ΘΡΙΑΣΙΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Τιμή : 0,01€

Aναβρασμός και λαϊκή κατακραυγή
στα Μέγαρα για τα ‘’τσιμπημένα’’ διόδια
Επιστολή του δημάρχου
Γρ. Σταμούλη στους Υπουργούς
Π. Λαφαζάνη και Γ. Σταθάκη για
την επιβάρυνση των δημοτών

Σελ: 3-12

ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
σε κοινόχρηστο
εξοπλισμό
από ομάδες ΡΟΜΑ
στο Ζεφύρι

Νέα αναστάτωση με πυρπόληση
κάδων απορριμμάτων

Διεκδίκηση
μέρους

ΜΕΛΕΤΑ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

από τον
τοπικά
παραγόμενο
πλούτο
για την σχολική
κοινότητα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

«Τα σχέδιά τους
δεν θα περάσουν»
«Το ΜΕΛΕΤΑΝΙ δεν θα
γίνει ανεξέλεγκτη
χωματερή εργολάβων
του ΜΕΤΡΟ»
Σελ: 3

Άψογη η συνεργασία των δύο Συλλόγων της Ελευσίνας και του
Ασπροπύργου στα Σχολικά πρωταθλήματα Δυτικής Αττικής

ΣΑΡΩΣΑΝ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Σελ: 7

Σελ: 3

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΒΟΛΗ
ΤΑΙΝΙΑΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ
ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΚΑΙ
ΜΑΡΤΥΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟ

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Οι διακοπές
του Πάσχα στα σχολεία

Προωθείται η αναπλήρωση
μαθημάτων
με περικοπή εκδρομών
Σελ: 8

Σελ: 11

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ‘’ΘΡΙΑ΄΄
ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

«Η ΑΠΕΙΛΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»
Σελ: 9

ΝΕΟ Δ.Σ. ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΑ ΗΝΙΑ
Άνοιγμα του Συλλόγου
Δροσούπολης
στην τοπική κοινωνία
Άνω Λιοσίων Σελ: 3

Σελ: 2-4

Μεγάλη η
ευαισθητοποίηση του
κόσμου

στη συγκέντρωση τροφίμων
και φαρμάκων για μαθητές κι
άπορες οικογένειες στο Ζεφύρι
Σελ: 5

Στη σημερινή συνεδρίαση
της ΚΕΔΕ

Οφειλές, προυπολογισμοί
και προσλήψεις

Σελ. 5

κ.2239
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ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τρίτη 24 Μαρτίου 2015

Ασπρόπυργος
Καπάτου Μαρία Γ.
Αγίου Δημητρίου 9 &
Αχαρνών,
τηλέφωνο
2105578420
Ελευσίνα

Σαμπάνης Σπυρίδων
Α. Περικλέους 40 &
Κοντούλη,
τηλέφωνο
2105547581

Φυλή - Άνω Λιόσια
Σαμιώτης Ιωάννης Ε.
Λεωφόρος
Φυλής 83,
τηλέφωνο
2102484303
Μάνδρα
Ροκάς Δημήτριος Π.
Σαλαμίνος 8,
τηλέφωνο
2105541344

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
22, 26, 30.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Συννεφιά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 8
έως 16 βαθμούς Κελσίου

ΟΛΟ ΓΙΟ
ΕΟΡΤ
ΕΟΡ ΤΟΛΟ

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης
Προεόρτια του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ιερομάρτυρος Αρτέμονος επισκόπου
Σελευκείας της Πισιδίας

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 766,51
μονάδες σημειώνοντας άνοδο 2,97%
και με τζίρο 132,27 εκατ. ευρώ.

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
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

ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

Τρίτη 24 Μαρτίου 2015

σε κοινόχρηστο εξοπλισμό
από ομάδες ΡΟΜΑ
στο Ζεφύρι

Νέα αναστάτωση με
πυρπόληση κάδων
απορριμμάτων

Τ

εράστιες ζημιές υφίσταται, καθημερινά, ο Δήμος
Φυλής από άτομα που, σύμφωνα με τις καταγγελίες δημοτών, ανήκουν στη κοινωνική ομάδα των

ΡΟΜΑ.
Οργανωμένα συνεργεία
αποσπούν σχάρες φρεατίων,
προκαλώντας
άμεσο κίνδυνο για την
ασφάλεια πεζών και εποχουμένων.
Εξάλλου, καθημερινό
φαινόμενο αποτελεί η
αφαίρεση καλωδίων, από
τους πυλώνες δημοτικού
φωτισμού, με αποτέλεσμα να βυθίζονται στο
σκοτάδι ολόκληρες συνοικίες του Δήμου.
Το συγκεκριμένο πρόβλημα εντοπίζεται περισσότερο
στο Ζεφύρι, στις νότιες συνοικίες του Δήμου, που γειτ-

νιάζουν με την Αττική Οδό αλλά και στη Ζωφριά.
Μεγάλες δυσκολίες στην Υπηρεσία καθαριότητας προκαλεί, εσχάτως και η πυρπόληση κάδων απορριμμάτων,
ιδιαίτερα στο Ζεφύρι.
Εξαιτίας της αδικαιολόγητης και αντικοινωνικής
αυτής
συμπεριφοράς
εντοπίζονται προβλήματα
στην αποκομιδή των
απορριμμάτων, καθώς,
μόνο στο Ζεφύρι, έχουν
καταστραφεί ή κλαπεί,
περί
τους
πενήντα
κάδους.
Ο Δήμος Φυλής προειδοποιεί ότι έχει ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές
κι ότι οι δράστες παράνομων συμπεριφορών, που στρέφονται κατά του κοινωνικού συνόλου, θα οδηγούνται στη
Δικαιοσύνη.

ΜΕΛΕΤΑ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Διεκδίκηση μέρους από τον
τοπικά παραγόμενο πλούτο
για την σχολική κοινότητα

Σ

ε ιδιαίτερα θετικό κλίμα με
γόνιμο διάλογο και κοινά
αποδεκτούς προβληματισμούς, ολοκληρώθηκε η πρώτη –
διευρυμένη - για το 2015 συνεδρίαση της Δημοτικής επιτροπής
παιδείας (ΔΕΠ) την Τετάρτη 18
Μαρτίου.
Ομόφωνη
εκφράστηκε
η επιθυμία για
στοχευμένες επαφές

Κοινή και ομόφωνη εκφράστηκε
η επιθυμία για στοχευμένες επαφές, πρωτοβουλίες και δράσεις
για την στήριξη της σχολικής κοινότητας σε όλα τα επίπεδα της
λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Αιχμή των προβλημάτων που έθεσε η εισήγηση
και ανέδειξαν με τις τοποθετήσεις τους τα μέλη της ΔΕΠ,
τα στελέχη του Δήμου και οι παριστάμενοι εκπρόσωποι
συλλόγων και φορέων, ήταν:
- Η διεκδίκηση μέρους των πόρων από τον τοπικά
παραγόμενο πλούτο για την σχολική κοινότητα.
- Η διακριτική αλλά ουσιαστική στήριξη των δεινοπαθούντων μαθητών.
- Η ενίσχυση των δομών υγείας και υγιεινής των σχολείων.
- Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την βαθύτερη διε-

ρεύνηση των αιτιών της σχολικής βίας και των συμπεριφορών που επιπόλαια ανεύθυνα και «ατιμώρητα»
στρέφονται κατά των μαθητών, του προσωπικού και
των σχολικών εγκαταστάσεων και υποδομών.
Τοποθετήσεις εκ μέρους της ΔΕΠ, έκαναν τα μέλη της
κ. Λίγγος Ευάγγελος (πρόεδρος του εργατικού
κέντρου), ο κ. Καρυώτης Δημήτριος (εκπρόσωπος της
ΕΛΜΕ) και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της διεύθυνσης Α’ βάθμιας εκπαίδευσης και διευθυντής του 4ου
δημοτικού σχολείου κ. Ευάγγελος Αρχοντής.
Στη σειρά των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από
τους παρευρισκόμενους γονείς, εκπροσώπους συλλό
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

«Τα σχέδιά τους δεν θα περάσουν»
«Το ΜΕΛΕΤΑΝΙ δεν θα γίνει ανεξέλεγκτη
χωματερή των εργολάβων του ΜΕΤΡΟ»

Α

νοιχτή επιστολή για το εξαιρετικά
σημαντικό θέμα που ξέσπασε
σχετικά με την εναπόθεση μπαζών από τις εργασίες επέκτασης του
ΜΕΤΡΟ στην τοποθεσία Μελετάνι , εξέδωσε ο δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας.
Σε αυτήν αναφέρονται τα ακόλουθα:
Για μια ακόμα φορά μας υποβαθμίζουν
και μας περιφρονούν.
Κατασκευάζουν το ΜΕΤΡΟ στην Αθήνα
και αποφάσισαν να ρίξουν τα μπάζα
τους στη Μάνδρα.
Χωρίς να μας ρωτήσουν, 300 φορτηγά
την ημέρα επί 5 χρόνια θα μεταφέρουν
μπάζα από την Αθήνα στο Μελετάνι.
Χωρις έλεγχο για το τι θα θάβεται – με κίνδυνο
ανεξέλεγκτης απόθεσης και άλλων αποβλήτων
Χωρίς διαβεβαίωση για την τελική αποκατάσταση
του χώρου και χαρακτηρισμό του ως Δασικό.
Όμως λογαριάζουν χωρίς τον «ξενοδόχο»
Το ΜΕΛΕΤΑΝΙ δεν θα γίνει ανεξέλεγκτη χωματερή
των εργολάβων του ΜΕΤΡΟ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μάνδρας –
Ειδυλλίας αποφάσισε με πλειοψηφία - δυστυχώς
ΌΧΙ ΟΜΟΦΩΝΑ - να αντισταθεί.
Γιατί υπάρχουν και δημοτικοί σύμβουλοι που
θέλουν να προχωρήσει το έργο!
Δεν βλέπουν ότι με αυτή την παρέμβαση υποβαθμίζεται ο τόπος μας;
Δεν τους πειράζει που δεν μας ρώτησαν; Ή
αυτούς τους ρώτησαν και συμφώνησαν;
Εμείς όμως αρνούμαστε να υπακούσουμε και
δεσμευόμαστε να υπερασπιστούμε την ποιότητα
ζωής και το περιβάλλον στο τόπο μας. Όχι άλλη
υποβάθμιση .Τα σχέδιά τους δεν θα περάσουν.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
17 Μαρτίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 7/2015
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας
Αρ. Αποφ.43
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μ

Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την μελέτη του έργου «Έργο Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης εξορυχθείσας και εξοφλημένης ανενεργού περιοχής Μεταλλείου Βωξίτη στη
θέση Μαλιαζέζα Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας».
………………………………………………..
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Με 20 ψήφους υπέρ (των Δημοτικών Συμβούλων
της πλειοψηφίας και του κου Σαμπάνη Γεώργιου,
κου Τώρου Αθανάσιου, κου Κανάκη Κωνσταντίνου και του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας
Μάνδρας κου Παχή Νικόλαου) και 4 ψήφους κατά
(των Δημοτικών Συμβούλων κου Πανωλιάσκου
Αθανάσιου, κου Κολοβέντζου Παναγιώτη, κου
Δουδέση Δημήτριου και κου Θεοδώρου Χαράλαμπου)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Διαμαρτύρεται έντονα για την μη ενημέρωσή του
για το σχεδιαζόμενο έργο.
Θεωρεί ότι η μελέτη του έργου δεν διαφυλάσσει
την περιβαλλοντική αναβάθμιση του χώρου και
δεν διασφαλίζει την προστασία της ποιότητας
ζωής των κατοίκων του Δήμου.
Αποφασίζει να αντισταθεί με κάθε νόμιμο τρόπο
στην υλοποίηση του έργου με τους όρους που
σχεδιάζεται να εκτελεστεί
Αποφασίζει να εξουσιοδοτηθεί η Δήμαρχος να
προχωρήσει με κάθε νόμιμο τρόπο στην ακύρωση της εκτέλεσης του έργου
Αποφασίζει να απαιτήσει τον αποχαρακτηρισμό
της περιοχής από ΟΕΔΑ και
Αποφασίζει να ενημερωθούν οι κάτοικοι του
Δήμου και ειδικότερα της Μάνδρας για την σχεδιαζόμενη παρέμβαση και να οργανωθούν δυναμικές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας .
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ΝΕΟ Δ.Σ. ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΑ ΗΝΙΑ

Άνοιγμα του Συλλόγου
Δροσούπολης στην τοπική
κοινωνία Άνω Λιοσίων

Α

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

νοιχτές για τον κόσμο της
συνοικίας θα είναι οι
συνεδριάσεις του, όπως
ανακοίνωσε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δροσούπολης. Μάλιστα στο πλαίσιο της
προσέλκυσης νέων μελών μείωσε
τη ετήσια συνδρομή κατά 14 ευρώ
το χρόνο. Ειδικότερα:
Από 17/03/15 και έπειτα, η συνδρομή του Συλλόγου από 2 ευρώ
μηνιαίως κατά άτομο, μειώνεται
στα 5 ευρώ κατά άτομο ανά εξάμηνο.
Σε περίπτωση που μέλη του
Συλλόγου είναι παραπάνω από
δύο άτομα της ίδιας οικογένειας,
τότε υποχρεούται να καταβάλλει
τις συνδρομές μόνο δύο εκ των
μελών της (2Χ5,00=10,00 ανά
εξάμηνο). Εξαιρούνται τα μέλη της
οικογένειας που έχουν αποκτήσει
δική τους οικογένεια.
Η συνδρομή του Συλλόγου μειώνεται κατά 50% στα μέλη που είναι
άνεργοι, δηλαδή 2,5 ευρώ ανά
εξάμηνο. Η μείωση ισχύει για τα
άνεργα μέλη που φέρουν επικυρωμένη κάρτα ανεργίας.

Tα γραφεία του Συλλόγου θα
είναι ανοιχτά από Δευτέρα έως
Παρασκευή, 18:00-20:00 (Γρεβενών 16, Πλατεία Καραγιάννη,
Δροσούπολη).
Στη ανακοίνωση προστίθεται ότι
μοναδικός στόχος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι να εργαστεί σκληρά με άξονες τη συνεργασία, την ομαδικότητα, την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και την
αλληλεγγύη. Υπενθυμίζεται ότι το
νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζουν οι:
Πρόεδρος: Χρήστος Αποστολόπουλος
Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Ζουρίδης
Β΄ Αντιπρόεδρος: Γιάννης Ρέππας
Γενικός Γραμματέας: Γιώργος
Νταλίπης
Ειδική Γραμματέας: Μαρία Κουτρουμάνου
Ταμίας: Δημήτρης Οικονόμου
Σύμβουλος δημοσίων σχέσεων:
Παναγιώτης Λουμάκης
Μέλη: Αριστείδης Μαυρίδης,
Όλγα Κουτρουμάνου

Aναβρασμός και λαϊκή κατακραυγή
στα Μέγαρα για τα ‘’τσιμπημένα’’ διόδια
Επιστολή του δημάρχου στους Υπουργούς Π. Λαφαζάνη
και Γ. Σταθάκη για την επιβάρυνση των δημοτών

ε επιστολή προς τους υπουργούς Π.
Λαφαζάνη και Γ. Σταθάκη , ο δήμαρχος
Μεγαρέων επανέρχεται στο ‘’καυτό’’
ζήτημα του άδικου αντιτίμου που καλούνται να
πληρώνουν οι κάτοικοι της περιοχής στα διόδια
της Ολυμπίας Οδού. Συγκεκριμένα ο κ. Γρ. Σταμούλης επισημαίνει:
«Επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε μία κατάσταση για την οποία υπάρχει αναβρασμός στην
τοπική μας κοινωνία λόγω της τεράστιας αδικίας
που υφίστανται οι Δημότες μας. Συγκεκριμένα,
λόγω παλαιότερων κυβερνητικών επιλογών και
αποφάσεων η χρήση της εθνικής οδού έχει παραχωρηθεί σε ιδιωτική εταιρεία με την επωνυμία
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ. Η μη τήρηση συμβατικών υπο-

χρεώσεων από την μεριά της εταιρείας από την μία
και η αδυναμία της πολιτείας στο πρόσφατο παρελθόν εξ’ αιτίας της έλλειψης πολιτικής βούλησης να
ελέγξει αυτές τις καταστάσεις από την άλλη, δημιούργησαν ένα εκρηκτικό μίγμα παραλείψεων,
υπερβολών και παρατυπιών που τελικά οι μόνοι
που ζημιώθηκαν άμεσα ήταν οι κάτοικοι του Δήμου
μας. Έμμεσα και σε δεύτερο χρόνο δέχτηκε ένα
επιπλέον «πλήγμα» η σχέση εμπιστοσύνης πολιτείας - πολιτών, βασικό συστατικό για την διατήρηση
των κοινωνικών ισορροπιών .

Επιθυμώντας να σας καταστήσουμε κοινωνούς
αυτής της παράλογης πραγματικότητας που βιώνουν οι δημότες μας, σας παραθέτουμε τα στοι-

χεία που αποδεικνύουν το μέγεθος της αδικίας που
σας περιγράψαμε παραπάνω:

Οι προβλεπόμενες από τον νόμο παράπλευρες
της εθνικής οδοί στο μεγαλύτερο μήκος της Εθνικής οδού στα όρια του δήμου μας, δεν υφίστανται
(Λουτρόπυργος- Ν. Πέραμος- Μέγαρα-Κινέττα).
Ειδικά στον Λουτρόπυργο, ενώ έχουν γίνει απαλλοτριώσεις και υπάρχουν οι σχετικές μελέτες, η
υλοποίηση καθυστερεί χαρακτηριστικά και αναίτια

Οι συχνές κατολισθήσεις στην ΠΕΟΑΚ, από Μέγαρα μέχρι Κινέττα, στο ύψος της Κακιάς Σκάλας,
καθιστούν υποχρεωτική την χρήση της Εθνικής
οδού.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 12
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Το νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό
πρότυπο για την Περιφέρεια
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γων και την ένωση γονέων που εκπροσωπήθηκε από
την αντιπρόεδρο κα. Φαρμάκη Αφροδίτη, δόθηκαν όλες
οι διευκρινιστικές απαντήσεις από τον πρόεδρο της
ΔΕΠ και τα καθ ύλην αρμόδια όργανα του δήμου οι
οποίες κάλυψαν τα ερωτηματικά και τις απορίες των
εκπροσώπων των παρευρισκομένων φορέων.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε
με την δέσμευση όλων για το άμεσο ξεκίνημα
συνεργασιών κι επαφών με τα μέλη της ΔΕΠ
και τα στελέχη του δήμου

Την συνεδρίαση τίμησαν με την παρουσία τους και την
ενεργή συμμετοχή τους, η κα. Οικονόμου Δέσποινα
(αντιδήμαρχος διεύθυνσης υγείας παιδείας και κοινωνικής πολιτικής του δήμου), η πρόεδρος της Β΄ βάθμιας
σχολικής επιτροπής και αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ υπεύθυνη για το δημοτικό ιατρείο, κα. Μαρούγκα Κωνσταντίνα, και ο κ. Χρηστίδης Αναστάσιος, προϊστάμενος του
τμήματος περιβάλλοντος του δήμου.

Ευχάριστη έκπληξη που απογείωσε το ενδιαφέρον της
βραδιάς μεταδίδοντας σε όλους τους παρευρισκόμενους
ένα κλίμα αισιοδοξίας κι ένα αίσθημα φρεσκάδας και
νεανικής δροσιάς, μέσα από τις εμπνευσμένες κατασκευές και τα πρωτοποριακά εκπαιδευτικά μηνύματα,
αποτέλεσαν τα έργα των μαθητών του Β΄ παιδικού
σταθμού, από ανακυκλώσιμα υλικά.
Την παρουσίαση των κατασκευών και των δράσεων
ανακύκλωσης στο βασικό κύτταρο της εκπαιδευτικής
βαθμίδας, παρουσίασε η αναπληρώτρια διευθύντρια κα.
Κολιοφώτη Αικατερίνη.
Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την δέσμευση όλων
για το άμεσο ξεκίνημα συνεργασιών κι επαφών με τα
μέλη της ΔΕΠ και τα στελέχη του δήμου, για την υλοποίηση των αποφάσεων και την στενή παρακολούθηση των
προβλημάτων των σχολείων μέχρι την επόμενη συνάντηση και προγραμματισμένη συνεδρίαση.

Ο πρόεδρος
Γρηγόρης Κοροπούλης

Η

μερίδα Διαβούλευσης στο πλαίσιο διαμόρφωσης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης (RIS) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 πραγματοποιήθηκε, το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015, από
την Περιφέρεια Αττικής και την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔΕΠ) της Περιφέρειας Αττικής, ως Αρχή Σχεδιασμού του
ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.
Μέσα από την αναλυτική παρουσίαση
της ημερίδας-διαβούλευσης, την οποία
συντόνιζε η Εντεταλμένη Περιφερειακή
Σύμβουλος για θέματα Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Πόπη Σταυροπούλου, καταγράφηκαν οι εύστοχες επισημάνσεις των εμπλεκόμενων φορέων και
ομιλητών. Τα δε συμπεράσματα ήταν
πολύτιμα και ουσιαστικά, τόσο για το
σκεπτικό και τους στόχους της πολιτικής
RIS3 όσο και το διαδραστικό ρόλο της
περιφερειακής διοίκησης στην εφαρμογή
και αξιοποίηση των στρατηγικών καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση σε νευραλγικούς και φιλόδοξους στόχους της
ελληνικής και ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Ε. Κυπριανίδου, Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα: Διαμορφώνουμε έναν ρεαλιστικό αλλά και φιλόδοξο
οδικό χάρτη
Τις εργασίες της Ημερίδας εγκαινίασε η
Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα,
Ερμίνα Κυπριανίδου, η οποία, αφού
καλωσόρισε τους παρισταμένους, στο
χαιρετισμό που απηύθυνε, αναφερόμενη
στο νέο πρότυπο για την παραγωγική
ανασυγκρότηση του τόπου, στο πολιτικό
πρόγραμμα της περιφερειακής αρχής
για την ανάπτυξη στην Περιφέρεια Αττικής και στο σκοπό της Περιφερειακής
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για
την Αττική, τόνισε μεταξύ άλλων:
«Η νέα Περιφερειακή Αρχή από το
Σεπτέμβριο του 2014 ξεκίνησε να υλοποιεί το πρόγραμμά της, το πρόγραμμα
για το οποίο μας έδωσαν εντολή διακυβέρνησης οι πολίτες οι Αττικής.
Σε αυτό, υποσχεθήκαμε πως η Αττική
θα αξιοποιήσει τους πλούσιους διαθέσιμους πόρους της για τις ανάγκες των
πολλών. Υποσχεθήκαμε διαφάνεια,
ξεκάθαρες διαδικασίες και καινοτόμες
ιδέες.
Το νέο πρότυπο για την παραγωγική
ανασυγκρότηση του τόπου που πρεσβεύουμε βρίσκεται στον αντίποδα εκείνου των μνημονίων, που εξάλλου καταδίκασε ο λαός και με την ψήφο του στις
πρόσφατες εθνικές εκλογές.
Στο πολιτικό πρόγραμμά μας για την
ανάπτυξη στην Περιφέρεια Αττικής,
πραγματικά συγκριτικά πλεονεκτήματα
αποτελούν οι τοπικές παραγωγικές
δυνάμεις, η γνώση, η έρευνα, η τεχνολογία, η καινοτομία και η ποιότητα, και όχι η
εσωτερική υποτίμηση της εργασίας και η
σπατάλη των διαθέσιμων πόρων του
τόπου μας.

Ημερίδα Διαβούλευσης στο πλαίσιο διαμόρφωσης
της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS)
για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020
Σκοπός της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Αττική είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση
ενός ρεαλιστικού αλλά φιλόδοξου οδικού
χάρτη που να υπηρετεί αυτό το όραμα
και τις αξίες που σας ανέφερα και αποτελούν και τη βάση του κειμένου της RIS
που θα συζητήσουμε σήμερα.
Όπως περιγράφεται και στο κείμενο με
το οποίο σήμερα ανοίγουμε τη δημόσια
διαβούλευση, βασικό κριτήριο της επιτυχίας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, είναι η επίτευξη του
στόχου της αναδιάρθρωσης του παραγωγικού ιστού της Αττικής με επίκεντρο:
Τη Βιομηχανική και γενικότερα παραγωγική ανασυγκρότηση μέσα από την
τεχνολογική ενίσχυση των επιχειρήσεων
και την ανάπτυξη της καινοτομίας
Την αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών και της όξυνσης των προβλημάτων
από την ανθρωπιστική κρίση για την
ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων
λύσεων και εφαρμογών, με στόχο την
ενεργοποίηση
πολλαπλασιαστικού
δυναμικού νέων δράσεων
Την ανάπτυξη των χωρικών επενδύσεων, του αστικού χώρου και αναβάθμιση
των βιώσιμων κοινωνικών και περιβαλλοντικών υποδομών στην Αττική».
Παράλληλα, η Ε. Κυπριανίδου, επισήμανε σε πολιτικό επίπεδο ότι «Το κείμενο
που παρουσιάζουμε σήμερα δεν συντάχθηκε απλώς για να καλύψει μια «αιρεσιμότητα» για την ενεργοποίηση των σχετικών αξόνων και δράσεων του ΠΕΠ Αττικής.
Επιχειρήθηκε, επίσης, στα στενά χρονικά και διαχειριστικά πλαίσια που είχαμε
στη διάθεσή μας, να αποτυπώνει με
επάρκεια το νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο για την Περιφέρεια,
που θεωρούμε ότι μπορεί να μας βγάλει
από την κρίση, να δημιουργήσει ανάπτυξη και απασχόληση με όρους βιωσιμότητας και δικαιοσύνης.
Και βέβαια, πρόκειται για μια επεξεργασία ανοιχτή, που σκοπεύουμε διαρκώς
να εμπλουτίζουμε μέσα από την εμπειρία και τις συνεισφορές των ενεργών κοινωνικών παραγωγικών υποκειμένων
που εξάλλου θα αναλάβουν ουσιαστικά
και την προώθηση και υλοποίηση του
σχεδιασμού».
Ολοκληρώνοντας την ομιλία της η Αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε ότι «σήμερα ξεκινάμε, και όλα τα επόμενα χρόνια
θα επιδιώξουμε να πορευτούμε παράλληλα με όλους εσάς, σε αυτή την ανορθωτική προσπάθεια για ένα νέο μοντέλο
ανάπτυξης με επίκεντρο τον άνθρωπο
και το μέλλον του τόπου μας».

Δ. Δρόσης, Προϊστάμενος της
ΕΥΔΕΠ Αττικής: Ένας ολοκληρωμένος και προσανατολισμένος οικονομικός μετασχηματισμός
Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Δρόσης, Προϊστάμενος της ΕΥΔΕΠ Αττικής
(Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος), στην εισήγησή
του με τίτλο «Η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης ως αιρεσιμότητα για τη νέα

προγραμματική περίοδο 2014-2020»,
αρχικά έδωσε τον Ορισμό της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, λέγοντας ότι πρόκειται για Ολοκληρωμένο και προσανατολισμένο οικονομικό μετασχηματισμό που περιλαμβάνει τα
εξής βασικά ζητήματα:
Εστίαση σε κομβικές εθνικές – περιφερειακές προτεραιότητες, προκλήσσεις
και ανάγκες
Έμφαση στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα κάθε Περιφέρειας
Υποστήριξη τεχνολογικής και εφαρμοσμένης καινοτομίας για την τόνωση των
επενδύσεων
Ενθάρρυνση καινοτομίας και πειραματισμού
Στη συνέχεια ο Δ. Δρόσης εξήγησε ότι η
Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης
είναι σημαντική γιατί στοχεύει στην αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών
μέσα από τρεις αλληλοενισχυόμενες
προτεραιότητες:
Έξυπνη ανάπτυξη και καινοτομία
Αειφόρο ανάπτυξη, αποδοτική χρήση
πόρων, πράσινη οικονομία
Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς - οικονομία υψηλής απασχόλησης - εξασφάλιση οικονομικής κοινωνικής, εδαφικής
συνοχής
Ακόμη, ο Δ. Δρόσης παρουσίασε αναλυτικά τη συγκριτική κατανομή πόρων
Π.Σ.Ε.Ε. ανά Π.Ε.Π., έδωσε τον Ορισμό
της «εκ των προτέρων αιρεσιμότητας»
βάσει του Ν. 4314/14 που είναι: «Συγκεκριμένος και επακριβώς προκαθορισμένος κρίσιμος παράγοντας, ο οποίος
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την
αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση του ειδικού στόχου επενδυτικής προτεραιότητας ή προτεραιότητας της Ένωσης, έχει δε άμεση και πραγματική σχέση
με την εν λόγω υλοποίηση και άμεσο
αντίκτυπο σε αυτή», καθώς και τα κριτήρια εκπλήρωσης της κάθε αιρεσιμότητας
(Π.Σ.Ε.Ε.).
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο
Δ. Δρόσης ανέλυσε το Ρόλο - Ενέργειες
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Αττική 2014-2020 που συνοψίζονται στα
εξής:
Διοργάνωση ημερίδων και παρουσιάσεων σε ενδιαφερόμενους (δικαιούχους)
Μικρά workshops (pilot) με στόχο την
ενίσχυση – προσδιορισμό επιχειρηματικής ανακάλυψης
Δημιουργία Μονάδας Β2 με στόχο τη
«φιλοξενία» και διαχείριση των Α.Π. 1-23-8
Δημιουργία Γραφείου RIS3 (τύπου
Γραφείου ΟΠΣ)

Τέλος, ο Δ. Δρόσης ενημέρωσε ότι στην
ιστοσελίδα
HYPERLINK
"http://www.pepattikis.gr" www.pepattikis.gr υπάρχει Φόρμα υποβολής ερωτήσεων σχολίων, καθώς και Σελίδα με τις
συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις (FAQs),
προκειμένου οι χρήστες να ενημερώνονται και υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους,
ενώ τόνισε ότι στόχος είναι η ιστοσελίδα
να αποτελέσει Θερμοκοιτίδα RIS3 στην
ΕΥΔΕΠ.

Μεγάλη η ευαισθητοποίηση του κόσμου
ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ
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στη συγκέντρωση τροφίμων και φαρμάκων
για μαθητές κι άπορες οικογένειες στο Ζεφύρι

Μ

ε μεγάλη ευαισθητοποίηση κι ανταπόκριση του
κόσμου πραγματοποιείται η συγκέντρωση τροφίμων και φαρμάκων για οικογένειες
μαθητών
που αντιμετωπίζουν
σοβαρά προβλήματα κι άπορες
οικογένειες του Ζεφυρίου.

Ήδη ποσότητες τροφίμων και
φαρμάκων για αυτό το σκοπό,
συγκεντρώθηκε με τη συμμετοχή
δεκάδων εθελοντών στο Πνευματικό
Κέντρο Ζεφυρίου, το πρωί του Σαββάτου 21 Μαρτίου.
Η προσπάθεια την οποία συνδιοργανώνουν, η Δημοτική Ενότητα

ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ
Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΔΕΣ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΟΠΙΚΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Δημαρχείο Αχαρνών θα επισκεφθεί
ο Βουλευτής Αττικής κ. Ιωάννης Δέδες
προκειμένου να πραγματοποιήσει προγραμματισμένη συνάντηση με το
Δήμαρχο κ. Γιάννη Κασσαβό για θέματα
τοπικού ενδιαφέροντος.

Ζεφυρίου, Σύλλογοι της περιοχής,
η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
Φυλής και η Σχολική Επιτροπή Α’
βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης, θα συνεχιστεί ως και τις παραμονές του Πάσχα.
Οι ενδιαφερόμενοι εθελοντές που
θέλουν να συμμετέχουν στην

ανθρωπιστική πρωτοβουλία, μπορούν να δίνουν τις προσφορές τους
είτε στις σχολικές μονάδες της
Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου, έως
ότου κλείσουν τα σχολεία για τις διακοπές του Πάρχα, είτε στις είτε στην
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
Φυλής. (Οδός Δημαρχείου 11 Β).

Στη σημερινή
συνεδρίαση ΔΣ ΚΕΔΕ

Οφειλές,
προυπολογισμοί και
προσλήψεις

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη και ώρα
11 το πρωί το ΔΣ της ΚΕΔΕ στα γραφεία της Ένωσης (Ακαδημίας 65 &Γενναδίου 8 3ος όροφος).Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι τα εξής:
Ενημέρωση από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γ.Πατούλη για
α) διάταξη για τις οφειλές προς τους ΟΤΑ, β) προϋπολογισμούς των δήμων
γ) προσλήψεις τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ, δ) παραχώρηση χρήσης αιγιαλού
ε) προστασία προσωπικών δεδομένων από αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων
Προτάσεις επί του σχεδίου νόμου «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Εισηγητές: Μ. Καρπέτας, πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών και Ισότητας της ΚΕΔΕ
Ι. Καϊτεζίδης, αντιπρόεδρος Επιτροπής Θεσμών και Ισότητας της ΚΕΔΕ
Ανάληψη πρωτοβουλιών της ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων και άλλους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού
Εισηγητής: Γ. Πατούλης, πρόεδρος της ΚΕΔΕ
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Αιμοδοσία από
τον Κυνηγετικό
σύλλογο Αχαρνών

Διήμερο εντατικό σεμινάριο από
την Περιφέρεια Αττικής

Τρίτη 24 Μαρτίου 2015

Για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη
σε τοπικό επίπεδο

Η

Περιφέρεια Αττικής διοργανώνει στις 26 και 27 Μαρτίου 2015 διήμερο εντατικό σεμινάριο με τίτλο «Σχεδιασμός της τουριστικής προβολής και ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο». Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής (Λεωφ. Μεσογείων 156) και απευθύνεται αποκλειστικά στους Αιρετούς και στα εξειδικευμένα στελέχη των Διευθύνσεων Τουρισμού όλων των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και σε εκπροσώπους συλλογικών φορέων,
ενώσεων, οργανισμών, αναπτυξιακών εταιριών και επιμελητηρίων που ασχολούνται με θέματα τουρισμού.

Ο

Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών συνεργαζόμενος με τον Ερυθρό Σταυρό, σε συνέχεια της
προσπάθειας αύξησης της δύναμης των μελών της
τράπεζας αίματος, θα πραγματοποιήσει εθελοντική
αιμοληψία στις 29/03/2015 ημέρα Κυριακή και ώρα
09:00 – 14:00 στα γραφεία του Συλλόγου Σαλαμίνος
(Αρχαίου Θεάτρου) 31 Αχαρνές.
Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείζε να επικοινωνήσετε στο 2102463256 καθημερινά και ώρες 08:30 – 13:00
το πρωί και απόγευμα 18:00 – 20:30.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας σε θέματα σχεδιασμού
και ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος

Στόχος του σεμιναρίου είναι η παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης του
τουριστικού προϊόντος, προτείνοντας ταυτόχρονα με επιστημονικό αλλά και πρακτικό τρόπο αποτελεσματικές και
σύγχρονες εξειδικευμένες μεθόδους τουριστικής προβολής και σχεδιασμού. Με τη γνώση που θα αποκομίσουν οι
συμμετέχοντες στο σεμινάριο, θα είναι σε θέση να χειριστούν πολύ πιο αποτελεσματικό τα ζητήματα της τουριστικής προβολής και εν γένει της τουριστικής ανάπτυξης για την περιοχή τους, μαθαίνοντας τα επιμέρους βήματα για
την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου μάρκετινγκ, καθώς και τις πρακτικές πτυχές για την υλοποίησή τους.
Πρόκειται για σημαντική πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής, που αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της τουριστικής προβολής, που ούτως ή άλλως αποτελεί πρωταρχικό στόχο της νέας Περιφερειακής Αρχής. Την ευθύνη της διοργάνωσης του σεμιναρίου έχει η Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής
(email επικοινωνίας: tourismos@patt.gov.gr).
Κύριος εισηγητής του σεμιναρίου, θα είναι ο Δρ. Δημήτρης Κούτουλας, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και
πολύπειρος επαγγελματίας του τουριστικού μάρκετινγκ με δράση σε 27 χώρες. Η συμμετοχή στο Σεμινάριο είναι
δωρεάν, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Με λαμπρότητα ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου
της 25ης Μαρτίου στον δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας

Μήνυμα Δημάρχου Ιωάννας Κριεκούκη
για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου
και την Επανάσταση του 1821

Κατάθεση στεφάνων. Προσκλητήριο νεκρών.
11.30:
Παρέλαση σχολείων.
Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα τελετών
του Δημοτικού Καταστήματος Βιλίων.

Τ

ην 25η Μαρτίου η πατρίδα μας εορτάζει διπλά.
Εορτάζει πανηγυρικά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Την χαρμόσυνη είδηση που έφερε ο
Αρχάγγελος Γαβριήλ στην Παναγία, ότι μέσω αυτής θα
ενσαρκωθεί ο Υιός του Θεού.
Συνάμα, για τον απανταχού Ελληνισμό, την μέρα αυτή
φέρνουμε στην μνήμη μας την έναρξη της Ελληνικής
Επανάστασης ενάντια στην τουρκική σκλαβιά που κρατούσε την Ελλάδα δέσμια για 400 χρόνια.
Η 25 η Μαρτίου ημέρα τιμής προς την
Παναγία αλλά και ημέρα τιμής προς τους
ήρωες που αγωνίστηκαν με αυτοθυσία και
μας χάρισαν την ελευθερία.
Το αγαθό της ελευθερίας αποχτήθηκε,
όταν οι Έλληνες πολέμησαν συλλογικά,
όταν πολέμησαν ενωμένοι και τότε νίκησαν. Ξεπέρασαν, τα προβλήματα, τις προσωπικές φιλοδοξίες και έθεσαν ως στόχο
την ελευθερία και την αναγέννηση του
Έθνους. Έτσι και εμείς σήμερα, καλούμαστε να δώσουμε κοινούς αγώνες, ενωμένοι
και μ’ ένα σκοπό την αναγέννηση του
τόπου μας.
Χρόνια Πολλά σε όλους.

Εορταστικές εκδηλώσεις
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18.30: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Μεγάρων και
Σαλαμίνας, κ.κ. Κωνσταντίνου Α΄.
20.30: Περιφορά της Ιερής Εικόνας.

Μάνδρα Τετάρτη 25 Μαρτίου 2015

ΒΙΛΛΙΑ Τετάρτη 25 Μαρτίου 2015
10.30:
Τελετή Δοξολογίας
11.00:
Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο
Ηρώων
Εκφώνηση του Πανηγυρικού της Ημέρας από
τον κ. Μελέτιο Παπακωνσταντίνου, Ιατρό-Συγγραφέα.

09.00: Έπαρση της Σημαίας στο χώρο προ του
Ηρώου των Πεσόντων, μπροστά στον
Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
09.40: Προσέλευση στον Ιερό Ναό της Δημάρχου , Προέδρου Δ.Σ.,Αντιδημάρχων , Περιφερειακών & Δημοτικών Συμβούλων και
Αντιπ ροσωπ είας
Στρατιωτικών,
Αστυνομικών,
Πυροσβεστικών και Λιμενικών
Αρχών.
(αναχώρηση από το Δημαρχείο
στις 09.35)
10.00:
Τελετή Δοξολογίας.
10.30:
Επιμνημόσυνη δέηση.
Eκφώνηση του Πανηγυρικού της
Ημέρας από τη Δήμαρχο Μάνδρας
– Ειδυλλίας, κ. Ιωάννα Κριεκούκη.
Κατάθεση στεφάνων. Προσκλητήριο Πεσόντων.
Eνός λεπτού σιγή. Εθνικός
Ύμνος.
11.15: Παρέλαση μαθητών, συλλόγων και φορέων.
Η παρέλαση θ’ αρχίσει από την πλατεία Κοροπούλη και θ’ ακολουθήσει την κεντρική οδό Στρ.
Ν. Ρόκα καταλήγοντας στη συμβολή των οδών
Σπετσών & Ν. Ρόκα.
Μετά το πέρας της παρελάσεως θα δοθεί δεξίωση στο Δημοτικό Μέγαρο.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΒΟΛΗ
ΤΑΙΝΙΑΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ
ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΚΑΙ
ΜΑΡΤΥΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟ –
ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ (1757-1798)

Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά".
" Όταν η Διοίκησις βιάζη, αθετή, καταφρονή τα δίκαια
του λαού και δεν εισακούει τα παράπονά του, το να
κάμη τότε ο λαός ή κάθε μέρος του λαού επανάστασιν,
να αρπάζη τα άρματα και να τιμωρήση τους τυράννους
του, είναι (το) πλέον ιερόν από όλα τα δίκαιά του, και το
πλέον απαραίτητο από όλα τα χρέη του (...) ".

Τα παραπάνω λόγια δεν είναι μόνο ένα απόσπασμα
από τη "Χάρτα των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του Ρήγα
Φεραίου. Είναι απόφαση σκλάβου κόντρα στη σκλαβιά,
στάση εξύψωσης του ανθρώπου, παρακαταθήκη της
ίδιας της ιστορίας σε όλους εμάς, τους επόμενους.
Όταν, όμως, ο Ρήγας Φεραίος, το 1797, γράφει τη
"Χάρτα των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων", μιλάει για τον
ελεύθερο άνθρωπο και γίνεται ουσιαστικά ο πρωτεργάτης της Ελληνικής Επανάστασης.
Γι' αυτή του την "ιδιότητα", το 1798 φυλακίζεται και
δολοφονείται.
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Το «ΣΤΕΚΙ» δημιουργήθηκε για να
έχουν ένα χώρο οι
εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι μαθητές και
σπουδαστές
της
Ελευσίνας και της
Μαγούλας, όπου θα
μπορούν να μαζεύονται, να συζητούν, να
ασχολούνται με τα
ενδιαφέροντα τους
και να αξιοποιούν
δημιουργικά
τον
όποιο
ελεύθερο
χρόνο έχουν.
Με προβολές κινηματογραφικών
ταινιών, πολιτιστικές εκδηλώσεις, αφιερώματα, εκδηλώσεις
γνωριμίας με την Ιστορία της περιοχής μας και τους λαϊκούς αγώνες που έγιναν, θέλουμε να καλλιεργήσουμε τη
συλλογικότητα και την αλληλεγγύη, που είναι απαραίτητες ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες που βιώνουν όλες
οι λαϊκές οικογένειες.
Εκτός από πολιτιστικός χώρος, το «ΣΤΕΚΙ» είναι
χώρος ενημέρωσης και συζήτησης. Θέλουμε να συμβάλλει στην οργάνωση των εργαζομένων και ανέργων στα
συνδικάτα, για να διεκδικήσουμε συλλογικά ένα καλύτερο αύριο.
Η Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας σας καλεί να παραβρεθείτε στην εκδήλωση, που θα γίνει στο «ΣΤΕΚΙ»
εργαζόμενων, ανέργων & νεολαίας (ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 9
ΕΛΕΥΣΙΝΑ), την 25η Μαρτίου και ώρα 12 το μεσημέρι.

Διεπιστημονικό Κέντρο
Διαλέξεων Δήμου Αχαρνών

Διαλέξεις Εαρινής
περιόδου 2015

Το Διεπιστημονικό Κέντρο Διαλέξεων Δήμου
Αχαρνών σας ενημερώνει ότι κατά την εαρινή
περίοδο 2015 θα λειτουργήσουν τμήματα, υπό
την μορφή διαλέξεων, στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:
1. Νεότερη Ιστορία και Φιλοσοφία «Νεοελληνικός Διαφωτισμός»
2. Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία «Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι –Πλάτωνας»
3. Μελέτη Ιστορικών Πηγών «Μελετώντας τα αρχεία
του 1821»
4. Κοινωνική Θεολογία «Σχέσεις Χριστιανισμού –
Ισλάμ»
5. Διεθνείς Σχέσεις “Η θέση του βρετανικού Τύπου στην
ελληνική πολιτική Ιστορία, 1955-1965”

6. Ψυχική Υγεία "Εθισμός στο Διαδίκτυο"
7. Παγκόσμια Ιστορία "Ο πολιτισμός των Αράβων και η
σχέση τους με το Ισλάμ"
8. Παιδαγωγικά "Μαθησιακές Δυσκολίες"
Πληροφορίες - Εγγραφές: από 9/3/2015, 8.00 - 14.00
Δημαρχείο Αχαρνών, Φιλαδελφείας και Μπόσδα 82 (2ος
όροφος, Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) Τηλέφωνο: 213 2072 470 κα Τέγου Ελένη, 213 2072 397 κος
Χρηστάκης Σπύρος.

ΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΖΑΧΑΡΩΔΗ
ΔΙΑΒΗΤΗ

Τ

α μέλη των παραρτημάτων Α,Β και
Μαγούλας του Κ.Α.Π.Η Ελευσίνας, είχαν
την ευκαιρία κατά την διάρκεια του μήνα
Μάρτη, να παρακολουθήσουν ομιλία και να ενημερωθούν σε θέματα υγείας από τον εθελοντικά
προσφερόμενο ειδικό καρδιολόγο κ. Κ. Κολοβέντζο.
Τα μέλη ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στο κάλεσμα για ενημέρωση σε θέματα υγείας, έθεσαν
απορίες και ερωτήματα στα οποία ο προσκεκλημένος ομιλητής με ιδιαίτερα άμεσο λόγο τεκμηρίωσε επιστημονικά και κατανοητά.
Τα ιατρικά θέματα που ανέπτυξε ήταν "καρδιακά νοσήματα και ζαχαρώδης διαβήτης" , τρόποι
θεραπείας και πρόληψης.
Η διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ Π.Α.Κ.Π.Π.Α και τα μέλη
μας, ευχαριστούν θερμά τον καρδιολόγο κ. Κ.
Κολοβέντζο για την προσφορά του .
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Δέχεται ασθενείς με νευροχειρουργικές
παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέμπτη,
ώρες 12 - 2 μμ στο Διαγνωστικό Κέντρο
“ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
210 5545507, 210 7227483

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
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Οι διακοπές του Πάσχα στα σχολεία
- Προωθείται η αναπλήρωση μαθημάτων
με περικοπή εκδρομών
Πρόγραμμα επιμόρφωσης
για αιρετούς και στελέχη
κοινωνικών υπηρεσιών

Ο

ι διακοπές του Πάσχα για τα σχολεία αρχίζουν από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2015. Τα σχολεία θα
παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Παρασκευή 17 Απριλίου 2015. Μετά τις διακοπές, τα σχολεία ανοίγουν τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2015. Επίσης έγινε γνωστό μέσω εγκυκλίου ότι προωθεί νομοθετική ρύθμιση όπου δεν θα επιτρέπει την αναπλήρωση των μαθημάτων απο καταλήψεις μέσα στις εορτές του Πάσχα.
Σύμφωνα με το dikaiologitika.gr το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο που απέστειλε στα σχολεία ενημερώνει τους
Διευθυντές τους ότι προωθείται νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την αναπλήρωση διδακτικών ωρών στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο όπου καταργείται για στην περίπτωση των καταλήψεων.
Ειδικότερα η νομοθετική ρύθμιση θα προβλέπει ότι σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών, η αναπλήρωση τους εξασφαλίζεται με τους ακόλουθους τρόπους: α) Περικοπή περιπάτων και εκδρομών. β) Περιορισμός των
εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών και γ) Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποιούνται και
οι εορτές και τα μαθήματα).
Με την παύση της λειτουργίας του σχολείου και μέχρι να ομαλοποιηθεί η λειτουργία του, ο Διευθυντής συγκαλεί ανά βδομάδα το Σχολικό Συμβούλιο, προς τον σκοπό αντιμετώπισης της κατάστασης και διατύπωσης γνώμης για την προσήκουσα διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί. Μόλις ομαλοποιηθεί η λειτουργία του σχολείου, ο Διευθυντής συγκαλεί αμέσως και εκτάκτως το σχολικό συμβούλιο.
Το σχολικό συμβούλιο υποβάλει πρόταση στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα
σε πέντε ημέρες από την έναρξη λειτουργίας του σχολείου, σχετικά με την διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών
διδασκαλίας που έχουν χαθεί, με γνώμονα την όσο το δυνατόν αρτιότερη ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης.
Η διαδικασία αναπλήρωσης των απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα τρίμηνο/τετράμηνο από την ομαλοποίηση της λειτουργίας του σχολείου. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εισηγείται τον τρόπο αναπλήρωσης των μαθημάτων και της ολοκλήρωσης της διδακτέας
ύλης στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Την απόφαση για την αναπλήρωση λαμβάνει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης». Ειδικά για το σχολικό έτος 2014-2015, σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης της διδακτέας ύλης με τους τρόπους που προβλέπονται
στην παρ.10 του άρθρου 1 του Π.Δ. 104/1979 (Α' 23) όπως αυτή αντικαθίσταται με την παρ. 1 του παρόντος,
παρέχεται επιπρόσθετα η δυνατότητα αναπλήρωσης των απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας με αναμόρφωση
του ωρολογίου προγράμματος.

Π

ρόγραμμα επιμόρφωσης για δημάρχους
και στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών των
δήμων πραγματοποιούν ο ΕΟΕΣ
ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, η ΠΕΔ Αττικής και η ΕΕΤΑΑ με
τη χρηματοδότηση του προγράμματος “Leonardo
Da Vinci”.
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου από τις 10.30 -13.00
στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ (Μυλλέρου 73-77).
Στόχος είναι η επίτευξη ενός ολοκληρωμένου
συστήματος λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο τη
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς
τον πολίτη.
Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί από την Γ.
Γκόνου, διευθύντρια κατάρτισης και απασχόλησης της ΕΕΤΑΑ. Και στοχεύει: στον εμπλουτισμό
των γνώσεων, την αναβάθμιση των ικανοτήτων
και δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων στη μεταξύ
τους διασύνδεση, την ορθολογικότερη διασύνδεση και οργάνωση υπηρεσιών και υπαλλήλων,
την αποτελεσματικότερη παροχή καλύτερων
υπηρεσιών στους χρήστες.
Σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο www.prissm-eu.com.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ
Δ/ΝΣΗ
Σ Υ Γ ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α Κ Ω Ν
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ
/
Ν
Σ
Η
Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤ Ι Σ Μ ΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετάθεση
της Προθεσμίας
Υποβολής Φακέλων Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος Α΄ Φάσης του
Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού
με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την ανάθεση
της Σύμβασης Παραχώρησης
«ΜΕΛΕΤΗ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,
Χ Ρ Η Μ ΑΤ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ,
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΑΥ ΤΟ Κ Ι Ν Η ΤΟΔ Ρ Ο Μ Ο Σ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΘΗΒΑ - ΥΛΙΚΗ».
Η Δ/νση Προγραμματισμού
Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης ανακοινώνει ότι, με
βάση
την
απόφαση
Δ/ΠΥΣΠ/E/167 /23-3-2015 του
Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
(ΑΔΑ:
ΩΖΝ7465ΦΘΘ-Ψ75)

εγκρίθηκε η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Α’ Φάση: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος – Προεπιλογή, του δημόσιου διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του
Ανταγωνιστικού Διαλόγου με
σκοπό την ανάθεση Σύμβασης
Παραχώρησης
για
τη:
«ΜΕΛΕΤΗ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,
Χ Ρ Η Μ ΑΤ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ,
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΑΥ ΤΟ Κ Ι Ν Η ΤΟΔ Ρ Ο Μ Ο Σ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΘΗΒΑ - ΥΛΙΚΗ».
Ως νέα ημερομηνία ορίσθηκε η
16-6-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 πμ, στα γραφεία της
Δ/ΠΥΣΠ , Καρύστου 5 και Πανόρμου, Αθήνα Τ.Κ. 115 23. Ανάλογα
τροποποιούνται οι ημερομηνίες
οι οποίες επηρεάζονται από τη
μετάθεση αυτή.
Η Ανακοίνωση της μετάθεσης
της Ημερομηνίας Υποβολής των
Φακέλων Προσφοράς απεστάλη
προς δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
την
23-3-2015.
.
Αθήνα, 23 - 3-2015
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Ιωάννης Μπακογιάννης
Μεταλ. Μηχ/κός με Β΄ β.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ‘’ΘΡΙΑ΄΄
ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Τρίτη 24 Μαρτίου 2015
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«Η ΑΠΕΙΛΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»

Η

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
«ΘΡΙΑ» στα πλαίσια των ενημερωτικών της
δράσεων, όπως αυτά ορίζονται από την ένταξη της στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, διοργάνωσε και πραγματοποίησε την Παρασκευή 13/2/2015 Εσπερίδα με θέμα «Η ΑΠΕΙΛΗ ΤΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ».
Στη φιλόξενη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου
Ασπροπύργου οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από ένα επιτελείο 6 ομιλητών
όπου η επιστημονική και επαγγελματική τους κατάρτιση κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον για 2,5 ώρες.

O συντονιστής της Εσπερίδας
και Πρόεδρος της
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ «ΘΡΙΑ» κ. Βασίλης Δέδες στον χαιρετισμό ανέφερε: «Ο Εθελοντισμός είναι
ένας από τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι όλων των
κοινωνικοοικονομικών τάξεων και ηλικιών, μπορούν να συμβάλλουν ενεργά στη θετική εξέλιξη και αλλαγή, μπορούν να
αξιοποιηθούν ως εργαλείο προώθησης της ενεργής και υπεύθυνης κοινωνικής συμμετοχής, ενώ συνιστούν μείζονα δύναμη
ενδυνάμωσης της τοπικής ανάπτυξης και της Κοινωνίας Των
Πολιτών».

-Η Διευθύντρια Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ασπροπύργου, κ. Ελένη Βερούτη, Χημικός MSc, παρουσίασε την
οργάνωση, τη δομή, τις αρμοδιότητες και τις δράσεις της
Διεύθυνσης, όσον αφορά στα
θέματα Προστασίας των Πολιτών σε περίπτωση φυσικών
και τεχνολογικών καταστροφών. Αναφέρθηκε στις δράσεις της Διεύθυνσης για την
ενημέρωση του κοινού σε
αυτόν τον τομέα, μέσω των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που έχουν υλοποιηθεί
και συνεχίζουν να υλοποιούνται, μέχρι σήμερα.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην περιγραφή των χρονικών περιόδων με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες (καύσωνες) που καταγράφηκαν στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.
Ακολούθησε αναλυτική παρουσίαση των μετεωρολογικών χαρακτηριστικών των καυσώνων του 2007, καθώς
και οι επιπτώσεις που είχαν στην υγεία του πληθυσμού
και στο φυσικό περιβάλλον με έμφαση στη συμβολή τους
στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές του 2007.
Τέλος η εισήγηση ολοκληρώθηκε με την επισήμανση
της αναγκαιότητας εκ μέρους του πληθυσμού να παρακολουθεί και να ακολουθεί τις οδηγίες και συστάσεις της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Σε σε μια εποχή ολοένα και αυξανόμενων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, η έννοια του εθελοντισμού αποκτά εξέχουσα σημασία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για κοινωνική
αλληλεγγύη και ανιδιοτελή προσφορά στον τομέα της πολιτικής
προστασίας, όπου η άμεση παροχή βοήθειας κατά την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων είναι ιδιαίτερα επιτακτική και επιβεβλημένη.
Τον Ιανουάριο του 2015 με απόφαση της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας η Εθελοντική Ομάδα Ασπροπύργου
«ΘΡΙΑ» εντάσσεται στο Πανελλήνιο Μητρώο των Εθελοντικών
Οργανώσεων.
Μεγάλη η τιμή, απείρως όμως μεγαλύτερη η ευθύνη για ουσιαστική ανταπόκριση και ανιδιοτελή κοινωνική προσφορά.

Η δραστηριοποίηση των Ασπροπύργιων εθελοντών προϋποθέτει κυρίαρχα:
-διαρκή εκπαίδευση σε τομείς της δασοπυρόσβεσης και της
παροχής πρώτων βοηθειών
-υλικοτεχνική υποδομή και στελεχιακή οργάνωση
-προετοιμασία
-και όπου και αν απαιτηθεί, άμεση κινητοποίηση.

Κινητοποίηση όχι αυτόβουλη αλλά πάντα υπό την έμπειρη
καθοδήγηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δυτικής Αττικής,
της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής και του Δήμου Ασπροπύργου.
Αποτελεσματική όμως δραστηριοποίηση δεν υφίσταται χωρίς
τη μαγική λέξη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ που ουσιαστικά αποτελεί και την
κυρίαρχη επιδίωξη μας.

Συνεργασία με την Περιφέρεια, με τον Δήμο μας, με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας, με τους φορείς
και Συλλόγους της περιοχής και όχι μόνο. Ήδη Σωματεία και
Σύλλογοι της Ελευσίνας και των Μεγάρων έχουν ανταποκριθεί
άμεσα και θετικά και ομολογώ ότι η ανταπόκριση τους μας έχει
όλους εκπλήξει ευχάριστα.
Έκφραση και επιστέγασμα αυτής της συνεργασίας είναι και η
σημερινή μας δράση με μια σύνθεση έμπειρων και επιστημονικά κατηρτισμένων εισηγητών από τους οποίους θα λάβουμε
ψύχραιμη και έγκυρη ενημέρωση μεταξύ των πολλών άλλων για
το
-τι είναι τεχνολογικό ατύχημα και πως αυτό συντελεί στη φυσική καταστροφή
-ποιοι είναι οι τρόποι αντίδρασης
-πως μπορεί να εφαρμοστεί ένα ουσιαστικό σχέδιο έκτακτης
ανάγκης.

Στην συνέχεια έλαβαν το λόγο οι προσκεκλημένοι ομιλητές οι
οποίοι ανέπτυξαν τα θέματα των εισηγήσεών τους, πιο συγκεκριμένα:

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με τίτλο:
«Τεχνολογικό Ατύχημα Μεγάλης Έκτασης,
Τρομάζω - Αγωνιώ - Μαθαίνω - Εκπαιδεύομαι»,
στα Λύκεια του Ασπροπύργου

-Η Τμηματάρχης Περιβάλλοντος, κ. Μαργαρίτα Λιάκου, Φυσικός, παρουσίασε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με τίτλο: «Τεχνολογικό Ατύχημα Μεγάλης Έκτασης, Τρομάζω - Αγωνιώ - Μαθαίνω - Εκπαιδεύομαι», το οποίο έχουν παρακολουθήσει οι μαθητές των Λυκείων και του Ασπροπύργου, αλλά και άλλων σχολείων του Θριασίου, που οι καθηγητές τους έδειξαν ενδιαφέρον.
Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής
Ενημερωτικό τρίπτυχο με οδηγίες αυτοπροστασίας του
πληθυσμού σε περίπτωση Τεχνολογικού
και Βιομηχανικού ατυχήματος τύπου SEVESO.

-Ο Προϊστάμενος τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής κ. Αναστάσιος Χαχλάκης ανέλυσε και παρουσίασε το ενημερωτικό τρίπτυχο με τις οδηγίες
αυτοπροστασίας του πληθυσμού σε περίπτωση Τεχνολογικού
και Βιομηχανικού ατυχήματος τύπου SEVESO.
Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Αττικής έχοντας την επιμέλεια και την
σύνταξη του εντύπου θα αναλάβουν και την προώθηση του
στους κατοίκους των Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνας και
Μάνδρας.

-Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, Δρ. Αναστάσιος
Μαυράκης, παρουσίασε την εισήγηση με θέμα: «Ακραία Καιρικά Φαινόμενα και Επιπτώσεις στην Υγεία και το Περιβάλλον».
Στην εισήγηση αυτή αφού έγινε μία αναφορά στον μετεωρολογικό ορισμό των ακραίων καιρικών φαινομένων, παρουσιάστηκαν
όλα τα αντίστοιχα φαινόμενα (χιονοπτώσεις, ανεμοστρόβιλοι,
πλημμύρες, και καύσωνες) που έπληξαν την περιοχή του Θριασίου Πεδίου.

-Ο Υποπυραγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελευσίνας κ. Πασχάλης Πετρίδης παρουσίασε την εισήγηση
με θέμα «Διαδικασία εφαρμογής της Οδηγίας SEVESO 2
στην Πυροσβεστική Υπηρεσία».

-Διευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια κ. Πηνελόπη
Παγώνη παρουσίασε την εισήγηση με θέμα «Διαχείριση Ασφάλειας στις εγκαταστάσεις της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.».
Σύμφωνα με την κ. Παγώνη τα Ελληνικά Πετρέλαια έχοντας
την Ασφάλεια σαν πρώτη τους προτεραιότητα, εφαρμόζουν βέλτιστες τεχνικές και μέτρα πάνω και πέραν των επιβαλλόμενων
από τους κανονισμούς και τη νομοθεσία. Διαθέτουν Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων αναγκών, υποδομές ασφάλειας και πυρασφάλειας καθώς και πλέγμα διαδικασιών για τον περιοδικό
έλεγχο και τη συντήρηση του εξοπλισμού (Πιστοποίηση από
εξωτερικό φορέα με το διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια
OHSAS-18001). Το προσωπικό δοκιμάζεται στην πράξη για την
εφαρμογή των κανόνων μέσα από συνεχείς ασκήσεις και από
μια κοινή διαδικασία εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας, που
στα διυλιστήρια του Νότου οι εκπαιδεύσεις το 2014 ξεπέρασαν
τις 25.000 ανθρωποώρες, ενώ καταγράφουμε, αναλύουμε και
παρακολουθούμε ένα μεγάλο αριθμό δεικτών για την ασφάλεια
και συγκρινόμαστε με τα διυλιστήρια της Ευρώπης, κατατάσσοντας μας στην ασφάλεια λειτουργίας ανάμεσα στους καλύτερους
του κλάδου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους. Εκπροσωπώντας την Περιφερειάρχη Αττικής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.
Ταξιάρχης Φαρμάκης, η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Παππά
Παναγιωτα, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου
Ασπροπύργου κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του
Πνευματικού Κέντρου κ. Μελέτης Μπουραντάς, οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι Κοναξής Αντώνιος, Καγιάς Δημήτριος, Παπανικολάου Ευάγγελος, Κερατζάκης Ιωάννης. Ο Διοικητής Πυροσβεστικής Ελευσίνας κ.Δελογιαννης Γεωργιος, ο Διοικητής Πυροσβεστικής Μεγάρων κ. Πατράκης Δημήτριος, η υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης α/βαθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής
κ. Αλεξάνδρα Τσίγκου, εκπρόσωποι των Συλλόγων Πανηπειρωτικός, Κατοίκων Παραλίας, Κροκωνίς και Μηχανικών Ασπροπύργου.
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Βρέθηκε ο γιος της γυναίκας που
δολοφονήθηκε άγρια στη Βούλα

Στο χωριό Στιμάγκα της Κορίνθου εντοπίστηκε ο
γιος της 60χρονης, η οποία το βράδυ της Παρασκευής βρέθηκε άγρια δολοφονημένη μέσα στο
σπίτι της στη Βούλα.
Ο 24χρονος, που αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, περιφερόταν ξυπόλυτος με
ματωμένα πόδια και σε κατάσταση σοκ.Αυτήν την
ώρα μεταφέρεται στο Αστυνομικό Τμήμα Βραχατίου και από εκεί θα μεταφερθεί με αυτοκίνητο στην
Ασφάλεια Αττικής.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ 15.000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ποιοι επιχειρηματικοί κλάδοι
«σαρώνουν» με όπλο την
έρευνα και καινοτομία

Η Ελλάδα εξακολουθεί να καινοτομεί, παρά τις δυσκολίες που περνάει. Μάλιστα, κατέχει την 11η θέση ανάμεσα στις 28 χώρες της Ε.Ε. όσον αφορά το ποσοστό
των καινοτόμων επιχειρήσεων, επενδύοντας περίπου
1,9 δισ. ευρώ ετησίως. Πόλοι έλξης της καινοτομικής
δραστηριότητας είναι τα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ
σημαντικές επιδόσεις καταγράφει και η περιφέρεια. Η
Κρήτη και η Στερεά Ελλάδα, για παράδειγμα, αποτελούν κεντρικά σημεία στον καινοτομικό «χάρτη» της
χώρας.
Τα «πρωτεία» σε ό, τι αφορά την καινοτομία κρατούν
επιχειρήσεις στους κλάδους της παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, της κατασκευής ηλεκτρονικών
υπολογιστών, αλλά και της Ενημέρωσης & Επικοινωνίας.
Τα συμπ εράσματα αυτά π ροκύπ τουν απ ό την
«Έρευνα για την Καινοτομία», η οποία διεξάγεται κάθε
δύο χρόνια και αφορά στις καινοτομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων στην Ε.Ε.
Ποιοι επιχειρηματικοί κλάδοι «σαρώνουν» με όπλο
την έρευνα και καινοτομία - Οι περιοχές που διαπρέπουν
Η έρευνα αποτελεί βασικό εργαλείο για την κατανόηση της καινοτομικής δραστηριότητας στη χώρα μας και
τη σημασία που μπορεί να έχει στην παραγωγική της
ανασυγκρότηση, παρέχοντας στοιχεία για περίπου
15.000 επιχειρήσεις με 10 ή περισσοτέρους εργαζομένους στους τομείς της Βιομηχανίας και των Υπηρεσιών
που καινοτόμησαν στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης και συγκεκριμένα την τριετία 2010-2012. Ειδικότερα, η έρευνα για την καινοτομία των ελληνικών επιχειρήσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης (http://metrics.ekt.gr), καταδεικνύει τα εξής:
Το 52,3% των ελληνικών επιχειρήσεων καινοτομούν
σε έναν ή περισσότερους τομείς. Με βάση αυτό το
ποσοστό, η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση μεταξύ
των 28 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ξεπ ερνώντας τον μέσο ευρωπαϊκό όρο (48,9%).
Πρώτη είναι η Γερμανία, με ποσοστό 66,9% και ακολουθούν το Λουξεμβούργο (66,1%) και η Ιρλανδία
(58,7%).
Η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων είναι καινοτόμες στην οργάνωση και το μάρκετινγκ, εισάγοντας
κυρίως νέες μεθόδους στην προώθηση ή τη συσκευασία των προϊόντων. Σε ό, τι αφορά την καινοτομία
προϊόντος, η χώρα μας βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Με ποσοστό 34,3%, η Ελλάδα κατέχει
την 16η θέση μεταξύ των 28 χωρών - μελών της Ε.Ε. Ο
μέσος ευρωπαϊκός όρος ανέρχεται σε 36%.

ΕΛΛ ΑΔΑ - ΕΛ ΛΑ ΔΑ
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ΝΔ: Ο Τσίπρας εκλιπαρεί τους δανειστές για χρήματα

Επί κυβερνήσεως Α. Σαμαρά δεν υπήρχε καμία ανησυχία αν
στο τέλος του μήνα θα πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Ούτε αν
η Ελλάδα θα πληρώσει τις υποχρεώσεις της, υποστηρίζουν
κύκλοι της Λ. Συγγρού.
ΝΔ: Ο Τσίπρας εκλιπαρεί τους δανειστές για χρήματα

Σκληρή επίθεση εξαπολύει η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση
με αφορμή την επιστολή που έστειλε στους ευρωπαίους ηγέτες.
Σε non paper που εξέδωσε αναφέρει:

1. Ο κ. Τσίπρας, στις 20 Φεβρουαρίου 2015, συνυπέγραψε τη
συμφωνία του Eurogroup, ζητώντας "χρόνο" για να καταθέσει,
υποτίθεται άμεσα, τα μέτρα που θα λάβει για να ολοκληρώσει την
τελευταία αξιολόγηση του Μνημονίου. Με την ίδια συμφωνία
αποδέχθηκε η οποιαδήποτε εκταμίευση να γίνει μετά το πέρας
της θετικής αξιολόγησης από την Τρόικα και την έγκριση του
Eurogroup.

2. Στις 15 Μαρτίου 2015 στέλνει επιστολή στην Καγκελάριο της
Γερμανίας κα Μέρκελ, όπου ανακαλύπτει ότι έκανε λάθος προηγουμένως! Δεν ήθελε μόνο "χρόνο", ήθελε και έκτακτα δανεικά!
Και εκλιπαρεί για παρέμβαση της κας Μέρκελ, ώστε κατά παράβαση της συμφωνίας της 20ης Φεβρουαρίου, να λάβει κάποια
χρήματα άμεσα! Και εκεί που δεν ήθελε άλλα δανεικά, ζητάει
εκτάκτως ρευστότητα απ’ οπουδήποτε: από τις δόσεις, από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από αύξηση του πλαφόν για τα
έντοκα. Κι ενώ ειδικά το τελευταίο θα έχει πολύ δυσμενείς συνέπειες στην πραγματική οικονομία. Γιατί θα στέγνωνε πλήρως
κάθε δυνατότητα τραπεζικού δανεισμού της Οικονομίας.

3. Σε συνέχεια αυτής της επιστολής, στις 20 Μαρτίου 2015,
προκαλείται έκτακτη σύσκεψη με ηγέτες κρατών και θεσμών της
Ε.Ε. και του ΔΝΤ, στην οποία ο κ. Τσίπρας ζητάει εκτάκτως ρευστότητα, για να αντιμετωπίσει την χρηματοπιστωτική ασφυξία
που ο ίδιος προκάλεσε. Αντί για αυτό, όμως, το μόνο που καταφέρνει είναι η επαναβεβαίωση της συμφωνίας της 20ης Φεβρουαρίου 2015, δηλαδή πρώτα μέτρα, μετά αξιολόγηση από την
Τρόικα και μετά έγκριση από το Eurogroup!

Ενώ η προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να υπονοεί ότι
«οι κακοί εταίροι στραγγαλίζουν την Ελληνική Οικονομία», γιατί
δεν της δίνουν τα χρήματα που η ίδια η κυβέρνησή τους διακήρυσσε μέχρι πριν λίγο ότι… «δεν χρειάζεται»!

4. Και κάτι τελευταίο. Για να καλύψει τις τρομακτικές ευθύνες
του, ο κ. Τσίπρας, στην επιστολή του, στις 15 Μαρτίου 2015,
στρέφεται εναντίον της κυβέρνησης Α. Σαμαρά, εκφράζοντας το
γελοίο «επιχείρημα» ότι έχει ευθύνη η προηγούμενη κυβέρνηση
γιατί δεν ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του Μνημονίου, που ο κ.
Τσίπρας θα καταργούσε!

Η αλήθεια είναι, όμως, εντελώς διαφορετική: Η κυβέρνηση Α.
Σαμαρά ανέλαβε τον Ιούνιο του 2012 την εντολή του ελληνικού
λαού να κρατήσει τη χώρα στην Ευρωπαϊκή οικογένεια, να αντιμετωπίσει την κρίση και να αναστρέψει τη βαθιά ύφεση. Όσα
υποσχέθηκε, παρά την άκαιρη ανατροπή της, τα πέτυχε: Εξάλειψε τα τεράστια "δίδυμα ελλείμματα" (δημοσιονομικό και ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών), μετέτρεψε τα ελλείμματα σε πλεονάσματα και τη βαθιά ύφεση του 7,1% το 2011 σε ανάπτυξη
0,8% το 2014! Και εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι άκαιρες εκλογές,
που ο κ. Τσίπρας προκάλεσε, το 2015 θα ήταν μια χρονιά υψηλής ανάπτυξης και ταχείας αποκλιμάκωσης της ανεργίας, όπως
όλοι οι εγχώριοι και διεθνείς οργανισμοί προέβλεπαν. Επίσης,
επί κυβερνήσεως Α. Σαμαρά δεν υπήρχε καμία ανησυχία αν στο
τέλος του μήνα θα πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Ούτε αν η
Ελλάδα θα πληρώσει τις υποχρεώσεις της…

Αντί να χτίσει ο κ. Τσίπρας σε αυτά τα επιτεύγματα, εγκλωβίστηκε στις αντιφάσεις του, έχασε πολύτιμο χρόνο, στράγγισε όλα
τα αποθέματα του Κράτους και των τραπεζών, έχει κηρύξει μερική εσωτερική στάση πληρωμών και τώρα εκλιπαρεί για δανεικά,
για να μπορέσει να καταβάλλει μισθούς και συντάξεις ...
Και τέλος εμφανίζεται επί δύο μήνες να κάνει δήθεν «υπερήφανη διαπραγμάτευση», ενώ τώρα αποκαλύπτεται ότι στην
πραγματικότητα αποδυνάμωσε τη θέση της χώρας κι έφτασε στο
σημείο να εκλιπαρεί τους δανειστές να του δώσουν χρήματα!

Κυνηγούν μισό δισ. ευρώ
από τη διαφθορά

Ενενήντα υποθέσεις στα χέρια δικαστικών,
στους οποίους έφτασε και πρόταση
επωφελούς συμβιβασμού

Εισροή τουλάχιστον 500 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται στα ταμεία τους επόμενους μήνες μόνο από τις πρώτες υποθέσεις διαφθοράς που έχουν διαλευκανθεί από
τη Δικαιοσύνη. Το άθροισμα προέρχεται από απαιτήσεις για επιστροφή από μίζες και παράνομα «δώρα»
που έχουν εισπράξει μεσάζοντες προς ανάλογη ζημιά
του Ελληνικού Δημοσίου και αφορά 90 υποθέσεις-δικογραφίες που βρίσκονται στους ανακριτές διαφθοράς στο
Πρωτοδικείο αλλά και στην Εισαγγελία Διαφθοράς στο
Εφετείο.
Χαρακτηριστικό είναι ότι οι απαιτήσεις του Δημοσίου
στη δίκη του Βατοπαιδίου, όπου παρίσταται ως πολιτική αγωγή, αγγίζουν τα 234.179.641 ευρώ, όπως και 1,8

εκατ. ευρώ από τον καθένα από τους 15 κατηγορουμένους που κάθονται στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, στη δίκη που επαναλαμβάνεται
αύριο, Δευτέρα. Στην αίθουσα του Εφετείου θα βρίσκονται πολλοί επώνυμοι μάρτυρες, όπως οι δύο πρώην
πρωθυπουργοί κ.κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης (προτάθηκε από τον τότε ηγούμενο της μονής Εφραίμ) και
Παναγιώτης Πικραμμένος (προτάθηκε από τον κατηγορούμενο δικηγόρο Διονύση Πελέκη), καθώς και ο βουλευτής της ΝΔ κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης (προτάθηκε
από τον πρώην επικεφαλής της ΚΕΔ Κωνσταντίνο
Γκράτσιο), αλλά και δημοσιογράφοι και επιχειρηματίες.

«Βουτιά» 16% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Ιανουάριο

Σημαντική υποχώρηση κατέγραψε ο κύκλος εργασιών στην Βιομηχανία τον Ιανουάριο, εμφανίζοντας
πτώση 16% έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2014, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
«Βουτιά» 16% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Ιανουάριο - Μεγάλη πτώση στην μεταποίηση
Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του
Ιανουαρίου 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιανουαρίου 2014, κατέγραψε πτώση 16%,
έναντι μείωσης 5,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2014 προς το 2013, σύμφωνα
με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2014 - Ιανουαρίου 2015, σε σύγκριση με τον
ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2013 - Ιανουαρίου 2014, παρουσίασε μείωση κατά 2%, έναντι υποχώρησης 5,6% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 16% τον Ιανουάριο οφείλεται στη
μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων - Λατομείων κατά 5,7% και στη μείωση του Δείκτη
Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 16,2%.
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Άψογη η συνεργασία των δύο Συλλόγων της Ελευσίνας και του
Ασπροπύργου στα Σχολικά πρωταθλήματα Δυτικής Αττικής

ΣΑΡΩΣΑΝ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τ

ο Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και το Σάββατο 7 Μαρτίου
πραγματοποιήθηκαν στο 3ο Γυμνάσιο Ελευσίνας τα σχολικά
ατομικά πρωταθλήματα και το σχολικό ομαδικό πρωτάθλημα
Δυτικής Αττικής στο σκάκι. Διοργανώθηκαν από τον Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας, τον Α.Σ. Άσπρος Πύργος και την Ε.Σ.Σ.Ν.Α. με την αιγίδα του
Δήμου Ελευσίνας. Οι αγώνες είχαν οργανωτική επιτυχία χάρη στη
συνεργασία των δύο Συλλόγων της Ελευσίνας και του Ασπροπύργου. Μελανό σημείο ήταν η μηδαμινή συμμετοχή (πλην ενός μαθητή) από τα σχολεία του Δήμου Λιοσίων και από τους συλλόγους του
ΔΗ.ΚΕ.Π. και του Α.Ο. «Τρ. Σιαπέρας».

Στα ατομικά πρωταθλήματα συμπεριελήφθηκε και το μαθητικό πρωτάθλημα για τα σχολεία του Δήμου Ελευσίνας για τα οποία υπήρξαν ξεχωριστές βραβεύσεις. Συμμετείχαν 92
μαθητές από τους οποίους προκρίθηκαν στα ατομικά πρωταθλήματα Αττικής 33 μαθητές,
όπως ανακοινώθηκαν από την επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. Οι βραβεύσεις για το
πρωτάθλημα Δυτικής Αττικής ανά κατηγορία ήταν :
Νήπια : 1η θέση και 1ος χωρίς δελτίο Ιορδανίδης Γιώργος (2ο Ασπροπύργου), 2η θέση
Παντελίδης Παντελής (9ο Ασπροπύργου), 3η θέση Φίλλης Φίλιππος (Σπιτάκι Σοκολάτας),
καλύτερο κορίτσι Μάγκου Αναστασία (1ο Ασπροπύργου).
Α΄ Δημοτικού : 1η θέση και 1ος χωρίς δελτίο Τυριακίδης Ιωάννης (11ο Ασπροπύργου),
2η θέση και καλύτερο κορίτσι
Τσολερίδη
Σοφία
(2ο
Ασπροπύργου), 3η θέση
Παούρης Χριστόφορος (Νέα
Παιδεία).
Β΄ Δημοτικού : 1η θέση και
1ος χωρίς δελτίο Χάψας
Ηλίας (11ο Ασπροπύργου),
2η θέση Ελευθεριάδης Θεόδωρος (11ο Ασπροπύργου), 3η θέση Μπουγιούρης
Βασίλης (3ο Ασπροπύργου), καλύτερο κορίτσι Πουμπουρίδου Ιωάννα (10ο
Ασπροπύργου),
Γ΄ Δημοτικού : 1η θέση
Μαξιλάρης Βασίλης (3ο
Ελευσίνας), 2η θέση Τυριακίδης Αχιλλέας (2ο Ασπροπύργου), 3η θέση και 1ος
χωρίς δελτίο Ζεητουνιάν
Παναγιώτης (2ο Ασπροπύργου), καλύτερο κορίτσι
Γκίκα Μαρίνα (1ο Μαγούλας).
Δ΄ Δημοτικού : 1η θέση
Παπαδόπουλος Μιχάλης
(10ο Ασπροπύργου), 2η

θέση Χάψας Φίλλιπος (11ο Ασπροπύργου), 3η θέση Τζινιέρης Νεοκλής (3ο Ελευσίνας),
καλύτερο κορίτσι Βακονδίου Μαρία-Τερέζα (1ο Μαγούλας), 1ος χωρίς δελτίο Πουζουρίδης
Νίκος (9ο Ασπροπύργου).
Ε΄ Δημοτικού : 1η θέση Γκιώνης Χρήστος (11ο Ασπροπύργου), 2η θέση Τοπαλίδης
Ιωάννης (2ο Ασπροπύργου), 3η θέση και καλύτερο κορίτσι Τσατώφ Φωτεινή (9ο Ασπροπύργου), 1ος χωρίς δελτίο Πεσσιρίδη Χριστιάνα (8ο Ασπροπύργου),
ΣΤ΄ Δημοτικού : 1η θέση Παπαδόπουλος Γιώργος (2ο Ασπροπύργου), 2η θέση Συμεωνίδης Χρήστος (8ο Ασπροπύργου), 3η θέση και καλύτερο κορίτσι Γαλάτη Άννα (4ο Ελευσίνας), 1ος χωρίς δελτίο Φωτιάδου Βαλεντίνα (11ο Ασπροπύργου).
Α΄ Γυμνασίου : 1η θέση Μαξιλάρης Άγγελος (1ο Ελευσίνας), 2η θέση Μπάρδης Χαρίλαος-Παναγιώτης (Φυλής), 3η θέση, 1ος χωρίς δελτίο και καλύτερο κορίτσι Κωνσταντινίδου
Ειρήνη (3ο Ασπροπύργου).
Β΄ Γυμνασίου : 1η θέση Αποστολίδης Λάζαρος (4ο Ασπροπύργου), 2η θέση Νούσης
Ιωάννης (4ο Ασπροπύργου),
Γ΄ Γυμνασίου : 1η θέση Πεσσιρίδης Ισαάκ (1ο Ασπροπύργου), 2η θέση και καλύτερο
κορίτσι Καζαντζίδου Χαρίκλεια (3ο Ασπροπύργου), 3η θέση Καζαντζίδου Μαρία (3ο
Ασπροπύργου).
Οι βραβεύσεις για το πρωτάθλημα των σχολείων του Δήμου Ελευσίνας

Νήπια : 1η θέση Φίλλης Φίλιππος (Σπιτάκι Σοκολάτας)
Α΄ Δημοτικού : 1η θέση Σαρίδη Σοφία (3ο Ελευσίνας), 2η θέση Ζάχος Γιώργος (4ο Ελευσίνας), 3η θέση Βουτίδης Ιωάννης (4ο Ελευσίνας).
Β΄ Δημοτικού : 1η θέση Γαλάτη Μαρία (4ο Ελευσίνας), 2η θέση Χατζηανδρέου Μιχάλης
(11ο Ελευσίνας), 3η θέση Μπατζανακάκη Καλλιόπη (2ο Ελευσίνας).
Γ΄ Δημοτικού : 1η θέση Μαξιλάρης Βασίλης (3ο Ελευσίνας), 2η θέση Κόλλιας Σωτήρης
(2ο Ελευσίνας), 3η θέση Γκίκα Μαρίνα (1ο Μαγούλας).
Δ΄ Δημοτικού : 1η θέση
Τζινιέρης Νεοκλής (3ο
Ελευσίνας), 2η θέση
Βακονδίου Μαρία-Τερέζα
(1ο Μαγούλας), 3η θέση
Σπανούδη Σωτηρία (3ο
Ελευσίνας).
Ε΄ Δημοτικού : Τζινιέρης
Απόστολος (3ο Ελευσίνας).
ΣΤ΄ Δημοτικού : 1η θέση
Γαλάτη Άννα (4ο Ελευσί

νας), 2η θέση Καπράνας Ιωάννης (1ο Μαγούλας), 3η θέση Γκίκας Γιώργος (1ο Μαγούλας).
Α΄ Γυμνασίου : 1η θέση Μαξιλάρης Άγγελος (1ο Ελευσίνας), 2η θέση Λίτσας Χάρης (3ο
Ελευσίνας), 3η θέση Μάζης Γρηγόρης (3ο Ελευσίνας).
Επίσης, καλύτερο σχολείο του Δήμου Ελευσίνας με βάση τις επιτυχίες των μαθητών αναδείχθηκε και φέτος το 3ο Δημοτικό.
Στο ομαδικό πρωτάθλημα μεταξύ 10 τετραμελών ομάδων από τα δημοτικά σχολεία της
περιφέρειας Δυτικής Αττικής νικήτρια αναδείχθηκε η Α΄ ομάδα του 11ου Ασπροπύργου.
Στη δεύτερη θέση η Β΄ ομάδα του 2ου Ασπροπύργου και στην τρίτη θέση η Β’ ομάδα του
11ου Ασπροπύργου. Εκτός από τις τρεις ομάδες που βραβεύτηκαν προκρίθηκαν στην
τελική φάση του ομαδικού πρωταθλήματος Αττικής η ομάδα του 9ου Ασπροπύργου και η
Α΄ ομάδα του 3ου Ελευσίνας. Στις απονομές παρευρέθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου Ελευσίνας Παναγιώτης Πιτέλης

Τρίτη 24 Μαρτίου 2015
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IEΡA ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ TOY
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Την Τρίτη 24 Μαρτίου και την Τετάρτη 25
Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί το Πανηγύρι
του Ενοριακού Ναού Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου στην πόλη του Ασπροπύργου .
Με αυτή την ευκαιρία πραγματοποιείται και
έκθεση αγιογραφίας-ζωγραφικής του
εργαστηρίου αγιογραφίας Ασπροπύργου.
Σας περιμένουμε.
Εκ μέρους του εκκλησιαστικού
συμβουλίου του Ναού

Ο ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Διοργανώνει 8ήμερη ΕΚΔΡΟΜΗ από 25 Απριλίου έως 2 Μαΐου 2015
στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 395 ΕΥΡΩ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : Ημιδιατροφή, Είσοδος στα Πριγκιπονήσια
και Κρουαζιέρα στον Βόσπορο
Δηλώσεις συμμετοχής στην κα Παπαμελετίου Ελεονώρα τηλ 6948897652
Αναχώρηση από το Δημοτικό πάτρκινγκ στις 8.00’
Παρακαλούμε δηλώσατε εγκαίρως την συμμετοχή σας

«ΗΡΟΔΩΡΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Στην παραλία της Βαρέας το πανελλήνιο πρωτάθλημα βάδην
20χλμ Ανδρών – Γυναικών και Νέων Ανδρών - Γυναικών

Τη Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 και ώρα 9:30 πμ θα φιλοξενηθεί για ακόμη μία χρονιά στο Δήμο
Μεγαρέων και συγκεκριμένα στη παραλία της Βαρέας το πανελλήνιο πρωτάθλημα βάδην 20χλμ
Ανδρών – Γυναικών και Νέων Ανδρών - Γυναικών.
Παράλληλα θα διεξαχθεί και αγώνας-ημερίδα 10χλμ εφήβων, νεανίδων, παίδων και 5χλμ
κορασίδων. Το πανελλήνιο πρωτάθλημα διοργανώνεται από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. με την υποστήριξη
του Δήμου Μεγαρέων.
Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμου Μεγαρέων «Ηρόδωρος»
καλεί όλους τους κατοίκους του Δήμου μας
να παρευρεθούν στον αγώνα και να ενισχύσουν με το χειροκρότημά τους
τις προσπάθειες των βαδιστών και βαδιστριών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ«ΗΡΟΔΩΡΟΣ» ΙΩΑΝΝΑ ΡΗΓΑ

Ζητείται η κατάργηση των πλευρικών διοδίων
και μείωση σε Ελευσίνα και Ισθμό

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3

Υπάρχουν όμως και άλλα σοβαρά θέματα, τα
οποία οξύνουν ακόμη περισσότερο το θέμα των
διοδίων.

Οι αυξήσεις κατά 30% στο κόστος χρήσης των
διοδίων Ελευσίνας (από 3,10€ σε 4,20 €) κατέστησαν δυσβάσταχτη την μετακίνηση και δημιούργησαν ένα σοβαρό επιπλέον κόστος σε αρκετές
παραγωγικές ομάδες, που κάνουν συχνή χρήση
της Εθνικής οδού (Αγρότες, Πτηνοτρόφοι, Πωλητές
Λαϊκών Αγορών κ.α.).
Η εξαγγελθείσα μείωση της τιμής των διοδίων για
τους δημότες μας δεν εφαρμόζεται κατά τον τρόπο,
που έχει ανακοινωθεί.
Η συμβατική υποχρέωση της εταιρείας για χιλιομετρική χρέωση των διοδίων δεν έχει υλοποιηθεί
με αποτέλεσμα την επιπλέον επιβάρυνση των
δημοτών μας.
Τα παραπάνω δημιουργούν στους πολίτες την

πεποίθηση, πως είναι απροστάτευτοι στις «ορέξεις» και στις πρακτικές του κάθε ιδιώτη, που έχει
συνάψει μια σύμβαση με το Κράτος, καθώς δεν
υλοποιούνται οι συμβατικές υποχρεώσεις.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, η λαϊκή κατακραυγή και
η απειλή κοινωνικής έκρηξης για το συγκεκριμένο
ζήτημα έχει λάβει τέτοιες διαστάσεις, που χρήζει
άμεσης αντιμετώπισης. Αντιμετώπιση ανάλογη της
ελπίδας ότι κάτι άλλαξε, ότι κάτι είναι διαφορετικό
πλέον και για «πρώτη φορά» στην νεότερη ιστορία
της χώρας το συμφέρον των πολλών, το κοινό
καλό θα είναι τελικά αυτό που θα υπερισχύσει.
Ζητούμε κατ’ ελάχιστον την κατάργηση των πλευρικών διοδίων και την μείωση της τιμής των διοδίων Ελευσίνας και Ισθμού.’’

Τρίτη 24 Μαρτίου 2015

Μαθή ματα π ρώτων
βοηθειών
απ ό τον Σύλλογο
Τριτέκ νων Φυλή ς
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Σας ενημερώνουμε μετά από αίτημα του Συλλόγου μας, στο
ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, θα πραγματοποιηθεί
ΔΩΡΕΑΝ σεμινάριο πρώτων βοηθειών στα γραφεία του συλλόγου μας, Αθηνών 18, Άνω Λιόσια, την Πέμπτη 26/3/2015 και
ώρα 17.00 μ.μ. έως 20.30 μ.μ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Το σεμινάριο θα είναι διαδραστικό και απαιτεί την συμμετοχή
των παρευρισκομένων (θα γίνει προβολή βίντεο και εκπαίδευση σε πρόπλασμα).
Το μάθημα αφορά επείγουσες καταστάσεις (μερικές εξ αυτών
άμεσα απειλητικές για τη ζωή του παιδιού αλλά και κατ' επέκταση του ενήλικα).

ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ

Εταιρεία μελετών και κατασκευών

Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις
για την εξοικονόμηση
ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων
σε ενεργειακά.
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας- ταρατσών.
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας
8.10.14
θερμότητας.
Εγκατάσταση συστήματος γεωθερμίας.
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 ξεπεράσει το 70%.

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

Ενότητες: -Καρδιοαναπνευστική ανακοπή – Αναζωογόνηση,
-Επιληπτική κρίση, -Σοβαρή Αιµορραγία,
-Αναπνευστική απόφραξη - Πνιγµονή,
-Λιποθυµικό επεισόδιο,
-Σοβαρή αλλεργική αντίδραση – Αναφυλαξία
Το μάθημα έχει διάρκεια 3,5 ωρών, είναι ΔΩΡΕΑΝ και δεν
αποτελεί πιστοποίηση Βασικής Υποστήριξης Ζωής (αυτό γίνεται σε εξειδικευμένα κέντρα στην Ελλάδα).
Ομιλητής και εκπαιδευτής θα είναι ο εθελοντής πτυχιούχος
Ιατρός Κρασαδάκης Χρήστος εξειδικευμένος και πιστοποιημένος για το θέμα.
Ο απαιτούμενος αριθμός των ατόμων που θα συμμετάσχουν
θα είναι 50 άτομα.
Δηλώστε συμμετοχή οι ενδιαφερόμενοι στα παρακάτω τηλέφωνα: What's up: 6977349245 ή Vodafone:6943704096 ή στα
γραφεία του Συλλόγου μας την Τετάρτη 11 & 18 Μαρτίου 2015
& ώρα 6-8 το απόγευμα.
Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί υλικό στους συμμετέχοντες.
‘Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

ΙΒΙΣΚΟΣ

ΤΟ Δ.Σ.

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,
5.12.14
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
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο διαμέρισμα στην οδό Παλαιολόγου, 40 τ.μ. με τζάκι και
καλοριφέρ. Διαθέτει 2 κρεβατοκάμαρες σαλόνι - κουζίνα και είναι επιπλωμένο.
Τηλ. 6984188137
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: 2105555391, 6937895583
Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα 4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση, στην οδό
Κοντούλη , πλησίον Δημοτικού
πάγκινγκ
Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

πυγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμανθέση
parking.
ση,
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 ελλειπτικό μηχάνημα γυμναστικής μάρκας PEGASUS σε άριστη κατάσταση, τιμή
250€ Τηλ επικοινωνίας 6946
87 32 48 και 213 040 6488
( 18.2.15)

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως
Ρουπακίου 400μ². Τιμή
35.000€. Είκοσι χιλιάδες
μετρητά και 1.500€ τον
μήνα. Πληροφορίες στο
6977-646768.
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή
πείρα αναλαμβάνει υπεύθυνα την προετοιμασία μαθη-

τών Γυμνασίου, Λυκείου και
Πανελληνίων Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6906686110 (2.3.15)
Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)
Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)
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)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εταιρεία με έδρα τη Μαγούλα
Αττικής για πλήρη απασχόληση. Αποδοχές ανάλογες
προσόντων. Αποστείλετε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Ενοικιάζεται στον Ασπρό-

Πωλείται μαγαζί - καφενείο στο κέντρο
του Ασπροπύργου με εξασφαλισμένη πελατεία.
Τηλέφωνο 6934840172.

ΑΧΑΡΝΕΣ

Χαριστικό παζάρι
από το Κοινωνικό έργο
«Προσφέρω»

Το Κοινωνικό έργο »Προσφέρω» μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεγγύης, κάνει χαριστικό παζάρι στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε ρουχισμό και υποδήματα.
Σας περιμένουμε το Σαββάτο 14/3/15 απο τις 10:00 πμ έως 13:00 μμ το
μεσημέρι για να μας γνωρίσετε απο κοντά και να σας βοηθήσουμε να πάρετε
ΔΩΡΕΑΝ οτι χρειαστείτε για εσάς.
ΟΔΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 8 ΑΧΑΡΝΑΙ ΜΕΝΙΔΙ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ:
6937191968 – 6971724357

βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

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)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος. Τηλέφωνα2105572695, 6932215870
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά

Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 2105576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΔΙΠΑΤΗ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΜΕ
ΑΥΛΗ ΕΩΣ 140 ΤΜ
ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6984639567

Πωλείται φούρνος - πιτσαρία
σε άριστη κατάσταση στον
Ασπρόπυργο.
Πληροφορίες στο
6938003457 (15.12.14)
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
Κύριος 75 ετών , λάτρης της
φύσης, αναζητά κυρία κοντά
στην ηλικία του για σοβαρή
γνωριμία. Τηλ. 6943014666
Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . Τηλεφωνο επικοινωνιας:6908855698

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ
Φυσικοθεραπευτής-Βελονιστής
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Μέλος Π.Σ. Φυσικοθεραπευτών
Σαλαμίνος 72 & Αιγάλεω - Ασπρόπυργος Τηλ. 210. 5578833
bio-solution@hotmail.com www.bio-solution.gr
Αποκατάσταση ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων,
- Βελονισμός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)
- Σπονδυλομέτρηση - θεραπεία PULSTAR - YAG LASER
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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
5546579-5546930
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 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
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47
200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20
47 215, FAX : 210 58 19 841, email
: gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213
20 47 262 , 213 20 47 269 FAX :
210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 ,
213 20 47 254 , 213 20 47 258
FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213 20 47 265 , 213 20
47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47
268 , 213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204,
213 20 47 255, 213 20 47 344
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213 20 47 244 ,
210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22
240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20
47 364 , 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ : 213
20 47 264 , 213 20 47 251 , 213 20
47 249 , 213 20 47 250 , 213 20 47
252
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) :
210 53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58
21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ :
210 58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ :
210 58 22 074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210
58 21 723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608
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Σιωπηλή διαμαρτυρία

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ
Λεωφόρος Δημοκρατίας 43 &
Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος
Τηλ: 210 5578138 (6 γραμμές)

www.polyiatriko.gr, facebook: polyiatrikoiatrikiepe

ενάντια στο Bullying στην πλατεία
Δημαρχείου Άνω Λιοσίων

Η

Πρωτοβουλια Αλληλεγγύης Πολιτων Φυλής καταδικάζει οποιαδήποτε μορφή
ενδοσχολικής βίας σε βάρος μαθητών,οι οποίοι δέχονται απειλές καθημερινά
κατά της ψυχικής και σωματικής τους υγείας και τους προκαλεί εύλογο φόβο. Η Πρωτοβουλια ζητάει να ληφθούν αυστηρά μέτρα και να καταλογίζονται ευθύνες σε όσους
πρωτοστατούν σε περιστατικά ενδοσχολικής βίας σε μαθητές και εύχεται να δοθούν
ευθύνες για τον άδικο χαμό του Βαγγέλη Γιακουμάκη.
Να αναφερθεί ότι την Παρασκευή 20/03/15 στις 21.30 μμ η Πρωτοβουλία διοργάνωσε στην πλατεία Δημαρχείου Άνω Λιοσίων σιωπηλή διαμαρτυρία για τον Βαγγέλη Γιακουμάκη και ενάντια στα περιστατικά του σχολικού Bullying.

Έκκληση ΙΚΑ στους οφειλέτες να μπουν στη ρύθμιση

Α

ν δεν αξιοποιηθεί και η τελευταία αυτή ευκαιρία οι υπηρεσίες του ΙΚΑ θα εξαντλήσουν
όλες τις δυνατότητες για την είσπραξη των οφειλών, προειδοποιεί το
ίδρυμα. Τα χαρακτηριστικά της ρύθμισης, τα οφέλη και οι προθεσμίες.
Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε ανακοίνωσή της καλεί τους οφειλέτες να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητες διακανονισμού των οφειλών που παρέχει
ο πρόσφατος Ν. 4321/2015, με τον οποίο τους δίνεται
μία τελευταία ευκαιρία να ενταχθούν σε ένα ιδιαίτερα
ευνοϊκό και ευέλικτο σύστημα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών τους.
Αν δεν αξιοποιηθεί και η τελευταία αυτή ευκαιρία οι
υπηρεσίες θα εξαντλήσουν όλες τις δυνατότητες για την
είσπραξη των οφειλών με λήψη αναγκαστικών μέτρων
και η μόνη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών που θα
παραμένει θα είναι αυτή των 12 δόσεων (πάγιο σύστημα Ν. 4152/2013).

Τα χαρακτηριστικά της νέας ρύθμισης

Στη ρύθμιση υπάγονται οι ασφαλιστικές οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 2η Μαρτίου 2015, που αφορούν δηλαδή σε εισφορές μισθολογικών
περιόδων έως και τον Ιανουάριο 2015.
Το σύνολο της οφειλής (κύρια οφειλή
και προσαυξήσεις) κεφαλαιοποιείται τον προηγούμενο
της ρύθμισης μήνα (στην κεφαλαιοποιημένη οφειλή
συμπεριλαμβάνονται και οι οφειλές του 1/2015). Εάν η
οφειλή είναι άνω των 5.000 ευρώ προσαυξάνεται με
0,25% μηνιαία (χωρίς οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση,
προσαύξηση ή ποινή).
Για οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται
καμία μηνιαία προσαύξηση.
Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων μπορεί να φτάσει
μέχρι τις 100, με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 50 ευρώ.
Ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων χορηγείται έκπτωση επί των προσαυξήσεων και των πρόσθετων τελών (

εξαιρουμένων των αυτοτελών προστίμων), ως ακολούθως:
•
•
•
•
•

Έκπτωση
Έκπτωση
Έκπτωση
Έκπτωση
Έκπτωση

100% για εφάπαξ καταβολή της οφειλής
80% για ρύθμιση έως 36 δόσεις
70% για ρύθμιση από 37 έως 50 δόσεις
60% για ρύθμιση από 51 έως 72 δόσεις
50% για ρύθμιση από 73 έως 100 δόσεις

Προϋποθέσεις – Προθεσμίες

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών
του Φεβρουαρίου 2015 έως την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του Μαρτίου καθώς και των τρεχουσών εισφορών από εκεί και έπειτα εντός των προβλεπόμενων
προθεσμιών.
Η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση λήγει στις 30
Απριλίου 2015. Κάθε δόση καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Νέα πρωτοβουλία της εφημερίδας
"Θριάσιο" με διανομή πατάτας απευθείας
από τους παραγωγούς.
Παραγωγός από το Φενεό Κορινθίας
θα διανέμει πατάτες στην τιμή
των 0,30 λεπτών. Η διανομή θα γίνει
το Σάββατο 28 Μαρτίου στην oδό
Πατριάρχου Γρηγορίου 4, όπισθεν 1ου
Δημοτικού Σχολείου, στον Ασπρόπυργο

Δώστε τις παραγγελίες σας
στην ηλεκτρονική διεύθυνση drasi@thriassio.gr
και στο τηλέφωνο 210/5571855.

