
ΑΣΔΑ: Συνάντηση στο ΥΠΕΚΑ
για το Σ.Ο.Α.Π. 

Επί τάπητος οι αστικές
παρεμβάσεις στους 

Δήμους της Δυτικής Αθήνας

ΟΑΕΔ: Στους
820.156 οι 

εγγεγραμμένοι
άνεργοι τον Ιούνιο

Νέα προγράμματα για
145 χιλιάδες νέους

ανακοίνωσε ο Α. Σαμαράς

ΣΤΙΣ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ορκωμοσία Δημάρχου

και Δημοτικών Συμβούλων
Δήμου Φυλής
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Τιμή : 0,01€ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

κ.2239

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ
Γ. ΒΑΖΑΚΑΣ:Γ. ΒΑΖΑΚΑΣ:

‘’ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΙ
ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟ ΤΟ ΝΕΟ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ’’
Σέντρα 28 /8 στην
Football League

Εξιχνιάσθηκε 
ανθρωποκτονία 

30χρονου 
στις Αχαρνές

Αναχώρησαν για την
δωρεάν κατασκήνωση

στην Κόρινθο 
δεκάδες παιδιά από

τη Μάνδρα 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΙ
ΜΕ ΤΗ ...ΒΟΥΛΑ ΤΟ ΒΟΥΡΚΑΡΙ 
Υπεγράφη το σχέδιο 
ΠΔ για την ανάδειξη

του ιδιαίτερου
χαρακτήρα του 

υγροτόπου

Έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο
Υγείας για τον ιό Έμπολα

Οδηγίες από τους επιστήμονες Σελ: 7

Σελ: 5

Σελ: 3Σελ:  13

Σελ: 3

Σελ: 10

Σελ: 7

ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ
ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Στα 388 εκ. 

ευρώ οι 
ληξιπρόθε-

σμες 
υποχρεώσεις 

της τον 
Ιούνιο, 
έναντι 

394 τον Μάιο Σελ: 2

ΥΠΕΣ:
Τροφοδοτεί με
5,5 εκατ. ευρώ
τις Περιφέρειες 
για την κάλυψη 

επιδομάτων 
Σελ:  3 Σελ:  2
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Ντίνος Ρούσσης, 
Χρήστος Ρούσσος

Αθλητικά:
Ανέστης Τσακίρογλου

Διεύθυνση:
Πατριάρχου Γρηγορίου 4 

19300 Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ: 210 5571855 Fax: 210 5576740

Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€
Διεύθυνση τυπογραφείου: 

θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4,

19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. 

Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις από-

ψεις της εφημερίδας

Ελευσίνα
Μηλιώσης Νικόλαος 

Κοντούλη 79, 
Τηλέφωνο:

2105544250
Ασπρόπυργος

Καπάτου Μαρία Γ.
Γερμανικά & Νίκης

38, Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105575719

Φυλή - Άνω Λιόσια 

Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.
Παναγίας Γρηγορού-
σης 50 & Μπότσαρη,

Τηλέφωνο:
2102387965

Αχαρνές
Μυστακίδου Δήμητρα
Λ Θρακομακεδόνων
22, Εφημερία: 08:00 -
14:00 & 17:00 - 08:00

(Επομένης)
Τηλέφωνο:
2102466608

Γκάτζιου Σοφία Φ.
Πάρνηθος 118, 

Εφημερία: 
08:00 - 23:00
Τηλέφωνο:
2102403004

Μάνδρα
ΣΥΜΠΑΡΔΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Δήλου 12
& Κοροπούλη Β,

Τηλέφωνο:
2105551232

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Παρασκευή 8 Αυγούστου 2014

 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

3ΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ:Ηλιοφάνεια
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 23 έως 33 
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Τριανταφυλλιά, Φυλλιώ, Τριανταφυλλιά, Φυλλιώ, 
Ρόζα, ΤριαντάφυλλοςΡόζα, Τριαντάφυλλος

ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΕΗ 
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Στα 388 εκ. € οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 
της τον Ιούνιο 

Στα 388 εκ. € έχουν υποχωρήσει οι
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με το Δελτίο Μηνιαίων Στοι-
χείων Γενικής Κυβέρνησης, που έδωσε
στη δημοσιότητα το Υπουργείο Οικονο-
μικών / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
η Τοπική Αυτοδιοίκηση - Δήμοι, Περιφέ-
ρειες και λοιπά Νομικά Πρόσωπα αυτής
- εμφανίζει τον Ιούνιο του 2014, ληξι-
πρόθεσμες υποχρεώσεις, 388 εκ. €,
έναντι 394 τον περασμένο μήνα.

Συγκεκριμένα, η πορεία των ληξιπρό-
θεσμων υποχρεώσεων (σε εκ. Ευρώ)
της Τ.Α. από τον Δεκέμβριο του 2011
έως και τον Ιούνιο του 2014 έχει ως
εξής:
ΔΕΚ. 2011: 1.191 -  ΔΕΚ. 2012: 1.176 - ΔΕΚ. 2013: 428
ΙΑΝ. 2014: 435  -  ΦΕΒ. 2014: 412  -  ΜΑΡ. 2014: 475
ΑΠΡ. 2014: 432  -  ΜΑΪ. 2014: 394  -  ΙΟΥΝ. 2014: 388.

Καθορισμός
ζωνών προστασίας

με περιορισμούς
στις χρήσεις γης
και τους όρους

δόμησής:

OΥπουργός Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής,

Γιάννης Μανιάτης, υπέγραψε
Προεδρικό Διάταγμα για τον
χαρακτηρισμό της περιοχής του Υγροτόπου Βουρκάρι
Μεγάρων ως Περιφερειακού Πάρκου, με το οποίο επι-
χειρείται η ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα του υγρο-
τόπου, η σύνδεσή του με το ευρύτερο τοπίο και η από-
δοσή του στην αναψυχή των κατοίκων της ευρύτερης
περιοχής.

Τα μέτρα που θεσπίζονται εξασφαλίζουν την ανάταξη
της βιοποικιλότητας της περιοχής, την ανάπτυξή της,
την ορθολογική διαχείρισή της και την ευαισθητοποίηση
και ενημέρωση των κατοίκων για τη σημασία του.

Ειδικότερα με τον καθορισμό ζωνών προστασίας με
περιορισμούς στις χρήσεις γης και τους όρους δόμησής:

• Στο χερσαίο τμήμα του υγροτόπου Βουρκάρι και στην
χερσονήσου της Αγίας Τριάδας, αποδίδονται χρήσεις
έρευνας, εκπαίδευσης και αναψυχής, που θα λειτουρ-
γούν προστατευτικά για τον υγρότοπο ενώ προβλέπεται
οργάνωση της ζώνης ως Υγροτοπικού Πάρκου και η
δυνατότητα δημιουργίας ενός κέντρου ενημέρωσης και
παρατηρητηρίων της ορνιθοπανίδας.

• Εντάσσεται στη ζώνη προστασίας το θαλάσσιο τμήμα 

του κόλπου της Αγίας Τριάδας που τροφοδοτεί τον
υγρότοπο.

• Δημιουργείται περιφερειακή ζώνη με χρήσεις του
πρωτογενούς τομέα που θα λειτουργεί ανασχετικά ως
προς τη ρύπανση και τις λοιπές επιβαρυντικές για τον
υγρότοπο πιέσεις.

• Περιορίζεται η θεσμοθετημένη της εντός του υγροτό-
που βιομηχανικής ζώνης

• Δίνεται η κατεύθυνση ένταξής του υγροτόπου στο
Εθνικό Δικτύο Παρακολούθησης της ποιότητας και της
ποσότητας των υδάτων ως ξεχωριστό Παράκτιο Υδάτι-
νο Σώμα (ΠΥΣ).

Σχετικά με το θέμα, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης
Μανιάτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είναι ιδιαίτερης σημασίας η προώθηση του Προεδρι-
κού Διατάγματος για το Βουρκάρι, ώστε να στηρίξουμε
την προστασία της βιοποικιλότητας αλλά και την ανα-
ψυχή των κατοίκων της περιοχής των Μεγάρων και της
ευρύτερης ζώνης. Έχουμε χρέος απέναντι στους πολί-
τες να αναβαθμίσουμε ιδιαίτερα την περιοχή, όπου για
πολλά χρόνια μόνο επιβαρυντικές του περιβάλλοντος
δραστηριότητες έχουν αναπτυχθεί».

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΙ 
ΜΕ ΤΗ ...ΒΟΥΛΑ ΤΟ ΒΟΥΡΚΑΡΙ 

Υπεγράφη το σχέδιο ΠΔ για την ανάδειξη
του ιδιαίτερου χαρακτήρα του υγροτόπου
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Εξιχνιάσθηκε από την Υποδιεύθυνση
Ασφάλειας Δυτικής Αττικής η ανθρωπο-
κτονία του 30χρονου υπηκόου Μπαν-

γκλαντές, ο οποίος βρέθηκε το μεσημέρι της Τρί-
της νεκρός εντός εγκαταλελειμμένης οικίας στην
περιοχή των Αχαρνών.

Δράστης είναι ένας ομοεθνής του θύματος, 20
ετών, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα της
Τρίτης στο Αιγάλεω.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 30χρονος
διέμενε μέχρι πρότινος σε υπόγεια στοά πλησίον
της Αττικής Οδού μαζί με τον συλληφθέντα και

άλλους δύο ομοεθνείς του, ηλικίας 32 και 37 ετών. 
Έπειτα από επεισόδιο μεταξύ του θύματος και

του 20χρονου, ο 30χρονος έφυγε από το πρόχει-
ρο κατάλυμά τους και διέμενε στο εν λόγω σπίτι
στις Αχαρνές. 

Εκεί μετέβη ο συλληφθείς πριν από περίπου
οκτώ μέρες και στην προσπάθειά του να του απο-
σπάσει χρηματικό ποσό ή ναρκωτικές ουσίες, δια-
πληκτίστηκαν και τον χτύπησε στο κεφάλι με ένα
αμβλύ όργανο τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημ-
μελειοδικών Αθηνών.

Εξιχνιάσθηκε 
ανθρωποκτονία 

30χρονου στις Αχαρνές

ΟΑΕΔ: Στους 820.156 οι 
εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούνιο

Νέα προγράμματα για 145 χιλιάδες νέους
ανακοίνωσε ο Α. Σαμαράς

Το σύνολο των εγγεγραμμένων
ανέργων με κριτήριο την αναζή-
τηση εργασίας για τον Ιούνιο

ανήλθε σε 820.156 άτομα. 
Από αυτά 442.644 (53,97%) είναι

εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ
για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισ-
σότερο των 12 μηνών, και 377.512
(46,03%) είναι εγγεγραμμένα στο
μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστη-
μα μικρότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων
ανέργων οι 326.097 είναι άνδρες
(39,76%) και οι 494.059 είναι γυναίκες
(ποσοστό 60,24%).

Στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30
ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων
ανέργων ανήλθε σε 201.583 άτομα
(24,58%), στην ηλικιακή ομάδα 30-54
ετών ανήλθε σε 515.914 άτομα
(62,90%) και στην ηλικιακή ομάδα από
55 ετών και άνω ανήλθε σε 102.659
άτομα (12,52%).

Στους Έλληνες υπηκόους το σύνολο
των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε
σε 772.509 άτομα (94,19%), στους
υπηκόους χωρών της ΕΕ ανήλθε σε
10.822 άτομα (1,32%) και στους υπη-
κόους τρίτων χωρών ανήλθε σε 36.825
άτομα (4,49%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων μη
αναζητούντων εργασία για τον μήνα
Ιούνιο ανήλθε σε 143.336 άτομα όπου
65.196 (45,48%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του
ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των
12 μηνών, και 78.140 (54,52%) εγγεγραμμένα στο
μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των
12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη ανα-
ζητούντων εργασία οι 56.739 είναι άνδρες (39,58%) και
οι 86.597 είναι γυναίκες (60,42%).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα 

Ιούνιο 2014 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που
πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε
79.621 άτομα από τα οποία οι 77.074 (96,80%) είναι
κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι
2.547 (3,20%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμά-
των.

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι
40.559 είναι άνδρες (50,94%) και οι 39.062 είναι γυναί-
κες (49,06%).

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

ΥΠΕΣ: 5,5 εκατ. 
στις Περιφέρειες 
για την κάλυψη 
επιδομάτων 

Στην κατανομή του ποσού των 5.468.262,23
ευρώ στις Περιφέρειες της χώρας από τους

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014, προς
καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά
νόμο δικαιούχους, για το μήνα Ιούλιο, αποφάσισε
το υπουργείο Εσωτερικών

Το επίδομα αφορά δικαιούχους νεφροπαθείς,
μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, μεταμοσχευμέ-
νους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των
οστών, καθώς και αλλοδαπούς και ομογενείς
νεφροπαθείς.

Τα ποσά θα κατανεμηθούν ως εξής:

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
331.000, Κεντρικής Μακεδονίας 1.184.922, Δυτι-
κής Μακεδονίας 156.142, Ηπείρου 146950, Θεσ-
σαλίας 315.142, Ιονίων Νήσων 94.305, Δυτικής
Ελλάδας 318.198, Στερεάς Ελλάδας 265.705, Αττι-
κής 1.926.974, Πελοποννήσου 299.736, Νοτίου
Αιγαίου 34.028,Βορείου Αιγαίου 91.866, Κρήτης
312.793
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Την Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014 στις 9.00μ.μ. το
κοινό των Βιλίων και της ευρύτερης περιοχής, είχε
την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη μοναδική
παράσταση "Φορτουνάτος" του Μάρκου – Αντωνί-
ου Φώσκολου από τη Θεατρική Ομάδα: Ένωση-
Κρητών Ελευσίνας!

Στην ξεκαρδιστική κωμωδία του Μάρκου Αντώνι-
ου Φόσκολου, την τελευταία από τις τρεις σωζόμε-
νες του κρητικού θεάτρου, γραμμένη γύρω στα
1655, η Τύχη στήνει τους μηχανισμούς της και κινεί
με εύθυμη διάθεση τα νήματα της ανθρώπινης
ζωής. 

Η Μάρθα Φριντζήλα διερευνά τις ρίζες της ελληνι-
κής δραματουργίας και με τη συνδρομή μιας ομά-
δας δυναμικών συντελεστών φωτίζει ένα σχεδόν
άγνωστο κομψοτέχνημα της θεατρικής μας παρά-
δοσης. 

Το εγκαταλελειμμένο μωρό που πριν από δεκαέ-
ξι χρόνια βρήκε και μεγάλωσε ο έμπορος Γιαννού-
τσος έχει φτάσει πια σε ηλικία γάμου και ο θετός
του πατέρας αποφασίζει να του δώσει την κατάλ-
ληλη νύφη. 

Όμως ο νεαρός Φορτουνάτος, ήδη ερωτευμένος
με την Πετρονέλα, έχει αποφασίσει για τη γυναίκα 

που θέλει να παντρευτεί. Το ειδύλλιο συναντά
δυσκολίες όταν ο πλούσιος αλλά ηλικιωμένος για-
τρός Λούρας διεκδικεί την ίδια νύφη. Και ενώ η
κατάσταση μοιάζει αδιέξοδη, μια απρόσμενη απο-
κάλυψη θα βοηθήσει το νεαρό ήρωα, αποτρέπο-
ντας τον παράταιρο γάμο και προσφέροντας
απλόχερα την ευτυχία σε αυτούς που την αξί-
ζουν...

Μια παράσταση που αξίζει όλοι να δείτε, μέσα
από το δημιουργικό ταλέντο της Ένωσης Κρητών
Ελευσίνας, που ετοίμασαν με πολύ μεράκι, κάτι
που φάνηκε και επί σκηνής! 

Καταχειροκροτήθηκε η θεατρική ομάδα Κρητών-Ελευσίνας 

Στο Φεστιβάλ ‘’Ελλη Λαμπέτη’’ στα Βίλια!

Σειρά προγραμμάτων για 145 χιλιάδες νέους και μακροχρόνια άνεργους,
συνολικού ύψους 600 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ, που θα έχουν τεθεί σε εφαρ-
μογή μέχρι τον Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Όπως είπε η πρώτη προκήρυξη, που βγήκε προχθές, αφορά σε 30.000
ανέργους 25-29 ετών, με προγράμματα στον ιδιωτικό τομέα ενώ μέσα στον
Αύγουστο θα προκηρυχθούν θέσεις για 12.000 ανέργους 18 ως 24 ετών.

Επίσης στο χρονοδιάγραμμα που έδωσε, περιλαμ-
βάνεται ένα πρόγραμμα τον Σεπτέβριο για 8.000
ανέργους 18 ως 29 ετών, ειδικά για τον τομέα του
τουρισμού.

Τα προγράμματα αυτά θα περιλαμβάνουν κατάρτι-
ση 80 ωρών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ανθρώ-
πους χωρίς προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και
πρακτική άσκηση διάρκειας 450 ωρών μέσα σε ένα
διάστημα μέχρι έξι μήνες. 

Απ’ αυτά τα προγράμματα κάθε δικαιούχος, είπε
“θα λάβει στο χέρι 1740 με 1950 ευρώ.” 

Δηλαδή αν υποθέσουμε ότι κάποιος κάνει πρακτική
για ένα εξάμηνο η μηνιαία αμοιβή είναι περίπου 325
ευρώ για ημιαπασχόληση (περίπου 4 ώρες).

Παράλληλα το σχέδιο που παρουσίασε, μετά τη
σύσκεψη στο Μαξίμου με τον υπουργό Εργασίας,
περιλαμβάνει ένα Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργα-
σίας για 50.000 μακροχρόνια ανέργους, ή από νοι-
κοκυριά που δεν έχουν κανένα εργαζόμενο. 

Το εν λόγω πρόγραμμα θα είναι συνολικού προϋ-
πολογισμού 200 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ξεκι-
νήσει τον Σεπτέμβριο.

Εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου ο υπουργός
Εργασίας δήλωσε ότι: "Αξιοποιούμε με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο και το τελευταίο ευρώ από τους πολύ-

τιμους κοινοτικούς πόρους που έρχονται στην Ελλάδα για την ενίσχυση της
απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας. 

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι σήμερα που διαθέτουμε εργαλεία παρα-
τηρήσαμε ότι το 20% των νέων ανθρώπων, των νέων παιδιών που αναζη-
τούν εργασία και εμπλέκονται με τα προγράμματα αυτά αξιοποιώντας το,
παραμένουν στις θέσεις απασχόλησης."

Προγράμματα για 145 χιλιάδες νέους ανακοίνωσε ο Α. Σαμαράς
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 4



Παρασκευή 8 Αυγούστου 2014 ΘΡΙΑΣΙΟ - 5ΤΤΟΟΠΠΙΙΚΚΕΕΣΣ ΕΕΙΙΔΔΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ

Σε συνέχεια του ψηφισθέντος
από τη Βουλή νέου Ρυθμιστι-
κού Σχεδίου Αθήνας, που

περιλαμβάνει και το Σχέδιο Ολοκλη-
ρωμένης Αστικής Παρέμβασης
(Σ.Ο.Α.Π.) Δυτικής Αθήνας πραγμα-
τοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη εργα-
σίας στο Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α., υπό
τον Υπουργό Γιάννη Μανιάτη, προ-
χθες το πρωί.

Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ, Ανδρέας
Μποζίκας τοποθετήθηκε και ανέπτυ-
ξε τις θέσεις του Αναπτυξιακού Συν-
δέσμου Δυτικής Αθήνας.

Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος του
ΑΣΔΑ επεσήμανε:

«Το ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας αποτε-
λεί κομμάτι της στρατηγικής που έχει
αναπτύξει η Τοπική Αυτοδιοίκηση
Δυτικής Αθήνας τα τελευταία χρόνια,
μέσω του εργαλείου της του Αναπτυ-
ξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας,
ΑΣΔΑ. Στρατηγική που περιλαμβάνει
επίσης:

- το Σχέδιο Αστικής Βιώσιμης Κινη-
τικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) για την αντιμετώ-
πιση των οξυμένων κυκλοφοριακών
και συγκοινωνιακών προβλημάτων
της περιοχής, σε συνεργασία με τα
Πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Θεσσα-
λονίκης,

- τη Ζώνη Καινοτομίας Δυτικής Αθή-
νας, για την ανάπτυξη της επιχειρη-
ματικότητας και της καινοτομίας,

- ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ενεργει-
ακής αναβάθμισης των δημοτικών
υποδομών, τόσο κτιριακών, όσο και
κοινόχρηστων / κοινωφελών χώρων,
σε συνεργασία με τα ΤΕΙ,

- την εκπόνηση ολοκληρωμένου
σχεδίου νέας πολιτικής αντιμετώπι-
σης των έντονων κοινωνικών προ-
βλημάτων, ώστε να εξασφαλιστούν
χρηματοδοτήσεις από το ΣΕΣ 2014-
2020 σε συνεργασία με την
Ε.Ε.Τ.Α.Α., και τέλος

- την κατάρτιση ολοκληρωμένης
πολιτιστικής πολιτικής, σε συνεργα-
σία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Η υλοποίηση της στρατηγικής
αυτής απαιτεί την στενή συνεργασία
όλων των επιπέδων διοίκησης και
αυτοδιοίκησης, που εμπλέκονται στα
θέματα αυτά. 

Πιστεύω ότι η σημερινή μας συνά-
ντηση αποτελεί ένα πρώτο βήμα
προς την κατεύθυνση αυτή.

Το Σ.Ο.Α.Π. είναι αποτέλεσμα της
συνεργασίας του ΑΣΔΑ με τους
Δήμους - μέλη του και τον Οργανισμό
Αθήνας, με την τεχνική υποστήριξη
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Οι προτάσεις του καλύπτουν το
σύνολο της περιοχής της Δυτικής
Αθήνας, που ούτως ή άλλως αντιμε-
τωπίζει σοβαρά προβλήματα περι-
βαλλοντικής, κοινωνικής και οικονο-
μικής υποβάθμισης, αποτελώντας το 

πιο υποβαθμισμένο κομμάτι του
Λεκανοπεδίου και εστιάζεται σε ορι-
σμένες περιοχές, κατεξοχήν διαδη-
μοτικές, όπου τα προβλήματα αυτά
βρίσκονται σε έξαρση.

Έτσι η πρότασή μας επικεντρώνε-
ται σε δράσεις στήριξης του κοινωνι-
κού ιστού (εκπαίδευση, πολιτισμός,
άστεγοι, κοινωνική ένταξη, φτώχεια,
παραβατικότητα, περίθαλψη και
πρόνοια) και της οικονομίας (επιχει-
ρηματικότητα, ΜμΕ, κοινωνική οικο-
νομία, θερμοκοιτίδες, αξιοποίηση
δημοσίων ακινήτων, κ.λπ.), χωρίς
βέβαια να παραβλέπουμε και το
χώρο μέσα στον οποίο διαδραματίζο-
νται όλα αυτά (αισθητική λειτουργική
αναβάθμιση πόλης, αναπλάσεις,
ενεργειακή αναβάθμιση, κ.λπ.)».

Στη σύσκεψη, υπό τον Υπουργό
ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη και παρουσία
του γ.γ. του Υπουργείου, Σωκράτη
Αλεξιάδη, συμμετείχαν η Πρόεδρος
του Οργανισμού Αθήνα, Βιβή Μπά-
τσου, ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ, 

Ανδρέας Μποζίκας, ο νυν Δήμαρ-
χος Αιγάλεω, Χρ. Καρδαράς, ο νεοε-
κλεγείς Δήμαρχος Χαϊδαρίου, Μιχά-
λης Σελέκος, ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος
Φυλής, Χρήστος Παππούς, οι αντι-
δήμαρχοι Ιλίου, Αιγάλεω, Πετρούπο-
λης και Αγ. Αναργύρων-Καματερού
και πολλοί υπηρεσιακοί παράγοντες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης
έγινε λεπτομερής παρουσίαση του
Σχεδίου Δράσης από τον καθηγητή
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Δημήτρη Οικονόμου.

Ο Υπουργός διαβεβαίωσε τους
παρισταμένους, ότι αποτελεί προτε-
ραιότητα η υλοποίηση του ΣΟΑΠ
Δυτικής Αθήνας και υπογράμμισε ότι,
η συγκεκριμένη σύσκεψη συνιστά το
πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύ-
θυνση.

Μεταξύ των άλλων συμφωνήθηκε
ότι, μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου θα
ολοκληρωθεί η διαβούλευση και
μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου θα εκδοθεί
η σχετική Κ.Υ.Α. 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΟΔΔΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 
Αιτήθηκε ο βουλευτής Ν. Αθανασίου 
Έγγραφα και μελέτες που αφορούν τη λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Οργανι-

σμού Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ), στα Άνω Λιόσια, ζητά ο Βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου. Στην σχετική αίτησή του προς τους συναρμόδιους Υπουρ-
γούς, αναφέρει τα εξής:                                                                 

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2014

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:  - Περιβάλλοντος, -Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
-Οικονομικών
Θέμα: «Λειτουργία της ΑΕ Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΥΥ) στα

Άνω Λιόσια (Μαγουλέζα)»
Παρακαλούμε να καταθέσετε στο Σώμα:
Α) Τη μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του ΟΔΥΥ στα

Άνω Λιόσια (Μαγουλέζα).

Β) Την άδεια λειτουργίας του ΟΔΥΥ στα Άνω Λιόσια (Μαγουλέζα).
Γ) Το παραχωρητήριο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προς το

Υπουργείο Οικονομικών με το οποίο επιτρέπεται η χρήση της περιοχής από τον
ΟΔΥΥ.

Δ) Τις αποφάσεις για κλείσιμο και μετεγκατάσταση του ΟΔΥΥ σε άλλο χώρο.
Ε) Το καθεστώς λειτουργίας σήμερα του ΟΔΥΥ

Ο αιτών βουλευτής
Νάσος Αθανασίου

ΑΣΔΑ: Συνάντηση στο ΥΠΕΚΑ για το Σ.Ο.Α.Π. 
Επί τάπητος οι αστικές παρεμβάσεις στους 
Δήμους της Δυτικής Αθήνας
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Μετάφραση Νικολέττα Φριντζήλα
Σκηνοθεσία Μάρθα Φριντζήλα
Μουσική Βασίλης Μαντζούκης, 
Θεανώ Μεταξά
Σκηνικός χώρος Βασίλης Μαντζούκης
Σχεδιασμός φωτισμού Felice Ross
Βοηθός Φωτιστής Σοφία Αλεξιάδου
Βοηθός Σκηνοθέτη Δέσποινα Τσαφίτσα
Φωτογραφίες Ορφέας Εμιρζάς
Video Άρις Ζάγκλης

ΔΙΑΝΟΜΗ
ΑΙΑΣ Άθως Δανέλλης
ΤΕΚΜΗΣΣΑ Μαρία Κεχαγιόγλου
ΤΕΥΚΡΟΣ Γιώργος Φριντζήλας
ΟΔΥΣΣΕΑΣ Φοίβος Συμεωνίδης
ΝΑΥΤΗΣ Μιχάλης Πανάδης
ΜΕΝΕΛΑΟΣ Τάσος Δημητρόπουλος
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ Τάνια Παπαδοπούλου
ΕΥΡΥΣΑΚΗΣ Θεανώ Μεταξά
ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ Πάνος Μητρόπουλος
ΑΘΗΝΑ Ανανιάδη Νεφέλη, Ασημάκου Κατερίνα, Γρα-

τσία Ντούνια, Διαλούπη Μαρία,  Κάκκινου Σμαράγδα,
Καντούρη Κάτια, Κιουπάκη Ελίνα,Σακέττα Σοφία,
Μπάλλα Βάσια, Μπάρτζου Μαριάννα, Μπάτσιου Χρι-
στιάνα, Νασιοπούλου Ιωάννα, Παριανού Χρύσα,
Παπακωνσταντίνου Στέλλα, Παρασκελίδου Δήμητρα,
Πίκουλα Χρυσάνθη, Πολυχρόνη Βίκυ, Santarelli
Federica, Σακκούλη Ελένη, Σμέτη Βιβή, Τσαφίτσα
Δέσποινα, Τσορτέκη Σοφήλια. 

ΝΑΥΤΕΣ Κοτίδης Ιωάννης, Καλιότσος Μιχάλης, Ίσα-
ρης Παναγιώτης, Ξιάρης Ανδρέας, Γιώργος Κατσής,
Κωνσταντίνος Πλεμμένος, Μελέτης Λάμπρου, Βασίλης
Δημόπουλος, Χάρης Μακαρούνας.

Η σκηνή του Αίαντα: ένα δικαστήριο.

Ένα δικαστήριο που θα κρίνει με αγώνα λόγων, τη
ζωή ή το θάνατο ενός ήδη μη ζωντανού, και κατόπιν,
στην ίδια

αίθουσα, το δίκαιο ή μη της ταφής ενός ήρωα.
Όμως της διπλής αυτής κρίσης προηγήθηκε μια άλλη

δίκη, η κρίση των όπλων ενός άλλου νεκρού, του Αχιλ-
λέα, του

μοναδικού δικαστή που θα μπορούσε πραγματικά και
δίκαια να κρίνει τον άξιο να πάρει τα όπλα του. Κι αυτό
ο Αίας το

ξέρει:

“Εάν ο Αχιλλέας ζωντανός,
έμελλε αυτός να κρίνει τα ίδια του τα όπλα,
και να τα δώσει ανταμοιβή
στον πιο ανδρείο απ’ όλους
άλλος κανένας δε θα τα ’πιανε στα χέρια του,
μονάχα εγώ”

Η δική της δικαιοσύνη βασίζεται στην αυτογνωσία
που φέρνει το βίωμα, εδράζεται στην ευγνωμοσύνη,
απαιτεί συγχώρεση, ταπεινότητα καιευχαριστία, αντί
για εκδίκηση και τιμωρία. Η ίδια της η ζωή ακλόνητο
παράδειγμα: από βασίλισσα έγινε σκλάβα, ο εχθρόςέ-
γινε φίλος της, ο φονιάς του πατέρα της έγινε πατέρας
του παιδιού της. Μα είναι πολύ αργά για να την νιώ-
σει,παρερμηνεύει τα λόγια της, τα διαστρεβλώνει, τα
προσαρμόζει στα έτοιμα σχήματά του. Η απόφαση του
ήρωα είναι ειλημμένη και δεν αλλάζει. Ο Αίας στην αλή-
θεια της απαντά με λόγια, ωραία λόγια, κούφια λόγια,
ψεύτικα λόγια.

Μα ο απατηλός λόγος του, έξοχο δείγμα της παρα-
πλανητικής δύναμης της ρητορικής, δικαιώνει την Τέκ-
μησσα. Ο άτεγκτος, θρασύς και πάντα ειλικρινής Αίας,
έστω για μια στιγμή, μαλακώνει τα λόγια του και, για
πρώτη και τελευταία φορά στη ζωή του, ξεχνώντας τον 

Αχιλλέα που έλεγε « Ότι μου είναι εχθρός, όσο του
Άδ’ οι πύλες, κείνος που κρύβει άλλο στον νουν και
άλλο στο χείλος έχει”, καταφεύγει σε δολερό τέχνασμα
και τους ξεγελάει όλους.

Και η δίκη ξαναρχίζει. Με διαφορετικό επίδικο.
Μάρτυρας κατηγορίας ο Μενέλαος. Το επιχείρημα

απλό και αναντίρρητο. Ο Αίας είναι εχθρός, ο Αίας είναι
προδότης. Οεχθρός διώκεται, η προδοσία τιμωρείται.
Η εξουσία βασίζεται στο δέος, το φόβο και την ντροπή.
Ο Αίας θα μείνει άταφος,απόφαση ανωτέρων, και οι
κατώτεροι οφείλουν να την αποδεχτούν.

Προς υπεράσπιση του Αίαντα έρχεται ο Τεύκρος, που
όπως κι ο αδελφός του, αισθάνεται ταπεινωμένος,
ντρέπεται τονπατέρα του και την επιστροφή στη Σαλα-
μίνα, αναπολεί το «φιλικό» δώρο του εχθρού Έκτορα
και νιώθει τους συμμάχους Ατρείδες εχθρούς. Αναλάμ-
βανοντας την υπεράσπιση του Αίαντα, υιοθετεί ως ένα
βαθμό την οπτική και τα επιχειρήματά

του: Ο Μενέλαος δεν αναγνωρίζεται ως ανώτερος,
οπότε η βούληση και η εξουσία του δεν μπορεί να επι-
βληθεί.

Δεύτερος μάρτυρας κατηγορίας, ο Αγαμέμνονας.
Συνεχίζει την επιχειρηματολογία του Μενελάου, αμφι-
σβητώντας την ευγένεια και θίγοντας την καταγωγή του
Τεύκρου, κάνει λόγο όμως για πλειοψηφία και τονίζει
πως η εξουσία ασκείται με φρόνηση, όχι με τη δύναμη.
Ο Τεύκρος απαντάει: Γενεαλογικά είναι ανώτερος του
Αγαμέμνονα κι επιπροσθέτως, ο Αγαμέμνων είναι ένας
δειλός που οφείλει τη ζωή του στον Αίαντα.

Αδιέξοδο. Κανείς δεν υποχωρεί. Κι όλοι έχουν δίκιο
από την πλευρά τους. Ηρθε η ώρα που τα λόγια και τα
επιχειρήματα τελειώνουν και το λόγο, μοιραία, παίρνει
η βία.

Μα καταφθάνει, ως απο μηχανής θεός ο Οδυσσέας,
να αποδεχτεί συγκαταβατικά το δίκαιο όλων, να τιμήσει
και τις δυο πλευρές, να μιλήσει, όπως και η Τέκμησσα,
για συγχώρεση και γενναιοδωρία, για ισότητα, μεγαλο-
καρδία, δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, και να αποδεσμεύ-
σει το ανθρώπινο συμφέρον από το άμεσο και πρό-
σκαιρο όφελος. Δεν επικαλείταιθρησκευτικά ή νομικά
επιχειρήματα, δεν υψώνει τους τόνους όπως οι προη-
γούμενοι αντίδικοι, δεν βγαζει λόγο: Σε αυτό το debate,
ως εξωτερικός αμερόληπτος παρατηρητής-θεατής
επεμβαίνει για να πει το αυτονόητο. Ενας νεκρός
εχθρός δεν είναι εχθρός, είναι νεκρός άνθρωπος. Κι η
μοίρα των ανθρώπων είναι κοινή. Αλλωστε, όπως ανα-
γνώρισε από την αρχή, “δεν είμαστε όσοι ζούμε παρά
μονάχα είδωλα και μια κούφια σκιά”.

Ο Σοφοκλής στήνει ένα δικαστήριο, όπου τελικά, δίνε-
ται η μάχη ανάμεσα στη βροντόφωνη δύναμη της πει-
θούς και των ρητορικών επιχειρημάτων και την αθόρυ-
βη δύναμη της ανθρωπιάς.

ΑΙΑΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ
Από τον θίασο ΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΔΕΝΤΡΑ 
στις 27/8 στα ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ

ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ 

Ήταν ο μήνας Αύγουστος
τ’ ολόγιομο φεγγάρι
γλυκά σου χαμογέλασε
και σού κανε τη χάρη.
Κ’ έστειλε πάνω στη γη 
τις ασημί ακτίδες
και σβήσαν απ’ τα μάτια σου
στην άκρια οι ρυτίδες.
Κ’ ήσουνα τόσο όμορφη
εκείνη τη στιγμή
να ‘ξερες πως σου πήγαινε 
το χρώμα το ασημί.
Κ’ εσύ μου είπες σε παρακαλώ
να μαστε πάντα φίλοι
Κ’ έσκυψα και σε φίλησα
γλυκά στα δυό σου χείλη. 
Κ’ εσύ μου ανταπόδωσες εκείνο το φιλί
και όλα ήταν υπέροχα
στο χρώμα το ασημί. 

ΚΑΠΑΤΑΪΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΚΑΠΑΤΑΪΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Στο Ίλιον Στο Ίλιον 
Δίκτυο άμεσης 
κοινωνικής 
παρέμβασης
Στα πλαίσια της γνωριμίας με την τοπική κοινό-

τητα, οι Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της
Φτώχειας Ιλίου συνεχίζουν επιτυχώς τη δράση
κοινωνικής δικτύωσης με τα καταστήματα και τις
επιχειρήσεις του δήμου Ιλίου, ενημερώνοντας για
το έργο, τα οφέλη και τις ανάγκες των κοινωνικών
δομών.   

Με στόχο
την προβολή
του προ-
γράμματος
και την ευαι-
σθητοποίη-
ση της εμπο-
ρικής κοινό-
τητας Ιλίου,

οι εργαζόμενοι του προγράμματος «Ίλιον-Στήρι-
ξη» επεκτείνουν τη δράση προκειμένου να εντα-
χθούν ακόμα περισσότερα καταστήματα στο
δίκτυο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που
παρέχουν σταθερή στήριξη προς τι δομές μέσα
από τη μηνιαία προσφορά , τροφίμων, ειδών
πρώτης ανάγκης, φαρμάκων και υπηρεσιών.

Παράλληλα, εκτός από τη δικτύωση με την
τοπική εμπορική κι επιχειρηματική κοινότητα, οι
κοινωνικές δομές υποστηρίζονται πλέον και από
ευαισθητοποιημένες επιχειρήσεις εστίασης του
δήμου. Συγκεκριμένα, στο δίκτυο συνεργατών
του προγράμματος «Ίλιον-Στήριξη» έχουν εντα-
χθεί και χώροι εστίασης (καφετέριες) με σκοπό τη
δωρεάν παροχή καθορισμένου αριθμού καφέ
προς τους ωφελουμένους μας.
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Υπεγράφη η Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας 
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Υπεγράφη από τον Πρόεδρο της Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α., Θέμη
Μπαλασόπουλο, και τους εκπροσώπους του Υπουργείου
Εσωτερικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το προσωπικό με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου όλων των Κατηγοριών
και Ειδικοτήτων, που απασχολείται στους Δήμους, στους
Συνδέσμους, στα Ιδρύματα και στα Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και Οργανισμούς, που
εξαρτώνται ή επιχορηγούνται από τους Δήμους, με συμ-
βάσεις εργασίας Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου και
εφαρμόζεται αποκλειστικά στα μέλη των Σωματείων, που
ανήκουν στην δύναμη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

Τα παιδιά των δημοτών Μάνδρας-Ειδυλ-
λίας, αναχώρησαν για την δωρεάν κατα-
σκήνωση στην Κόρινθο

Οι στιγμές απόλαυσης, δροσιάς και ψυχαγω-
γίας, για τα παιδιά των δημοτών Μάνδρας-Ειδυλ-
λίας ξεκίνησαν την Κυριακή 3 Αυγούστου 2014,
όπου οι μικροί εκδρομείς, ξεκίνησαν για το ταξίδι
τους με προορισμό την κατασκήνωση Summer
Fun, στα Λουτρά Ωραίας Ελένης, στην Κόρινθο,
λίγο μετά τις 10:00 το πρωί.

Οι μικροί μαθητές, είχαν ξυπνήσει από νωρίς και
με τις βαλίτσες στα χέρια, περίμεναν πως και πώς
το λεωφορείο να φτάσει  έξω από το δημαρχείο
Μάνδρας-Ειδυλλίας και να επιβιβαστούν για να
ξεκινήσουν το κατασκηνωτικό τους πρόγραμμα!!! 

Με πρωτοβουλία και πόρους της δημοτικής
αρχής τα παιδιά φιλοξενούνται όπως και πέρσυ, 

στις κατασκηνώσεις στα Λουτρά Ωραίας Ελένης
με μηδενικό κόστος. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου Μάν-
δρας-Ειδυλλίας  Γ Δρίκου, «Και την περασμένη
χρονιά, χαρίσαμε χαρούμενες διακοπές και
ξέγνοιαστες στιγμές σε 150 παιδιά του δήμου, ηλι-
κίας 6 έως 14 ετών.

Και φέτος πράττουμε το ίδιο. 
Είναι παιδιά που τα ασφαλιστικά ταμεία δεν

παρέχουν κατασκηνωτικό πρόγραμμα και επίδο-
μα. 

Εμείς ως δημοτική αρχή είχαμε το χρέος να στα-
θούμε αρωγοί σε αυτά τα παιδιά, αφού στοχεύου-
με στη χαρά, στην ψυχαγωγία και στην άθληση
που προσφέρουν οι διακοπές στις κατασκηνώ-
σεις». 

Λίγο μετά το τέλος των δηλώσεων του, ενώ ο
δήμαρχος διαβεβαίωσε ότι θα συνεχιστεί και του
χρόνου το κατασκηνωτικό πρόγραμμα για όσα
παιδιά δεν πρόλαβαν φέτος να δηλώσουν συμμε-
τοχή.

ΣΤΙΣ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ορκωμοσία Δημάρχου,
και Δημοτικών 

Συμβούλων 
Δήμου  Φυλής

Ανακοινώνεται ότι η  τελετή ορκωμοσίας της
νέας Διοίκησης του Δήμου Φυλής (Δημάρχου,
Δημοτικών Συμβούλων, Τοπικών Συμβούλων
Δημοτικών Κοινοτήτων), που αναδείχθηκε
από τις Δημοτικές Εκλογές της 18ης και 25ης
Μαΐου 2014, θα πραγματοποιηθεί  χοροστα-
τούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη
Ιλίου, Αχαρνών και  Πετρουπόλεως κ.κ. Αθη-
ναγόρα, την Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014
και ώρα 19:30, στο Δημαρχείο Φυλής (Δημοτι-
κό Κατάστημα  Άνω Λιοσίων,  αίθουσα Μελίνα
Μερκούρη). 

Χρήστος Σπ. Παππούς  
νεοεκλεγέντας Δήμαρχος Δήμου  Φυλής                      

Αναχώρησαν για την δωρεάν κατασκήνωση
στην Κόρινθο δεκάδες παιδιά από τη Μάνδρα 
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Με μεγαλοπρέπεια γιόρτασαν 
την Μεταμόρφωση του 
Σωτήρος στα Βίλια 
Την Τρίτη 5 Αυγούστου τα Βίλια  γιόρτασαν  με την πρέπουσα Λαμπρό-

τητα την γιορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος και ο Ιερός Ναός της
περιοχής, είχε την τιμητική του.

Πλήθος πιστών κατέκλυσε τον Ναό στον βραδινό Εσπερινό  και στην
σημερινή  Θεία Λειτουργία ανήμερα της εορτής ενώ πάρα πολλοί ήταν
αυτοί που ακολουθησαν την περιφορά της εικόνας στους δρόμους του
χωριού, όπου έγιναν πολλές δεήσεις.

Φυσικά δεν έλειψε και  το γνωστό πανηγύρι στους γύρω δρόμους του
Ιερού Ναού, όπου οι κάτοικοι γλέντησαν με την καρδιά τους, έως τις
πρώτες πρωινές ώρες!

Οι επιχειρηματικές προοπτικές 
για το υπόλοιπο του έτους.

Frigoglass: Πτώση 14% 
στις πωλήσεις το α΄ εξάμηνο

Ζημίες 39,4 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Frigoglass ΦΡΙΓΟ -3,85% το α΄ εξάμηνο του
2014 έναντι κερδών 9,8 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση. Οι πωλήσεις της ανήλθαν στα 270 εκατ. καταγράφοντας

πτώση 312,9 εκατ.
Tα ΕΒΙΤDA της εταιρίας υποχώρησαν 23,2% και ανήλθαν στα 36,56 εκατ. ευρώ.
Αν εξαιρεθούν οι δαπάνες αναδιάρθρωσης και οι έκτακτες δαπάνες η Frigoglass

ΦΡΙΓΟ -3,85% σημείωσε ζημίες 3,3 εκατ. το α΄ εξάμηνο.
Αναλυτικότερα, η Frigoglass ΦΡΙΓΟ -3,85% SAIC ανακοίνωσε σήμερα τα ελεγμένα

οικονομικά της αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2014 (έως την 30ή Ιουνίου
2014).

Τα κυριότερα στοιχεία των αποτελεσμάτων του δευτέρου τριμήνου 2014:
-Πτώση €29 εκατ. ή 21% στις πωλήσεις του κλάδου επαγγελματικής ψύξης, λόγω

κυρίως των δυσμενών συνθηκών στις αγορές της Ουκρανίας, της Τουρκίας και της
Αφρικής καθώς και της προσωρινής διακοπής λειτουργίας του εργοστασίου στην Ινδία
μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

-Σταθερό περιθώριο μικτού κέρδους στον κλάδο επαγγελματικής ψύξης, ωστόσο η
χαμηλότερη απορρόφηση λειτουργικών εξόδων λόγω του χαμηλού όγκου επηρέασε το
περιθώριο EBITDA.

-Αύξηση των πωλήσεων στον κλάδο υαλουργίας κατά περίπου 8%, κυρίως λόγω των
αυξημένων πωλήσεων στη Νιγηρία και παρά την αρνητική επίδραση των συναλλαγ-
ματικών ισοτιμιών.

-Επαρκής απορρόφηση των πάγιων εξόδων, αλλά μικρότερο περιθώριο EBITDA
στον κλάδο υαλουργίας εξαιτίας των αδύναμων αποτελεσμάτων του Jebel Ali.

-Έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο μείωσης των αποθεμάτων (-18% από έτος σε έτος).
- Δαπάνες αναδιάρθρωσης ύψους €36 εκατ. από την ενσωμάτωση της παραγωγής

του εργοστασίου στην Τουρκία κι εκείνου της Ρουμανίας.

Ο κύριος Torsten Tuerling, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass ΦΡΙΓΟ -3,85%,
σχολίασε:

"Η μεγάλη συρρίκνωση των πωλήσεων στον κλάδο της επαγγελματικής ψύξης στη
διάρκεια του τριμήνου οφείλεται στην κατάρρευση των πωλήσεων στην Ουκρανία, στην
απότομη πτώση των πωλήσεων στην Τουρκία, στη μείωση των πωλήσεων στην Αφρι-
κή και στις επιπτώσεις της προσωρινής διακοπής λειτουργίας του εργοστασίου στην
Ινδία λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε εκεί. 

Ο χαμηλότερος όγκος πωλήσεων και η αντίστοιχη μικρότερη δυνατότητα απορρόφη-
σης των πάγιων εξόδων μείωσαν τα περιθώρια κέρδους στο τρίμηνο, παρά τη προ-
σήλωσή μας στη βελτίωση της αποδοτικότητας.

Η συνεχής πίεση στις πωλήσεις του κλάδου επαγγελματικής ψύξης στο τρίμηνο επι-
βεβαίωσε την ορθότητα της απόφασης για μείωση της παραγωγικής μας βάσης. Μετά
την πρόσφατη ανακοίνωση της ενοποίησης της παραγωγής επαγγελματικών ψυγείων
του εργοστασίου μας στην Τουρκία με αυτό της Ρουμανίας, βελτιώνουμε σημαντικά την
κοστολογική μας δομή, ενισχύοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότη-
τά μας. 

Οι έκτακτες δαπάνες αναδιάρθρωσης ύψους €36 εκατ. που αναγνωρίστηκαν στη
διάρκεια του τριμήνου αναμένουμε να επιφέρουν μείωση κόστους περίπου €7 εκατ. σε
ετησιοποιημένη βάση.

Στον κλάδο της υαλουργίας καταγράφηκε αύξηση των πωλήσεων της τάξης του 8,3%,
κυρίως λόγω της μεγάλης ζήτησης στη Νιγηρία. Για το υπόλοιπο του έτους, αναμένου-
με να συνεχιστούν οι ισχυρές επιδόσεις στον συγκεκριμένο κλάδο. Στον κλάδο της
επαγγελματικής ψύξης αναμένουμε τη διατήρηση της μεταβλητότητας των συνθηκών
της αγοράς. Είμαστε προσηλωμένοι στην επιτυχημένη υλοποίηση έργων αποδοτικό-
τητας και προετοιμάζουμε τα θεμελιώδη για την επιστροφή σε κερδοφόρα ανάπτυξη".

Επιχειρηματική προοπτική

Για το δεύτερο εξάμηνο του έτους αναμένουμε οι δυσχερείς συνθήκες στις αναδυόμε-
νες αγορές να συνεχιστούν. Επίσης, παραμένουμε επιφυλακτικοί ως προς τις προο-
πτικές της Ρωσίας. Στον κλάδο υαλουργίας αναμένουμε να συνεχιστεί η ανοδική
πορεία των πωλήσεων και στη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου, καθώς οι συνθήκες
στην κύρια αγορά της Νιγηρίας εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά ευνοϊκές.

Για να ανακτήσουμε την κερδοφορία εν μέσω του ευμετάβλητου περιβάλλοντος της
αγοράς, υλοποιούμε σημαντικά μέτρα για την αναδιάρθρωση της παραγωγικής μας
βάσης και για την ενίσχυση των επιδόσεων των ζημιογόνων δραστηριοτήτων μας. Μετά
το κλείσιμο του εργοστασίου μας στις Η.Π.Α. στις αρχές του έτους, προχωράμε στη
ενσωμάτωση του όγκου παραγωγής του εργοστασίου στην Τουρκία με εκείνου στη
Ρουμανία. Με τα μέτρα αυτά, θα βελτιωθεί σημαντικά η δυνατότητα απορρόφησης των
γενικών εξόδων, θα δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας και θα μειωθεί η πολυπλοκό-
τητα που σχετίζεται με την παραγωγική βάση μας στην Ευρώπη. Από την ενσωμάτω-
ση αυτή αναμένουμε εξοικονόμηση προ φόρων ύψους περίπου €7 εκατ., σε ετήσια
βάση, από το 2015 και εξής.

Με στόχο την επιστροφή της κερδοφόρου ανάπτυξης στο κλάδο επαγγελματικής
ψύξης, για το 2015 ετοιμάζουμε την εμπορική κυκλοφορία μιας πρωτοποριακής σειράς
επαγγελματικών ψυγείων που θα θέσουν νέα πρότυπα αναφοράς όσον αφορά την
προβολή και την τοποθέτηση των προϊόντων στα ψυγεία, την ενεργειακή βελτιστοποί-
ηση και τη βιωσιμότητα. Επιπλέον, υλοποιήσαμε επιτυχώς το πιλοτικό στάδιο μίας
πρωτοπόρας ολοκληρωμένης υπηρεσίας εξυπηρέτησης (service) των πελατών μας, η
οποία αναμένεται να δημιουργήσει πρόσθετες ροές εσόδων σε όλη την Ευρώπη από
το 2015.

Είμαστε αποφασισμένοι να ολοκληρώσουμε επιτυχώς τις αλλαγές που έχουμε δρο-
μολογήσει.Με την ολοκλήρωσή τους, θα είμαστε σε θέση να ενδυναμώσουμε το επιχει-
ρηματικό μας μοντέλο, να ενισχύσουμε τη δημιουργία αξίας και να βελτιώσουμε σημα-
ντικά τις ταμειακές ροές σε όλες τις συνθήκες της αγοράς.
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

Σέντρα 28 Αυγούστου!
στην Football League
Το τριήμερο 28-30 Αυγούστου ρίχνονται στη μάχη του
Κυπέλλου οι ομάδες της Football League.
Στις 28 Αυγούστου ξεκινούν οι υποχρεώσεις των ομάδων
της Football League για το Κύπελλο Ελλάδος. Συγκεκριμέ-
να, οι 28 ΠΑΕ θα δώσουν διπλούς αγώνες το τριήμερο
28,29,30 Αυγούστου, ενώ οι επαναληπτικοί θα διεξαχθούν
στις 12,13,14 Σεπτεμβρίου.
Οι ομάδες έχουν προθεσμία να δηλώσουν συμμετοχή έως
τις 4 Αυγούστου και το παράβολο για τις ΠΑΕ της Football
League είναι 3.000 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ο τρόπος διεξαγωγής:
1η φάση
Θα λάβουν μέρος οι είκοσι οχτώ (28) ομάδες της (Football
League). Η κλήρωση θα διεξαχθεί ανά όμιλο. Θα διεξαχθούν
δεκατέσσερις (14) διπλοί
(εντός και εκτός έδρας) αγώνες.
Οι δεκατέσσερις (14) νικήτριες ομάδες που θα προκύψουν
από τους αγώνες της 1ης φάσης θα προκριθούν στην 2η
Φάση.
Η κλήρωση των αγώνων της 1ης φάσης θα διεξαχθεί στις
18.08.2014 και οι αγώνες στις 28,29,30.08.2014 και στις
12,13,14.09.2014
2η φάση
Θα λάβουν μέρος οι δεκατέσσερις (14) ομάδες που θα προ-
κύψουν από την 1η φάση και οι δεκαοχτώ (18) ομάδες της
Super League (σύνολο 32 ομάδες). Οι αγώνες θα διεξα-
χθούν με το σύστημα των ομίλων.
Οι τριάντα δύο (32) ομάδες θα συγκροτήσουν οχτώ ομίλους 

και ο κάθε όμιλος θα αποτελείται από τέσσερις (4) ομάδες. 
Οι αγώνες των ομίλων (μονοί αγώνες ) θα διεξαχθούν σε
πρωτάθλημα τριών (3) αγωνιστικών ημερών.
Η κλήρωση των αγώνων της 2ης φάσης θα διεξαχθεί ως
εξής:
Στην πρώτη κληρωτίδα θα τοποθετηθούν οι ομάδες της
Super League που κατατάχτηκαν στη λήξη της κανονικής
περιόδου του πρωταθλήματος 2013-2014 στις θέσεις ένα
έως οχτώ (1 έως 8).
Οι ομάδες αυτές θα πάρουν όλες τον αριθμό ένα (1).
Στη δεύτερη κληρωτίδα θα τοποθετηθούν οι ομάδες της
Super League που κατατάχτηκαν στη λήξη της κανονικής
περιόδου του πρωταθλήματος 2013-2014 στις θέσεις εννιά
έως δεκαέξι (9 έως 16)
Oι ομάδες αυτές θα πάρουν τον αριθμό δύο (2)
Στην τρίτη κληρωτίδα θα τοποθετηθούν οι δύο (2) ομάδες
της Super League, που προβιβάσθηκαν από την Β΄ Εθνική
κατηγορία στην Α΄ Εθνική κατηγορία την περίοδο 2013-
2014 και έξι (6) της Football League, που θα προκύψουν,
κατόπιν κλήρωσης, από τις ομάδες της Football League
που προκρίθηκαν από την πρώτη φάση.
Oι ομάδες θα πάρουν τον αριθμό τρία (3).
Στην τέταρτη κληρωτίδα θα τοποθετηθούν οι οχτώ (8) υπό-
λοιπες ομάδες της F.L. που προκρίθηκαν από την πρώτη
φάση.
Oι ομάδες θα πάρουν τον αριθμό τέσσερα (4).
Οι οχτώ (8) όμιλοι θα συγκροτηθούν με μία ομάδα από κάθε
μία από τις τέσσερις κατηγορίες.
Η συγκρότηση θα ξεκινήσει από την τέταρτη κατηγορία και
θα ολοκληρωθεί, προχωρώντας ανά κατηγορία, με τις ομά-
δες της πρώτης κατηγορίας. 
Προκρίνονται στην επόμενη φάση οι δύο πρώτες ομάδες
της τελικής κατάταξης κάθε ομίλου.

Στις 29/8 η κλήρωση του 
Κυπέλλου Γ Έθνικής

Στις 28/9 θα κάνει σέντρα το Κύπελλο Γ’ Εθνικής στο οποίο
θα πάρει μέρος και ο Κισσαμικός, με την κλήρωση να γίνεται
στις 29 Αυγούστου.

Όλοι οι αγώνες θα είναι νοκ άουτ, ενώ σε αντίθεση με πέρυ-
σι, μόνο οι πρώτες δύο αγωνιστικές θα διεξαχθούν Κυριακή,
ενώ οι υπόλοιπες Τετάρτη. Ο τελικός θα διεξαχθεί στις
22/3/2015 σε έδρα που ορίσει η Επιτροπή Κυπέλλου, ανάλο-
γα με τους δύο φιναλίστ.

Μετά το τέλος της 1ης φάσεις θα διεξαχθεί κλήρωση για τη
2η φάση του θεσμού τη Δευτέρα 15.12.2014 και οι αγώνες θα
διεξαχθούν την Τετάρτη 14.01.2015.

Αναλυτικά η προκήρυξη:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ των Αγώνων του Κυπέλλου της Γ΄ Εθνικής

Ερασιτεχνικής Κατηγορίας περιόδου 2014-2015
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε

υπ΄ όψη της:
1. Το Καταστατικό της
2. Τις διατάξεις των Κανονισμών της
3. Την από 30.07.2014 (Νο 27) απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου της Ε.Π.Ο.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
τη διοργάνωση των αγώνων του Κυπέλλου της Γ΄ Εθνικής

Ερασιτεχνικής Κατηγορίας περιόδου  2014-2015.

Άρθρο 1: Προκήρυξη / Αρμοδιότητα
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης

μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως διοργανώτριας, και των Ομάδων που
μετέχουν στο Κύπελλο της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγο-
ρίας.

Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς
καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση στην Ε.Π.Ο. της Δήλωσης
Συμμετοχής της Ομάδας.

Αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται δεκτή
και οδηγεί στην επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών
ποινών.

Η αρμοδιότητα διεξαγωγής των αγώνων του Κυπέλλου της
Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας ανήκει στην Επιτροπή
Κυπέλλου ( εφεξής « η Επιτροπή») της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 2. Διατάξεις διεξαγωγής
Όλοι οι αγώνες του Κυπέλλου της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής

κατηγορίας διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. των Κανόνων Παιχνιδιού, που ισχύουν διεθνώς και ορίζο-

νται από το Διεθνές Συμβούλιο της F.I.F.A.,
β. των Κανονισμών της Ε.Π.Ο

γ. των αποφάσεων του Δ.Σ της Ε.Π.Ο. που ρυθμίζουν ή θα
ρυθμίζουν ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από την
παρούσα.

Άρθρο 3:  Δήλωση Συμμετοχής / Έναρξη
Στους αγώνες Κυπέλλου Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγο-

ρίας συμμετέχουν, υποχρεωτικά, όλες οι ομάδες της Γ΄ Εθνι-
κής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας.

Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην
Ε.Π.Ο., έως την Δευτέρα 25  Αυγούστου 2014 και ώρα 14.00,
Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που θα γίνει γνωστό
στις ομάδες, μέσω δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα της Ομο-
σπονδίας.

Η Δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό παράβο-
λο των τριακοσίων (300) ευρώ.

Μαζί με τη  Δήλωση Συμμετοχής θα κατατίθεται στην Ε.Π.Ο.
το Συνυποσχετικό Διαιτησίας / Δήλωση υπογεγραμμένη από
τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου/Ομάδας περί της
αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυ-
κλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και
Ε.Π.Ο.  (Άρθρο 2, παρ. 3Α, εδ ιγ του Καταστατικού Ε.Π.Ο.),
νόμιμα επικυρωμένη.

Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας
καμία Δήλωση Συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή.

Ομάδες, που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υπο-
χρεώσεις τους, προς την Ε.Π.Ο. και τις Ενώσεις που ανήκουν,
μέχρι την ημέρα της πρώτης κλήρωσης, θεωρείται ότι δεν
υπέβαλλαν Δήλωση Συμμετοχής.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία Ομάδες που δικαιούνται
συμμετοχής στο Κύπελλο της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατη-
γορίας , δεν λάβουν μέρος η Ε.Π.Ο,. διατηρεί το δικαίωμα να
τροποποιήσει ανάλογα το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων.

Ως ημερομηνία έναρξής των αγώνων ορίζεται η Κυριακή 28
Σεπτεμβρίου 2014.

Γ.ΒΑΖΑΚΑΣ: <<ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟ ΤΟΓ.ΒΑΖΑΚΑΣ: <<ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟ ΤΟ
ΝΕΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ>>ΝΕΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ>>

Ο προπονητής του Αχαρναϊκού Γιώργος
Βαζάκας εμφανίστηκε ικανοποιημένος
από την εξέλιξη της προετοιμασίας.  Ο
ίδιος  αναφέρθηκε στις συνθήκες που έχει
συναντήσει η σποστολή των Πρασίνων
στον Βώλακα Δράμας, ενώ μίλησε και για
το νέο πρωτάθλημα της Football League.

Ο εν λόγω τεχνικός  χαρακτήρισε άρι-
στες τις συνθήκες στο προπονητικό
κέντρο που έχει καταλύσει ο Αχαρναϊκός
για την πραγματοποίηση του βασικού
σταδίου προετοιμασίας. 

Σε ότι αφορά το επόμενο πρωτάθλημα,
τόνισε πως θα είναι ακριβώς το αντίθετο

από αυτό που ολοκληρώθηκε τον Μάιο. Έτσι, ενώ χαρακτήρισε σχετικά χαλαρό το περσινό που
τελείωσε από τον Απρίλιο, τόνισε πως το επόμενο θα είναι σκληρό και απαιτητικό, από τη στιγμή που
οι μισές ομάδες της κατηγορίας μπορούν να υποβιβαστούν στη Γ' Εθνική.

A.O ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 12
ΜΑΓΟΥΛΑ – Τ.Κ 19018
ΤΗΛ. 210-5558056

Σας γνωρίζουμε ότι μετά τις αρχαιρεσίες της
4/8/2014, ήρθε σε σώμα το νέο διοικητικό
συμβούλιο του σωματείου μας, όπως
παρουσιάζεται παρακάτω:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :      ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΥΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΑΝΤ/ΔΡΟΣ:        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ:        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ :           ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΥΠΙΤΣΙΔΗΣ
ΓΕΝ.ΑΡΧΗΓΟΣ:  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
ΓΕΝ ΕΦΟΡΟΣ:     ΑΝΕΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΝ ΕΦΟΡΟΣ Β:  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚ:   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
ΥΠΕΥΘ.ΑΚΑΔ:    ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΥΠΕΥΘ. ΑΚΑΔ:   ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΡΗΓΟΣ
ΥΠΕΥΘ.ΑΚΑΚ.:   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΙΣ:    ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΙΧΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
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ΣOK ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 
Ομαδικός βιασμός 
παιδιού από πέντε έφηβους

Σοκ στη Βρετανία όπου 5 αγόρια συνελή-
φθησαν και κατηγορούνται για τον ομαδικό
βιασμό ενός παιδιού, κάτω των 13 ετών
Σύμφωνα με την αστυνομία του West

Yorkshire τα πέντε αγόρια, ηλικίας 13 και
14 ετών, βίασαν το παιδί (του οποίου δεν
διευκρινίζεται ούτε η ηλικία, ούτε το φύλο)
στην περιοχή του Calderdale, τον Ιούλιο
του 2013.
Μάλιστα, όπως αναφέρει η Mirror, ο βια-

σμός επαναλήφθηκε και δεύτερη φορά.
Τα αγόρια θα οδηγηθούν ενώπιον του

δικαστηρίου στις 20 Αυγούστου για την
φρικτή πράξη.

ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ--  ΚΚΟΟΣΣΜΜΟΟΣΣ
Στον αέρα η παράτασηΣτον αέρα η παράταση
της εκεχειρίας στη Γάζατης εκεχειρίας στη Γάζα
Παράταση της τριήμερης εκεχειρίας, που τέθηκε σε ισχύ

την Τρίτη, προσφέρει το Ισραήλ, καθώς συνεχίζονται οι δια-
πραγματεύσεις στο Κάιρο. Ωστόσο η Χαμάς για την ώρα
δεν έχει συμφωνήσει.

Ανώτερος αξιωματούχος του παλαιστινιακού κινήματος
Χαμάς δήλωσε το βράδυ της Τρίτης, ότι δεν υπάρχει συμ-
φωνία μεταξύ των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων για την
παράταση της τριήμερης εκεχειρίας. “Δεν υπάρχει συμφω-
νία για την παράταση της εκεχειρίας”, έγραψε ο Μούσα
Αμπού Μάρζουκ στον λογαριασμό του στο Twitter.

Λίγο νωρίτερα ένας Ισραηλινός αξιωματούχος, ο οποίος
μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, είχε δηλώσει ότι
το Ισραήλ είναι έτοιμο να παρατείνει την τριήμερη εκεχειρία
πέραν της προθεσμίας της Παρασκευής. Επιπλέον μια
ισραηλινή αντιπροσωπεία εστάλη πίσω στο Κάιρο για να
συνεχιστούν οι συνομιλίες μέσω των Αιγύπτιων διαπραγ-
ματευτών.

Την υποστήριξή του στις προσπάθειες της Αιγύπτου
ώστε να επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη κατάπαυση του
πυρός στη Γάζα, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, Μπα-
ράκ Ομπάμα, ενώ δήλωσε πως είναι σημαντικό και οι δύο
πλευρές να τηρήσουν την προσωρινή εκεχειρία διάρκειας
72 ωρών.

Να τερματιστεί “ο αέναος κύκλος των δεινών” στη Λωρίδα
της Γάζας, ζήτησε χθες ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ
Μπαν Κι-Μουν, σε ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέ-
λευσης των Ηνωμένων Εθνών. «Πρέπει να συνεχίσουμε
με αυτό τον τρόπο: να χτίζουμε, να καταστρέφουμε και στη
συνέχει να χτίζουμε και πάλι;», διερωτήθηκε. 

«Θα ανοικοδομήσουμε τη Γάζα, όμως αυτή θα πρέπει να 

είναι η τελευταία φορά, αυτό πρέπει να σταματήσει»,
πρόσθεσε ο Μπαν. Ο Μπαν επανέλαβε ότι η εκεχειρία των
72 ωρών που είναι σε ισχύ θα πρέπει να οδηγήσει σε μια
«μόνιμη εκεχειρία» και σε διαπραγματεύσεις για τη διευθέ-
τηση «των υποκείμενων αιτιών» της σύγκρουσης. Πρέπει
συγκεκριμένα, σημείωσε ο ίδιος, «να αρθεί ο αποκλεισμός
(της Γάζας) και να τεθεί και πάλι η Γάζα υπό μια ενωμένη
παλαιστινιακή κυβέρνηση που θα προσχωρήσει στις
δεσμεύσεις της ΟΑΠ».

Πρέπει επίσης να ανοικοδομηθεί ο παλαιστινιακός θύλα-
κας, «ένα τεράστιο έργο στα ερείπια της Γάζας όπου σπί-
τια, σχολεία και νοσοκομεία έχουν καταστραφεί ή υποστεί
ζημιές». «Η εκεχειρία έχει ένα κόστος δυσβάσταχτο», εκτί-
μησε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ. Παράλληλα ο ίδιος
κατήγγειλε τις επιθέσεις εναντίον τριών σχολείων του ΟΗΕ
στα οποία είχαν αναζητήσει καταφύγιο παλαιστίνιοι πρό-
σφυγες, χαρακτηρίζοντάς τις «σκανδαλώδεις, απαράδεκτες
και αδικαιολόγητες».

Από την άλλη πλευρά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός
Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε εκ νέου δήλωσε χθες
τη Χαμάς λέγοντας πως είναι «υπεύθυνη» για τα δεινά στη
Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από σχεδόν ένα μήνα στρατιωτι-
κών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα. «Η Χαμάς
είναι η υπεύθυνη για την καταστροφή και τους θανάτους»
στη Λωρίδα της Γάζας, είπε ο Νετανιάχου μιλώντας στους
δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το 90% των νεκρών αυτής της
σύγκρουσης» θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, αν η
Χαμάς είχε αποδεχθεί νωρίτερα την αιγυπτιακή πρόταση
για εκεχειρία. «Η τραγωδία στη Γάζα είναι ότι κυβερνάται
από τη Χαμάς», δήλωσε ακόμα ο Νετανιάχου και χαρακτή-
ρισε “δικαιολογημένη” την επιχείρηση του ισραηλινού στρα-
τού στη Γάζα και “ανάλογη” με την απειλή, όπως είπε, που
αποτελεί το παλαιστινιακό κίνημα της Χαμάς.

Έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Υγείας για τον ιό Έμπολα
Οδηγίες από τους επιστήμονες

Ηχώρα μας εμφανίζει χαμηλό βαθμό επικινδυνότητας σε ότι αφορά τον κίνδυνο εισόδου του ιού
Έμπολα, εκτιμά το ΚΕΕΛΠΝΟ, αλλά κρίνεται σκόπιμο να αυστηροποιηθούν οι ταξιδιωτικές οδη-
γίες προς τον γενικό πληθυσμό, να ενισχυθεί το επίπεδο ετοιμότητας στις πύλες εισόδου της

χώρας, ειδικότερα σε ότι αφορά το μεταναστευτικό πληθυσμό και τέλος να επαναπροσδιορισθεί λεπτομε-
ρώς ο σχεδιασμός διαχείρισης ενδεχόμενου ύποπτου περιστατικού. Τα παραπάνω διαπιστώθηκαν σε
έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Υγείας, με τη συμμετοχή στελεχών απο τη Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγεί-
ας, το ΚΕΕΛΠΝΟ και το ΕΚΕΠΥ.

Οι επιστήμονες συζήτησαν όλα τα ενδεχόμενα σε περίπτωση με εμφάνισης ύποπτου περιστατικού
αιμορραγικού πυρετού από τον ιό Ebola, ενώ αναμένουν επικαιροποιημένες οδηγίες, ύστερα από έκτα-
κτη τριήμερη σύσκεψη του ΠΟΥ, στη Γενεύη. Κατέγραψαν τρεις συγκεκριμένες συστάσεις τις οποίες
δημοσιοποιούν στους πολίτες και στους εμπλεκόμενους φορείς.

Σύμφωνα με αυτές:
Α) ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΚΑΤ΄ΑΡΧΗΝ, ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΙ Η΄ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΥΝ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Δ. ΑΦΡΙΚΗΣ,ΟΠΩΣ ΓΟΥΙΝΕΑ,

ΛΙΒΕΡΙΑ, ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ και ΝΙΓΗΡΙΑ Ν΄ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟΣ ΛΟΓΟΣ.
Σε περίπτωση που θεωρηθεί ανέφικτη αυτή η επιλογή, θα πρέπει να λαμβάνονται αυστηρά μέτρα προφύλαξης στη χώρα προορισμού για την αποφυγή μόλυνσης από

τον ιό, βάσει των λεπτομερών υποδείξεων του ΚΕΕΛΠΝΟ:
Αποφυγή επαφής με οποιουδήποτε τύπου βιολογικό υλικό (ιστούς , αίμα, σπέρμα, σάλιο κλπ),και μολυσμένα αντικείμενα , προφυλαγμένη σεξουαλική επαφή, αποφυγή

κατανάλωσης κρέατος αγρίων ζώων, κλπ.
Ο ιός είναι μολυσματικός μόνο από άτομα που έχουν εμφανίσει ήδη πυρετό, η επώαση διαρκεί από 2 έως 21 μέρες, και μπορεί να μεταδοθεί και από ιστούς νεκρών

σωμάτων, όπως και από άγρια ζώα.
Β) Στις πύλες εισόδου της χώρας, ειδικότερα σε αεροδρόμια, αεροπορικές εταιρείες που συνδέουν τη χώρα μας με τις προαναφερόμενες ύποπτες χώρες επιδημίας, ειδικά

μέτρα προφύλαξης (ενημέρωση ,παρακολούθηση, απομόνωση σε περίπτωση εμφάνισης πυρετού κλπ),θα πρέπει να ληφθούν από τα πληρώματα,(αεροπλάνων ή πλοί-
ων), στη βάση των λεπτομερών υποδείξεων των εγκυκλίων των Υγειονομικών Αρχών (ΚΕΕΛΠΝΟ,ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ,ΕΚΕΠΥ).

Σε ότι αφορά την ενημέρωση και διαχείριση ύποπτων περιστατικών επιβατών που μπορεί να εισέρχονται με πυρετό ή /και άλλα συμπτώματα στη χώρα έχει καταρτισθεί
λεπτομερής σχεδιασμός, για τις οδηγίες ατομικών και συλλογικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του ιού (ΚΕΕΛΠΝΟ) , μεταφοράς μέσω ΕΚΑΒ, παρακολούθησης και κλινι-
κής αντιμετώπισης σε Νοσοκομειακές Μονάδες Ειδικών Προδιαγραφών (ΕΚΕΠΥ).

Γ) Επισημαίνουμε τέλος, ότι σε ότι αφορά τον μεταναστευτικό πληθυσμό, για τους μεν ήδη φιλοξενούμενους σε Κέντρα Υποδοχής η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, για τους
παράνομα εισερχόμενους στη χώρα το ποσοστό αφίξεων από τις «ύποπτες» χώρες είναι από απειροελάχιστο έως μηδενικό, εφόσον το ΕΚΕΠΥ έχει καταγράψει μόνο 1
μετανάστη σε 6.500 πρόσφατες αφίξεις. Σε κάθε περίπτωση όμως οι αρμόδιες αρχές υποδοχής (Λιμενικό , Υγειονομικές Μονάδες, Τοπική Αυτοδιοίκηση κλπ), έχουν ήδη
ενημερωθεί μέσω συστηματικών οδηγιών από το ΚΕΕΛΠΝΟ και το Υπουργείο Υγείας.
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ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΑΔΑ
Πάγωσαν χιλιάδες
επιστροφές φόρου

Χωρίς επιστροφή φόρου έχουν μείνει χιλιάδες ιδιοκτήτες
ακινήτων, εξαιτίας της εντολής που έχει δοθεί στις εφορίες
να «παγώσουν» όλες οι επιστροφές, μέχρι να πληρωθεί
ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργείο Οικονομικών
ενεργοποίησε παλαιότερη εγκύκλιο, η οποία προβλέπει
ότι για να πιστωθεί η επιστροφή στους δικαιούχους, θα
πρέπει να είναι φορολογικά ενήμεροι. Ομως από τη στιγ-

μή που εκκρεμεί η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ, δεν μπορεί να
δοθεί ενημερότητα, άρα ούτε και να πιστωθεί η επιστρο-
φή του φόρου.

Οπως αναφέρουν εφοριακοί, η εντολή για πάγωμα των
επιστροφών είχε δοθεί άτυπα πριν από τη βεβαίωση του
ΕΝΦΙΑ, ώστε με την ανάρτηση των εκκαθαριστικών του
ΕΝΦΙΑ στο TAXIS να μπλοκαριστούν αυτόματα οι επι-
στροφές όλων των φορολογούμενων.

Ωστόσο, αν και ο φορολογούμενος δικαιούται να ζητήσει
συμψηφισμό της οφειλής του με την οφειλή του Δημοσίου
προς αυτόν, οι ΔΟΥ δεν προχωρούν σε συμψηφισμούς
εάν η επιστροφή δεν καλύπτει το συνολική οφειλή του
ΕΝΦΙΑ.

Μητσοτάκης: Η χαμηλή βαθμολογία δεν συνδέεται με απολύσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

Δεν υπάρχει για την ελληνική κυβέρνηση κανένας δεσμευτικός στόχος υποχρεωτικών απολύσεων πέραν του
2014 υπογράμμισε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα
ότι η τοποθέτηση δημόσιων υπάλληλων στη χαμηλότερη βαθμολογική κλίμακα δεν συνδέεται με απολύσεις, δια-
θεσιμότητα και ενδεχόμενες μισθολογικές μειώσεις.

Εισηγούμενος την τροπολογία για τον μηχανισμό αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, ο κ. Μητσοτάκης εξή-
γησε πως κατατέθηκαν συμπληρωματικές διατάξεις, οι οποίες δεν αλλάζουν τον πυρήνα του μηχανισμού. Όπως
είπε, διατηρούνται οι υποχρεωτικές ποσοστώσεις, τις οποίες επισήμανε πως η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται όχι σαν
εργαλείο τιμωρίας, αλλά ως εργαλείο βελτίωσης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων.

Ο υπουργός ανέφερε ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις καλλιεργούσαν κλίμα ότι «χρειαζόμαστε την υποχρεω-
τική ποσόστωση προκειμένου να αναζητήσουμε επιπρόσθετες δεξαμενές απολύσεων», σημειώνοντας πως αυτό
δεν υπάρχει προφανώς στις προθέσεις του υπουργείου, όπως και δεν υπάρχει πουθενά συμπληρωματικός στό-
χος υποχρεωτικών απολύσεων πέραν του 2014. 

«Δεν υπήρχε λοιπόν κανένας λόγος να ανακαλύψουμε περισσότερες κατηγορίες προς απόλυση δημόσιων
υπαλλήλων, όταν δεν υπάρχει κανείς τέτοιος δεσμευτικός στόχος για την ελληνική κυβέρνηση» είπε και διευκρί-
νισε: «Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε με το εργαλείο αυτό αξιολόγησης [μεταβατικό'] επανέλαβε ο υπουργός)
είναι να εμπεδώσουμε επιτέλους μια κουλτούρα αξιολόγησης στη δημόσια διοίκηση και να απαντήσουμε στην
πράξη στον απαράδεκτο εξισωτισμό ο οποίος επικράτησε».

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, η έννοια του καλού υπαλλήλου εξανεμίζεται όταν όλοι παίρνουν άριστα. «Δεν
είναι, όμως, όλοι καλοί και θα πρέπει να γίνεται διάκριση, όχι με σκοπό την τιμωρία αλλά τη βελτίωση» είπε και
απευθυνόμενος στην πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ -όταν ο Αλέξης Μητρόπουλος μίλησε για «στίγμα»- σημείωσε: «Δεν
υπάρχει στίγμα ανεπαρκούς. Αν κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του θα πρέπει να του επισημανθεί, και να
γίνουν προτάσεις βελτίωσης που τυποποιούνται στην τροπολογία. Πίσω από αυτήν την παρατήρηση περί στίγ-
ματος κρύβεται η νοοτροπία αυτή ακριβώς που πρέπει να πολεμήσουμε, ότι είμαστε όλοι το ίδιο και είμαστε όλοι
συνάδελφοι και τελικώς τιμωρείται ο καλός υπάλληλος που καλύπτει τον ανεπαρκή».

Κρούσματα μηνιγγίτιδας 
σε παιδική κατασκήνωση

Αναστάτωση επικρατεί από το βράδυ της Τετάρ-
της σε Παιδική Κατασκήνωση των Τρικάλων.

Σύμφωνα με το trikalanews.gr δύο παιδιά μετα-
φέρθηκαν με συμπτώματα μηνιγγίτιδας εσπευ-
σμένα στο νοσοκομείο. Πρόκειτια για 15χρονο
Τρικαλινό και 17χρονο Πολωνό.

Έπειτα από τις απαραίτητες κλινικές εξετάσεις,
επιβεβαιώθηκε ότι οι ανήλικοι έχουν προσβληθεί
από τον ιό και ειδικότερα ο ένας από ιογενή
μηνιγγίτιδα και ο άλλος από μικροβιακή.

Οι θεράποντες ιατροί χορήγησαν στα παιδιά την
απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή και νοσηλεύο-
νται σε θάλαμο της Α΄ Παθολογικής Κλινικής του
Νοσοκομείου Τρικάλων, χωρίς ωστόσο η ζωή
τους να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Τις επόμενες ημέρες η ρωσική λίστα
Συγκρατημένα αισιόδοξη η Αθήνα 
για το ρωσικό εμπάργκο

Σε κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας ολοκληρώθη-
κε η σύσκεψη στο υπουργείο Εξωτερικών με στόχο
να αξιολογηθούν οι νεότερες εξελίξεις σχετικά με τις
επιπτώσεις στις ελληνικές εξαγωγές στη Ρωσία,
μετά το εμπάργκο που επέβαλε η τελευταία απα-
ντώντας στις κυρώσεις εναντίον της.

Είμαστε σε συνεχείς επαφές με την Μόσχα, για να
έχουμε τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις, δήλωσε
ο υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος.

Τόσο οι διαβεβαιώσεις του ρώσου πρεσβευτή στην
Αθήνα, όσο και οι ιστορικοί δεσμοί Ελλάδας-
Ρωσίας, όπως δήλωσε εξερχόμενος της σύσκεψης
ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, δημι-
ουργούν αισιοδοξία για την τύχη των ελληνικών
αγροτικών προϊόντων, που εξάγονται στη Ρωσία.

Ωστόσο, έκδηλη είναι η ανησυχία των συναρμό-
διων υπουργείων, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές,
μετά την ανακοίνωση του ρώσου πρωθυπουργού,
Ντμίτρι Μεντβέντεφ, στην οποία αναφέρονται κατη-
γορίες αγροδιατροφικών προϊόντων, εν αναμονή
της εξειδικευμένης λίστας ανά χώρα και προϊόν,
που θα εκδοθεί τις επόμενες μέρες, ενδεχομένως
και αύριο, και θα δώσει απαντήσεις για τις εξαγωγές
συγκεκριμένων αγροτικών ελληνικών προϊόντων
στη Ρωσία.

Στη σύσκεψη, η οποία ήταν προγραμματισμένη
ύστερα από εκείνη του περασμένου Απριλίου, συμ-
μετείχαν οι γγ Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέ-
σεων του ΥΠΑΑΤ, Δ. Μελάς, και του υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ν. Σταθόπου-
λος, καθώς και εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων
(ΣΕΒ, ΣΒΒΕ, ΠΣΕ, ΣΕΒΕ, ΣΕΚ, ΕΒΕΑ, ΕΒΕΘ,
INCOFRUIT HELLAS, ΣΕΘ, ΣΕΒΤ, ΕΔΟΑΟ, ΣΕΟ,
ΕΚΕ, ΣΕΓ, ΟΦΑΕ, ΟΑΕΠ).

Έπιασαν εμπρηστή επ' αυτοφόρω

Τον εντόπισαν εθελοντές πυροπροστασίας, 
την ώρα που είχε ανάψει τρεις εστίες φωτιάς 

Επ' αυτοφώρω έπιασαν οι αστυνομικές αρχές έναν
31χρονο εμπρηστή στην Κεφαλονιά, στην περιοχή του
Ελίου Πρόνων, την ώρα που είχε ανάψει τρεις εστίες
φωτιάς σε δασική περιοχή. Τον δράστη εντόπισαν εθε-
λοντές ομάδας πυροπροστασίας, οι οποίοι έσπευσαν
στην περιοχή για να σβήσουν τα τρία μέτωπα. Μάλιστα
ο 31χρονος είχε απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις
αστυνομικές Αρχές.

Πάνω του βρέθηκε ένα πιστόλι, ενώ κατά την προα-
νάκριση παραδέχτηκε ότι ο ίδιος πυροδότησε τις τρεις 

φωτιές, αλλά δεν ανάφερε τα κίνητρα του. Σήμερα θα
οδηγηθεί στον εισαγγελέα με την κατηγορία του εμπρη-
σμού από πρόθεση.

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΑ EΛΤΑ
Παρατυπίες 10 εκατ. σε 
επιχορηγήσεις

Σωρεία παρατυπιών, που ξεπερνούν τα 10
εκατ. ευρώ, στις επιχορηγήσεις της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ)
κατά την περίοδο 2007-2010, αποκαλύφθηκαν
μετά από έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας
της ΕΛΑΣ. Οι παρατυπίες αφορούσαν:

• Σε ποσό ύψους 5.642.592,54 ευρώ που
εισέρρευσε στη συνδικαλιστική οργάνωση με τις
κρατήσεις/συνδρομές των εργαζόμενων στο 

πλαίσιο της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα
Διακοπών.

• Σε ποσό ύψους 2.370.472,28 ευρώ που
εισέρρευσε στο πλαίσιο υλοποίησης των όρων
των Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

• Σε ποσό ποσού 2.178.252,15 ευρώ που αφο-
ρούσε στη λειτουργία των προγραμμάτων «Δια-
κοπών» και «Παραθεριστικού Κέντρου» αντίστοι-
χα.

Επίσης, αποκαλύφθηκαν οικονομικές ατασθα-
λίες στις εκροές χρηματικών ποσών για έξοδα
κίνησης, ταξίδια, αποζημιώσεις και δαπάνες
μελών της ομοσπονδίας.

Από Αρχαία Κόρινθο μέχρι Ζευγολατιό

Στην κυκλοφορία τμήμα της εθνικής
Κορίνθου-Πατρών

Στην κυκλοφορία παραδόθηκε την Πέμπτη το πρώτο
νέο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Πάτρα,
μήκους περίπου 7 χλμ., το οποίο εκτείνεται από τον
ανακατασκευασμένο Ανισόπεδο Κόμβο Αρχαίας Κορίν-
θου μέχρι το Ζευγολατιό.

Σε ενάμιση χρόνο, τα 120 χιλιόμετρα που χωρίζουν την
Κόρινθο από την Πάτρα «θα είναι μια ώρα δρόμος» είπε
κατά την τελετή παράδοσης ο υπουργός Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων Μιχάλης Χρυσοχοΐδης,

Το έργο «οδηγεί στο σπάσιμο της απομόνωσης της
Περιφερειακής Ελλάδας» δήλωσε.

Ανακοίνωσε ακόμη ότι «τελειώνει το άγος του Μαλια-
κού» και σε λίγες εβδομάδες θα παραδοθεί πλήρως όλο
το τμήμα του Μαλιακού κόλπου.
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ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΟΤΕ 
ΑΠΟ 1/6/14 ΕΩΣ 30/9/14

ΤΗΛΕΠ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΤΗΛΕΠ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Γ. ΠΑΥΛΟΥ 10 ΤΚ 19200Γ. ΠΑΥΛΟΥ 10 ΤΚ 19200

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ  08:30 -

15:00
ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

08:30-14:00 & 17:30-21:00

ΤΛΦ 210 5562999 FAX 210 5560099
email:celefther@ote.gr

ΓΑΜΟΣ
Ο Φανουράκης Ιωάννης Νικόλαος του Μιχαήλ
και της Ευδοξίας, το γένος Αγγελή, που γεν-
νήθηκε στη Νίκαια Αττικής και κατοικεί στον
Ασπρόπυργο Αττικής, και η  Παππά Ελένη

του Γρηγορίου και της Όλγας, 
το γένος Πουμπουρίδη, που γεννήθηκε στην

Αθήνα και κατοικεί στον Ασπρόπυργο 
Αττικής, πρόκειται να έθουν σε γάμο που θα

τελεστεί στο Δημαρχείο Ασπροπύργου

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ

MSc. MSc. Πανεπιστημίου ΑθηνώνΠανεπιστημίου 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

Καλές διακοπές 
από τον εκδότη 

και τον προσωπικό της
εφημερίδας ΘΡΙΑΣΙΟ.

ΞΞααννάά  μμααζζίί   μμααςς  σσττιιςς  2266      
ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  22001144
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(18.3.13)

21.11.11

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων 
και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισμός, 

- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιαζ́εται ισογ́εια κατοικιά
60 τμ στην Ελευσιν́α, με

αυτο-́ νομη θερ́μανση. Τηλ.
επικοινω νιάς 6977680930.
(16.7.14)

Ενοικιάζεται στη Μάνδρα δια-
μέρισμα 125 τ.μ.ισόγειο σε διό-
ροφη οικοδομή, 3 κρεββατοκά-
μαρες, 2 μπάνια, ηλιακός, επι-
δαπέδια θέρμανση, ΔΕΗ &
ΕΥΔΑΠ πληρωμένα λόγω
φωτοβολταϊκών. 450€/μήνα
συζητήσημη. Τηλ:
6987165866, κος Τσάμος.
(5.5.14)(5.5.14)

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

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο διαμέρισμα 85 τμ με ηλιακό,
air condition , αυτόνομη θέρ-
μανση, θέση parking, 2 κρεβα-
τοκάμαρες, 2 wc. Τηλ:
6937050218(6.2.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο δύαρι διαμέρισμα 3ου ορό-
φου 55τμστημ οδό Φυλής πλη-
σίον εμπορικού κέντρου West
Plaza.Διαθέτει τζάκι,Air codi-
tion,ηλεκτρική κουζίνα
P i t s o s , η λ ι α κ ό
θερμοσίφωνα,αυτόνομη θέρ-
μανση και ιδιόκτητο
p a r k i n g . Χ α μ η λ ά

κοινόχρηστα.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 6932720169(10.1.14)

Ενοικιάζεται τριάρι διαμέρι-
σμα στον Ασπρόπυργο επί τησ
οδού Εθνικής Αντιστάσεως &
Καποδιστρίου,4ου ορόφου με
ηλιακό,parking.,αποθήκη,αθτό-
νομη θέρμανση,πόρτες ασφα-
λείας σε τιμή λογική.

Τηλέφωνο: 210-5577813,
6977096978(17.12)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-

πακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μαθηματικός Πανεπιστημίου

Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτι-
κού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασί-
ου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

Φιλόλογος καθηγήτρια με
πολυετή εμπειρία,παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
Γυμνασίου-Λυκείου στις περιο-
χές Ελευσίνας-Μάνδρας-
Μαγούλας.Τηλέφωνο:
6944298595(27.11.13)

Φιλόλογος καθηγήτρια κάτο-
χος μεταπτυχιακού τίτλου,με
12ετή εμπειρία μαθημάτων
θεωρητικής κατεύθυνσης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκεί-
ου.Τηλέφωνα: 210-5540847,
6932425665(19.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται κοπέλα που να γνω-

ρίζει κρέπα, σάντουιτς, καφέδες
για κατάστημα της περιοχής
του Ασπροπύργου. Τηλ επικοι-
νωνίας: 6979113414, κος
Δημήτρης (24.7.14)

·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ CNC
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επικοι-
νωνίας 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 συστά-

σεις, για πλήρη απασχόληση σε
φαρμακείο στον Ασπρόπυργο
Αττικής.Απαραίτητες γνώσεις
Η/Υ,αγγλικών και πιστοποιημέ-
νο πτυχίο βοηθού φαρμακείου.

Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .Τηλέφωνο-
Φαξ: 2105575911(έπειτα απο
τηλεφωνική συννενόηση)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει τη
φύλαξη παιδιών στην περιοχή της
Ελευσίνας. Τηλέφωνο επικοινω-
νίας: 6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμέ-
νων καθώς και τις οικιακές
εργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)

42χρονος με εμπειρία και
δίπλωμα στον χειρισμό κλαρκ
αναζητά εργασία ως χειριστής
κλαρκ ή εργάτης σε επιχείρηση
της Δυτικής Αττικής. Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6989293441
(4.4.14)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Αλ.
Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα210-5572695,
6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-5576988

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος 
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Σαλαμίνος 40,
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνα: 210-
5571472, 210-5570337. Fax:
210-5575184. Κινητά:
6979221888, 6979221885.

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρο-
μάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120
τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδο-
μήσιμος, σε τριώροφη οικοδο-
μή με πιλοτή. Πωλείται και
χωριστά, ήσυχο σημείο, τιμή
ευκαιρίας. Τηλ. 6973315768
(7.5.14)

Ζητείται κυρία, χωρίς υπο-
χρεώσεις, για διευκόλυνση

κυρίου και οικιακά.
Περιοχή Ελευσίνα. 
Τηλ.210 5542756.

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

- Αθλητικές κακώσεις 
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση 
- Παιδοορθ/κα προβλήματα 
- Θεραπεία τενοντίτιδων 

με αυτόλογους βιολογικούς 
παράγοντες PRP

Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών 
και της Κλινικής Ιπποκράτης και της Κλινικής Ιπποκράτης 

Για άνεργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ επίσκεψη με τιμολόγηση
ΕΟΠΥΥ.Χατζηδάκη 39 & Δήμητρος γωνία (έναντι Δημαρχείου Ελευσί-

νας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

16.11
.12

Χάθηκε σκυλάκι στον Ασπρόπυργο την Παραμονή 
της Αγίας Παρασκευής.

Είναι γκριφόν ημίαιμο.Ακούει στο όνομα Ρούντυ.
Φοράει μπεζ κολάρο για σκνίπες

Έχει πιο κοντό μαλλί απ’ ό,τι στην φωτογραφία.
Είναι μεγάλο σε ηλικία.

Χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή.
Όποιος το βρει να επικοινωνήσει στο 210-5571404

ή στο 6937280948 με την κα Τσίγκου
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER
ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος 
Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 

& 210 5571996

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
ΑΣΤΥΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
210 2411444
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

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

TO ΣΗΜΕΡΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟΥ ΑΤΤΙCA TV
11.00 Υγεία και

νανοτεχνολογία

12.00 Democracy
Now 

13.01 Μαγειρεύο-
ντας ελληνικά, γεμιστά

13.15 Με γνώση και
μεράκι, δίσκοι βινυλίου

13.45 Το παιδί στη
νεοελληνική τέχνη

14.00 Τηλεδώρα

15.00 Λιτόχωρο

15.30 Άρτα, χθες και
σήμερα

16.05 Υγεία και
νανοτεχνολογία

17.05 Συντροφιά μας

17.45 Παραμυθιού
αρχή, Τα ευωδιαστά
λουλούδια

18.00 Εν χορδαίς

18.30 Λόγια της
πλώρης, Κακαβιά
19.15 Χάλκη

19.30 Η ζωή είναι
ωραία

20.00 :Προσανατολι-
σμοί, Η αθέατη πλευ-
ρά της 6ης προς 7η
Σεπτεμβρίου 1955

21.00 Αλέξανδρος, ο
μεγάλος οραματιστής
της οικουμένης, Α
μέρος

21.30 Σίφνος

22.00 Εμείς οι
Έλληνες, Λαλητάδες Β
μέρος
23.30 They shoot
music

24.01 Democracy Now
(Ε)
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Αναβάλλεται
για τον
Σ ε π τ έ μ -

βριο η καταβολή
της πρώτης δόσης
του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Την αναβολή
στην καταβολή της
πρώτης δόσης του
ΕΝ.Φ.Ι.Α., κατά
ένα μήνα -
Σεπτέμβριο - ανα-
κοίνωσε ο Αντι-
πρόεδρος της
Κυβέρνησης & Πρόεδρος του
ΠΑ.ΣΟ.Κ., Ευάγγελος Βενιζέλος,
προκειμένου να διορθωθούν λάθη
και να γίνουν οι αναγκαίες προσαρ-
μογές, χωρίς επιβάρυνση και ταλαι-
πωρία των πολιτών. 

Επίσης, εξερχόμενος του Μεγά-
ρου Μαξίμου, ο κ. Βενιζέλος ανα-
κοίνωσε, ότι στις 25 Αυγούστου θα
συνέλθει σε πρώτη συνεδρίαση το
Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλη-
σης που έχει συσταθεί με πρότασή
του και στο οποίο μετέχουν όλα τα
συναρμόδια Υπουργεία και οι
παραγωγικοί φορείς, με στόχο την 

προώθηση ολοκληρωμένων πολι-
τικών που μειώνουν την ανεργία,
δημιουργούν νέες και διασφαλίζουν
υφιστάμενες θέσεις εργασίας. 

Όπως αναφέρεται στη σχετική
ανακοίνωση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., με την
ευκαιρία ο κ. Βενιζέλος εξέφρασε
την ικανοποίηση του, γιατί η Κυβέρ-
νηση επισημοποίησε τη συνέχιση
των μέτρων στήριξης των ανέργων
που είχαν ξεκινήσει εδώ και ενάμι-
ση περίπου χρόνο με «κορμό» τον
ΟΑΕΔ και «αφετηρία» τις προτά-
σεις που είχε εισηγηθεί η Κ.Ο. του
Κόμματος.

Αναβάλλεται για τον Σεπτέμβριο 
η καταβολή της πρώτης δόσης 

του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ,
ΜΕΣΩ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ “VOUCHER”

TI ETI EΙΝΑΙ ΤΟ “ΙΝΑΙ ΤΟ “VOUCHERVOUCHER” ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ” ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η Eπιδοτούμενη Eκπαίδευση Ανέργων Νέων,  ηλι-

κίας από 25 έως 29 ετών από Αδειοδοτημένους Παρόχους Κατάρτισης.
Στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των

νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην
τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της
οικονομίας. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων:
• Θεωρητική Κατάρτιση 100 ωρών
• Πρακτική Άσκηση έως 6μήνες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

σε ποιουσ απευθυνεται:

H Δράση απευθύνεται σε 30.000 ανέργους ηλικίας 25 έως 29 ετών :
• 12.000 Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ/ Πανεπιστη-

μίων Εξωτερικού, με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγ-
γελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή
το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

• 18.000 Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης (Λυκείου, ΙΕΚ) 

Επιλογή δικαιουχων - Μοριοδότηση
Οι δικαιούχοι επιλέγονται βάσει κριτηρίων, με τη μορφή μοριοδότησης. Τα κριτήρια

μοριοδότησης είναι :
• Το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό οικονομικού έτους 2014

(εισοδήματα 2013).
• Ο χρόνος ανεργίας, (μέχρι 12 μήνες και από 12 μήνες και πάνω).
• Η συμμετοχή ή όχι του ωφελούμενου σε αντίστοιχες δράσεις επιτα-

γής εισόδου στην αγορά εργασίας

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής – οφελη των ανέργων
Άνεργοι Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ( κάτοχοι δελτίου ανεργίας

σε ισχύ), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. 
• Πτυχιούχοι  ΑΕΙ / ΤΕΙ → Συνολική Αμοιβή 2.550€,
• Απόφοιτοι  δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης →

Συνολική Αμοιβή 2.280€, 

• Παρέχεται ιατροφαρμακευτική κάλυψη καθόλη την διάρκεια του προ-
γράμματος.

Οι άνεργοι δεν πρέπει να έχουν μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

Οφέλη των επιχειρήσεων
• Πλήρης απασχόληση καταρτισμένου προσωπικού σε ειδικότητες

του κλάδου, που η επιχείρηση θα επιλέξει, κατόπιν επιλογής σας, για διάστημα έως
6 μηήνες χωρίς κανένα κόστος (μισθολογικό – εργοδοτικό)

• Κάλυψη εργοδοτικών εισφορών (6μήνες * 300,00 €) για τις επιχει-
ρήσεις που θα προσλάβουν μόνιμο προσωπικό, μετά την πάροδο των 6 μηνών απα-
σχόλησης.

• Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις οι οποίες επιδο-
τούνται από άλλα προγράμματα απασχόλησης, χωρίς κανένα περιορισμό.

ΓΙΑΤΙ επιλέγεις το Κέντρο δια βιου Μάθησης  «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.»:
To KEK «To KEK «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.» » με αποδεδειγμένη, 19ετή εμπειρία σε παροχή υπημε αποδεδειγμένη, 19ετή εμπειρία σε παροχή υπη--

ρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, παρέχει στους δικαιούχους ρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, παρέχει στους δικαιούχους VOUCHER:VOUCHER:
• Άμεση ενημέρωση για τα αποτελέσματα →Απαιτείται ο αριθμός

Κ.Υ.Α.Σ. ή  η κάρτα Ανεργίας .
• Εκπαίδευση σε σύγχρονες ειδικότητες, από εξειδικευμένους επιστή-

μονες οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. .
• Τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας με στόχο την απόκτηση εργασιακής

εμπειρίας, συνδεδεμένες με τις ανάγκες των συνεργαζομένων επιχειρήσεων μας. 
• Υποστήριξη – Καθοδήγηση, καθόλη την διάρκεια του προγράμμα-

τος, όπου εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα βρίσκονται κοντά στους ανέργους ,ως
Επόπτες Πρακτικής, με στόχο την προσαρμογής  στις απαιτήσεις και εργασιακές συν-
θήκες των επιχειρήσεων.

• Ολοκληρωμένες δράσεις συμβουλευτικής, mentoring με στόχο την
σύναψη Σύμβασης Εργασίας μετά την λήξη του προγράμματος για 6 μήνες.

Υποβολή Αιτήσεων από  07/08/2014 έως 15/09/2014
!!!!  ΜΠΕΣ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  !!!
ΥΠΟΒΑΛΛΕ ΑΙΤΗΣΗ→www.ekepee.gr

Πληροφορίες καθημερινά από 10.00 π.μ. έως 18.00μμ :
Παπαφλέσσα 35, Ασπροπυργος Τηλ.: 210

5582372,373,374 
email: ekepee@otenet.gr 

website: www.ekepee.gr , www. ekepee - ergasia.gr


