
BΑΣΙΚΟ ΕΣΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο ΕΝΦΙΑ

Σύμφωνα με τον υπουργό 
Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη

Στόχος των αλλαγών να αυξηθούν οι υπόχρεοι 
αλλά να μειωθούν τα φορολογικά βάρη 

ΧΡΗΜΑ ΣΤΟ
ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΤΟΥΣ 

Θα δουν οι 
εργαζόμενοι του
δήμου Φυλής

Προχωρά η μισθοδοσία έπειτα
από έγκριση κονδυλίου 

με απόφαση των Υπουργείων
Οικονομικών και Εσωτερικών

ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ 
Αποφάσισαν να μαζέψουν 

τα σκουπίδια 
στις εγκαταστάσεις 

του Ολυμπιακού Χωριού

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2542 Πέμπτη 28 Αυγούστου 2014  Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr
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ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

Ο ΜΠΑΜΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΟΝ 

ΗΡΑΚΛΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ -
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΤΟΥ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΥ 

ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ:
ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Η ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
Εκοιμήθη ο μητροπολίτης 
Μεγάρων Βαρθολομαίος

Οι μεγάλες “δεξαμενές” 
απ' όπου θα προέλθουν 

οι προς απόλυση υπάλληλοι
- “Στο κόκκινο” όσοι είναι 

σε διαθεσιμότητα

Eπέκταση 
του δικτύου 
αποχέτευσης 
στα Μέγαρα

Θα τοποθετηθούν αγωγοί
μήκους 22 χιλιομέτρων

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΕΔΕ
ΣυμμετοχήΣυμμετοχή

δήμων δήμων 
στη διανομή στη διανομή 
αγροτικώναγροτικών
προϊόντων προϊόντων 
για απόρους για απόρους 

Σελ: 16

Σελ: 8Σελ: 9Σελ:  5

Σελ: 2-7

Σελ: 10-11

Σελ: 3

ΦΕΡΝΕΙ ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ

Σελ: 2-4

Τη διάθεση επιπλέον φρουρών 
επιθυμεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ 

Εξαιτίας των συνεχών
κλοπών και φθορών 

σε σταθμούς 
όπως οι Αχαρνές

ΘΕΑΤΡΟ - ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2014ΘΕΑΤΡΟ - ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2014
ΟΙ «ΠΕΡΣΕΣ» ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥΟΙ «ΠΕΡΣΕΣ» ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ Κ.Θ.Β.Ε. ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Θ.Β.Ε. ΣΗΜΕΡΑ 

ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ
Στέγαση, σίτιση και φροντίδα 800

ατόμων που ζουν σε ξενώνες
και στους δρόμους

Σελ:  3Σελ:  3

Εξελίξεις στην ανάπτυξη
του εμπορευματικού
κέντρου Θριασίου 

Σελ: 6 Σελ: 7
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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
Τσάμος Παναγιώτης 
Λεωφόρος Εθνικής
Αντιστάσεως 54, 
Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105549976

Ασπρόπυργος
Πολίτη Ματίνα Η.

Καποδιστρίου 27 &
Μιαούλη,Εφημερία:
08:00 - 08:00 (Επομέ-

νης) Τηλέφωνο:
2105570067

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Πρινιανάκης Γ.

Παναγίας Γρηγορού-
σης 29, Ζεφύρι, 

Τηλέφωνο:
2102385080

Αχαρνές
Κατσούλη Ευτυχία Ε.
Λ Θρακομακεδόνων

47, Εφημερία:
08:00 - 14:00 & 17:00 -

08:00 (Επομένης)
Τηλέφωνο:
2102402794

Φιλιππάτου Αικατ.
Λεωφ Αθηνών 40,

Εφημερία: 
08:00 - 20:00
Τηλέφωνο:
2102461015

Μάνδρα
Συμπάρδης Κων/νος
Δήλου 12 & Κορο-

πούλη 
Τηλέφωνο:
2105551232

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2014

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ:Σχετικά 
αίθριος
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 23 έως 33 
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μαρτύρων Δάμωνος , Μαρτύρων Δάμωνος , 
Διομήδους και Λαυρεντίου Διομήδους και Λαυρεντίου 

Λύση στο πρόβλημα με την  μισθοδο-
σία του προσωπικού του Δήμου
Φυλής δίδεται έπετα από απόφαση

των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερι-
κών - σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ - να κατα-
βληθεί μέρος των  αντισταθμιστικών στο Δήμο
Φυλής .

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση
του ΕΔΣΝΑ, αποφασίστηκε η καταβολή στον
Δήμο Φυλής ενός ποσού αποκλειστικά και
μόνο για την καταβολή των δεδουλευμένων
του προσωπικού του Δήμου. Άλλα ποσά δεν
είναι δυνατόν να καταβληθούν προς το
παρόν αφού η διοίκηση του ΕΔΣΝΑ απέρχε-
ται και μπορεί να ασκεί μόνο διαχείριση τρε-
χουσών υποθέσεων.

Το ποσό θα καταβληθεί μετά τον προβλε-
πόμενο έλεγχο της Υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που διενεργεί τον προληπτικό έλεγχο
νομιμότητας δαπανών στον ΕΔΣΝΑ.

Υπενθυμίζεται ότι τα αντισταθμιστικά οφέλη δίνονται από τον ΕΔΣΝΑ προς τον Δήμο Φυλής λόγω της λειτουργίας
εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων εντός των διοικητικών του ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
17 του Ν. 4164/2013.

Ωστόσο πρόσφατα ο ΕΔΣΝΑ έγινε αποδέκτης αναγκαστικής κατάσχεσης από το ελληνικό δημόσιο εις βάρος του
Δήμου Φυλής για χρέη ύψους 9 εκ. € με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πρόβλημα στην καταβολή τους.

Αναζωπυρώνει τις εξελίξεις γύρω από την ανά-
πτυξη του Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριά-
σιο Πεδίο, η νέα ολοκληρωμένη πρόταση των

Κινέζων, όπως υποστηρίζουν γνώστες της υπόθεσης .
Πιο συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής υπάρχουν μη δεσμευ-

τικές προτάσεις από τους ομίλους  Goldair, Foodlink,
MedLog, Eurobank Properties και Redeplan, αλλά και
την Cosco, που φέρεται να εισηγείται τόσο την ανάληψη
της διαχείρισης των αποθηκών όσο και την ανάπτυξη
των υποδομών logistics.

Στόχος της ΓΑΙΑΟΣΕ να βρεθεί ανάδοχος έως το 
τέλος του 2014

Στόχος της ΓΑΙΑΟΣΕ είναι να κλείσει το θέμα του δια

γωνισμού έως τις αρχές Οκτωβρίου, με στόχο έως το
τέλος της χρονιάς να υπάρξει ανάδοχος. Ήδη, η εταιρία
έχει καταλήξει σε  χρηματοοικονομικό σύμβουλο (Τρά-
πεζα Αττικής), προβλέπεται να αποκτήσει νομικό σύμ-
βουλο και επίσης συζητά την πρόσληψη και τεχνικού
συμβούλου. Στελέχη της εταιρίας μιλούν για μία επένδυ-
ση της τάξης των 200 - 250 εκατ. ευρώ.

Κύκλοι κάνουν λόγο ότι από την επόμενη εβδομάδα ο
επικεφαλής της ΓΑΙΑΟΣΕ, κ. Θανάσης Σχίζας θα ξεκινή-
σει διαβουλεύσεις με τους υποψήφιους επενδυτές, προ-
κειμένου να ολοκληρωθεί το τεύχος δημοπράτησης του
διαγωνισμού. Πρακτικά, η διοίκηση της εταιρίας θα επι-
διώξει να «μπολιάσει» τις προτάσεις τους, με στόχο να
στηθεί ένας διαγωνισμός, που θα έχει μεγαλύτερες
δυνατότητες επιτυχίας.

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΚΙΝΑ
Αναζωπυρώνει τις εξελίξεις για την

ανάπτυξη του εμπορευματικού
κέντρου Θριασίου 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 7

ΧΡΗΜΑ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΤΟΥΣ 
Θα δουν οι εργαζόμενοι του δήμου Φυλής

Προχωρά η μισθοδοσία έπειτα από έγκριση κονδυλίου 
με απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών
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Μετά τα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα,
τόσο στο εξωτερικό, όσο και στην
Ελλάδα, για την τραγική κατάσταση

στην οποία έχουν περιέλθει ολυμπιακά ακίνη-
τα που έχουν χρυσοπληρώσει οι Έλληνες
φορολογούμενοι, η Πολιτεία προχώρησε στις
πρώτες εργασίες καθαρισμού.

Σε συνέχεια των αποφάσεων που λήφθηκαν στην
σύσκεψη που συγκλήθηκε από τον Υφυπουργό Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού κ. Γιάννη Ανδριανό με θέμα τις ολυ

μπιακές εγκαταστάσεις, ο Διοικητής του ΟΑΕΔ κ. Θεό-
δωρος Αμπατζόγλου ενημέρωσε σήμερα γραπτώς τον κ.
Ανδριανό ότι προχωρούν οι εργασίες καθαρισμού των
γηπέδων, του κολυμβητήριου, και του περιβάλλοντος
χώρου των κλειστών γυμναστηρίων του Ολυμπιακού
Χωριού.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά το κολυμβητήριο, οι εργα-
σίες καθαρισμού (καθαρισμός από λάσπες, χημικός
καθαρισμός, καθαρισμός περιμετρικών καναλιών, τοπο

θέτηση πλαστικών σχαρών, καθαρισμός της υπόγειας 
δεξαμενής, απομάκρυνση των σκουπιδιών)  ολοκλη-

ρώθηκαν χθες Τετάρτη.
Επισημαίνεται ότι, ομοίως με την ευθύνη του ΟΑΕΔ, θα

ακολουθήσουν οι εργασίες επισκευής και αποκατάστα-
σης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού
Χωριού, για να παραχωρηθεί στη συνέχεια η χρήση τους
σε άλλο φορέα του Δημοσίου ή ΟΤΑ, ο οποίος θα ανα-
λάβει και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης.

Τη διάθεση επιπλέον φρουρών 
επιθυμεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
Εξαιτίας των συνεχών κλοπών και φθορών 
σε σταθμούς όπως οι Αχαρνές

Την διάθεση επιπλέον ειδικών φρου-
ρών, για τα πόστα όπου παρατηρού-
νται συνεχείς κλοπές, έχει δηλώσει

στο υπουργείο Δημοσίας Τάξεως ότι επιθυ-
μεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, μια κίνηση προς όφελος
των επιβατών που πέφτουν θύματα διαφό-
ρων παραβατικών στοιχείων σε σταθμούς
όπως οι Αχαρνές, αλλά και εξαιτίας των
συχνών φθορών και κλοπών χαλκού από το
εναέριο δίκτυο ηλεκτροκίνησης και από τις
ράγες..

Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα
υπήρξε άμεση παρέμβαση της Υφυπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης και βουλευτή ΠΑΣΟΚ
Περιφέρειας Αττικής Εύης Χριστοφιλοπού-
λου, κατόπιν  καταγγελίας της «Πρωτοβουλίας Επιβα-
τών ΤΡΑΙΝΟΣΕ Αχαρνών», σχετικά με τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν δεκάδες επιβάτες που μετακινού-
νται καθημερινά από το Σιδηροδρομικό Σταθμό Αχαρ-
νών.

Σε επιστολή που απέστειλε η ίδια  προς τον Υπουργό
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχάλη Χρυσοχοί-

δη, στις 2 Ιουλίου, η κυρία Χριστοφιλοπού-
λου επεσήμανε ότι κάτοικοι του δήμου Αχαρ-
νών και των όμορων δήμων που χρησιμο-
ποιούν για τις μετακινήσεις τους τα τρένα του
ΟΣΕ, γίνονται μάρτυρες παραβατικών
συμπεριφορών, γεγονός που εγκυμονεί κιν-
δύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους.

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν ζήτησε  να εξετα-
στεί η δυνατότητα παρουσίας Προσωπικού
Ασφαλείας στο σιδηροδρομικό σταθμό Αχαρ-
νών «δεδομένου του κινδύνου πρόκλησης
θανατηφόρων ατυχημάτων αλλά και του
ενδεχομένου ανυποψίαστοι πολίτες να γίνο-
νται καθημερινά θύματα εγκληματικών
συμπεριφορών».

Άμεση όμως ήταν τότε κι η ανταπόκριση

του Υπουργού Μεταφορών Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο
οποίος σε επιστολή που απέστειλε προς τον Αρχηγό
της Ελληνικής Αστυνομίας, στις 4 Ιουλίου, ζήτησε τη
διάθεση ομάδας ειδικών φρουρών στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ,
σύμφωνα με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, σημειώ-
νοντας μάλιστα ότι «οι συνθήκες επιβάλλουν το θέμα
αυτό να αποτελέσει προτεραιότητα».

EEπέκταση του πέκταση του 
δικτύου αποχέτευσης δικτύου αποχέτευσης 
σταστα ΜέγαραΜέγαρα

Θα τοποθετηθούν αγωγοί Θα τοποθετηθούν αγωγοί 
μήκους 22 χιλιομέτρωνμήκους 22 χιλιομέτρων

Έπεσαν οι υπογραφές για τη  σύμβαση κατασκευής του
έργου αποχέτευσης, στην περιοχή νέου σχεδίου πόλης
Μεγάρων, μεταξύ του Δήμου  Μεγαρέων και της αρμό-
διας εταιρείας εργασιών .

Το κόστος του συγκεκριμένου έργου, που είναι πλήρως
χρηματοδοτούμενο από πόρους του ΕΣΠΑ και της Περι-
φέρειας Αττικής, προβλέπεται να ανέλθει σε €3,5 εκα-
τομμύρια και η κατασκευή του θα έχει ολοκληρωθεί σε
περίπου ένα χρόνο.

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν στο τμήμα που εκτείνεται
βόρεια της περιφερειακής Λεωφόρου Αλεποχωρίου από
τη στροφή για την Βιομηχανική περιοχή και δυτικότερα.

Περιλαμβάνουν τοποθέτηση αγωγών  μήκους  22 χιλιο-
μέτρων, που στη συνέχεια θα συνδεθούν με το υπάρχον
δίκτυο αποχέτευσης.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ 
Αποφάσισαν να μαζέψουν τα σκουπίδια και τους αρουραίους
στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Χωριού
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Σε «αναβρασμό» βρίσκονται σύμφωνα με το Βιοτε-
χνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ) ελεύθεροι επαγ-
γελματίες και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, καθώς

συνεχίζουν να λαμβάνουν ειδοποιητήρια από τον Οργανι-
σμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) για τις
ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Ταμείο.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το ΒΕΑ, το Κέντρο
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) έχει αποστεί-
λει συνολικά 64.267 πρώτες ειδοποιήσεις προσκλήσεις για
τακτοποίηση οφειλών, εκ των οποίων 6.024 αφορούν οφει-
λέτες του ΟΑΕΕ. Επίσης, έχει στείλει 93.406 ατομικές ειδο-
ποιήσεις, που είναι το δεύτερο στάδιο ενημέρωσης, εκ των
οποίων μόνο 5.941 απευθύνονταν σε ασφαλισμένους του
ΟΑΕΕ.

Προ εβδομάδων 29 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε
ερώτηση τους προς τον υπουργό Εργασίας εστίαζαν στο
γεγονός πως με ατομικές ειδοποιήσεις ληξιπρόθεσμων
ασφαλιστικών οφειλών και με την απειλή λήψης αναγκα-
στικών μέτρων εις βάρος του οφειλέτη, (όπως κατάσχεση,
πλειστηριασμό, κατάσχεση εις χείρας τρίτων κλπ, σύμφω-
να με τα προβλεπόμενα από το ΝΔ 356/74), ο ΟΑΕΕ ζητά
να ρυθμιστούν ή να εξοφληθούν οι οφειλές των ασφαλι-
σμένων, σε 20 μέρες από την παραλαβή της ειδοποίησης.

Όπως ανάφεραν ο ΟΑΕΕ προσπαθεί να συγκεντρώσει
χρήματα ζητώντας ασφαλιστικές εισφορές από το 2007 και
πριν, με πολλαπλές χρεώσεις, αλλά χρεώνοντας ακόμη
και αυτούς οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι σε άλλον φορέα.

Σε «αναβρασμό» 
οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες για τα
χρέη στον ΟΑΕΕ

Συνεχίζουν να λαμβάνουν ειδοποιητήρια,
σύμφωνα με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

Ο Δημήτρης Μαραβέλιας Γενικός 
Γραμματέας Οργανωτικού της ΝΔ
Με απόφαση του Προέδρου

της Νέας Δημοκρατίας, Πρωθυ-
πουργού, κ. Αντώνη Σαμαρά,
ορίστηκαν οι  επικεφαλής των
Γραμματειών του πολιτικού
οργανισμού, καθώς και οι ανα-
πληρωτές τους.

Γενικός Γραμματέας Οργανω-
τικού, ορίστηκε ο πρώην
Δήμαρχος Χαϊδαρίου και νυν
Περιφερειακός Σύμβουλος,
Δημήτρης Μαραβέλιας.

Ποιες επενδύσεις μελετούνται 

Στο Θριάσιο υπάρχουν δύο
εκτάσεις. Η πρώτη ανήκει στην
ΓΑΙΑΟΣΕ, ενώ η δεύτερη (περί τα
2.000 στρέµµατα) στον ΟΣΕ.

Η κεντρική ιδέα του διαγωνι-
σμού είναι η δημιουργία ενός
Συγκροτήματος Εγκαταστάσεων
με ανοιχτό χαρακτήρα, που εξυ-
πηρετεί τον μέγιστο δυνατό αριθ-
μό τελικών χρηστών, όπως μετα-
φορικές επιχειρήσεις, εμπορικές
εταιρείες και εταιρείες logistics.

Η μέθοδος σύμπραξης μπορεί
να είναι είτε η σύμβαση παραχώ-
ρησης, είτε η πώλησης μετοχών
μίας εταιρείας ειδικού σκοπού είτε
οι μακροχρόνιες συμβάσεις
μίσθωσης.

Ειδικότερα, ο διαγωνισμός της
ΓΑΙΑΟΣΕ έχει τρεις εναλλακτικές.
Η πρώτη αφορά τη μακροχρόνια
παραχώρηση (άνω των 30 ετών)
της διαχείρισης και εκμετάλλευ-
σης του συνόλου των εκτάσεων,
μέσω μιας σύμβασης. 

Ο ιδιώτης επενδυτής θα αναλά-
βει τη χρηματοδότηση, τη μελέτη, 

την κατασκευή, τη συντήρηση,
τη διαχείριση και την εκμετάλλευ-
ση του ευρύτερου Συγκροτήμα-
τος, έναντι χρηματικού ανταλλάγ-
ματος.

Η δεύτερη προβλέπει την παρα-
χώρηση των δύο εκτάσεων μέσω
δύο διακριτών συμβάσεων. Η
πρώτη θα περιλαμβάνει το Εμπο-
ρευματικό Κέντρο με μακροχρό-
νια παραχώρηση (άνω των 30
ετών) για τη χρηματοδότηση και
ανάπτυξη από ιδιώτη επενδυτή,
ενώ η δεύτερη την παραχώρηση
του Σταθμού Διαλογής για τη χρη-
ματοδότηση και ολοκλήρωση της
κατασκευής των υπολειπόμενων
απαιτούμενων υποδομών, και τη
λειτουργία του με εκχώρηση των
εσόδων.

Η τρίτη εναλλακτική αφορά την
παραχώρηση της διαχείρισης και
εκμετάλλευσης των δύο εκτάσεων
μέσω πολλών διακριτών συμβά-
σεων.

Και ενδιαφέρον της ΕΤΕπ

Σημειωτέον ότι η Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
έχει δεσμεύσει πόρους για την
χρηματοδότηση των κέντρων δια-
λογής του ΟΣΕ στο Θριάσιο, υπό
την προϋπόθεση να αναπτυχθεί
το τμήμα των αποθηκών από
ιδιώτες επενδυτές, και ενδιαφέρε-
ται για το έργο. Η συμβολή της
Τράπεζας εντάσσεται στο «υπερ-
δάνειο» των 2 δισ. ευρώ, που είχε
λάβει η κυβέρνηση του ΠαΣοΚ το
2010, που ήταν και το δεύτερο
μεγαλύτερο στην ιστορία της.

Πλέον, στο υπουργείο Υποδο-
μών μιλούν με άλλα δεδομένα,
καθώς λειτουργεί η νέα σιδηρο-
δρομική γραμμής που συνδέει
τον λιμένα του Νέου Ικονίου με το
Θριάσιο, για την κατασκευή της
οποίας η ΕΡΓΟΣΕ έχει δαπανή-
σει 110 εκατ. ευρώ.

Το Θριάσιο σχεδιάστηκε τη
δεκαετία του 1970 από πολωνούς
μηχανικούς προκειμένου να εξυ-
πηρετήσει μια αγορά 40 εκατ.
καταναλωτών - περίπου όση
διεκδικείται σήμερα από την
ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τους Κινέζους της
Cosco στην Κεντρική Ευρώπη.

Φλόγα Πρωταθλητών Φυλής  
Έναρξη Εγγραφών από 2 Σεπτεμβρίου

Από 2 Σεπτεμβρίου 2014 ανοίγουν οι
πόρτες της Φλόγας Πρωταθλητών Φυλής
στα Άνω Λιόσια για τα παιδιά που θέλουν
να ενταχθούν στα τμήματα υποδομών της.

Θα λειτουργήσουν τμήματα  TAE KWON
DO, προαγωνιστικά και αγωνιστικά, για
αγόρια και κορίτσια για τις παρακάτω ηλι-
κιακές ομάδες : 3-6 ετών, 7-10 ετών και 11-
13 ετών.

Τμήματα που εντάσσονται επίσης στις υποδομές της Φλόγας είναι αυτά του
πινγκ-πονγκ, kick-boxing και mini golf για αγόρια και κορίτσια από 3 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο εντευκτήριο της Φλόγας Πρω-
ταθλητών Φυλής, Δ. Υψηλάντη και Καραϊσκάκη, Άνω Λιόσια και να επικοινωνούν
με τους υπεύθυνους στο τηλέφωνο 211 406 1756.

Πληροφορίες θα βρείτε και στη σελίδα του συλλόγου :  http://flogapro.blogspot.gr/
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ΕΕΠΠΕΕΙΙΓΓΟΟΥΥΣΣΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΚΚΕΕΔΔΕΕ
Συμμετοχή δήμων στη διανομή 
αγροτικών προιόντων για απόρους 

Η«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» ξεκί-
νησε μέσα στο καλοκαίρι  τη λειτουργία
του Κινητού Ολοκληρωμένου Κέντρου

Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης με φωτοβολταϊκό
σύστημα. Η συμμετοχή του κόσμου είναι εντυπω-
σιακή και η καθημερινή επιβράβευσή τους γίνεται
με ΔΩΡΕΑΝ αγορές στα συμβεβλημένα καταστή-
ματα ή με δωρεά του αντίστοιχου ποσού στην
ΑΠΟΣΤΟΛΗ (τον φιλανθρωπικό οργανισμό της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών). 

Έχουν πραγματοποιηθεί  ήδη 3 γιορτές ανακύ-
κλωσης, με την συμμετοχή των κατοίκων της
περιοχής και λουομένων που ανακύκλωσαν χιλιά-
δες συσκευασίες από αλουμίνιο, πλαστικό, γυαλί
και κέρδισαν σημαντικά έπαθλα. 

Το ΚΙΝΗΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ συνεχίζει
την παρουσία του με την περιβαλλοντική εκπαί-
δευση και τους διαγωνισμούς έως 7 Σεπτεμβρίου
σε διάφορες παραλίες της Αττικής. 

Τονίζεται ότι η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
συνεχίζει να πρωτοπορεί και να καινοτομεί, αφού
το Κινητό Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης με φωτοβολταϊκό  σύστημα αποτε-
λεί το πρώτο και μοναδικό στο είδος του σε όλη
την Ευρώπη. 

• Η σημαντικότητα της ανακύκλω-
σης στις παραλίες

Για να γίνει κατανοητή η σημαντικότητα της ανα-
κύκλωσης των άδειων συσκευασιών που απορρί-
πτονται στις παραλίες, σημειώνονται τα ακόλου-
θα:

• 100 δισεκατομμύρια τόνοι πλαστι-
κού ρυπαίνουν τις θάλασσες και αποτελούν το
90% της θαλάσσιας ρύπανσης. 

• Το πλαστικό παραμένει στο περι-
βάλλον για 500 έως 1.000 χρόνια.

• Τα ψάρια υφίστανται βλάβες στο
συκώτι και εμφανίζουν ασθένειες από τα επικίν

δυνα χημικά που βρίσκονται στα μικρά κομμάτια
πλαστικού ή μικροπλαστικά, καθώς νομίζουν ότι
είναι τροφή και τα καταπίνουν.

• Τα περισσότερα πλαστικά απορ-
ρίμματα δεν είναι βιοδιασπώμενα, αλλά αντίθετα
διασπώνται σε μικρότερα κομμάτια μέσω μίας
διαδικασίας που αποκαλείται φωτοδιάσπαση και
προκαλείται από την έκθεση στην ηλιακή ακτινο-
βολία.

• 1.000.000 θαλασσοπούλια πεθαί-
νουν κάθε χρόνο από πλαστικό σε όλο τον κόσμο,
εξαιτίας των πλαστικών και άλλων μικροαντικειμέ-
νων που καταλήγουν στη θάλασσα.

• 267 είδη θαλάσσιων οργανισμών
απειλούνται από την κατάποση πλαστικών.

• Το 98% των θαλασσοπουλιών της
Ευρώπης έχει 35 κομμάτια πλαστικού στο στομά-
χι του.  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Με επείγουσα επιστολή του
προς όλους τους δήμους της
χώρας και τις Περιφερειακές

Ενώσεις ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κώστας
Ασκούνης τους ενημερώνει ότι θα συμμε-
τέχει και η αυτοδιοίκηση στο πρόγραμμα
δωρεάν διάθεσης προϊόντων σε οργα-
νωμένες κατηγορίες δικαιούχων.

Ο Κ. Ασκούνης προτρέπει τους συνα-
δέλφους του να συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα. Στην επιστολή δίδονται και πλη-
ροφορίες σχετικά με τις επικοινωνίες
που θα πρέπει να γίνουν με τους αρμό-
διους παράγοντες των υπουργείων και
των εμπλεκόμενων φορέων.

Ακολουθεί η εν λόγω επιστολή:
Όπως γνωρίζετε, η απόφαση της

Ρωσικής Κυβέρνησης να σταματήσει τις
εισαγωγές νωπών αγροτικών προϊόντων
και φρούτων δημιούργησε τεράστια προ-
βλήματα στους παραγωγούς αλλά και
μεγάλα πρόσθετα προβλήματα στην
πολύπαθη οικονομία της χώρας μας.

Η Κυβέρνηση, στην προσπάθειά της
να αντιμετωπίσει και αυτή την κρίση
αποφάσισε μεταξύ άλλων, σε συμφωνία
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δωρεάν
διανομή του ποσοστού απόσυρσης της
πολύ μεγάλης παραγωγής ροδάκινων
και νεκταρινιών σε οργανωμένες κατηγο-
ρίες δικαιούχων (απόρους, πολύτε-
κνους) και σε υπηρεσίες (φυλακές, νοσο-
κομεία κ.λ.π.).

Σε ότι αφορά στις υπηρεσίες, τη διαδι-
κασία θα συντονίσουν τα αρμόδια
Υπουργεία και οι διοικήσεις τους, οι Σύλ-
λογοι Πολυτέκνων θα συντονίσουν τη
διανομή στα μέλη τους και η Εκκλησία
και η Τοπικής Αυτοδιοίκηση στους εγγε-
γραμμένους απόρους στους οποίους
γίνεται ήδη δωρεάν διανομή τροφίμων.

Ιδιαίτερα οι Δήμοι, τους οποίους προ-
τρέπουμε να ενταχθούν στο πρόγραμμα,
θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα
παρακάτω:

Τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια είναι
ευπαθή προϊόντα και πρέπει να διανέ-
μονται αμέσως γιατί αντέχουν το πολύ
δύο ημέρες εκτός ψυκτικών χώρων.
Είναι λοιπόν υπαρκτός ο κίνδυνος να
σαπίσουν και αυτό να προκαλέσει με τη
σειρά του πολύ αρνητικά δημοσιεύματα.

Τα φρούτα θα μεταφέρονται δωρεάν
από τις ομάδες παραγωγών σε ένα ή
δύο σημεία κεντρικής διανομής ανά
νομό, από όπου θα τα παραλαμβάνουν
οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Δήμοι.

Στη συνέχεια η διανομή στους Δήμους
πρέπει να είναι εξατομικευμένη και μόνο
στους δικαιούχους που περιλαμβάνονται
στις ομάδες απόρων, στους οποίους οι
Δήμοι διανέμουν δωρεάν τρόφιμα. Απαι-
τείται μεγάλη προσοχή για να μην προ-
κληθούν συνθήκες παραεμπορίου και
συγκρούσεις με τις τοπικές αγορές. Γι’
αυτό και θα διανέμεται περιορισμένος
αριθμός κιλών ανά δικαιούχο για κάθε
εβδομάδα.

Η δωρεάν διανομή νωπών φρούτων
αφορά μόνο το τρέχον και το αμέσως
επόμενο χρονικό διάστημα (ελάχιστες
εβδομάδες). Στη συνέχεια θα ακολουθή-
σει δωρεάν διανομή χυμών, διαδικασία
πολύ πιο εύκολη αφού πλέον δεν θα
περιορίζεται ο χρόνος διάθεσης και δεν

θα απαιτούνται ψυκτικοί χώροι.

Συνάδελφοι,
Είναι φανερό ότι σε ότι αφορά τη συμ-

μετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο
πρόγραμμα συντρέχουν πρόσθετες
δυσκολίες αφού τις αμέσως επόμενες
ημέρες εγκαθίστανται οι νέες Δημοτικές
Αρχές. Παρ’ όλα αυτά όμως σας προτρέ-
πουμε να δηλώσετε συμμετοχή στο πρό-
γραμμα με όλες σας τις δυνάμεις.

Απαιτείται η απευθείας επικοινωνία
σας με τους αρμόδιους του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις
διευθύνσεις και τα τηλέφωνα που ακο-
λουθούν καθώς και ένας καλός συντονι-
σμός ανά νομό και ανά περιφέρεια. Γι’
αυτό, καλούμε τις Περιφερειακές Ενώ-
σεις των Δήμων σε συνεργασία με τις
πρωτεύουσες των νομών να συντονί-
σουν τη συμμετοχή, όσων Δήμων το επι-
θυμούν, στο πρόγραμμα και να συμφω-
νήσουν σε απευθείας επικοινωνία με
τους αρμόδιους.

Ειδικά οι μεγάλοι Δήμοι, που έχουν
ικανό αριθμό δικαιούχων θα πρέπει
άμεσα, να επικοινωνήσουν με τους
αρμόδιους και να συμφωνήσουν τις
λεπτομέρειες της δωρεάν διανομής
στους Δήμους τους.
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Το αντιπολεμι-
κό έργο του
Α ι σ χ ύ λ ο υ

«Πέρσες»  του Κρα-
τικού Θεάτρου
Βορείου Ελλάδος, σε
σκηνοθεσία Νικαίτης
Κοντούρη, θα
παρουσιασθεί σήμε-
ρα Πέμπτη στο
Παλαιό Ελαιουργείο
- Παραλία Ελευσίνας
και ώρα 20:30

Οι «Πέρσες» απο-
τελούν μια τραγωδία
διαχρονική, με οικου-
μενικό λόγο και
αναλλοίωτες αξίες,
που διερευνά με
σ υ ν α ρ π α σ τ ι κ ό
τρόπο το θέμα της «ύβρεως», της ανθρώπινης
αλαζονείας, της ελευθερίας του ατόμου και της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

Ένα διαχρονικό μάθημα ηθικής πάνω στην άκα-
μπτη συνείδηση του κάθε δυνάστη, που, ιστορικά,
έχει προκαλέσει πολέμους και ανθρώπινο πόνο.

Η ίδια παράσταση, φιλοξενήθηκε και  στο
Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου στις 15-16 Αυγούστου.

Λίγα λόγια για το έργο

Το αντιπολεμικό έργο του Αισχύλου είναι η
πρώτη από τις σωζόμενες τραγωδίες που αντλεί
τη θεματολογία της από ιστορικά γεγονότα, καθώς
πραγματεύεται την οδύνη των Περσών όταν πλη-
ροφορούνται για τη συντριπτική ήττα τους στη
Σαλαμίνα. 

Ενώ πρόκειται για έναν έμμεσο ύμνο του ελληνι-
κού πνεύματος που συνέτριψε τους Ασιάτες, το
θέμα είναι ιδωμένο με μοναδικό τρόπο από την
πλευρά των ηττημένων. 

Σε ολόκληρη την
τραγωδία δεν ακού-
γεται ούτε ένα ελληνι-
κό όνομα.

Συντελεστές
Μετάφραση: Πάνος

Μουλλάς
Σκηνοθεσία: Νικαίτη

Κοντούρη
Σκηνικά: Γιώργος

Πάτσας
Κοστούμια: Γιάννης

Μετζικώφ
Μουσική: Σοφία

Καμαγιάννη
Χ ο ρ ο γ ρ α φ ί α :

Κώστας Γεράρδος
Φωτισμοί: Λευτέρης

Παυλόπουλος
Δραματουργική ανάλυση: Λεωνίδας Παπαδό-

πουλος
Βοηθός Σκηνοθέτης: Γιάννης Παρασκευόπουλος
Οργάνωση παραγωγής: Πέτρος Κοκόζης

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Φέρτης (Δαρείος),
Άκης Σακελλαρίου (Άτοσσα), Λάζαρος Γεωργακό-
πουλος (Αγγελιοφόρος), Γιώργος Κολοβός (Ξέρ-
ξης).

Χορός (με αλφαβητική σειρά): Απόλλων Δρικού-
δης, Δημήτριος Δρόσος, Νίκος Καπέλιος, Δημή-
τριος Καραβιώτης, Θανάσης Κεραμίδας, Νίκος
Μαραγκόπουλος, Σπύρος Σαραφιανός, Βασίλης
Σπυρόπουλος, Χρίστος Στυλιανού, Νίκος Τουρνά-
κης, Στέλιος Τράκας, Γιάννης Χαρίσης, Κωνστα-
ντίνος Χατζησάββας, Γιώργος Ψυχογιός.

«Νύφες του πένθους» (αλφαβητικά): Λαμπρινή
Αγγελίδου, Μομώ Βλάχου, Κλειώ-Δανάη Οθωναί-
ου.

ΘΘΕΕΑΑΤΤΡΡΟΟ  --   ΑΑΙΙΣΣΧΧΥΥΛΛΕΕΙΙΑΑ  22001144
ΟΙ «ΠΕΡΣΕΣ» ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ  Κ.Θ.Β.Ε. 
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ

ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΟΠΩΣ ΤΗΣ 
ΑΞΙΖΕΙ Η ΘΕΙΑ ΑΡΧΟΝΤΩ 

Μεγάλη μέρα η προχθεσινή για την δικιά μας
θεία Αρχόντω, η οποία γιόρτασε τα εβδομηκοστά
γενέθλιά της όπως της αξίζει.

Στις εγκαταστάσεις του ΝΟΕΛ στην Ελευσίνα
παρέα με καλούς φίλους δέχθηκε τις ευχές όλων
και έσβησε τα κεράκια για τη συμπλήρωση των
70 ετών.

Εμείς της ευχόμαστε το χαμόγελο και η καλοσύ-
νη της να την συνοδεύουν πάντα και να ξέρει πως
θα την αγαπάμε πάντα όπως αυτή !...

ΕΕΔΥΕ: Εκδήλωση για 
τα 65χρονα του ΠΣΕ
Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Υφεση και Ειρή-

νη (ΕΕΔΥΕ), τιμώντας τα 65 χρό-
νια από την ίδρυση του Παγκο-
σμίου Συμβουλίου Ειρήνης
(ΠΣΕ), καλεί στην εκδήλωση -
συζήτηση που διοργανώνει τη
Δευτέρα 1/9, στις 7 μ.μ., στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου

Αθηναίων (Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» - Ακαδη-
μίας 50), με θέμα: «65 χρόνια ζωής και πάλης του ΠΣΕ
ενάντια στον ιμπεριαλισμό και στον πόλεμο. 

Η δράση του αντιιμπεριαλιστικού - φιλειρηνικού κινή-
ματος σήμερα, απέναντι στην όξυνση της ιμπεριαλιστι-
κής επιθετικότητας.

Θα μιλήσουν:
Θανάσης Παφίλης, ΓΓ του ΠΣΕ, μέλος του Εθνικού

Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ, μέλος της ΚΕ και βουλευτής
του ΚΚΕ.

Γιάννης Ντουνιαδάκης, υποναύαρχος ε.α., εκπρόσω-
πος της Κίνησης για την Εθνική Αμυνα (ΚΕΘΑ).

Χρίστος Κουρτελλάρης, ΓΓ του Παγκύπριου Συμβου-
λίου Ειρήνης.

Ακελ Τακάζ, πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης κι
Αλληλεγγύης της Παλαιστίνης και συντονιστής Μ. Ανα-
τολής του ΠΣΕ.

Θα συντονίζει ο Ηρακλής Τσαβδαρίδης, Εκτελεστικός
Γραμματέας του ΠΣΕ, μέλος της Γραμματείας της
ΕΕΔΥΕ.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα τιμηθεί ο επίτιμος
πρόεδρος του ΠΣΕ και της ΕΕΔΥΕ, Ευάγγελος Μαχαί-
ρας.
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Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του πρώτου
Αιρετού Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός, ο
οποίος δεν κατάφερε να παραστεί στη Συνεδρία-
ση λόγω του προβλήματος που έχει ανακύψει με
την καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων
του Δήμου Φυλής και έχει εξελιχθεί σε μείζον
θέμα, με επιστολή που απηύθυνε στο Σώμα,
ευχαρίστησε από καρδιάς τα μέλη του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου για τη συνεργασία που είχαν
όλο αυτό το χρονικό διάστημα, στο οποίο, όπως
ανέφερε χαρακτηριστικά :

«Η προσπάθεια αυτή δεν θα είχε αποδώσει καρ-
πούς, εάν δεν υπήρχε συλλογική προσπάθεια και
συνεργασία ανάμεσα σε όλα τα μέλη του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου.

Καταφέραμε όλοι μαζί στις 141 συνεδριάσεις και
1.563 αποφάσεις που λάβαμε, σε μια κρίσιμη και
οριακή περίοδο για τη χώρα, να επιτελέσουμε ένα
σπουδαίο έργο.

Με σύνθεση των απόψεων, με
σεβασμό στη διαφορετική γνώμη,
με διαφάνεια και αποτελεσματικό-
τητα, ώστε η Αττική μας και οι πολί-
τες της να αποκτήσουν την ποιότη-
τα ζωής που τους αξίζουν. 

Θέλω, λοιπόν, από καρδιάς να
σας ευχαριστήσω για τη συνεργα-
σία που είχαμε όλο αυτό το χρονι-
κό διάστημα, στο οποίο αποδείξα-
με ότι η Αυτοδιοίκηση είναι ο μονα-
δικός, αξιόπιστος συνεκτικός ιστός για την κοινω-
νία και τους πολίτες που δοκιμάζονται».

Κλείνοντας την επιστολή του ο κ. Σγουρός, αφού
επεσήμανε ότι στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέ-
ρειας Αττικής είναι αναρτημένος ο πλήρης απολο-
γισμός της θητείας τους το χρονικό διάστημα 1-1-
2011 έως 31-8-2014, ευχήθηκε το έργο αυτό να
συνεχιστεί, να ολοκληρωθεί και να μπορέσει η
Αττική να αποκτήσει τις υποδομές και την ποιότη

τα ζωής που της αξίζει και που ανταποκρίνεται
στην ιστορία της.

Από την πλευρά τους οι Περιφερειακοί Σύμβου-
λοι Αττικής εξέφραασαν τις ευχαριστίες τους προς
τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρό αλλά
και προς το Σώμα για την αποτελεσματική συνερ-
γασία που είχαν καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης
θητείας της Αιρετής Περιφέρειας.

Kαινοτόμο πρόγραμμα που προβλέπει τη στέγα-
ση, σίτιση και φροντίδα 800 ατόμων που σήμε-
ρα ζουν σε ξενώνες ή και στους δρόμους θέτει

για πρώτη φορά σε εφαρμογή το υπουργείο Εργασίας.
Μάλιστα το συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπει επί-

σης την κατάρτιση, την εργασιακή ένταξη των ωφελουμέ-
νων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα καθώς και τη
δυνατότητα δημιουργίας δικής τους επιχείρησης.

Aναλυτικότερα, μέχρι τη 1η Σεπτέμβρη θα παραμείνει
σε δημόσια διαβούλευση το πρόγραμμα «Στέγαση και
Επανένταξη».  Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας μετά
το πέρας της διαβούλευσης θα ληφθούν οι όποιες παρα-
τηρήσεις και τα συμπεράσματά της και θα προχωρήσει
άμεσα η διαδικασία για την οριστική δημοσίευση της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Από το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν κατ’
εκτίμηση 800 άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα
έλλειψης στέγης. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος
ανέρχεται σε 9,4 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από
πόρους του πρωτογενούς πλεονάσματος του κρατικού
προϋπολογισμού.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης
μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής
φροντίδας. 

Παροχή στήριξης προκειμένου να ξαναστήσουν τα νοι-
κοκυριά τους.

Η επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μέσω της προώθη-
σης στην απασχόληση ,εργασία στον ιδιωτικό τομέα,
κατάρτιση, επαγγελματική δραστηριοποίηση, απασχόλη-
ση στον αγροτικό τομέα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες και άτομα
που φιλοξενούνται σε Κοινωνικούς Ξενώνες Αστέγων ή
Ξενώνες Ύπνου ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοι-
χτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων. Επιπλέον απευθύνεται
σε οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί ως άστε-
γοι από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων.

Σε γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών
θυμάτων βίας.

Έκλεισε ο κύκλος εργασιών 
του πρώτου Αιρετού Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ
Στέγαση, σίτιση και φροντίδα 800 ατόμων
που ζουν σε ξενώνες και στους δρόμους

Το πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας προβλέπει επίσης 
την κατάρτιση, την εργασιακή ένταξη των ωφελουμένων 

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ
και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγου-
ρός τόνισε ότι «Κανείς δεν μπορεί και δεν
πρέπει να παίζει παιχνίδια στην πλάτη των
εργαζομένων. 

Το δικαίωμα στην εργασία είναι ιερό. Εμείς
μιλήσαμε εξ αρχής μαζί τους με ειλικρίνεια
και καλή πίστη και τονίσαμε ότι καμία πλη-
ρωμή δεν μπορεί να γίνει εάν και εφόσον
δεν υπάρχει σχετική διαβεβαίωση από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους. 

Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τα Υπουρ-
γεία Εσωτερικών και Οικονομικών και ιδιαί-
τερα τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ντινό-
πουλο για τη συνεργασία και να τονίσω την
ανάγκη να βρεθεί τρόπος που διασφαλίζει
την πληρωμή του προσωπικού του Δήμου
Φυλής.

Η τωρινή διοίκηση του ΕΔΣΝΑ ασκεί μόνο
διαχείριση τρεχουσών υποθέσεων και δεν
είναι θεσμικώς δυνατή άλλη καταβολή στο
Δήμο Φυλής».

Ελπίδες να… μαζευτούν και τα 
σκουπίδια στην πόλη 

Στο μεταξύ, ελπίδες να… ανασάνουν
έχουν οι κάτοικοι του δήμου Φυλής, μετά την
απόφαση να πληρωθούν οι εργαζόμενοι,
καθώς ο Δήμος «βουλιάζει» εδώ και μία
εβδομάδα στα σκουπίδια και καμία υπηρε-
σία δεν λειτουργεί, λόγω χρεών και διαμά-
χης με το Δημόσιο.

Τέλος σημειώνεται ότι , και εν αναμονή της
ορκωμοσίας της νέας δημοτικής αρχής, ο
απερχόμενος δήμαρχος, Δημήτρης Μπου-
ραΐμης, χαρακτήρισε… άθλο το ότι οι εργα-
ζόμενοι είναι απλήρωτοι μόνο έναν μήνα και
κατηγόρησε το υπουργείο Οικονομικών ότι
δεν έχει εξετάσει ακόμα το αίτημα του
Δήμου για ρύθμιση των χρεών του...

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2
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Ενημέρωση για την πορεία επικαιροποίησης
των περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης απο-
βλήτων (ΠΕΣΔΑ) αλλά και θεσμοθέτησης των

εθνικών σχεδίων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων
και διαχείρισής τους ζητεί η "Πρωτοβουλία συνεννόη-
σης για τη διαχείριση των αποβλήτων" με επιστολή στη
γενική γραμματέα Περιβάλλοντος Ν. Γιαννακοπούλου.

Η Πρωτοβουλία υπενθυμίζει ότι : ‘’Από τις αρχές
Απριλίου το ΥΠΕΚΑ είχε καλέσει, με έγγραφό του, τους
περιφερειάρχες της χώρας και τους περιφερειακούς
ΦοΔΣΑ να ξεκινήσουν άμεσα τις διαδικασίες επικαιρο-
ποίησης των περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης απο-
βλήτων (ΠΕΣΔΑ), εν όψει της προγραμματικής περιό-
δου 2014-2020. 

Ως χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης των σχετικών
διαδικασιών είχε οριστεί τον Οκτώβρη του 2014, το
αργότερο. Στο ίδιο έγγραφο αναφερόταν πως θα πρέ-
πει να έχει ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2014 το εθνικό
στρατηγικό πρόγραμμα πρόληψης παραγωγής απο-
βλήτων και τον Ιούλιο του 2014 το εθνικό σχέδιο δια-
χείρισης αποβλήτων.

Τέσσερις μήνες μετά, ένα πέπλο σιωπής καλύπτει τα
θέματα αυτά,  ενώ αγνοούνται πλήρως μια σειρά από
προτάσεις και θέσεις κοινωνικών και πολιτικών φορέ

ων, οι οποίοι αμφισβητούν έντονα την ορθότητα των
υφιστάμενων επιλογών (κατασκευή φαραωνικών
έργων συγκεντρωτικής διαχείρισης σύμμεικτων απορ-
ριμμάτων, με τη μέθοδο ΣΔΙΤ) και αντιπροτείνουν
λύσεις εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων, με
προτεραιότητα στην προδιαλογή των υλικών και τη
διαχείριση με τη λογική της αποκέντρωσης των δρα-
στηριοτήτων.

Επιπλέον, η Πρωτοβουλία εκτιμά πως η διαδικασία
της επικαιροποίησης των ΠΕΣΔΑ "παίρνει έναν απο-
λύτως τυπικό χαρακτήρα, νομιμοποιητικό επιλογών
που έχουν, ήδη, γίνει και που την αποστερεί από οποι-
οδήποτε ουσιαστικό περιεχόμενο" και ζητεί υπεύθυνη
απάντηση στα εξής ερωτήματα:

- Σε ποιο σημείο βρίσκεται η διαβούλευση πάνω στις
μελέτες του εθνικού σχεδίου πρόληψης δημιουργίας
αποβλήτων και του εθνικού σχεδίου διαχείρισης απο-
βλήτων;

- Πότε προβλέπεται τα εθνικά σχέδια να αποκτήσουν
την οριστική μορφή τους και να δημοσιοποιηθούν;
Ποια θα είναι η διαδικασία της έγκρισής τους και ποια
μορφή θα έχουν (νόμου, υπουργικής απόφασης
κ.λπ.);

- Εξακολουθεί να έχει ισχύ το περιεχόμενο του εγγρά

φου της 1.4.2014; Υπάρχει, μήπως, κάποια επανε-
κτίμηση της κατάστασης, που ακυρώνει την απαίτηση
του ΥΠΕΚΑ για επικαιροποίηση των ΠΕΣΔΑ ή διαφο-
ροποιεί τον χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης των διαδι-
κασιών;

- Ποιες περιφέρειες ή περιφερειακοί ΦοΔΣΑ έχουν
ανταποκριθεί στο αίτημα του ΥΠΕΚΑ και σε ποιο
σημείο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες για κάθε
περίπτωση;

- Ποια μέτρα θα πάρουν το ΥΠΕΚΑ και οι περιφέρει-
ες, ώστε οι διαδικασίες επικαιροποίησης των ΠΕΣΔΑ
να λάβουν τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα και να δια-
σφαλιστεί η απρόσκοπτη και ουσιαστική διαβούλευ-
ση;’’

Eπιστολή της "Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των αποβλήτων" προς 
τη Γενική Γραμματέα Περιβάλλοντος Ν. Γιαννακοπούλου.

Πέπλο σιωπής για την πορεία επικαιροποίησης των
περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) 

Συνάντηση με τον επικεφαλής της Κοι-
νοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊ-
κού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αντιπρόεδρο του
ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, είχε, στο υπουργείο
Οικονομικών, ο υπουργός Οικονομικών, Γκί-
κας Χαρδούβελης.

Όπως ανέφεραν παράγοντες του υπουργεί-
ου Οικονομικών, ο κ. Χαρδούβελης ανέφερε
στον κ. Βέμπερ ότι αισιοδοξεί για ένα θετικό
αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις με τους
επικεφαλής της τρόικας στο Παρίσι, και πως
προσβλέπει, στη συνέχεια, σε στήριξη από το
ΕΛΚ στο Ευρωκοινοβούλιο για το θέμα της
ανάπτυξης στην Ελλάδα. 

Η ελληνική πλευρά έχει υποβάλει αίτημα για
τη χρηματοδότηση μέσω των περιφερειακών
ταμείων και των πέντε περιφερειών, όπως
είναι το Ν. Αιγαίο, Αττική και Στερεά Ελλάδα,
που δεν θεωρούνται επιλέξιμες γιατί κατατάσ-
σονται στις ανεπτυγμένες περιοχές της ΕΕ.

Αυτό συμβαίνει γιατί τα κριτήρια αξιολόγησης
βασίζονται στα οικονομικά στοιχεία προ κρί-
σης με αποτέλεσμα για παράδειγμα η περιφέ-
ρεια Αττικής να βρίσκεται στο 110% του Ευρω

παϊκού μέσου όρου σε ότι αφορά στην ανά
πτυξη. Σημειώνεται, ότι το θέμα βάσει του

χρονοδιαγράμματος που υπάρχει ήδη, θα εξε-
ταστεί το 2017, ωστόσο η ελληνική πλευρά
επιδιώκει να το θέσει προς συζήτηση νωρίτε-
ρα. 

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, ο κ. Βέμπερ ζήτη-
σε από την Ελλάδα να καταρτίσει έναν κατά-
λογο προτάσεων για το ευρωπαϊκό επενδυτι-
κό ταμείο, το οποίο θα καταρτίσει ο Ζαν Κλοντ
Γιούνκερ.

Σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες, ο κ.
Βέμπερ εμφανίστηκε στη συνάντηση συναινε-
τικός και ευρωπαϊστής και ανέφερε ότι η
Ευρώπη πρέπει να αλλάξει ρότα, χωρίς,
όμως, να προχωρήσει σε κάποια συγκεκριμέ-
νη αναφορά. 

Πάντως, έσπευσε να επισημάνει ότι η Ελλά-
δα, ως χώρα που έχει εφαρμόσει Πρόγραμμα
Δημοσιονομικής Προσαρμογής, ίσως θα μπο-
ρεί να επικοινωνήσει στη Γαλλία και την Ιταλία
την εμπειρία της, δεδομένου ότι οι συγκεκρι-
μένες χώρες δέχονται πιέσεις για εφαρμογή
Προγραμμάτων Δημοσιονομικής Προσαρμο-
γής. 

Η χρηματοδότηση 5 περιφερειών 
Στο επίκεντρο της συνάντησης Χαρδούβελη - Βέμπερ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
Εκοιμήθη ο μητροπολίτης Μεγάρων 
Βαρθολομαίος

Έφυγε από την
ζωή πλήρης ημε-
ρών, σε ηλικία 86
χρονών ο μητρο-
πολίτης Μεγά-
ρων και Σαλαμί-
νος Βαρθολομαί-
ος (Κατσούρης).

Ο μακαριστός
κατέληξε, μετά απο
αρκετές ημέρες
νοσηλείας στο
Νοσοκομείο .

Ο αίδιμος ιεράρχης γεννήθηκε το 1928 στην Αθήνα όπου σπούδασε Νομι-
κή και Θεολογία. Το 1954 χειροτονήθηκε Διάκονος και το 1958 Πρεσβύτερος.
Υπηρέτησε ως γραμματεας και αρχιγραμματεας της Ιεράς Συνόδου.

Μητροπολίτης Μεγάρων και Σαλαμίνος εξελέγη το 1974, απο την ίδρυση
δηλαδή της μητροπολιτικής αυτής περιφέρειας.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ:

Η Εκκλησία της Ελλάδος με βαθειά συγκίνηση αναγγέλλει την προς Κύριον
εκδημίαν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεγάρων και Σαλαμίνος κυρού
Βαρθολομαίου. Ο εκλιπών Ιεράρχης εξεδήμησε προς Κύριον σε ηλικία 86
ετών. 

Ο μακαριστός Μητροπολίτης Μεγάρων και Σαλαμίνος κυρός Βαρθολομαίος
(Κατσούρης) γεννήθηκε το 1928 στην Αθήνα. Σπούδασε Νομική και Θεολογία
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Χειροτονήθηκε Διάκονος το 1954 και Πρεσβύτε-
ρος το 1958. 

Διατέλεσε Ιεροκήρυξ και Πρωτοσύγκελλος της Ι.Μ. Χίου, Γραμματεύς και
Αρχιγραμματεύων της Ιεράς Συνόδου. Συνέγραψε αρκετές μελέτες. Εξελέγη
πρώτος Μητροπολίτης Μεγάρων και Σαλαμίνος το 1974.

Η Εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτου Μεγάρων και Σαλαμί-
νος θα ψαλεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάρων,
την Παρασκευή 29 Aυγούστου και ώρα 12.00, προεξάρχοντος του Μακαριω-
τάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, με την συμ-
μετοχή Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος.
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Παρουσία του Αλέξη Τσίπρα
ΟΡΚΙΣΘΗΚΕ Η ΝΕΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ

Πραγματοποιήθηκε εχθές το απόγευμα η ορκωμοσία
της νέας περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου, η
οποία έδωσε πολιτικό όρκο.

Η τελετή έγινε στο κλειστό γυμναστήριο της Δροσού-
πολης του Δήμου Άνω Λιοσίων, παρουσία του Αλέξη
Τσίπρα .

Η Ρένα Δούρου επικράτησε του Γιάννη Σγουρού στον
β' γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών του Μαΐου με
ποσοστό 50,82%.

Οι μεγάλες “δεξαμενές” απ' όπου θα
προέλθουν οι προς απόλυση υπάλληλοι

- “Στο κόκκινο” όσοι είναι σε διαθεσιμότητα

Βήμα πίσω δεν κάνει η Κυβέρνηση στο θέμα των απολύσεων δημοσίων υπαλ-
λήλων. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ο Κ. Μητσοτάκης λέει πως η τήρηση
των δεσμέυσεων είναι αυτή που απέτρεψε και επιπλέον απολύσεις το 2015...

Βάσει Μνημονίου η χώρα πρέπει να απομακρύνει από τις θέσεις τους οριστικά μέχρι
τον ερχόμενο Δεκέμβριο 6.500 υπαλλήλους.

Πρώτοι στη σειρά για απόλυση όσοι είναι σε διαθεσιμότητα
Με βάση τα όσα διαρρέουν, καθώς οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν την ερχό-

μενη Δευτέρα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες εργαζόμενων
στο δημόσιο που κινδυνεύουν από τη μια μέρα στην άλλη να βρεθούν χωρίς δουλειά.

Παρά τις αντιδράσεις από μέρους του ΠΑΣΟΚ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καταστή-
σει σαφές ότι η Αθήνα θα πρέπει να είναι απολύτως συνεπής ως προς την υλοποίηση
των προαπαιτούμενων και το Μέγαρο Μαξίμου στηρίζει τον υπουργό στην αντιπαρά-
θεση που έχει με το ΠΑΣΟΚ, στελέχη του οποίου επιμένουν ότι θα πρέπει να επανε-
ξεταστεί όλη η πολιτική της κυβέρνησης στη δημόσια διοίκηση και στενοί συνεργάτες
του πρωθυπουργού επιμένουν ότι η υλοποίηση των όσων έχουν ήδη συμφωνηθεί θα
αποτελέσει σοβαρό διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια του Πρωθυπουργού. 

Κίνδυνος απόλυσης για χιλιάδες εργαζόμενους σε Νομικά Πρόσωπα
Έτσι στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διοικητικής Μεταρρύθμισης,

αναμένεται να επαναβεβαιωθεί η απόφαση της κυβέρνησης. Ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης
έχει περιγράψει σε δηλώσεις τους ποιοι και από που θα απολυθούν.

Η κυριότερη δεξαμενή απολύσεων θα είναι οι υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε διαθεσι-
μότητα. Πολλοί θα είναι εκείνοι που θα απολυθούν από τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου, ενώ πολλά θα εξαρτηθούν και από το πόσοι θα είναι τελικά οι επίορκοι υπάλ-
ληλοι που θα εντοπιστούν ως το τέλος του έτους.

Τελευταία μεγάλη δεξαμενή δεν είναι άλλη από τους εργαζόμενους που παρέμεναν
στο Δημόσιο με δικαστικές αποφάσεις.
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

Ξεκίνησε στο κλειστό γήπεδο Μάνδρας την προετοι-
μασία του ο Μανδραικός ΑΟΚ αφού θα αγωνίζεται
στην Γ΄Εθνική κατηγορία.
Ο αξιόλογος παράγοντας, Θανάσης Μαλλιώρης, έχει
αναλάβει τη θέση του Προέδρου στο νέο διοικητικό
σχήμα, ενώ μια ομάδα ανθρώπων βοηθάει τον σύλ-
λογο σ’ όλα τα επίπεδα!
Ο ρόλος του προπονητή της α’ ομάδας έχει ανατεθεί
στον έμπειρο κόουτς, Βασίλη Μαρίνο, ενώ στα
τμήμα υποδομής του σωματείου θα συνεχίσουν να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οι Παναγιώτης
Κριεκούκης και Πέτρος Μάης!

Το νέο διοικητικό  συμβούλιο 
Πρόεδρος:    Μαλλιώρης  Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος :    Τσάμος Μελέτιος
Γ.Γραμματέας :    Σαμπάνης  Σωτήριος
Εφορος:       Πάλλης     Νικόλαος
Ταμίας :   Σκόρδας Μελέτιος

Υπεύθυνοι  ακαδημιών:
Παναγιώτης Κριεκούκης, Πέτρος    Μάης 

***Εν τω μεταξύ ο Γιώργος Καμπερίδης(1999) ύψος
1.88 κλήθηκε για το διεθνές BASKETBALL CUP U15
που γίνεται μέχρι 31/8 στον Κολινδρό.
Τεχνικός υπεύθυνος είναι ο Κώστας Πολίτης. Προ-
πονητές: Γεώργιος Δήμος (ομοσπονδιακός) , Πανα-
γιώτης Κοττανίδης (ΕΚΑΣΘ)

Το πρόγραμμα αγώνων του Μανδραϊκού

Στην κατηγορία αυτή αγωνίζεται ο Μανδραϊκός ενώ
το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στις 12 Οκτωβρίου.

1η Αγωνιστική - 
ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ - ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ
2η Αγωνιστική - 19/10/14 - 01/02/15

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡ
3η Αγωνιστική - 26/10/14 - 08/02/15
ΑΠΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ - ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ
4η Αγωνιστική - 02/11/14 - 15/02/15
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΑΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
5η Αγωνιστική - 09/11/14 - 01/03/15
ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΡΜΗΣ - ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ
6η Αγωνιστική - 16/11/14 - 08/03/15
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ
7η Αγωνιστική - 23/11/14 - 22/03/15
ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ
8η Αγωνιστική - 30/11/14 - 15/03/15
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
9η Αγωνιστική - 07/12/14 - 29/03/15
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ - ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ
10η Αγωνιστική - 14/12/14 - 05/04/15
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
11η Αγωνιστική - 21/12/14 - 26/04/15
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ - ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ
12η Αγωνιστική - 11/01/15 - 03/05/15
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ
13η Αγωνιστική - 18/01/15 - 10/05/15
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΧ.
ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΥ 

Oι διαιτητές
της 1ης φάσης
του Κυπέλλου

Ελλάδας
Τους διαιτητές για τις ανα-

μετρήσεις της 1ης φάσης
του Κυπέλλου Ελλάδας
έκανε γνωστούς η ΚΕΔ.

Ο Αριστείδης Βάτσιος του
Συνδέσμου Δυτικής Αττι-
κής θα διευθύνει το ματς
της ΑΕΚ με τον Φωκικό
στο ΟΑΚΑ, Αναλυτικά:

Πέμπτη (28/8)
17.00: Παναχαϊκή-Πανη-

λειακός
Διαιτητής: Σφακιανάκης

(Αθηνών)
Βοηθοί: Κουτσογιάννος,

Αργυρός (Αθηνών)
4ος: Σωσώνης (Φθιώτι-

δας)

19.00: Χανιά-Άλιμος
Διαιτητής: Φουκάκης

(Ηρακλείου)
Βοηθοί: Νικολακάκης,

Κουράκης (Ηρακλείου)
4ος: Φώτης (Εύβοιας)

Παρασκευή (29/8)
18.00: Αχαρναϊκός-

Φωστήρας
Διαιτητής: Σελίμος

(Λακωνίας)
Βοηθοί: Παλαμίδας

(Λακωνίας), Κωνσταντό-
πουλος (Κορινθίας)

4ος: Μήτση (Πειραιά)

18.00: Καλλιθέα-Απόλ-
λων

Διαιτητής: Ευαγγέλου
(Αθηνών)

Βοηθοί: Κουντουρέλης,
Δανέζης (Αθηνών)

4ος: Ζαραβίνος (Αθη-
νών)

18.00: Ηρακλής-Λαμία
Διαιτητής: Συμεωνίδης

(Πιερίας)
Βοηθοί: Νατσιούλας,

Αναστασίου (Λάρισας)
4ος: Φωτιάδης (Σερρών)

18.00: Αιγινιακός-Αγροτι-
κός Αστέρας

Διαιτητής: Κοτσάνης
(Δράμας)

Βοηθοί: Χατζηνάκος
(Δράμας), Σίπκας (Πέλλας)

4ος: Σελεμίδης (Πέλλας)

20.00: ΑΕΚ-Φωκικός
Διαιτητής: Βάτσιος (Δυτι-

κής Αττικής)
Βοηθοί: Πρέντζας (Δυτι-

κής Αττικής), Μπούξμπα-
ουμ (Ανατολικής Αττικής)

4ος: Καριοφίλλης (Πει-
ραιά)

21.00: ΑΕΛ-Ολυμπιακός
Βόλου

Διαιτητής: Καραντώνης
(Ημαθίας)

Βοηθοί: Πάτρας (Μακε-
δονίας), Κελάζογλου (Χαλ-
κιδικής)

4ος: Τσακαλίδης (Χαλκι-
δικής)

Σάββατο (30/8)
18.00: Ερμιονίδα-Παναι-

γιάλειος
Διαιτητής: Μπλάνας

(Μεσσηνίας)
Βοηθοί: Αθανασοπού-

λου, Λαμιάς (Μεσσηνίας)
4ος: Μιχαϊλίδης (Βοιω-

τίας)

18.00: Πιερικός-Τίρναβος
Διαιτητής: Παπαδόπου-

λος (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Νατσιόπουλος

(Μακεδονίας), Γούτας
(Χαλκιδικής)

4ος: Σημαιάκης (Χαλκιδι-
κής)

20.00: Ηρακλής Ψαχνών-
Επισκοπή

Διαιτητής: Κορδολαίμης
(Ανατ. Αττικής)

Βοηθοί: Σπυρόπουλος
(Ανατ. Αττικής), Γεωργακό-
πουλος (Πειραιά)

4ος: Τσαμούρης (Πει-
ραιά)

20.00: Αναγέννηση Καρ-
δίτσας-Εθνικός Γαζώρου

Διαιτητής: Κυριαζίδης
(Έβρου)

Βοηθοί: Βασιλόπουλος
(Έβρου), Παρασίου (Ημα-
θίας)

4ος:Μαλούτας (Ημαθίας).

RESPECT CUP:ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Το RESPECT CUP διοργανώνει  για τις ακαδημίες που θα τιμή-

σουν με την συμμετοχή τους το κορυφαίο παιδικό τουρνουά ποδο-
σφαίρου.Στο συγκεκριμένο παίρνουν μέρος και ομάδες απο την
Δυτική Αττική, Αθήνα, και Πειραιά. Συγκεκριμένα.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ, SOCCERLAND ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, SPORT-
LAND ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ,ΕΡΜΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΖΩΦΡΙΑ, ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ,  ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΚΑΡΑΤΑΪΔΗ, FC
ΓΛΥΦΑΔΑΣ, FDF ARSENAL ΒΑΡΗΣ, ,  ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ΑΙΟΛΟΣ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ, ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ,ΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ, ΑΟ ΜΠΟΥΡΝΑΖΙΟΥ,
ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΑΟ ΥΜΗΤΤΟΣΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΑΣ ΣΟΥΡΜΕΝΑ, ΑΤΤΑΛΟΣ, ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ, ΔΙΑΝΑ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ, ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ, ΔΟΠΠΑΠ, ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ,
ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΟΥΡΟΣ CLUB, ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ,
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΛΙΜΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΑΥΡΟΥ, ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ, ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ

ΠΑΟ ΡΟΥΦ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ, ΠΑΣ ΙΛΙΟΥ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΠΡΩΤΕΑΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ,
ΤΕΡΨΙΘΕΑ, ΦΟΙΒΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.

ΜΑΛΛΙΩΡΗΣ - ΤΣΑΜΟΣ
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ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ:
ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 
AAΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑΞΕΚΙΝΑΝΕ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥΤΜΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΜΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙΜΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΚΤΟΣ Σ-Κ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΚΤΟΣ Σ-Κ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ

Γ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ - ΕΝΑΝΤΙΓ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ - ΕΝΑΝΤΙ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - ΚΑΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - ΚΑΙ

ΩΡΕΣ 17:00-21:00.ΩΡΕΣ 17:00-21:00.
ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ

ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ 15ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ 15
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.

Σκέψη για 
παράταση 
μεταγραφών!

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί έξτρα
χρόνος για μεταγραφές σε Football
League και Γ' Εθνική σύμφωνα με πλη-
ροφορίες της στήλης.

Η μεταγραφική σεζόν τελειώνει τέλος
Αυγούστου, ωστόσο ήδη υπάρχει
σκέψη να δοθεί παράταση έως και τα
μέσα Σεπτεμβρίου.

Είναι κάτι που το επεξεργάζονται οι
αρμόδιες αρχές και τα επόμενα 24ωρα
θα παρθεί οριστική απόφαση.

Αρκετές ομάδες αλλά και παίκτες
περιμένουν να δουν εάν τελικά θα δοθεί
ο έξτρα χρόνος με τις πληροφορίες να
αναφέρουν πως δεν είναι και τοσο απί-
θανο να συμβεί.

Την Δευτέρα η κλήρωση της Γ΄ Εθνικής

Η κλήρωση για το Πρωτάθλημα Γ΄ Εθνικής 2014-2015 θα διε-
νεργηθεί τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 στα γραφεία
της ΕΠΟ (αίθουσα Δ.Σ.), ενώ στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα
θα διενεργηθεί την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου ( αρχικά υπήρ-
χε ενημέρωση ότι η κλήρωση του κυπέλλου θα διεξαγόνταν
στις 29.8.2014) η κλήρωση για τους αγώνες της 1ης φάσης του
Κυπέλλου Γ΄ Εθνικής.

Tα σωματεία εφόσουν έχουν αιτήματα για κλειδάριθμους,
πρέπει να τα καταθέσουν έως την Πέμπτη 28.8.2014 και ώρα
15.00

Dreamsport Megara 

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/9/14 ΚΑΙ ΩΡΑ 19.30 ΣΤΟ DREAMSPORT ΘΑ
ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΤΗΣ ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ!!ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ,ΠΑΛΙΟΥΣ
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ,ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΑΣ ΓΙΑ
ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΑΣ!!ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΛΛΕΣ,ΣΕ ΠΟΛΛΑ
ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ...ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΤΗΝ
ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΤΑΣΟΣ! ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΓΚΙΝΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
( ΤΗΛ.6977082149) ΚΑΙ ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
(ΤΗΛ.6932535258)...ΚΑΛΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ...

Ο ΜΠΑΜΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΣΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Νέος πρόεδρος στον Ηρακλή
Ελευσίνας ο Οικονόμου Χαράλα-
μπος ο οποίος ασχολείται με του-
ριστικές επιχειρήσεις...

Η ομάδα του γηραιού κάνει μια
νέα αρχή σε πρόσωπα και παί-
κτες. Η ομάδα ενισχύθηκε με την
απόκτηση επτά ποδοσφαιριστών
ενώ μπήκαν και νέα μέλη στο διοι-
κητικό συμβούλιο που θα έρθουν

σε σώμα απο εβδομάδα. 
Με όνειρα και φιλοδοξίες ξεκίνησε την φετινή χρονιά η

προετοιμασία του Ηρακλή Ελευσίνας  στο γήπεδο
Γιώργος Ρουμελιώτης με την επίβλεψη του προπονητή
Μιχάλη Κατσάφαρου και του βοηθού του Τάσου Γιώρ-
γα.

Ο Ηρακλής στο φετινό πρωτάθλημα αναμένεται να
ξαναβρεί την χαμένη αίγλη και να ξαναγίνει μεγάλος και
να επιστρέψει στην Α' κατηγορία.

Επιτρέπεται η εγγραφή αλλοδα-
πών Ποδ/τών σε ερασιτεχνικό σωμα-
τείο οποιασδήποτε κατηγορίας, υπό
την προϋπόθεση να προσκομιστούν
στην ΕΠΣ τα πιο κάτω δικαιολογητικά
εγγραφής: 

1) Φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής
αλλοδαπού στην Ελλάδα, νόμιμα
επικυρωμένο.  

2) α) Βεβαίωση του αρμόδιου δημο-
σίου ασφαλιστικού φορέα, εφόσον ο
ποδ/τής ή ο έχων την γονική μέριμνα
εργάζεται ή ασκεί επάγγελμα στην
Ελλάδα. ή β) Βεβαίωση φοίτησης σε
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, εφόσον ο
ποδτης σπουδάζει στην Ελλάδα.
Εκπαιδευτικό ίδρυμα νοείται εκτός
των δημοσίων εκπαιδευτικών ιδρυ-
μάτων και κάθε ιδιωτικού χαρακτήρα
αναγνωρισμένη από το κράτος
σχολή επαγγελματικής και τεχνικής
κατάρτισης. 

3) α) Πιστοποιητικό της Αρμόδιας
Αρχής του Κράτους (στην Αλλοδα-
πή) του οποίου είναι υπήκοος και β)
Με επίσημη μετάφραση αυτού, από
το οποίο να προκύπτουν όλα τα
στοιχεία ταυτότητας του ποδτή που
είναι απαραίτητα για την εγγραφή
του, ήτοι: ονοματεπώνυμο, όνομα
πατέρα και μητέρας, ημέρα, χρονο-
λογία και τόπος γεννήσεως, εθνικό-
τητα και υπηκοότητα. Η φωτογραφία
του ποδτη πρέπει να είναι επικολλη-
μένη στο πιστοποιητικό ή στην μετά-
φραση αυτού και να είναι σφραγισμέ-
νη από την εκδούσα Αρχή ή από
Ελληνική Αρχή που έχει δικαίωμα
θεώρησης ταυτοπροσωπίας. 

4) Πιστοποιητικό υγείας που εκδί-
δεται από κρατικά νοσηλευτικά ιδρύ-
ματα (π.χ. Νοσοκομείο, Κέντρο Υγεί-
ας, ΙΚΑ, κλπ) στο οποίο υποχρεωτι-
κά να αναγράφεται επακριβώς το
εξής: «ότι δεν πάσχει από νοσήματα

που αποτελούν κίνδυνο για τη δημό-
σια υγεία». 

5) Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης
του γονέα αν ο ποδοσφαιριστής είναι
κατω των 18 ετών : θεωρημένη από
αρμόδια αρχή! στην οποία να ανα-
γράφεται: «Συναινώ στην Έκδοση
Ατομικού Δελτίου Ποδοσφαιριστή του
γιου μου …………ονοματεπώνυμο
ποδοσφαιριστή……………..και στην
διεκπεραίωση της Πρώτης Εγγρα-
φής του στο σωματείο………επωνυ-
μία σωματείου……..» 

6) Υποβολή Αίτησης προς ΕΠΟ :
Υποβάλλεται (από το σωματείο ή την
αρμόδια ΕΠΣ κατόπιν συνεννόησης)
στη ΕΠΟ προκειμένου να δοθεί η
βεβαίωση της Αλλοδαπής Ομοσπον-
δίας αν ο ποδοσφαιριστής είναι εγγε-
γραμμένος στα μητρώα της ομο-
σπονδίας της χώρας του. Σε κάθε
περίπτωση η διάρκεια ισχύος του
δελτίου θα είναι ανάλογη και αντίστοι-

χη της νόμιμης άδειας παραμονής.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΩΝ 

Υπενθυμίζουμε και εφιστούμε την
προσοχή των σωματείων ότι η τελευ-
ταία ημέρα παραλαβής των αιτήσεων
για έκδοση δελτίων (μεταγγραφες)
είναι η Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014
και μεχρι τις 12:00 το μεσημέρι . Μετά
την ημερομηνία αυτή καμία αίτηση
δεν θα γίνεται δεκτή διότι δεν θα μπο-
ρέσουν να υποβληθούν από την
υπηρεσία της Ένωσης στην ΕΠΟ
μέσα στις προβλεπόμενες καταληκτι-
κές ημερομηνίες και ως τούτου θα
θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα
απορρίπτονται. Παρακαλούμε λοι-
πόν για την άμεση υποβολή των
αιτήσεων για να μην έχουμε δυσάρε-
στες καταστάσεις και άσκοπη ταλαι-
πωρία τις τελευταίες ημέρες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΣΔΑ: 
Δικαιολογητικά αλλοδαπών ποδοσφαιριστών 
για πρώτη έγγραφη 
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ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΑΔΑ

Φάμπρικα ένοπλων ληστειών σε
βενζινάδικα - καταστήματα ψιλικών

Φάμπρικα είχαν κάνει τις ληστείες σε βενζινάδικα και μάλι-
στα ένοπλες, ένας άνδρας και μία γυναίκα που συνελήφθη-
σαν στον Πειραιά, ενώ αναζητούνται και επιπλέον δύο
συνεργοί τους,. Οι δράστες είχαν διαπράξει το τελευταίο εξά-
μηνο 15 ληστείες σε βενζινάδικα και καταστήματα ψιλικών
στην Αττική.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο δράστες συνελήφθη-
σαν, το απόγευμα και το βράδυ της Κυριακής από αστυνο-
μικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ) και της Υποδιεύ-
θυνσης Ασφάλειας Πειραιά.

Για τη συμμετοχή τους στην εγκληματική ομάδα αναζητού-
νται δύο επιπλέον συνεργοί τους.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες είχαν
συγκροτήσει το τελευταίο εξάμηνο εγκληματική ομάδα, με
διαρκή και δομημένη δράση και ενεργώντας με διαφορετική
σύνθεση κάθε φορά, διέπρατταν ένοπλες ληστείες σε πρα

τήρια υγρών καυσίμων και καταστήματα ψιλικών σε διάφο-
ρες περιοχές της Αττικής.

Οι συλληφθέντες, ένας 21χρονος άνδρας και μία 21χρονη
γυναίκα, κινούμενοι με μοτοσυκλέτα, με καλυμμένη την πινα-
κίδα κυκλοφορίας, μετέβαιναν σε πρατήρια υγρών καυσίμων
και καταστήματα ψιλικών και με την απειλή όπλου, αφαιρού-
σαν χρήματα από ιδιοκτήτες και υπαλλήλους.

Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιασθεί 15 ληστείες στις περιοχές
Χαϊδαρίου, Πειραιά, Δραπετσώνας και Κερατσινίου.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι (REPLICA) και
μία μοτοσυκλέτα.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού
χαρακτήρα για τα αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής
σε εγκληματική οργάνωση και των ληστειών κατ’ επάγγελμα
και κατ’ εξακολούθηση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελει-
οδικών Πειραιά, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπι-
σμό και τη σύλληψη των συνεργών τους, καθώς και για τη
συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Χωρίς σύστημα εισροών-εκροών πολλά πρατήρια της επαρχίας
Λήγει η προθεσμία για το σύστημα εισροών εκροών στην περιφέρεια, καθώς,

όπως είναι γνωστό, μέχρι σήμερα 27 Αυγούστου, τα πρατήρια υγρών καυσί-
μων της επαρχίας (Γ΄ Κύκλος) θα έπρεπε να είχαν θέσει σε πλήρη λειτουργία
τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου εισροών – εκροών καυσίμων.

Όπως εκτιμάται,όμως, από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, λόγω
πολλών τεχνικών προβλημάτων, μεγάλος αριθμός πρατηρίων δεν κατάφερε να
τα εγκαταστήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρονται στην ηλεκτρονική σελίδα του
επιμελητηρίου, www.eea.gr, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου αποδέχτηκε όπως,

μετά την 27η Αυγούστου, να συνεχίσουν τη λειτουργία τους όσα πρατήρια έχουν σύμβαση εγκατάστασης με εται-
ρείες εγκατάστασης των συστημάτων. Όσα πρατήρια δεν έχουν σύμβαση δεν μπορούν, από τις 28/8/2014, να αγο-
ράζουν και να πωλούν καύσιμα.

Η ΓΓ Εμπορίου, όπως αναφέρεται, θα ζητήσει από τις εταιρείες λίστα με τα πρατήρια που έχουν σύμβαση ώστε
να ελέγξει και ποια δεν έχουν. Σε περίπτωση παράβασης θα επιβληθούν κυρώσεις.

Μίνι καύσωνας το επόμενο διήμερο
Άνοδος της θερμοκρασίας κατά 2 με 3 βαθμούς κελσίου, ήλιος σε ολόκληρη τη χώρα και βαθμιαία εξασθένηση των

βορείων ανέμων στο Αιγαίο, θα έχουμε από σήμερα .
Στη Θράκη και τη Μακεδονία αίθριος καιρός. Το πρωί στη δυτική Μακεδονία σχετική ψύχρα. Η θερμοκρασία νωρίς

το απόγευμα μέχρι τους 32 με 34 βαθμούς κελσίου.
Στην Ήπειρο, τα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Στερεά καλοκαιρία. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 33 με 35

βαθμούς. Στο Ιόνιο, οι βορειοδυτικοί άνεμοι μόνο για λίγο και τοπικά θα φτάσουν τα 5 μποφόρ.
Στην Πελοπόννησο ηλιοφάνεια. Τα θερμόμετρα στα ανατολικά και νότια θα αγγίξουν τους 35 με 36 βαθμούς.
Στην Κρήτη αίθριος καιρός και βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι που μόνο στα ανατολικότερα θα πνέουν τοπικά ισχυ-

ροί. Η θερμοκρασία έως τους 32 με 34 βαθμούς.
Στα Δωδεκάνησα ήλιος, βορειοδυτικοί άνεμοι 5 μποφόρ και τα θερμόμετρα μέχρι τους 34 βαθμούς.
Στις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αίθριος καιρός με τους βόρειους ανέμους να φτάνουν τοπικά

στις Κυκλάδες τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως τους 34 με 35 βαθμούς και στις
Κυκλάδες 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.Στις Σποράδες αίθριος καιρός και ασθενείς άνεμοι.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια, ο ουρανός χωρίς σύννεφα, και η θερμοκρασία σε άνοδο μέχρι
τους 36 βαθμούς.Στην Αττική ήλιος. Οι αρχικά μέτριοι βόρειοι άνεμοι, βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Άνοδος της θερ-
μοκρασίας που θα φτάσει κατά τόπους τους 35 με 36 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ήλιος και η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ασθενείς και
το απόγευμα νοτιοανατολικοί μέχρι 4 μποφόρ.

ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις 1,3 εκ.
ευρώ σε 1.070 αγρότες

Αποζημιώσεις φυτικής παραγωγής και ζωικού
κεφαλαίου ύψους περίπου 1,3 εκατ. ευρώ  θα
καταβάλει σε 1.070 αγρότες,  ο ΕΛΓΑ.

Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν ζημιές στη φυτι-
κή παραγωγή και κυρίως σε εσπεριδοειδή, ελιές,
καπνά και κηπευτικά, αλλά και στο ζωικό κεφάλαιο
από διάφορα ζημιογόνα αίτια. Σημειώνεται ότι
πρόκειται για εκκαθαρίσεις ζημιών για τα έτη 2013
και 2014.

Κατασχέσεις από το ΙΚΑ: Κατασχέσεις από το ΙΚΑ: 
7.449 εντάλματα σε 7 μόλις μήνες!

Σύμφωνα με τα στοιχεία αναγκαστικών μέτρων, που
έδωσε στη δημοσιότητα το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, στο επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2014, εκδόθη-
καν 7.449 εντάλματα κατάσχεσης για χρέη προς το
Ταμείο, κατασχέθηκαν 687 ακίνητα, προχώρησαν κατα-
σχέσεις κινητής περιουσίας σε 3.958 υποθέσεις, ενώ
ολοκληρώθηκαν και 611 πλειστηριασμοί. 

Έντονη δραστηριότητα από το ΙΚΑ, και στη λήψη ανα-
γκαστικών μέτρων, μόνο για απωλεσθείσες ρυθμίσεις
οφειλών. 

Ενδεικτικά, μόνον τον Ιούλιο, απέστειλε ειδοποίηση
κατάσχεσης σε 763 οφειλέτες, εξέδωσε εντάλματα κατά-
σχεσης σε 153 περιπτώσεις, προχώρησε σε 5 κατασχέ-
σεις ακινήτων, σε 107 κατασχέσεις κινητής περιουσίας
και σε 4 πλειστηριασμούς.

ΓΑΜΟΣ

Ο Τσιτλακίδης Χαράλαμπος του Ηλία και της
Αναστασίας, το γένος Κωστίδου, που γεννή-
θηκε στη Τσιμκένδη Καζαχστάν και κατοικεί
στον Ασπρόπυργο, και η Παπαδοπούλου

Συμέλα του Χαράλαμπου και της Ναζλού το
γένος Παπαδοπούλου, που γεννήθηκε στην

Αθήνα και κατοικεί στις Αχαρνές, πρόκειται να
έλθουν σε γάμο που θα τελεστεί στον Ιερό

Ναό Αγίου Νικολάου Αχαρνών.

Νομοθετική πρωτοβουλία για την
αυστηροποίηση ποινών σε περιπτώσεις
κακοποίησης ζώων 

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη κ. Βασίλης Κικίλιας με επιστολή του προς τον
Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπο Αθανασίου ζήτησε τη
λήψη νομοθετικής πρωτοβουλίας σχετικά με την
περαιτέρω αυστηροποίηση των ποινών που επιβάλ-
λονται σε περιπτώσεις κακοποίησης ζώων και καθορί-
ζονται από τον νόμο 4235/2014 (Α΄32), δεδομένου ότι
το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται αύξηση
των περιστατικών κακοποίησης και έλλειψης της απαι-
τούμενης φροντίδας των ζώων. 

Συγκεκριμένα ο κ. Κικίλιας ζήτησε από τον κ. Αθανα-
σίου, οι παραβάτες να τιμωρούνται με ποινή φυλάκι-
σης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή
από δέκα χιλιάδες (10.000) έως είκοσι χιλιάδες
(20.000) ευρώ.

Όπως επισημαίνει ο κ. Κικίλιας στη σχετική επιστο-
λή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπο Αθανασίου:
«Επειδή τα φαινόμενα της κακοποίησης και της έλλει-
ψης της απαιτούμενης φροντίδας των ζώων πέραν της
ποινικής τους υπόστασης, αναμφίβολα προσβάλλουν
βάναυσα τον πολιτισμό της ελληνικής κοινωνίας και
διασύρουν διεθνώς την εικόνα της χώρας, κρίνεται
σκόπιμο να αυστηροποιηθούν περαιτέρω οι προβλε-
πόμενες ποινές, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτρε-
πτική τους ισχύς και να καταστούν περισσότερο απο-
τελεσματικές οι διατάξεις για την προστασία των
ζώων».

Συνελήφθη για εκβίαση υπάλληλος
Περιφερειακής Ενότητας

Συνελήφθη, στην Καρδίτσα, από αστυνομικούς της
Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλά-
δος, 56χρονος υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταφορών
και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Καρδί-
τσας. 

Σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία αυτό-
φωρης διαδικασίας, για τα αδικήματα της δωροληψίας
υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση, της απόπειρας εκβία-
σης, της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότη-
τες, της νομοθεσίας περί δηλώσεων και ελέγχου περιου-
σιακής κατάστασης, καθώς και των διατάξεων της νομο-
θεσίας για τα όπλα. 

Ειδικότερα, για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχε προηγη-
θεί πρόσφατη σχετική καταγγελία 35χρονου, τη διερεύ-
νηση της οποίας ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών
Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος της Ελληνικής Αστυνο-
μίας. 

Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, ο 56χρονος υπάλλη-
λος απαίτησε εκβιαστικά το ποσό των πενήντα ευρώ
από τον 35χρονο, για τη διευθέτηση αυτοκινητιστικής
υπόθεσης, που αφορούσε στην προσθήκη επαγγελματι-
κής δραστηριότητας στην άδεια κυκλοφορίας Ι.Χ. Φορτη-
γού οχήματος. 

Για την υπόθεση οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε,
προχθες το πρωί, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση,
κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθη ο 56χρονος
υπάλληλος, ενώ προηγουμένως είχε παραλάβει, από
τον 35χρονο, το προσημειωμένο χαρτονόμισμα των
πενήντα ευρώ, το οποίο βρέθηκε στο γραφείο του και
κατασχέθηκε. 
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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

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

ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η
ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΥΛΦΑ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
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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

Ενοικιάζεται πλήρως επιπλω-
μένο οροφοδιαμέρισμα 90 τμ
στη Μάνδρα, πλησίον της
κεντρικής πλατείας, σε διώρο-
φη οικοδομή, επί οικοπέδου
500 τμ, με κήπο. Ενοίκιο:450
ευρώ. Είναι σε άριστη κατάστα-
ση, διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-
ση, κλιματισμό και θέση σταθ-
μεύσεως. Τηλ επικοινωνίας:
210-5555391, 6937895583

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

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER
ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος 
Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 & 210 5571996
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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 νανο-

τεχνολογία

12.00 Democracy
Now 

13.05 Μαγειρεύο-
ντας ελληνικά, Σαλάτα
φακές

13.15 Με γνώση και
μεράκι, Περιφερειακό
Μετεωρολογιικό Κέντρο
Μακεδονίας

13.35 Λίμνες Κορώ-
νειας  Βόλβης

14.00 Τηλεδώρα
15.00 Καστελλόριζο

16.40 Σκιάθος

16.00 Υγεία και νανο-
τεχνολογία

17.00 Παιχνιδοπαγίδες

17.45 Παραμυθιού
αρχή, 
Η πιο γλυκιά λέξη

18.00 Εκκλησιές και
μοναστήρια Σάμου

18.45 Αστυπάλαια

19.00 Η ώρα του
Πόντου, 
Πανηγύρι Αγίας Τριά-
δος, 

Σύλλογος Ποντίων
Ασπροπύργου "Οι
Ακρίτες του Πόντου"

19.30 Σαντορίνη

20.00 Ανοιχτό Πανε-
πιστήμιο: Σακελλαρίου
Θόδωρος, 
Η βυζαντινή μουσική
στην Ορθοδοξία μας

21.00 Business
χωρίς σύνορα

23.30 Άρτα, Βυζαντι-
νά μνημεία

24.00 Democracy
Now (E)
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Κυβερνητική πρωτοβουλία για
επιδότηση επιτοκίου παλαι-
ών δανείων μικρομεσαίων

επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ;
Θετική ήταν η ανταπόκριση του

προέδρου της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο Μάνφρεντ Βέμπερ στο σχέδιο
που προωθεί η κυβέρνηση για την
αντιμετώπιση των «κόκκινων δανεί-
ων» και ιδιαίτερα στο αίτημα του
υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγω-
νιστικότητας να επιτραπεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή η επιδότηση
των επιτοκίων υφισταμένων δανείων
από πόρους των Διαρθρωτικών
Ταμείων.

Αυτό προκύπτει από πληροφορίες
του υπουργείου Ανάπτυξης μετά τη
συνάντηση που είχε ο υπουργός Ν.
Δένδιας με τον κ. Βέμπερ στην Αθήνα
και όπως σχολιάζουν στελέχη του
υπουργείου, ο πρόεδρος της ΚΟ του
ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
ζήτησε να του δοθούν επιπλέον στοι

χεία σχετικά με την Ελληνική πρό-
ταση.

Ακόμη, στο επίκεντρο της συνά-
ντησης βρέθηκαν η πρόοδος της
ελληνικής οικονομίας και οι πρωτο-
βουλίες που έχει αναλάβει το
υπουργείο Ανάπτυξης για την αντι-
μετώπιση της ανεργίας και του ιδιω-
τικού χρέους, καθώς και το νέο ανα-
πτυξιακό μοντέλο της χώρας που
βασίζεται στις νέες μορφές επιχειρη-
ματικότητας και στην καινοτομία. 

Επίσης συζητήθηκε και η προσαρ-
μογή της ευρωπαϊκής πολιτικής
ανταγωνισμού και των 

κανόνων κρατικών ενισχύσεων
στις συνθήκες που έχει δημιουργή-
σει στην Ελλάδα η εξαετής ύφεση,
ενώ αναφορά έγινε τέλος στα αποτε-
λέσματα της πρόσφατης επίσκεψης
του κ. Δένδια στο Βερολίνο και στην
εμβάθυνση των σχέσεων της Ελλά-
δας με τους εταίρους της στους
τομείς της επιχειρηματικότητας, των
επενδύσεων και των εξαγωγών.

Σταδιακή μείωση των επιβαρύνσεων
στον ΕΝΦΙΑ, και μελλοντικές βελ-
τιώσεις όπως για τα μη ηλεκτροδο-

τούμενα ανοίκιαστα ακίνητα, υπόσχεται σε
δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών Γκί-
κας Χαρδούβελης με αφορμή το θόρυβο
που δημιουργήθηκε με το νέο φόρο.

Βασική δέσμευση της Κυβέρνησης
ήταν και παραμένει η διεύρυνση της

φορολογικής βάσης

"Βασική δέσμευση της Κυβέρνησης ήταν
και παραμένει η διεύρυνση της φορολογικής
βάσης ως προϋπόθεση σωστής και δίκαιης
κατανομής των φορολογικών βαρών καθώς
και η διόρθωση λαθών και αδικιών που
μπορεί να προέκυψαν κατά την εφαρμογή
του νόμου. Στόχος είναι οι επιβαρύνσεις να
μειώνονται σταδιακά και ο ΕΝΦΙΑ να γίνει
πλήρως ανταποδοτικός, δηλαδή να αποτε-
λεί το βασικό έσοδο της Τοπικής και Περι-
φερειακής Αυτοδιοίκησης" επισημαίνει. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός δεσμεύεται
ότι "στο μέλλον θα υπάρξουν νέες βελτιώ-
σεις όσο η βάση γίνεται πληρέστερη και
αντιπροσωπευτικότερη, όπως για παρά-
δειγμα στην περίπτωση των μη ηλεκτροδο-
τούμενων ανοίκιαστων κτισμάτων". 

Ο Γκίκας Χαρδούβελης εξηγεί ότι "μέσα σε
σύντομο χρόνο έγιναν πολλά. Υπήρξαν,
όμως, αστοχίες στην εφαρμογή του νόμου.
Το πρώτο σφάλμα που εντόπισα, επιχείρη-
σα να το βελτιώσω άμεσα. Η παρέμβαση
που έγινε τον Ιούνιο αφορούσε περίπου
2.000.000 φορολογούμενους πολίτες. Εντο-
πίστηκαν όμως και άλλα λάθη στη συνέχεια
για τα οποία – με τη νομοθετική παρέμβαση
που θα κατατεθεί εντός των επόμενων ημε-
ρών - προχωρούμε στη βελτίωση και τον
εξορθολογισμό τους". 

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών,
με την καθιέρωση του ΕΝΦΙΑ, γίνεται ένα
πρώτο σημαντικό βήμα προκειμένου να
δημιουργηθεί ενιαία βάση για την Ακίνητη
Περιουσία, με στοιχεία που συμπληρώνο-
νται και διορθώνονται συνεχώς.

"Είναι σημαντικό ότι για πρώτη φορά
κοστολογήθηκε ηλεκτρονικά η φορολογία
παρ΄ ότι δεν υπάρχει συλλογική – τόσο για
τους πολίτες όσο και για το Δημόσιο - εμπει-
ρία μιας τέτοιας διαδικασίας. Αυτός είναι ο
τρόπος που εφαρμόζεται και διεθνώς για να
περιοριστούν οι πιθανότητες φοροδιαφυ-
γής και να αποδυναμωθεί η αδιαμεσολάβη-
τη σχέση φορολογούμενου - έφορου που
πολλές φορές οδηγούσε σε στρεβλώσεις"
σημειώνει. 

Όπως παρατηρεί ο κ. Χαρδούβελης, "ο
ΕΝΦΙΑ περιουσίας εφαρμόζεται στην Ελλά-
δα για πρώτη φορά. 

Η χώρα μας παρουσιάζει πολύ υψηλό
ποσοστό ιδιοκατοίκησης, αλλά παράλληλα
δεν είχε Κτηματολόγιο, στερείτο οργανωμέ-
νης σύγχρονης κτηματαγοράς και κυρίως
δεν υπήρχε φορολογική βάση για τα ακίνη-
τα αφού όσα στοιχεία υπήρχαν ήταν απο-
σπασματικά και ελλιπή, αφού άλλα κατα-
γράφονταν στα στοιχεία της Φορολογικής
Διοίκησης (Ε9 και Ε2) και άλλα από τους
ΟΤΑ και τη ΔΕΗ."

Προς αυτή την κατεύθυνση, αναφέρει ότι
το υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε
νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου να
διορθώσει τα προβλήματα που παρουσιά-
στηκαν, να δώσει τη δυνατότητα στους
πολίτες να προβούν και εκείνοι με τη σειρά
τους στις απαραίτητες διορθώσεις και
παράλληλα να εξασφαλίσει το δημοσιονομι-
κό στόχο με διευρυμένη ,όμως, φορολογική
βάση. Περισσότεροι υπόχρεοι να πληρώ-
σουν λιγότερα.

Οι βασικότερες αλλαγές είναι οι εξής 
σύμφωνα με τον ΥΠΟΙΚ:

1. Για οικόπεδα εντός οικισμών αλλά εκτός
Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινή-
των θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογι-
σμό του φόρου, τόσο του κυρίου όσο και
του συμπληρωματικού, η ευνοϊκότερη αξία
για το φορολογούμενο, μεταξύ της αξίας
που ίσχυε για τον υπολογισμό του ΦΑΠ και
αυτής που χρησιμοποιήθηκε για την πρώτη
εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ. Με αυτό τον
τρόπο, εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπολογι-
στεί φόρος με μεγαλύτερη αξία σε σχέση με
το προηγούμενο φορολογικό έτος αλλά στις
περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν προ-
βλήματα, όπως αυτές ορισμένων οικισμών,
η αξία που θα ληφθεί υπόψη θα είναι η
ευνοϊκότερη για το φορολογούμενο.

2. Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του
φόρου σε έξι δόσεις, με την πρώτη να είναι
καταβλητέα την 30η Σεπτεμβρίου 2014 και
την τελευταία στο τέλος του μηνός Φεβρου-
αρίου 2015.

3. Βελτιώνεται και ηλεκτρονικοποιείται το
πλαίσιο για τη χορήγηση εκπτώσεων και
απαλλαγών σε όσους τις δικαιούνται.
Συγκεκριμένα:

3.1. Καταργείται ως προϋπόθεση για τη
χορήγηση απαλλαγής σε φυσικά και νομικά
πρόσωπα η ύπαρξη ασφαλιστικής και
φορολογικής ενημερότητας.

3.2. Ηλεκτρονικοποιείται και απλοποιείται
η διαδικασία για τη χορήγηση απαλλαγής
σε αναπήρους για τη διευκόλυνσή τους.

4. Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ για το
2014, πέραν των σεισμοπλήκτων ακινή-
των, το σύνολο των ακινήτων της Κεφαλο-
νιάς.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της νέας
εκκαθάρισης, η Γενική Γραμματεία Δημο-
σίων Εσόδων θα εκδώσει απλό και χρηστι-
κό οδηγό ορθής συμπλήρωσης του Ε9, επι-
σημαίνοντας στους φορολογούμενους
συνήθη σφάλματα τα οποία έχουν διαπι-
στωθεί. 

Σε περίπτωση διαπίστωσης αστοχιών του
συστήματος, αυτές θα διορθωθούν πριν την
έκτη και τελευταία δόση.

BΑΣΙΚΟ ΕΣΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο ΕΝΦΙΑ
Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη

Στόχος των αλλαγών να αυξηθούν οι υπόχρεοι αλλά 
να μειωθούν τα φορολογικά βάρη 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 
Κυβερνητική πρωτοβουλία για 
επιδότηση επιτοκίου παλαιών δανείων 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων 


