραφής. Είναι καθημερινά δίπλα μας

από το πιο σημαντικό μέχρι και την
καθημερινή λεπτομέρεια κι εύχομαι αυτή
η συνεργασία να συνεχιστεί με τον ίδιο
τρόπο» είπε η κ. Παπανικολάου.
Στον αγιασμό παρέστησαν ο Πρόεδρος
των παιδικών σταθμών Άνω Λιοσίων
Παναγιώτης Καμαρινόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Καμπόλης, η Αναπληρώτρια Δήμαρχος Τζένη Μπάρα, ο πρόεδρος του Τοπικού συμβουλίου της
Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων Χρήστος Καματερός, η τοπική σύμβουλος
Λία Καψή, και η Διευθύντρια του Νομικού
Προσώπου των Παιδικών σταθμών Άνω
Λιοσίων Γιάννα Σταθοπούλου.

Παραίτηση της δημοτικής συμβούλου Ασπροπύργου Αικατερίνης Λιάκου

Τ

ην παραίτησή της
απέστειλλε προς
τον Πρόεδρο του
δημοτικού
συμβουλίου
Ασπροπύργου η κ. Κατερίνα Λιάκου που είχε εκλεγεί με τον συνδυασμό του
σημερινού επικεφαλής της
μείζονος αντιπολίτευσης κ. Γιάννη Ηλία . Ακολουθεί το
πλήρες κείμενο της επιστολής της :
ΠΡΟΣ : Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Ασπροπύργου
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε

Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιώ την πρόθεση μου να παραιτηθώ από την θέση του Δημοτικού
Συμβούλου Ασπροπύργου .
Η ενασχόληση με τα κοινά της πόλης μας αποτέλεσε
για μένα ιδιαίτερη τιμή και ξεχωριστό καθήκον .

Στην διαδρομή μου αυτή υπήρξα πάντα ανιδιοτελής ,
χωρίς κανένα προσωπικό όφελος με γνώμονα πάντα το
κοινό καλό . Αισθάνομαι υπερήφανη διότι κατάφερα και
έθεσα στην πόλη μας τις βάσεις για αυτό που ονομάζεται κοινωνική πολιτική με την δημιουργία του “ Κοινωνικού Παντοπωλείου ο Πλησίον”. Συγκρούστηκα και δεν
σιώπησα όπου θεώρησα ότι έπρεπε να σπάσουν οι
αγκυλώσεις και οι τακτισμοί που κρατούν την πόλη μας
σε ομηρία . Απέδειξα ότι έχω την τόλμη να κάνω την
υπέρβαση προκειμένου να προσπαθήσω για ένα καλύτερο μέλλον χωρίς να υπολογίζω την προσωπική φθορά
από ένα νοσηρό κλίμα που επικράτησε στις πρόσφατες
εκλογές.
Η θέση της Δημοτικής Συμβούλου δεν υπήρξε ποτέ για
μένα αυτοσκοπός ούτε μέρος ολοκλήρωσης της προσωπικότητας μου παρά μόνο μια αφορμή για να προσφέρω
στην πόλη που αγαπώ και ονειρεύομαι . Από αυτή την
άποψη θα είμαι πάντα παρών σε οποιαδήποτε μάχη για
ένα καλύτερο αύριο μέσα από οποιαδήποτε κοινωνική
δραστηριότητα είναι δυνατόν.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη Ηλία και όλους τους
ανθρώπους στον συνδυασμό “ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ” για την
ευκαιρία που μου έδωσαν και την εμπιστοσύνη που με
περιέλαβαν. Θέλω να τους πω ότι ο αγώνας είναι τώρα ,
η δικαίωση είναι μπροστά .Πάνω από όλα όμως θέλω
να πω σε όλους τους συμπολίτες μου που με επέλεξαν
με την ψήφο τους και με στήριξαν ,ότι προσπάθησα με
όλες μου τις δυνάμεις να φανώ αντάξια της εμπιστοσύνης τους.Σας ευχαριστώ .
Παρακαλώ για την ανάγνωση της παρούσας επιστολής
προς το σεβαστό σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου στην
προσεχή συνεδρίαση.
Με εκτίμηση
Λιάκου Αικατερίνη’’
Σημειώνεται ότι τη θέση της Αικατερίνης Λιάκου καταλαμβάνει στο δημοτικό συμβούλιο Ασπροπύργου ο
Πάνος Τσίγκος- Κώνστας από την παράταξη του κ. Γιάννη Ηλία.

ΝΕΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Από τη διοίκηση
Χρ. Παππού
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Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου,
2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πήγε για μαλλί και βγήκε
κουρεμένη η παράταξη
Μπουραΐμη…
Συνεχίζοντας την «άρτζι
μπούρτζι» αντιπολίτευση, η
παράταξη Μπουραΐμη, επιχειρεί να συμμαζέψει τα
ασυμμάζευτα στην υπόθεση
της προμήθειας πετρελαίου
για το κολυμβητήριο, όπου,
πηγαίνοντας για μαλλί βγήκε
κουρεμένη. Όχι μόνο αποδείχθηκε, με ατράνταχτα
στοιχεία, ότι η σημερινή διοίκηση του Δήμου λειτουργεί
σύννομα, αλλά η ίδια βρέθηκε απολογούμενη. Απαντάμε λοιπόν στη νέα ασυνάρτητη ανακοίνωσή της ότι: ΄
-Το κολυμβητήριο τροφοδοτήθηκε με πετρέλαιο
μέσω της σύμβασης που
είχε υπογράψει ο δημοτικός
της σύμβουλος Κώστας Σκαμαντζούρας, από τις 27
Μαΐου 2013. Κι επειδή αναρωτιέται πως γίνεται να
επαρκεί το πετρέλαιο εδώ κι
ενάμιση χρόνο, η απάντηση
είναι πολύ απλή. Το κολυμβητήριο λειτούργησε μόνο
έξι μήνες σε όλη την τετραετία της διοίκησης Μπουραΐμη…
-Ας μην «ανησυχεί» η
παρέα του πρώην Δημάρχου για το πώς θα λειτουργήσει η διοίκηση του Δήμου

το κολυμβητήριο, όταν όλοι
θυμούνται ότι η ίδια το άνοιξε
την παραμονή των Φώτων
του 2014, για την κατάδυση
του Σταυρού, για να το κλείσει την επομένη… Άλλωστε
η διοίκηση Παππού έχει
λύσει, στους δύο μήνες της
θητείας της, τα προβλήματα
που χρόνιζαν σε όλη την
τετραετία Μπουραΐμη…
-Η σύμβαση προμήθειας
60 χιλ. λίτρων πετρελαίου,
που, δήθεν, σύναψε η σημερινή διοίκηση του Δήμου βρίσκεται μόνο στη νοσηρή
φαντασία των «επικοινωνιακών» συμβουλατόρων του
πρώην Δημάρχου…
-Κατά τα λοιπά, παρατέθηκαν στην προηγούμενη ανακοίνωση, αναλυτικά στοιχεία,
τα οποία και δε αφήνουν το
παραμικρό περιθώριο αμφισβήτησης
Το συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω,
είναι ότι, δυστυχώς, η παράταξη Μπουραΐμη δεν διδάχθηκε από το πρόσφατο
εκλογικό αποτέλεσμα. Συνεχίζει να επενδύει στο ψέμα,
υποτιμώντας τη νοημοσύνη
των δημοτών. Ας μην αναλώνεται, όμως, τόσο νωρίς,
με τη ρίψη επικοινωνιακών
πυροτεχνημάτων.
Θα μείνει πολλές πενταετίες στην αντιπολίτευση και
θα έχει όλο το χρόνο μπροστά της για πιο δημιουργικές
παρεμβάσεις…

ΘΡΙΑΣΙΟ - 7
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Φυλή, 7 Νοεμβρίου 2014

"Με υπεκφυγές απαντά η διοίκηση
του δήμου Φυλής για την προμήθεια
πετρελαίου στο Κολυμβητήριο

Σ

ε μια οφθαλμοφανή προσπάθεια να μην απαντήσει επί της ουσίας στη σημαντική καταγγελία της
παράταξης ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, για την προμήθεια 60.000 λίτρων πετρελαίου στο Κολυμβητήριο ´Ανω Λιοσίων του δήμου Φυλής, επιδόθηκε η δημοτική αρχή.
Επικαλούμενη την ύπαρξη σύμβασης που είχε υπογράψει, ως πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού
Οργανισμού, ο Κωνσταντίνος Σκαμαντζούρας στις 27/5/2013 (!), θέλει να μας κάνει να πιστέψουμε ότι το
κολυμβητήριο λειτουργεί με το... περίσσευμα μια σύμβασης που ξεκίνησε πριν ενάμισυ χρόνο!
Παραδέχεται, δηλαδή, ότι, ως διοίκηση, ήμασταν τόσο νοικοκύρηδες, που προβλέψαμε να λειτουργούμε με
μια σύμβαση μέχρι το 2015! Συνεπώς, τους κλέφτες της παροιμίας της, ας τους αναζητήσει αλλού.
Εφόσον, λοιπόν, το κολυμβητήριο λειτουργεί με το περίσσευμα 15.000 λίτρων (υπάρχει σχετικό τιμολόγιο
υπολοίπου από την εταιρία, το οποίο δεν δόθηκε στη δημοσιότητα) καλό θα ήταν να ενημερώσει τους δημότες, με τι πετρέλαιο θα συνεχίσει να λειτουργεί το κολυμβητήριο, όταν τελειώσει αυτό το περίσσευμα, δηλαδή
σε... 5 μέρες! Ποια είναι η νόμιμη διαδικασία προμήθειάς του;
´Όσο για τους ισχυρισμούς περί άρνησης παραλαβής τιμολογίων προμήθειας πετρελαίου από την επιτροπή που είχε οριστεί από την προηγούμενη διοίκηση, αποτελούν ένα ακόμα φτηνό επικοινωνιακό κόλπο,
επενδεδυμένο ,μάλιστα, με πλούσιες αλλά ανούσιες φωτογραφικές "αποδείξεις". Ουδέποτε υπήρξε άρνηση
παραλαβής από την επιτροπή που είχε οριστεί. Παραείναι δε φτηνό το κόλπο, διότι εφόσον υπάρχουν τιμολόγια, η προμήθεια πετρελαίου γινόταν κανονικά και ΝΟΜΙΜΑ.
Η παράταξη ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ είναι πολύ συγκεκριμένη και μιλά για προμήθεια 60.000 λίτρων
πετρελαίου, ΧΩΡΙΣ παραστατικά και ΧΩΡΙΣ σύμβαση.
Ζητά λοιπόν να μάθει πότε και με ποιο τρόπο μπήκε η συγκεκριμένη ποσότητα πετρελαίου στο Κολυμβητήριο. Την στιγμή που οι περισσότεροι πολίτες του δήμου δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν πετρέλαιο σπίτι
τους, η δημοτική αρχή οφείλει να δώσει απαντήσεις και να μην υπεκφεύγει.’’

Μεγάλη ανταπόκριση στην ημερίδα του Συλλόγου
‘’ΘΡΙΑ’’ με θέμα τη ψυχική και σωματική υγεία

Σ

το θέμα της επίδρασης της άσκησης στη
ψυχική και σωματική υγεία αναφέρθηκαν
εκτενώς οι ομιλητές της Ημερίδας, που
διοργάνωσε το Σάββατο η εθελοντική ομάδα
Ασπροπύργου ‘’ΘΡΙΑ’’ σε συνεργασία με τον
Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών και υπό την
αιγίδα του δήμου Ασπροπύργου .
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου στις 20:00 παρουσία
πολλών δημοτών και εκπροσωπών συλλόγων.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ
ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15/11/2014

Διαδήλωση για τα προβλήματα του Θριασίου Νοσοκομείου, του Κέντρου Υγείας Ελευσίνας και των Ιατρείων του ΠΕΔΥ οργανώνουν στην Ελευσίνα το Σάββατο 15 Νοέμβρη
Το Σωματείο Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο
Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής
Η Α’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Αττικής, το Παράρτημα Θριασίου "Η ΜΑΣΙΝΑ" του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής
και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας, το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ελευσίνας και το
Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ασπροπύργου.

Μέσα από τις ομιλίες τονίσθηκε η ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όλων - και ιδιαιτέρως των νέων- γύρω από την άσκηση και
την ορθή διατροφή στη ζωή μας. Πρωτοβουλίες
σαν κι αυτή θεωρούνται απαραίτητες για την
ανάπτυξη και υιοθέτηση υγειινών τρόπων ζωής.
Αξίζουν συγχαρητήρια στους διοργανωτές της
ημερίδας καθώς τέτοιου είδους εκδηλώσεις
βοηθούν στην ευαισθητοποίηση όλο και περισσότερων πολιτών του δήμου Ασπροπύργου .

Ε λάχιστο εγγυημένο ει σόδημα:
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Ποιοι δικαιούνται το επίδομα έως
500 ευρώ το μήνα

Από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Μαρτίου θα
υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις
Από τις 15 Νοεμβρίου έως τις
15 Μαρτίου θα μπορούν να
υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις
αιτήσεις τους (ειδικό έντυπο
ΑΦ1 που θα συνιστά υπεύθυνη
δήλωση για την οικογενειακή,
οικονομική και περιουσιακή
κατάσταση του τελευταίου
12μήνου) όσοι δικαιούνται να
ενταχθούν στην πιλοτική εφαρμογή σε 13 δήμους της χώρας
του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.
Η απόφαση του υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννη Βρούτση που δημοσιεύτηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
προβλέπει σειρά ελέγχων –
ακόμη και στις κατοικίες των

επιδοματούχων – για την εξακρίβωση των συνθηκών διαβίωσης όσων θα λαμβάνουν τη σχετική ενίσχυση η οποία θα συμψηφίζεται με άλλα επιδόματα
και καθορίζεται σε 200 ευρώ για
μεμονωμένους δικαιούχους και
300 ευρώ για ζευγάρι. Σύμφωνα
με το imerisia.gr, το ποσό προσαυξάνεται για κάθε ενήλικο
μέλος με 100 ευρώ και για κάθε
ανήλικο μέλος με 50 ευρώ. Για
μονογονεϊκές οικογένειες το
πρώτο ανήλικο μέλος θεωρείται
ενήλικο.
ΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Τα ποσά του μηνιαίου εγγυη-

μένου εισοδήματος αποτελούν
και το “κατώφλι” του εισοδήματος που πρέπει να έχουν οι
ενδιαφερόμενοι και είναι:
-Άγαμος χωρίς παιδιά 200€
μηνιαίο, 2.400€ ετήσιο.

-Ζευγάρι χωρίς παιδιά 300€
μηνιαίο 3.600€ ετήσιο.
-Ζευγάρι με 1 ανήλικο παιδί
350€ μηνιαίο 4.200€ ετήσιο.

-Ζευγάρι με 2 ανήλικα παιδιά
400€ μηνιαίο 4.800€ ετήσιο.

-Ζευγάρι με 3 ανήλικα παιδιά
450€ μηνιαίο 5.400€ ετήσιο.

-Ζευγάρι με 4 ανήλικα παιδιά

500€ μηνιαίο 6.000€ ετήσιο.

-Ζευγάρι με 1 ενήλικο παιδί
400€ μηνιαίο 4.800€ ετήσιο
-Ζευγάρι με 1 ανήλικο και 1
ενήλικο παιδί 450€ μηνιαίο
5.400€ ετήσιο

-Ζευγάρι με 2 ενήλικα παιδιά
500€ μηνιαίο 6.000€ ετήσιο
-Ζευγάρι με 2 ανήλικα και 1
ενήλικο παιδί 500€ μηνιαίο
6.000€ ετήσιο

-Μονογονεϊκή οικογένεια με 1
ανήλ ή ενήλ 300€ μηνιαίο
3.600€ ετήσιο
-Μονογονεϊκή οικογένεια με 2

ανήλικα παιδιά 350€ μηνιαίο
4.200€ ετήσιο

-Μονογονεϊκή οικογένεια με 1
ενήλικο παιδί 300€ μηνιαίο
3.600€ ετήσιο

-Μονογονεϊκή οικογένεια με 2
ενήλικα παιδιά 400€ μηνιαίο
4.800€ ετήσιο.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
Σύμφωνα με την απόφαση,
θα ικανοποιηθούν αιτήσεις
μέχρι την εξάντληση των διαθεσίμων πόρων του προγράμματος (20εκατ ευρώ) ενώ η ενίσχυση θα δοθεί αναδρομικά από
την 1η Νοεμβρίου για όσους
υποβάλουν αιτήσεις το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο.

Ο ΟΕΚ προβαίνει σε ευνοϊκές ρυθμίσεις για δάνεια 97.000 δικαιούχων

Θα μειώσει τις δόσεις των δανειοληπτών έως και 90%

Ε

υνοϊκή ρύθμιση που θα επιτρέψει σε δανειολήπτες προγραμμάτων του
Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας να μειώσουν τη δόση του δανείου τους ώς
και κατά 90% προωθεί η διοίκηση του ΟΑΕΔ.
Η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του ΟΕΚ τέθηκε σε ισχύ με βάση το άρθρο 55 του
Ν. 4305/2014, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους δανειολήπτες της συγκεκριμένης κατηγορίας να προσέλθουν στις τράπεζες από τις οποίες έχουν λάβει το
δάνειο και να υποβάλουν αίτηση για τη ρύθμισή του. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να μειώσουν τη δόση του δανείου τους από 40% έως και 90%.
Με τον νέο νόμο, οι δανειολήπτες θα έχουν τη δυνατότητα να πετύχουν τη χρονική επιμήκυνση των δανείων και καλύτερους όρους αποπληρωμής χωρίς να χάσουν
την επιδότηση του επιτοκίου από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.
Σύμφωνα με τον διοικητή του ΟΑΕΔ Θεόδωρο Αμπατζόγλου, με την εν λόγω ρύθμιση ικανοποιείται ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα των δικαιούχων να έχουν το δικαίωμα προσαρμογής των δόσεών τους για τα συγκεκριμένα δάνεια.
Τα τελευταία δάνεια από τον ΟΕΚ χορηγήθηκαν το 2011 (στη συνέχεια ο Οργανισμός καταργήθηκε) και καθολικός διάδοχος για αυτά έγινε ο ΟΑΕΔ.
Τα εν λόγω δάνεια ήταν 15ετούς διάρκειας, χορηγούμενα από συμβεβλημένες με
τον ΟΕΚ τράπεζες, με επιδότηση επιτοκίου από τον Οργανισμό για τα πρώτα 9
έτη. Είναι συνδεδεμένα με το επιτόκιο της ΕΚΤ (0,5% σήμερα) και δεν υπερβαίνουν
το 3%. Το επιτόκιο δε είναι επιδοτούμενο σε ποσοστό από 40% μέχρι και 100%.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Επανακυκλοφορούν έξι
δρομολόγια στο τμήμα Πειραιά - Χαλκίδα

Eπανακυκλοφορούν από
σήμερα έξι δρομολόγια που
είχαν ανασταλεί λόγω εργασιών στην ηλεκτροκίνηση στο
τμήμα Πειραιάς - Αθηνα- Αφίδνες -Οινόη -Χαλκίδα και αντίστροφα, όπως ανακοινώθηκε.
Σύμφωνα με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ,
θα ισχύσουν αλλαγές στις
ώρες αναχώρησης και άφιξης
των δρομολογίων ορισμένων
αμαξοστοιχιών, στο τμήμα Πειραιάς - Αθήνα - Αφίδνες - Οινόη - Χαλκίδα και αντίστροφα, τις καθημερινές
Δευτέρα εως και Παρασκευή.
Οι αμαξοστοιχίες δεν θα κυκλοφορούν Σαββατα, Κυριακές και αργίες.
Περισσότερες πληροφορίες στο επιβατικό κοινό παρέχονται από τον αριθμό 14511 και στο www.trainose.gr.

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και ο Πρόεδρος Δ.Σ. του
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου, σας προσκαλούν στη διάλεξη
που θα δώσει ο Χημικός Μηχανικός, Εκτελεστικός
Αντιπρόεδρος Εταιρείας Ανάπτυξης Υδρογονανθράκων,
πρ. Διευθυντής Έρευνας & Παραγωγής Υδρογονανθράκων,
της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε, Καθηγητής,
Δρ. Ηλίας Κονοφάγος, με θέμα : «Η προοπτική της
αξιοποίησης των υδρογονανθράκων του ελλαδικού χώρου».
Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί σήμερα 10 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 Ι. Μπουραντάς
Νικόλαος Ι. Μελετίου
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Θανάσης Πανωλιάσκος :

«Η αδιαφορία του Δημάρχου και των συνεργατών του, επί 4 χρόνια, στη σωρεία εγγράφων μας
για τα σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν και τη Δημοτική Κοινότητα των Ερυθρών, είναι τουλάχιστον
σκανδαλώδης και το αποτέλεσμά της είναι εμφανές στις Ερυθρές και κατ’ επέκταση σε όλο τον Δήμο»
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

Ζητήματα, όπως :
H λειτουργία της μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού
Η εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης, η αποκατάσταση των κακοτεχνιών στο δίκτυο ύδρευσης ,
ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων
Η άμεση διακοπή της λειτουργίας της παράνομης χωματερής με ταυτόχρονη εφαρμογή
σχεδίου διαχείρισης των απορριμμάτων

ΡΟΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ
ΜΕΣΩ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Ο καθαρισμός των ρεμάτων και η αντιπλημμυρική προστασία των
Ερυθρών με τη συντήρηση του μοναδικού τοιχίου βαρύτητας στην
περιοχή Κατακάλι .
«Η αδιαφορία του Δημάρχου και των συνεργατών του, επί 4 χρόνια, στη σωρεία εγγράφων μας για τα σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν και τη Δημοτική Κοινότητα των Ερυθρών, είναι τουλάχιστον
σκανδαλώδης και το αποτέλεσμά της είναι εμφανές στις Ερυθρές και
κατ’ επέκταση σε όλο τον Δήμο», τόνισε ο επικεφαλής της Δημοτικής
Συνεργασίας Θανάσης Πανωλιάσκος και πρόσθεσε «Θεωρήσαμε,
λοιπόν, υποχρέωσή μας υπό το βάρος της ευθύνης που μας αναλογεί, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τη γνωστοποίηση των προβλημάτων του Δήμου, ώστε να επιληφθούν οι αρμόδιοι. Ευχαριστούμε τις
Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής για την άμεση ανταπόκρισή
τους».

Η Διαμόρφωση ισόπεδων κόμβων
στο Ζεφύρι, στο επόμενο ΠΕΣΥ

Τ

ο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής πρόκειται να συνεδριάσει την Πέμπτη 13/11/2014 και ώρα 15:30 στο
αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων .
Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης
1. Εκλογή αντιπροσώπων του Περιφερειακού Συµβουλίου
στον Ειδικό ∆ιαβαθµιδικόΣύνδεσµο Νοµού Αττικής (Ε∆ΣΝΑ)
2. Συζήτηση για τις ελλείψεις προσωπικού της Περιφέρειας
Αττικής. (Εισηγήτρια η κα Περιφερειάρχης Ρένα ∆ούρου)
3. Έγκριση σκοπιµότητας για τις εργασίες καταπολέµησης
κουνουπιών έτους 2015. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης
κ. Χρ. Καραµάνος)

4. Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης
µεταξύ του Υπουργείου Εργασίας µε την Περιφέρεια Αττικής
για τηνυλοποίηση του έργου «Παροχή τροφίµων σε άστεγους
και άτοµα που διαβιούν σεσυνθήκες στέγης οι οποίες δεν
εξασφαλίζουν δυνατότητα καθηµερινής σίτισης και διατροφής», συνολικού προϋπολογισµού 380.000 ευρώ. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Αικ. Θανοπούλου)
5. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «∆ιαµόρφωση δύο ισόπεδων
κόµβων της Λεωφόρου Φυλής µε τη Λεωφόρο
Καµατερού και οδό Παναγίας Γρηγορούσης».
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος) .

ΣΟΒΑΡΕΣ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΑΡΓΥΡΗ
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ

«Δεν θα
πληρωθούν
οι προσλήψεις σε
Δήμους μέσω
Κοιν.Σ.Επ.
και Μ.Κ.Ο.»
Το ότι δεν θα πληρωθούν, όσοι προσελήφθησαν σε Δήμους, μέσω Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Κοινωφελών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, αποκάλυψε ο Υπουργός Εσωτερικών,
Αργύρης Ντινόπουλος, κατά τη διάρκεια πολιτικού
talk show, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του
Προέδρου των Εργαζομένων του Δήμου Αγίου
Δημητρίου και Μέλους της Γ.Σ. της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.,
Χριστόδουλου Ευθυμίου.
«Οι επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν
εγκρίνουν τέτοιες δαπάνες. Άρα αυτοί οι οποίοι
προσελήφθησαν δεν μπορούν να πληρωθούν»
τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός για να προσθέσει:
«Και είναι αλήθεια ότι κάποιοι προσελήφθησαν
π ροεκλογικά... Σε μεμονωμένες π εριπ τώσεις
όμως».
Επιπλέον, όσον αφορά στις προσλήψεις στους
Δήμους, ο υπουργός Εσωτερικών υποστήριξε ότι
γίνονται με απολύτως διαφανείς διαδικασίες, ώστε
να ενισχυθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι
δομές των Δήμων, παρά το γεγονός ότι έχουν μειωθεί τα κονδύλια.
«Πράγματι οι πόροι της αυτοδιοίκησης, τα λεφτά
που δίνει το κράτος, μειώθηκαν κατά 60-65%. Αυτό
είναι το μεγάλο τίμημα που πλήρωσε η Τοπική
Αυτοδιοίκηση αυτά τα τέσσερα χρόνια αλλά κατάφερε να κρατήσει το κοινωνικό πρόσωπο της και
αυτό οφείλουμε να της το αναγνωρίσουμε», δήλωσε και επανέλαβε ότι η αξιολόγηση των δημοσίων
υπαλλήλων δεν υποκρύπτει απολύσεις.
«Η αξιολόγηση στο Δημόσιο πρέπει να προχωρήσει. Και δεν υποκρύπτει καμία προοπτική απόλυσης. Λυπάμαι που πολλά δημοτικά συμβούλια
αποφάσισαν να μην προχωρήσει η αξιολόγηση»,
τόνισε.

Στις 3.000 οι υπάλληλοι που έκαναν χρήση
της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας

Την ολοκλήρωση του προγράμματος ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας ανακοίνωσε
ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Θεόφιλος Λεονταρίδης κατά την εκδήλωση
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Άξονες Συνεργασίας των ΟΤΑ Α’
Βαθμού και της Αποκεντρωμένης διοίκησης».
Ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι «ολοκληρώθηκε επιτυχώς» το πρόγραμμα ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας.
Με βάση αυτό το δεδομένο, επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός ότι το υπουργείο
Εσωτερικών εκπλήρωσε την υποχρέωσή του για την κινητικότητα 3.000 υπαλλήλων.
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ΤΡΑΓΙΚΟΣ Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΗΤΤΑ 0-3 ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟ

Την χειρότερη του εμφάνιση πραγματοποίησε ο Πανελευσινιακός που γνώρισε την ήττα
στην έδρα του απο τον Παναργειακό 0-3 και
έχασε την ευκαιρία να βρεθεί μόνος στην
κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
Στο πρώτο ημίχρονο ο Πανελευσινιακός
είχε την υπεροχή και δημιούργησε κάποιες
ευκαιρίες στα καρέ του Κατσαούνη. Στο β΄ημίχρονο οι Αργείτες του Τίμου Καβακά με φοβερά αποθέματα δυνάμεων κατάφεραν να
πάρουν τα ηνία του αγώνα και εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη στην άμυνα του Πανελευσινιακού
και τις αλλαγές που πραγματοποίησε ο εν
λόγω τεχνικός πήραν το τρίποντο που ίσως
αποδειχτεί πολύτιμο για τον Παναργειακό.

ΤΑ ΓΚΟΛ
Στο 50' ο Ετόφ σημείωσε με σούτ μέσα απο
την περιοχή το 0-1. Στο 87' ο Κοιλιάρας με
ένα ξερό σούτ έξω απο την περιχή άφησε
άγαλμα τον Τσακιλτζίδη. Στο 90' ο Ετόφ έπιασε το σούτ έξω απο την περιοχή η μπάλα
κόντραρε σε παίκτη και κατέληξε στα δίχτυα.
0-3
Στο γήπεδο βρέθηκαν περίπου 700 φίλαθλοι μεταξύ αυτών και 100 Αργείτες. Ακόμα
παραβρέθηκαν ο Λουτσιάνο Ντε Σόουζα, ο
Γιάννης Καλιτζάκης, ο Μίλτος Γκόφας, ο Γιάννης Μπότσης κ.α.
Στο τέλος του αγώνα οι φίλαθλοι του Πανελευσινιακού έφυγαν απογοητευμένοι απο το
γήπεδο αφού δεν μπόρεσαν να πιστέψουν
την ήττα της ομάδος τους. Μάλιστα χειροκρότησαν τους παίκτες του Παναργειακού για την
σπουδαία επιτυχία τους, αλλά και τους παίκτες των σταχυοφόρων.

Διαιτητής Πέτρος Τσαγκαράκηςαπο την
Κορινθία. Βοηθοί του θα οι συμπατριώτες του
Πυργάκης, Σπηλιώτης.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ(προπονητής Κώστας
Παρθενίου):Τσαλκιτζίδης, Ατματζίδης, Τσουμάγκας, Παπαπαναγιώτου, Γεωργούλης,
Ριζογιάννης,
Δουκάκης(65Μεχμέτογλου),
Εβερετ, Κουσκουνάς(54΄λόγω τραυματισμού
Κατσικάς), Μακρίδης, Μιχελής(54'Σκαφτούρος).
Αναπληρωματικοί: Κατσικάς, Κολοβός, Σκαφτούρος, Νικολάκης,Χύσο, Μεχμέτογλου,
Τσίγρος.
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ(προπονητής Τίμος Καβακάς):Κατσαούνης, Λιόσης(53΄Παπαιωάννου),
Καλαγκάνης, Ρότα, Μαυρομμάτης, Λίτσος(88'
Ισούφι), Αγγελόπουλος, Κοιλιάρας, Πούτσι,
Μπρέσκα(46Έτόφ), Χόγιος.
Αναπληρωματικοί: Καπλατζής, Παναγιώτου, Μπιμπισίδης, Καράδαης, Παπαιωάννου,
Ετόφ, Ισούφι.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Ο Λουτράκι - Αχαϊκή 2-0 (40' Δρακόπουλος
αυτογκόλ, 53' Παπουτσής)
ΠΑΟ Βάρδας - Καλαμάτα 0-1 (33' Σαλαπάτας)
Μανδραϊκός - Παναρκαδικός 1-3 (27' Κατσικάς - 32' Δήμος, 37', 48' Αρδάμης)
Πανελευσινιακός - Παναργειακός 0-3 (50',
90' Ετόφ, 88' Κοιλιάρας)
Ερμής Κιβερίου - Αστέρας Μαγούλας 1-0
(82' Φίλης)
Ζακυνθιακός-Δόξα Ν. Μανολάδας 1-1 (78'
Κόλα - 80' Ντεντόπουλος)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ
ΝΙΚΕΣ
Ο ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ 3-1
ΤΟΝ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟ

Ο Αχαρναικός μάλλον υποτήμισε τον
αντίπαλο του και οι παικτες του Βαζάκα, θεώρησαν ότι θα ΄πάρουν το τρίποντο χωρις να μοχθήσουν.
Στο 27’ ο Ιορδανίδης δέχεται την
μπάλα από τον Μανουσάκη, και με
κοντινό πλασέ κάνει το 1-0.
Στο 48΄σπουδαία ευκαιρία για τους
πράσινους. Ο Ταμπάκης βρέθηκε σε
θέση τετ τα τετ με τον Γκίνη, τον τριπλάρει, και ενώ ήταν σε κενή εστία ο
Χατζόλου, την τελευταία στιγμή και
πριν γίνει το 2-0 απομακρυνε και

έσωσε την ομάδα του από βέβαιη
παραβίαση.
Για ένα μεγάλο διάστημα, από την
εναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ως το
69’ καμμιά φαση, δεν έλαβε χώρα στο
Μενίδι. Σε εκείνο το λεπτό χτύπησε ο Πανηλειακός. Ο Νικολόπουλος σεντράρει και Τσίτας με
κεφάλιά, ισοφαρίζει σε 1-1.
Το γκολ αφύπνισε τους γηπεδούχους καθώς η γκέλα ήταν
προ των πυλών. Στον 78' κέρδισαν κόρνερ με τον Γέσιτς και ο
Καλαμιώτης με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, έκανε το 2-1. Λίγο
αργότερα οι πράσινοι πέτυχαν
και τρίτο γκολ.
Στο 84' με εύστοχο πέναλτι ο
Γέσιτς έκανε το 3-1 που ήταν και
το τελικό σκορ.
Διαιτητής: Ντοκάκης (Χανίων)Βοηθοί:
Κωνστάντιος (Εύβοιας), Μπαλιάκα
(Λέσβου)

Αχαρναϊκός (Γ. Βαζάκας): Παγούδης,
Μωυσίδης, Ζώνας, Ταμπάκης, Γέσιτς,
Αθανασίου, Παπατόλιος, Ιωαννίδης,
Μανουσάκης, Στουρνάρας, Ιορδανίδης

Πανηλειακός (Η. Φυντάνης): Γκίνης,
Γραικός, Καζνέτσης, Τσίτας, Νικολόοπουλος, Πούρνος, Μπαξεβάνος,
Μαζιώτης, Εμμανουήλ, Χατζόγλου,
Μπουντόπουλος

Ο ΑΤΤΑΛΟΣ ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 3-0

Ο Ατταλος Νέας Περάμου πέρασε σαν σίφουνας απο
τον Ασπρόπυργο αφού επικράτησε της Ενωσης
Πανασπροπυργιακού Δόξας με 3-0.
Και παρέμεινε σε τροχιά τίτλου. Τα τέρματα της ομάδος του Γιώργου Ανανιάδη σημείωσαν οι: Πρισιμιτζής
2 (42' 80'), Μόνε 78'. Διαιτήτευσε ο Δημητρόπουλος με
βοηθούς τους: Καπρέτσο και Βάτσιο Κ. Αποβλήθηκε
στο 60' ο προπονητής της Ενωσης Κώστας Κοπαλάς.
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ./ΔΟΞΑΣ(προπονητής Κώστας Κοπαλάς): Μπουλούμπασης, Ρούπας, Μαζμανίδης, Φωτιάδης(70 Κομιώτης), Πολυτάρχου Κ, Πείδης(76' Τσιλιγγιρίδης), Σεμερτζίδης, Καγκελίδης, Κοπαλάς, Σιδηρόπουλος,
Πολυτάρχου Φ(70'Κάτσος).
ΑΤΤΑΛΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ(προπονητής Γιώργος Ανανιάδης): Πορανίδης,
Μπαγδάτογλου, Φραγκόπουλος(72΄Κουτσομύτης), Δικράν, Ευσταθιάδης(83'Λόγω τραυματισμού Στάθης), Ασλανίδης, Αριστόπουλος, Κουιμτζίδης(62' Τζελάι), Μονέ, Κουσίδης, Πρισιμιτζής.

Η ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2-0 ΤΟΝ ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ

Επιστροφή στις νίκες για την Ελπίδα Ασπροπύργου που επικράτησε στα
Νεόκτιστα του ΠΑΟΚ Μάνδρας που υπέστει την πρώτη του ήττα με 2-0.
Τα τέρματα σημείωσαν οι: Καραμπέτσος 78' Οκόνκο 90'. Στην φάση του δεύτερου τέρματος αποβλήθηκε ο σκόρερ γιατί έβγαλε την φανέλα του.
Διαιτητής ο Αλιάγας. Βοηθοί: Σταμάτης-Βεζυράκης.
ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Κουτρουμάνος, Αγγελογιανάκης, Σταγάκης,
Βάσιος, Καραμπέτσος, Τζανέτος, Πολύζος (89'Ντόκα), Σταματάκης (70'Βιτάλ), Μπιταξής, Βλαχάβας.

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ(προπονητής Γιώρχος Σωτήρχος): Τσέπερης,
Μπόνο(53'Τσιανάκας), Νταλεμτζάρης, Δρούγγος, Ευαγγέλου, Θεοδωρόπουλος, Στέρπης, Στεφανίδης, Κόρμαλης, Καζαντζίδης(87'Μπέλσης), Παπακωνσταντίνου(66'Σακόβ).

ΤΣΙΜΠΗΣΕ ΒΑΘΜΟ Ο ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Υστερα απο ένα επεισοδιακό αγώνα που κυμάνθηκε με 4 αποβολές η ΑΕ
Ζεφυρίου και ο Αίας Παραλίας Ασπροπύργου αναδείχθηκαν στο Πανόραμα
χωρίς γκόλ. Στο 60' ο αγώνας διακόπηκε όταν έγινε σύρραξη μεταξύ των
ποδοσφαιριστών που είχε σαν αποτέλεσμα ο διαιτητής Βαγγέλης Κορδολαίμης να αποβάλλει τους:Καλαντζή, Κωστούλα(ΑΕΖ), Λιάκο, Καλαιτζόγλου(Αία).
Βοηθοί ήταν οι: Πρέντζας και Μουγιακάκος.
ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ(προπονητής Γιώργος Αδάκτυλος): Δημητρίου, Μπολάνο(46'Σφακιανάκης Αν), Δήμας(65'Καλαμιώτης), Πουλικίδης, Σφακιανάκης Αγ,
Κατσαρός, Γκότσι, Καζαντζής, Ιωσηφίδης, Ιορδανίδης, Κωστούλας.
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ(προπονητής Κώστας Λινάρδος): Μιχελής, Μαρινόπουλος(88'Σιέττος),Χλήνος, Ρουμελίδης, Λιάκος, Κουβίδης, Παπαδόπουλος,
Τάτσης, Σπαρίδης, Κλογκέρι, Στρίγγος.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ
ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΕ ΓΝΩΡΙΜΑ ΛΗΜΕΡΙΑ

Στο πρόσωπο του Βασίλη Στασινόπουλου οι άνθρωποι του Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑ
βρήκαν τον αντικαταστάτη του Κυριάκου Μίχα.
Ο έμπειρος προπονητής το βράδυ
του Σαββάτου βρέθηκε στα γραφεία
του συλλόγου και συμφώνησε να αναλάβει τα ηνία του συλλόγου. Η διοίκηση, προχώρησε σε σίγουρη λύση
αφού αποφάσισε να συνεργαστεί με
έναν πολύπειρο, ικανό και γνώριμο
στην ομάδα προπονητή , ο οποίος
έχει όλα τα φόντα ώστε να φέρει την
ομάδα στον δρόμο των επιτυχιών.
Ο εν λόγω τεχνικός επιστρέφει σε
γνώριμα λημέρια αφού έχει εργαστεί
και παλιότερα στον σύλλογο των
Μεγάρων.
Ο νέος προπονητής προχώρησε
στις πρώτες του δηλώσεις όπου τόνισε << Γυρίζω στον Βύζα για τέταρτη
φορά , γιατί τον Βύζα τον θεωρώ σπίτι
μου… Όλοι μαζί , διοίκηση , τεχνικό
τιμ και ποδοσφαιριστές θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε τους στόχους
που έχει θέση η ομάδα >>.
Η πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του νέου προπονητή θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα και θα ντεμπουτάρει στην προσεχή αναμέτρηση με τον Αιολικό.
Εκτός απο τον Βύζαντα Μεγάρων
έχει εργαστεί Κέρκυρα, Ατρόμητο,
Αγερσανί, Αχαρναϊκό, Βύζαντα Μεγάρων, Μανδραικό, Αχαϊκή, Απόλλωνα
Αθήνας, ΟΦ Ιεράπ ετρας, Κορωπ ί
Ηλιούπολη, Ολυμπ ιακό Λαυρίου,
Κόρινθο, Περαμαικό.

Α/1: '' ΧΑΡΜΑ ΙΔΕΣΘΑΙ''
Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
81-72 ΤΗΝ ΑΕΚ
Ο Πανελευσινιακός με τον Τζίμη Κουστένη στον πάγκο
του σημείωσε την πρώτη του νίκη, και ξεκίνησε με το δεξί
στην τεχνική ηγεσία του Πανελευσινιακού. Η αλλαγή προπονητή φαίνεται πως έκανε καλό στην ομάδα των σταχυοφόρων που ήταν πιο έτοιμος και συγκεντρωμένος.
Η ομάδα της Ελευσίνας κέρδισε 81-72 την ΑΕΚ.
Τη ζημιά στους «κιτρινόμαυρους» έκανε ένα πρώην,
δικό τους παιδί, ο Γιάννης Αθανασούλας ο οποίος με 21
πόντους διέλυσε κάθε αμυντικό σύστημα των «κιτρινόμαυρων».
Τα δεκάλεπτα του αγώνα: 20-17, 33-34, 57-53, 81-72
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Κουστένης): Κοξ, Ρόμπινσον 3
(1), Τσακαλέρης 4, Βασιλόπουλος 5 (1), Μάρεϊ 13, Αθανασούλας 21 (4), Μάρκοβιτς 2, Δορκοφίκης 9 (3), Ιωάννου 12, Τζόνσον 8 (1), Καλλές 4.
ΑΕΚ (Ζιάγκος): Παπαντωνίου 3, Ντελινκάιτις 10, (2),
Σάκοτα 23 (2), Κασελάκης 4, Πολυτάρχου 6 (2), Καμπερίδης 2, Ουίλιαμσον, Τσιάκος 8, Σαρικόπουλος 2, Μιλόσεβιτς 3 (1), Ίνγκλις 11 (2), Νίκολιτς.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ:
ΤΖΙΜΗΣ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ: <<Η νίκη για εμάς ήταν μονόδρομος>>
"Για εμάς η νίκη ήταν μονόδρομος και όταν καλείσαι να
παίξεις σε ένα ματς οριακό για την ύπαρξη σου, επιστρατεύεις πολλές δυνάμεις. Προσπάθησα να βάλω κάποιες
αρχές στην ομάδα, χωρίς να μπερδέψω τα μυαλά των

παικτών. Αυτό που εξήγησα είναι ότι θα πρέπει να
μάθουμε να ζούμε με την πίεση και να την μετατρέπουμε
σε ενέργεια.
Τα παιχνίδια όλα για εμάς στην έδρα μας, θα είναι ντέρμπι. Αν θέλεις να τα κερδίσεις, η λέξη ενέργεια είναι το
κλειδί. Αυτό σημαίνει να πηγαίνουμε δυνατά στα ριμπάουντ και να κερδίζουμε τις μονομαχίες από τους αντιπάλους. Σήμερα χάρηκα που όλα τα παιδιά συμμετείχαν στο
ματς. Θα χαρούμε τη νίκη και από Δευτέρα θα στρωθούμε στη δουλειά”.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ: “ Για εμάς δεν υπήρχε
άλλο αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη. Βλέπαμε το ματς
σαν «τελικό». Ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια
πολύ καλή ομάδα που έχει την δική της πίεση. Είχαμε
συγκέντρωση και ήμασταν πολύ καλοί στην άμυνα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, της εύχομαι καλή συνέχεια. Εμείς
κάναμε την πρώτη μας νίκη η οποία δεν σημαίνει τίποτα
για τη συνέχεια”.

Ο ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2-0 ΤΟΝ ΙΚΑΡΟ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Η ΜΑΝΔΡΑ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΕ ΤΟΝ ΑΝΕΣΤΗ ΒΑΣΣΗ

Πλήθος κόσμου συνόδευσε στην τελευταία του κατοικία τον βετεράνο τερματοφύλακα του Μανδραικού που έφυγε απο την ζωή σε ηλικία 70 ετών απο καρδιακή προσβολή. Ο εκλειπών αγωνίστηκε στην ομάδα της Μάνδρας την περίοδο
1956-61 ενώ έχει αγωνιστεί και στην ομάδα του Πανασπροπυργιακού.
Καλό ταξίδι Ανέστη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.
Στην φωτό ο Ανέστης Βάσσης τρίτος απο αριστερά (κάτω) μαζί με την υπόλοιπη ομάδα του Μανδραικού της εποχής το 1956-1961.Διακρίνονται όρθιοι απο
αριστερά: Κωνσταντώνης, Τσαντήλας Ι., Βογιατζής, Ρενιέρης, Ρεντούμης, Διολέτης Ι και Π., Στέρπης, Γ.Τσαντήλας(γραμματέας).Και κάτω απο αριστερά:
Αργυρίου, Σακελλαρίου, Βάσσης Α., Μιχαήλος.

Καλύτερος ο Ελευσινιακός επικράτησε στο Γιώργος
Ρουμελιώτης του Ικάρου Νεοκτίστων με 2-0 και βρίσκεται σε τροχιά τίτλου. Τα τέρματα σημείωσαν οι: Εφραιμίδης 29' και Παπαδόπουλος 74'. Αξίζει να σημειωθεί
ότι στο 70' ο Τσεβάς για την ομάδα του Ικαρου σημείωσε γκόλ που ακυρώθηκε απο τον διαιτητή Σταθόπουλο(βοηθοί Παγώνας-Πιπή) σαν οφσάιντ.
ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Αθανασιάδης, Χατζησίμος, Τυρλής,
Οικονομόπουλος, Πηλίδης, Πέππας, Σγουρόπουλος,
Μυλωνάς, Εφραιμίδης(84'Στάμου), Απαζίδης(76'Χαραλαμπίδης), Κουσιώρης(54'Παπαδόπουλος).
ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ: Κατσαπρίνης, Χατζηαντωνάκης, Βλάχος(62΄Καραγιάννης), Ντεκράν, Ασλανίδης,
Καμπόλης, Βράντζας, Αμπαζίδης, Μπετσόλι, Ατματζίδης(62'Φλοριάν), Τσεβάς.

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟ Ο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕΠΠΑΣ

Επειτα απο έκτακτο Δ.Σ στην ομάδα του Μανδραικού έγιναν αλλαγές σε
θέσεις. Αναλυτικά:
Πέππας Δημοσθένης(πρόεδρος)
Τσάκαλος Γεώργιος(αντιπρόεδρος)
Μαρούγκας Τάσος(Β' γενικός αρχηγός)
Γενικός Διευθυντής ο Αρης Ρουμελιώτης.
***Τα υπόλοιπα μέλη παρέμειναν τα ίδια.
***Επίτημο πρόεδρο κήρυξε το Δ.Σ τον Χρήστο Νοδάρα και τον ευχαριστεί για
τις υπηρεσίες του στην ομάδα.
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Πώς η οικονομική κρίση μείωσε τα
απορρίματα στις φτωχές περιοχές

Τι δείχνουν τα στοιχεία της τελευταίας
5ετίας και τι περιμένουμε για το 2015

Εντυπωσιακή είναι η μείωση των απορριμάτων των ελληνικών νοικοκυριών κατά την τελευταία πενταετία, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να βρεθεί από την κορυφή της λίστας των
χωρών που παράγουν τα περισσότερα σκουπίδια, στις
τελευταίες θέσεις .
Ειδικότερα, ενώ το 2009 ο μέσος Έλληνας πέταξε στον
κάδο 641 κιλά απορριμάτων, το 2013 κατάφερε να τα
περιορίσει στα 427 κιλά. Με άλλα λόγια, η ημερήσια ατομική παραγωγή σκουπιδιών μειώθηκε από 1,75 κιλά ημερησίως στα 1,19 κιλά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφέρειας Αττικής που παρουσιάζει η εφημερίδα "Καθημερινή".
Η μεγάλη αυτή μείωση της τάξεως του 32% μέσα σε 5
χρόνια, οφείλεται σαφώς στη συρρίκνωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών και τη συνακόλουθη μείωση της κατανάλωσης που επέφερε η οικονομική κρίση. Ωστόσο είναι
και αποτέλεσμα του περιορισμού της σπατάλης που ήταν
σύνηθες φαινόμενο στην προ κρίσης εποχή.
Πλέον, τίποτα δε μπαίνει στο καλάθι της νοικοκυράς αν
προηγουμένως δεν γίνει σύγκριση τιμής και αναλογισμός
της ακρινούς ποσότητας που χρειάζεται για να μην καταλήξει τίποτα στα σκουπίδια.
Μεγαλύτερη μείωση στις φτωχότερες περιοχές
Με αυτήν την οπτική έχει ενδιαφέρον να δει κανείς και τα
επιμέρους στοιχεία για το πώς μείωσαν τα σκουπίδια τους
οι κάτοικοι της Αττικής. Διότι αν κάτι προκύπτει ως συμπέρασμα δεν είναι μόνον ότι η ποσότητα των σκουπιδιών που
παράγει κανείς βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το εισόδημά του. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι η ποσοστιαία
μείωση των σκουπιδιών εμφανίζεται συχνά μεγαλύτερη
στις κατά τεκμήριο φτωχότερες περιοχές απ’ ό,τι στις ακριβότερες. Για παράδειγμα, ο μέσος κάτοικος Ψυχικού και
Φιλοθέης που το 2010 παρήγαγε 706 κιλά σκουπίδια,
ακόμη και πέρυσι δεν τα περιόρισε παρά μόλις κατά 16%.

Υπεύθυνη στάση απέναντι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ζητούν 22 φορείς

Ν

έο πρότυπο ανάπτυξης και μέτρα για την αποτελεσματική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ζητούν με κοινό ψήφισμά τους 22
φορείς επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων,
κυρίως της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας και
η Γενική τους Συνομοσπονδία, ενώ προαναγγέλλουν
τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις στις 27 Νοεμβρίου, ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού 2015.

Μεταξύ άλλων ζητούν επαναφορά αφορολόγητου στα
12.000 ευρώ και ρυθμίσεις για ληξιπρόθεσμα χρέη σε
Δημόσιο και τράπεζες προσαρμοσμένες στις ανάγκες
διαβίωσης και τις πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής των υποχρεώσεων των δανειοληπτών.
Παιδιά βρήκαν οικογένεια στην Ελλάδα

Κερδίζουν έδαφος οι
υιοθεσίες από την Αιθιοπία

Την έχουν ονομάσει χώρα των παιδιών,
αφού περίπου 55% του πληθυσμού της είναι
μέχρι 15 χρόνων. Στην Αιθιοπία, τα παιδιά
είναι πάνω από 40 εκατομμύρια από και τα
ορφανά παιδιά πάνω από 4 εκατομμύρια.
Η Μελίνα, ο Στέφανος, ο Βασίλης, η Αριάδνη,
ο Οδυσσέας, η Μαργαρίτα ήταν μέχρι πρότινος
μερικά από αυτά. Σήμερα έχουν οικογένεια
στην Ελλάδα.
Τριάντα έξι οικογένειες υιοθέτησαν παιδιά
από την Αιθιοπία τα τελευταία τρία περίπου
χρόνια, και άλλες 12 περιμένουν να αξιολογηθούν, να ταξιδέψουν ως την Αντίς Αμπέμπα και
να επιστρέψουν με το παιδί τους.
Η Αιθιοπία είναι σήμερα η υπ’ αριθμόν ένα
χώρα προέλευσης των παιδιών που βρίσκουν
σπίτι στην Ελλάδα μέσω διακρατικής υιοθεσίας. Και το ενδιαφέρον συνεχώς αυξάνεται.

ΕΛ Λ Α Δ Α - Ε Λ Λ ΑΔ Α

Ενώ ο μέσος Περιστεριώτης, που το 2010 παρήγαγε 678
κιλά σκουπίδια, το 2013 τα μείωσε κατά 38%. Αντιστοίχως
δεν είναι προφανώς τυχαίο ότι πρωταθλητές στον εν λόγω
πίνακα αναδεικνύονται οι Κηφισιώτες και οι κάτοικοι της
Βουλιαγμένης, της Βούλας και της Βάρης, οι οποίοι ακόμη
και πέρυσι παρήγαγαν από 655 κιλά σκουπίδια, ενώ στον
αντίποδα, με μόλις τη μισή… σκουπιδοπαραγωγή, θα βρει
κανείς τους δημότες του Γαλατσίου, του Ζωγράφου, της
Πετρούπολης και του Περάματος.
Πέραν, ωστόσο, των επιμέρους αυτών στοιχείων που
κατ’ εξοχήν προσφέρονται για τοπικιστικούς εντυπωσιασμούς, υπάρχει κι ένα ευρύτερο που μένει να επιβεβαιωθεί
όταν η Περιφέρεια Αττικής επεξεργαστεί και τα στοιχεία για
το 2014. Βάσει των πρώτων ενδείξεων, τη χρονιά που διανύουμε για πρώτη φορά δεν καταγράφεται περαιτέρω μείωση των σκουπιδιών που συνολικά παράγουμε, ενώ σε
ορισμένες περιοχές και κάποιους μήνες παρατηρείται σταθεροποίηση στα επίπεδα του 2013 ή και σχετική αύξηση.
Η ένδειξη αυτή, με την αίρεση ότι θα επαληθευθεί, θα έχει
βέβαια και αυτονόητη πολιτική σημασία, καθώς, ο όγκος
των σκουπιδιών και οι ετήσιες μεταβολές του διεθνώς αναγνωρίζονται ως σημαντικότατος οικονομικός δείκτης. Περίοδοι ύφεσης είναι ευνόητο ότι συνοδεύονται με μείωση
απορριμμάτων εν αντιθέσει με τις περιόδους ανάκαμψης
στις οποίες τα σκουπίδια αυξάνονται. Κατόπιν τούτων αναμένονται, βέβαια, με αγωνία τα στοιχεία για το 2014, για να
δούμε αν η σκουπιδοπαραγωγή μας ανεστράφη. Αν δηλαδή θα αποδειχθεί ότι το 2013 ήταν η χειρότερη χρονιά και
ότι η περίοδος που έρχεται αν μη τι άλλο δεν θα είναι χειρότερη από αυτή που προηγήθηκε.
Οι οικονομολόγοι, ωστόσο, που παρακολουθούν στενά
τον συγκεκριμένο δείκτη, μάς συστήνουν να μη βιαζόμαστε
να βγάλουμε συμπεράσματα από τα σκουπίδια μας. Δεν
αρνούνται ότι ο μόνος τρόπος να πάρει μπρος η οικονομία
είναι να αρχίσουμε και πάλι να καταναλώνουμε. Αλλά αναρωτιούνται μήπως οι πρώτες θετικές ενδείξεις για το 2014
απλά δείχνουν ότι αρκετοί Ελληνες μπαϊλντισμένοι από την
κρίση αντιδρούν με το «η φτώχεια θέλει καλοπέραση» και
άρχισαν και πάλι να αγοράζουν περισσότερα απ’ όσα χρειάζονται.
Ειδικότερα, στο κοινό ψήφισμά τους προς τον πρωθυπουργό, τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τους αρχηγούς των κομμάτων και τους βουλευτές, οι φορείς ζητούν, μεταξύ άλλων, την επαναφορά
του αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ, την απαλλαγή των βιοτεχνικών επιχειρήσεων από την καταβολή
του ΕΝΦΙΑ, τη διαγραφή χρεών με ρυθμίσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες διαβίωσης και τις πραγματικές
δυνατότητες αποπληρωμής των υποχρεώσεων των
δανειοληπτών και την κατάργηση του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ).
Οι φορείς διεκδικούν ακόμη το σταμάτημα των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών, ιδίως σε ό,τι αφορά
την πρώτη κατοικία ή την επαγγελματική στέγη, την
αποποινικοποίηση των οφειλών και την ίση μεταχείριση
των επαγγελματιών βιοτεχνών και εμπόρων με άλλες
επαγγελματικές ομάδες που δεν διώκονται ποινικά για
χρέη προς τα ασφαλιστικά τους ταμεία.

Όπως λέει η Χρυσούλα Κοντογιάννη, υπεύθυνη της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας , του
μη κυβερνητικού οργανισμού που έχει διαπιστευθεί για να μεσολαβεί στις υιοθεσίες αυτές,
οι νέες οικογένειες δημιουργήθηκαν απ ό
ανθρώπους που όχι μόνο θέλουν να δώσουν
αγάπη σε ένα παιδί αλλά είναι και διατεθειμένοι
να παρακάμψουν κάθε προκατάληψη σχετικά
με τις φυλετικές διακρίσεις.
Γι’ αυτό και στις περισσότερες περιπτώσεις,
είναι άνθρωποι που δεν μπαίνουν στη διαδικασία των δημόσιων ιδρυμάτων. Υπάρχουν
βέβαια και εκείνοι που δεν θέλουν να περιμένουν 3 -5 χρόνια, όσο απαιτείται για την υιοθεσία ενός παιδιού από την Ελλάδα.
Η διαδικασία της διακρατικής υιοθεσίας διαρκεί περίπου ένα χρόνο με ενάμιση χρόνο.
Όπως εξηγεί η κ.Κοντογιάννη, περίπου 6
μήνες απαιτούνται για να συγκεντρωθούν όλα
τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να αξιολογηθούν οι υποψήφιοι θετοί γονείς.
Τις διαδικασίες αναλαμβάνει η Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία – που σήμερα έχει μόλις ένα
άτομο και 3 εθελοντές για την διεκπεραίωση
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Από αυτανάφλεξη η φωτιά
στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας

Πάνω από δέκα άτομα στο νοσοκομείο

Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 9 το πρωί της
Κυριακής στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό (ΑΗΣ) Πτολεμαΐδας, στον υπόγειο χώρο της 4ης μονάδας
όπου βρίσκονται καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικού
ρεύματος.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κοζάνης, αρκετά τομα μεταφέρθηκαν προληπτικά, με
αναπνευστικά προβλήματα, στο νοσοκομείο ενώ
όλο το κτίριο έχει εκκενωθεί.
Στο σημείο βρέθηκε αμέσως ισχυρή πυροσβεστική δύναμη αποτελούμενη από 10 οχήματα και
21 άνδρες από τις Πυροσβεστικές υπηρεσίες Πτολεμαΐδας, Κοζάνης και Φλώρινας.
Παρά την φωτιά στα καλώδια, η πυροσβεστική
διαβεβαίωσε ότι στην περιοχή της Πτολεμαΐδας
γίνονται προσπάθειες να μην υπάρξει διακοπή
ρεύματος.
Ζητούν ακόμη την πρόσβαση όλων των επαγγελματιών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ασχέτως
οφειλών, πάγωμα των παλιών ασφαλιστικών εισφορών
και δημόσια και καθολική κοινωνική ασφάλιση.
Το ψήφισμα υπογράφουν η Γενική Συνομοσπονδία
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
(ΓΣΕΒΕΕ), οι ομοσπονδίες Βιοτεχνικών Σωματείων και
Επαγγελματιών Εμπόρων Θεσσαλονίκης και οι ομοσπονδίες Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων
Δράμας, Έβρου, Ημαθίας, Καβάλας, Κοζάνης, Νάουσας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών και
Φλώρινας, η Ενιαία Ομοσπονδία Βιοτεχνών Επισκευών Αυτοκινήτων Μηχανημάτων Μοτοσυκλετών, η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Υδραυλικών Ελλάδας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης, Ομοσπονδία Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων Μηχανημάτων και Μοτοποδηλάτων Ελλάδος και Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Θεσσαλονίκης «Ο Ερμής».

όλων των φακέλων – και οι κατά τόπους περιφέρειες.
Μετά την αξιολόγηση, ο φάκελος μεταφράζεται και αποστέλλεται στο ίδρυμα της Αιθιοπίας,
που φιλοξενεί τα παιδιά. Το επόμενο βήμα
είναι το ταξίδι των υποψήφιων γονιών στην
Αιθιοπία. Το προξενείο της αφρικανικής χώρας
αναλαμβάνει τα ταξιδιωτικά έγγραφα και οι
ενδιαφερόμενοι περνούν μερικές μέρες στο
ίδρυμα και γνωρίζουν για πρώτη φορά το
παιδί.
Ακολουθεί νέα αξιολόγηση που διαρκεί και
πάλι αρκετούς μήνες, ενώ από το επόμενο
ταξίδι οι γονείς επιστρέφουν μαζί με το παιδί.
Οι αρχές της Αιθιοπίας ζητούν αναφορές για τις
συνθήκες ζωής κάθε παιδιού ανά τακτά διαστήματα και μέχρι το παιδί να φτάσει τα 18.Το
κόστος φτάνει περίπου τις 15.000 ευρώ και
περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες μεταφράσεις εγγράφων, τους δικηγόρους που θα χρειαστούν στην Αιθιοπία και τα έξοδα των ταξιδιών.Όμως κανείς από τους γονείς των παιδιών δεν σκέφτηκε ποτέ πως η οικογένεια του
κόστισε ακριβά.

ΓΑΜΟΣ

Η Μπέτσου Ζωή του
Ευαγγέλου και της Ευαγγελίας το γένος Αντωνίου, που γεννήθηκε στο
Μαρούσι Αττικής και
κατοικεί στον Ασπρόπυργο Αττικής, και ο
Παπαδάκης Δημήτριος
του Ιωάννη και της
Σωτηρίας, το γένος Σιγάλα, που γεννήθηκε στην
Αθήνα και κατοικεί στον
Ασπρόπυργο,
πρόκειται να έλθουν σε
γάμο που θα τελεστεί
στον Ιερό Ναό Αγίων
Αναργύρων στην παραλία Ασπροπύργου
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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

Η KSM Human Resources ΕΛΛΑΣ.
για λογαριασμό μεγάλης εταιρείας πελάτη της στον
χώρο των πετρελαιοειδών,
ζητεί Υπαλλήλους Πρατηρίου Καυσίμων
για τη λειτουργία του ιδιολειτουργούμενου
πρατηρίου καυσίμων στην Μαγούλα
και στην Ν Πέραμο.
Απαραίτητα κάτοικος Μεγάρων, Ελευσίνας,
Ασπροπύργου, Νέας Περάμου,Μάνδρας,Μαγούλας.
Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών
στο mail: cv@ksmhr.gr
ή μέσω fax στον αριθμό 2118008866.

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.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ 100 ΔΟΣΕΙΣ
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014
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Α

ναρτάται σήμερα Δευτέρα στη «Διαύγεια» η εγκύκλιος σύμφωνα με την οποία οι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν σε
έως και 100 δόσεις με μειωμένο επιτόκιο 4,5% από την 1η
Ιανουαρίου του 2013 τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους στα Ταμεία.
Σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύλιο το ποσοστό της έκπτωσης
επί των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών
επιβαρύνσεων, (όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στις 31/12/12),
κυμαίνεται από 100% στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής των
οφειλών και φθάνει έως 20% στην περίπτωση που η οφειλή ρυθμιστεί στις 100 δόσεις.
Προβλέπεται ακόμη, η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης επανένταξης στη ρύθμιση, για μια μόνο φορά, σε περιπτώσεις απώλειάς της για λόγους ανωτέρας βίας.
Λαμβάνεται επίσης μέριμνα προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση
μεταχείριση μεταξύ των οφειλετών που υπήχθησαν στη ρύθμιση
της Νέα Αρχής του Ν.4152/2013, όπως ισχύει, και όσων υπαχθούν
στη νέα ρύθμιση.
Η νέα ρύθμιση έχει εφαρμογή για κύριες οφειλές έως 1.000.000
ευρώ. Για ποσά κύριας οφειλής άνω του 1.000.000 ευρώ, παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του προηγούμενου νόμου Νέα Αρχή
(Ν.4152/2013).
Για την ένταξη στην παρούσα ρύθμιση απαιτείται μόνο η υποβολή της αίτησης υπαγωγής εκ μέρους του οφειλέτη.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (όπου αυτή προβλέπεται) και η πιστοποιημένη
καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από την 1
Οκτωβρίου του 2014 και για όλους τους μήνες που προηγούνται
από την υποβολή της αίτησης για τη ρύθμιση των οφειλών.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής
στη νέα ρύθμιση ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου
2015.
Πώς καταβάλλονται οι δόσεις
Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την 21η του μήνα υποβολής της
αίτησης υπαγωγής και εφόσον δεν είναι εργάσιμη την επόμενη
εργάσιμη ημέρα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την 21η
κάθε μήνα και εφόσον δεν είναι εργάσιμη την επόμενη εργάσιμη
ημέρα.
Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν:
Οφειλές σε όλα τα Ταμεία εκτός από το ΝΑΤ, που έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσμες την 1/10/2014, και οφειλές οι οποίες έως την ίδια
ημερομηνία, τελούν σε αναστολή διοικητική ή δικαστική ή εκ του
νόμου.
Με δεδομένο όμως ότι οι ασφαλιστικές εισφορές δεν καταβάλλονται στις ίδιες ημερομηνίες, σε όλα τα ταμεία, η εγκύκλιος αναφέρει

ενδεικτικά ότι για το το ΙΚΑ_ΕΤΑΜ, υπάγονται οφειλές έως και μισθολογικής
περιόδου Αυγούστου 2014, ενώ για τον
ΟΑΕΕ: οφειλές έως και περιόδου Ιουλίου-Αυγούστου 2014.
Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την
21η του μήνα υποβολής της αίτησης
υπαγωγής και εφόσον δεν είναι εργάσιμη την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι
επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την
21η κάθε μήνα και εφόσον δεν είναι
εργάσιμη την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
«Με το νέο νόμο 4305/2014, θεσπίζεται ένα ευνοϊκό, δίκαιο και ευέλικτο
σύστημα ρύθμισης οφειλών, που επιτρέπει την εξόφληση ληξιπρόθεσμων
οφειλών με σημαντικές εκπτώσεις σε
πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές
επιβαρύνσεις που φθάνουν ως και την
πλήρη απαλλαγή από αυτές», αναφέρει στην εγκύκλιο ο υπουργός
Εργασίας.
«Επίσης», συνεχίζει, «εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των οφειλετών που υπήχθησαν στη ρύθμιση της «νέας αρχής» του ν.
4152/2013 και ήταν συνεπείς, με τους υπαγόμενους στη νέα ρύθμιση, ενώ επιπλέον για όσους διατηρήσουν τη ρύθμιση της «νέας
αρχής» του ν. 4152/2013, προβλέπεται το πρόσθετο ευεργέτημα
της μείωσης των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών
επιβαρύνσεων, αναδρομικά από την ημερομηνία ένταξης στη ρύθμιση της Νέας Αρχής του Ν.4152/2013, κατά ποσοστό 20%».
Όσον αφορά στους οφειλέτες, οι οποίοι μέχρι την ημερομηνία
έναρξης εφαρμογής του παρόντος νόμου, έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της Νέας Αρχής του Ν.4152/2013, και των οποίων η ρύθμιση
είναι ενεργή, παρέχονται δύο επιλογές:
να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση για το υπόλοιπο της οφειλής τους,
ενώ ταυτόχρονα θα υπόκεινται αναδρομικά από 1.1.2013 σε επιτόκιο 4,56% και θα τύχουν αναδρομικά από την ένταξή τους στην
προηγούμενη ρύθμιση των εκπτώσεων της νέας ρυθμίσεως.
να διατηρήσουν τη ρύθμιση της Νέας Αρχής του Ν.4152/2013,
ενώ ταυτόχρονα θα υπόκεινται αναδρομικά από 1.1.2013 σε επιτόκιο 4,56% και θα τύχουν αναδρομικά από την ένταξή τους στην
προηγούμενη ρύθμιση (Νέα Αρχή) των εκπτώσεων της νέας ρυθμίσεως, καθώς και μια πρόσθετη μείωση 20% επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων αναδρομικά
από την ημερομηνία ένταξης στη ρύθμιση της Νέας Αρχής του

Ν.4152/2013.
Με την υπαγωγή στη ρύθμιση
και την πληρωμή
της
πρώτης
δόσης, :χορηγείται στους υπόχρεους μηνιαίο
π ιστοπ οιητικό
οφειλών,
στο
οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόμενο ποσό
οφειλής και το
οποίο
επέχει
θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής
ενημερότητας.
Αναστέλλεται
επίσης η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων και αναβάλλεται
η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.
Αναστέλλεται τέλος η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση
της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα
μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
Πότε χάνεται η ρύθμιση
Η ρύθμιση απώλλυται, όταν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα, τις τρέχουσες εισφορές και τις προβλεπόμενες δόσεις της ρύθμισης.
Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης καθίσταται απαιτητό το
σύνολο του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων, τα οποία αναβιώνουν αναδρομικά, ενώ το
υπόλοιπο της κύριας οφειλής υπολογίζεται εκ νέου από 1.1.2013 με
το ετήσιο επιτόκιο που καθορίζεται από το νόμο της ρύθμισης «Νέα
Αρχή». Με το ίδιο επιτόκιο βαρύνονται και οι εκπρόθεσμες εισφορές.
Κατ΄εξαίρεση, ο οφειλέτης δεν εκπίπτει της ρύθμισης στις περιπτώσεις για τις οποίες, ενώ καταβάλλει τις τρέχουσες εισφορές:
δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο δόσεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης (για χρονικό διάστημα μέχρι ενός μηνός η κάθε
δόση)
ή δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης ανά έτος
προγράμματος ρύθμισης, για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μηνών.

