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Κοινωνικό 

Φροντιστήριο στον
δήμο Μεγαρέων 

Συμμετοχή μπορούν να
δηλώσουν και καθηγητές
για εθελοντική υπηρεσία 

Σε άθραυστο
κύβο ασφαλείας
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υδραργύρου 

στον Ασπρόπυργο
Πολλαπλές μετρήσεις ανίχνευσης

στον περιβάλλοντα χώρο των 
εγκαταστάσεων και τους εργαζόμενους
απομάκρυναν κάθε υποψία διαρροής 

Με πρωτοβουλία του υφυπουργού Εργασίας, Ιωάννη Πλακιωτάκη
Ξεμπλοκάρονται τα 

επιδοτούμενα προγράμματα
ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ

Ανακούφιστη για 35.000 ωφελούμενους
που συμμετέχουν σε αυτά
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ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΚΑΙ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ Η

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ 

Ο  ΒΥΖΑΣ ΣΕ ΦΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ

ΚΗΦΙΣΙΑ 

Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ
ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 17:45

Από τις
Σχολικές
Επιτροπές

Και φέτος οι
συμβάσεις

για τον 
καθαρισμό

των 
σχολείων

ΕΒΓΑΛΕ ΤΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Ζήτησε άμεση αποκατάσταση

της καθαριότητας 

Άγρια συμπλοκή
στο κέντρο 
κράτησης 

μεταναστών 
στην Αμυγδαλέζα

Σελ: 5

Σελ: 7Σελ: 3

Σελ: 2

Σελ: 3

Ευχαριστήρια επιστολή Σωτήριου 
Ντούρου προς τους δημότες Αχαρνών

«Κλείνουμε τη θητεία 
μας με το κεφάλι ψηλά, 

θεωρώντας ότι τηρήσαμε τον
όρκο μας και πορευτήκαμε

τίμια και ευσυνείδητα»

ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ 
Για αναχρηματοδότηση 

δανείων των δήμων, 
με παράλληλη ένταξή

τους στις ευνοϊκές 
ρυθμίσεις αποπληρωμής 

Συνάντηση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με Γ. Κουμουτσάκο

Κινητικότητα υπαλλήλων,  αυθαίρετα
και περιβαλλοντικές μελέτες στο επίκεντρο

ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΤΟ 2011
Στους δήμους οι αιτήσεις για 
αποζημιώσεις παραγωγών 

Σελ:  2 Σελ:  5 

Σελ: 6 Σελ: 7

Σελ: 10-11

Κινεζικός κολοσσός Fujian 

Ζωηρό το ενδιαφέρον του
για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Σελ: 3

Ο πρεσβευτής
της Κίνας 

κ. Zou Xiaoli και
ο πρόεδρος του

κινεζικού 
ναυπηγικού 

ομίλου Fujian,
Zhao Jinjie

επισκέφθηκαν
τις εγκαταστάσεις

στην Ελευσίνα
και συζήτησαν με

τη διοίκηση τις
δυνατότητες
συνεργασίας 

Σελ:  5
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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
ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 61
Εφημερία:  08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
210 55 48 498

Ασπρόπυργος
Παπαχριστόπουλος

Χρήστος
Περικλέους 1,

Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο: 
210 5575600

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Σταμοπούλου Ειρήνη 

Θεοφίλου 24
Τηλέφωνο:
2102472352

Αχαρνές
Παπανικολάου Γ.

Θρακομακεδόνων 117,
Εφημερία: 08:00 -

23:00
Τηλέφωνο:
2102430204

Βάρδα Ειρήνη 
Δεκελείας 51, 

Εφημερία:
08:00 - 23:00
Τηλέφωνο:
2102448377

Μάνδρα

Ασημάκης Γρηγόρης
Νικολάου Ρόκα 114,

Τηλέφωνο:
210550323

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ:Νεφώσεις
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 21 έως 31 
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ερμιόνη, Ερμίνα,Μωυσής, 
Μωυσία, Μωσία, Ρόζυ, Ρόζα

Προωθείται ρύθμιση ώστε όσοι δήμοι
έχουν συνάψει δάνεια με ιδιωτικές
τράπεζες να τους δοθεί η δυνατότητα

αναχρηματοδότησης των δανείων και ένταξής
τους στις ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής
που έχει ήδη καθιερώσει το Ταμείο Παρακατα-
θηκών και Δανείων για δήμους οφειλέτες προς
αυτό.

Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος
της ΚΕΔΕ Κώστας Ασκούνης,  κατά τη διάρκεια
της συνεδρίασης, η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προωθεί
ρύθμιση ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε  περί-
που 30 δήμους της χώρας που έχουν πάρει
δάνεια από ιδιωτικές τράπεζες και δεν μπο-
ρούν πλέον να ανταποκριθούν στους όρους
αποπληρωμής, να τα αναχρηματοδοτήσουν και στη συνέχεια να ενταχθούν στο καθεστώς των ευνοϊκών ρυθμίσεων
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που προβλέπουν περίοδο χάριτος, επιμήκυνση αποπληρωμής και μειω-
μένο επιτόκιο. Με τη ρύθμιση αυτή, τόνισε ο κ. Ασκούνης θα δοθεί μεγάλη οικονομική ανάσα στους δήμους.

Επίσης όλοι οι δήμοι της χώρας που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ότι το υπουργείο Οικονομικών παρέτεινε την
προθεσμία αποπληρωμής  των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έως και την 31
– 12-2014. Ως εκ τούτου σε όσους δήμους εκκρεμούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις  θα πρέπει να επισπεύσουν τις
διαδικασίες εξόφλησης.

ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ 
Για αναχρηματοδότηση δανείων των δήμων με παράλληλη 
ένταξή τους στις ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής 

Σε άθραυστο κύβο ασφαλείας
οι 98.000 τόνοι υδραργύρου 

στον Ασπρόπυργο
Πολλαπλές μετρήσεις ανίχνευσης στον περιβάλλοντα

χώρο των εγκαταστάσεων και τους εργαζόμενους
απομάκρυναν κάθε υποψία διαρροής 

Υπό δρακόντεια  μέτρα ασφαλείας, σε ειδικά
διαμορφωμένο χώρο των εγκαταστάσεων
της αποθηκευτικής εταιρίας στον Ασπρό-

πυργο, φυλάσσεται ο υδράργυρος που διακινήθηκε
παρανόμως στη χώρα μας από την γερμανική εται-
ρία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, DELA
GmbH  RECYCLING SOLUTIONS.

Πρόκειται για 98,040 τόνους υδραργύρου που θα
παραμείνουν υπό ειδικές συνθήκες αποθήκευσης
στις εγκαταστάσεις του Ασπρόπυργου, έως ότου οι
γερμανικές αρχές βρουν και αναθέσουν σε εξειδι-
κευμένη εταιρία την επανεισαγωγή, όπως ζήτησε ο
υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης, του
υδράργυρου, στην Γερμανία. 

Έκλεισε την εταιρεία που... ξεφορτώθηκε
τα απόβλητα, η γερμανική Δικαιοσύνη 

Σε ό,τι αφορά την  DELA GmbH RECYCLING SOLU-
TIONS (την εταιρία που έκανε την παράνομη διακίνηση
υδράργυρου) αποτελεί πλέον παρελθόν, αφού οι γερμα-
νικές αρχές της αφαίρεσαν την άδεια λειτουργίας και η
διοίκησή της λογοδοτεί στην Γερμανική Δικαιοσύνη.

Ειδικές συνθήκες φύλαξης υπό την εποπτεία των
Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Έτσι, έως την απομάκρυνση του επικίνδυνου φορτίου
από την χώρα, ο υδράργυρος θα φυλάσσεται στις εγκα-
ταστάσεις, του Ασπρόπυργου. Προς τον σκοπό αυτό
έχουν δημιουργηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ειδικές
συνθήκες φύλαξης υπό την εποπτεία των Υπηρεσιών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και εξειδικευμένων επι-
στημόνων, που εκπόνησαν ειδικό σχέδιο, με βάση όσα
προβλέπει η συνθήκη REACH, για την διαχείριση επι-
κίνδυνων χημικών αποβλήτων.

Ο υδράργυρος είναι συσκευασμένος σε 114 αεροστε-
γώς κλεισμένα δοχεία, βάρους 860 κιλών καθαρού

υδραργύρου, έκαστο. Κάθε δοχείο έχει προστατευτικό
εξωτερικό κάλυμμα, προκειμένου να  αποφεύγονται 

τυχόν κραδασμοί που μπορεί να επιφέρουν τριχοειδείς
ρηγματώσεις στο τοίχωμά τους.

Τα δοχεία είναι τοποθετημένα σε 114 «παλέτες – κλω-
βούς» (ένα δοχείο ανά παλέτα) «δεμένους» με μεταλλι-
κά «τσέρκια», σχηματίζοντας έναν άθραυστο κύβο, στις
διαστάσεις του δοχείου με τον υδράργυρο.

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, ακόμη και να πέσει η «παλέτα
– κλωβός» δεν θα σπάσει ούτε θα μετακινηθεί το δοχείο
με τον υδράργυρο.  Και οι 114 «παλέτες – κλωβοί»
φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου δεν
υπάρχουν άλλα αποθηκευμένα είδη.

Πολλαπλές μετρήσεις ανίχνευσης στον περιβάλ-
λοντα χώρο και στους εργαζόμενους

Λόγω, τέλος, της επικινδυνότητας του υδράργυρου και
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπήρξε κάποια
διαρροή, εξειδικευμένα συνεργεία διενήργησαν πολλα-
πλές μετρήσεις ανίχνευσης υδραργύρου όχι μόνον στις
εγκαταστάσεις της αποθήκης και στον περιβάλλοντα
χώρο, αλλά  και στους εργαζόμενους, χωρίς να διαπι-
στωθεί κάποιο πρόβλημα.
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Ξεμπλοκάρονται τα επιδοτούμενα προγράμματα
ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ Σε σειρά αλλαγών στη δια-
χείριση και την υλοποίηση των έργων των Τοπι-

κών Σχεδίων Δράσης για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) και
των Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλω-
τες Ομάδες (ΤΟΠ-ΕΚΟ), προχώρησε το υπουργείο
Εργασίας με πρωτοβουλία του υφυπουργού Εργασίας,
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας, Ιωάννη Πλακιω-
τάκη. 

Με τις αλλαγές αυτές που στοχεύουν στο ξεμπλοκάρι-
σμα των προγραμμάτων για 35.000 ωφελούμενους που
συμμετέχουν ήδη σε αυτά, δίδεται παράταση για την
ολοκλήρωση των σχεδίων δράσης έως και τον Σεπτέμ-
βριο του 2015, αντί του Δεκεμβρίου 2014 που ίσχυε
αρχικά. Ακόμη, απλοποιείται και διευκολύνεται η διαχεί-
ριση των προγραμμάτων ενώ προωθούνται ενέργειες
για την στήριξη των ωφελουμένων που έχουν επιλεγεί. 

Οι αλλαγές αυτές εξάλλου συνδέονται με ειδικό πρό-
γραμμα που έχει προκηρυχθεί από τον ΟΑΕΔ και
αφορά την προώθηση σε απασχόληση 10.000 ανέργων
που προέρχονται από τα προγράμματα αυτά. 

Παράλληλα τίθεται ρήτρα, στόχος επίτευξης απασχό-
λησης, τουλάχιστον για το 20% των ωφελουμένων των
προγραμμάτων. 

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εργασίας η σχε-
τική Κοινή Υπουργική Απόφαση έχει ήδη προωθηθεί
προς υπογραφή προς τους αρμόδιους υπουργούς και
αναμένεται εντός των προσεχών ημερών να δημοσιευ-
θεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Συμπλοκή που προκάλεσε τραυματισμούς σημει-
ώθηκε προχθές στο κέντρο κράτησης μετανα-
στών στην Αμυγδαλέζα, ανάμεσα σε αστυνομικές

δυνάμεις και τους αλλοδαπούς.
Όπως έγινε γνωστό , κάποιοι από τους κρατούμενους

διαμαρτυρήθηκαν για την άτακτη διακοπή της προσευ-
χής τους καθώς οι φρουροί ήθελαν να προβούν στην
καθιερωμένη καταμέτρηση . Έτσι  υπήρξε διαπληκτι-
σμός και ορισμένοι απο τους μετανάστες άρχισαν να
πετουν διάφορα αντικείμενα, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ
τραυματισμό δύο ένστολων.  Όμως η ένταση άρχισε να
εκτονώνεται μετά από λίγα λεπτά, χωρίς να χρειασθεί η
επέμβαση της διμοιρίας των ΜΑΤ που βρίσκεται στο
σημείο, ανέφεραν οι πρώτες πληροφορίες. 

Από την πλευρά της η Κίνηση Ενάντια στο Ρατσισμό
και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ) υποστηρίζει σε ανα-
κοίνωση της ‘’Σημειώθηκε φασαρία μετά από βίαιη διά-
λυση της προσευχής ενώ υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο
με καταγγελία κρατουμένου ότι υπάρχουν τραυματισμέ-
νοι μετανάστες’’.

Άγρια συμπλοκή
στο κέντρο κράτησης

μεταναστών
στην Αμυγδαλέζα

Κινεζικός κολοσσός Κινεζικός κολοσσός Fujian: Fujian: 
Ζωηρό το ενδιαφέρον του για τα 
Ναυπηγεία Ελευσίνας
Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας επισκέφτηκαν πρόσφατα ο πρεσβευτής της Κίνας κ. Zou Xiaoli και ο

πρόεδρος του κινεζικού ναυπηγικού ομίλου Fujian κ. Zhao Jinjie.
Τους επισκέπτες υποδέχτηκε η διοίκηση του Ομίλου Ελευσίνας/Νεωρίου με επικεφαλής τον κ. Ν.

Ταβουλάρη, στελέχη του Σωματείου Εργαζομένων Ναυπηγείων Ελευσίνας και ο αναπλ. γενικός γραμ-
ματέας της ΓΣΕΕ κ. Αθ. Δανούσης. Τους συνόδευε ο Γεν. Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Π. Μίχαλος και στελέχη του Enterprise Greece του υπουργείου Ανά-
πτυξης.

Αντηλλάγησαν απόψεις και εμπειρίες για τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ναυπηγι-
κός κλάδος και η ναυτιλία και οι δυνατότητες συνεργασιών, για την προώθηση των οποίων υπάρχει
ζωηρό ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές.

Οι επισκέπτες ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Ελευσίνας και ενημερώθηκαν για τις δραστηριό-
τητες και τα θέματα που απασχολούν τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου. Ο Ναυπηγικός Όμιλος απο-
τελείται από 5 ναυπηγεία στην ομώνυμη Επαρχία και απασχολεί περί τους 20.000 εργαζομένους.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

Με πρωτοβουλία του υφυπουργού Εργασίας, Ιωάννη Πλακιωτάκη.

Ξεμπλοκάρονται τα επιδοτούμενα 
προγράμματα ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ
Ανακούφιστη για 35.000 ωφελούμενους που συμμετέχουν σε αυτά

ΕΒΓΑΛΕ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Ζήτησε άμεση αποκατάσταση 

της καθαριότητας 

Με λιγοστά  απορριμματοφόρα σε λειτουργία και με
ελάχιστο διαθέσιμο προσωπικό στην καθαριότητα, η
κατάσταση σε αρκετά σημεία στους οικισμούς του Δήμου
Μεγαρέων με τα σκουπίδια είχε φθάσει σε τραγικό επί-
πεδο, προκαλώντας την δικαιολογημένη αγανάκτηση
πολλών  δημοτών.

Για τον λόγο αυτό, ο  Δήμαρχος κ. Γ. Σταμούλης έδωσε
ο ίδιος το παρόν, από τις 06:45 το πρωί της 1ης Σεπτεμ-
βρίου, στο εργοτάξιο των συνεργείων καθαριότητας του
Δήμου στον δρόμο Περάματος, από κοινού με πολλούς
αιρετούς της δημοτικής αρχής  και στελέχη της ΕΝΩΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 5

αααπππόό  ααρρχχεείίοο
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Μεγάλη 
αστυνομική 
επιχείρηση 
σε διάφορες 
περιοχές της Αττικής

Προσήχθησαν 402 και
συνελήφθησαν 26 άτομα

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση
πραγματοποιήθηκε στις 2-9-2014) σε διάφορες περιο-
χές της Αττικής  στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδια-
σμού «ΘΗΣΕΑΣ», για την καταπολέμηση της εγκληματι-
κότητας, της παράνομης μετανάστευσης, του παρεμπο-
ρίου, της διακίνησης ναρκωτικών και λοιπών αδικημά-
των.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης:

Ελέγχθηκαν: 1.219 άτομα 205 οχήματα και 121 κατα-
στήματα

Προσήχθησαν : 402 άτομα σε αστυνομικές Υπηρεσίες
Συνελήφθησαν : 26 άτομα εκ των οποίων:
Δώδεκα (12) για παρεμπόριο.
Έξι (6) για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών.

Τέσσερα (4) για λαθρεμπόριο.
Δύο (2) για παράβαση της Υγειονομικής Νομοθεσίας.
Ένα (1) για καταδικαστική απόφαση.
Ένα (1) για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών.
Κατασχέθηκαν :

2.715 τεμάχια προϊόντων παρεμπορίου (τσάντες, είδη
ρουχισμού, υποδήματα κλπ).

450 πακέτα λαθραίων τσιγάρων.
3,1 γραμμ. ηρωίνης.
0,8 γραμμ. κάνναβης.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα

Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Μόνιμος μηχανισμός του υπουργείου Εργασίας
για τις ανάγκες των ανέργους 

Μόνιμος μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών στην αγορά
εργασίας δημιουργείται εντός των επομένων ημερών με από-
φαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρού-
τσης. 

Σύμφωνα με την απόφαση, ο νέος μηχανισμός, θα είναι συν-
δεδεμένος με το σύστημα «Εργάνη», το οποίο καταγράφει τον
αριθμό των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα τις θέσεις και τις
σχέσεις εργασίας, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργεί-
ου, να έχουν πλήρη εικόνα των αναγκών στην αγορά εργασίας
ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και ανά περιφέρεια της
χώρας. 

Όπως υποστηρίζουν στελέχη του υπουργείου Εργασίας, με
την εφαρμογή του νέου συστήματος θα ξεπεραστούν τα προ-
βλήματα που εμφανίζονταν κατά καιρούς στον σχεδιασμό των
δράσεων για την καταπολέμηση της ανεργίας. 

Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, οι ασκούμενες πολιτικές θα
γίνουν αποτελεσματικότερες αφού θα ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και των ίδιων των ανέρ-
γων. «Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δημιουργούμε μόνιμο και
ολοκληρωμένο μηχανισμό διάγνωσης των αναγκών στην
αγορά εργασίας, μέσω του οποίου θα καταγράφουμε συνεχώς
τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων σε ειδικότητες και
δεξιότητες» ανέφερε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός
Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. 

«Έτσι, ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων απασχόλησης και
κατάρτισης δεν θα γίνεται πλέον "στα τυφλά" ή "στο περίπου"
όπως στο παρελθόν, αλλά με στοχευμένη και αποτελεσματική
σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Πρόκειται,
ουσιαστικά, για ένα κρίσιμο εργαλείο στον αγώνα μας για την
καταπολέμηση της ανεργίας», τόνισε ο κ. Βρούτσης. 

Σε πρώτη φάση, το υπουργείο Εργασίας θα αποστείλει
στους εργοδότες ερωτηματολόγιο το οποίο θα πρέπει να υπο-
βάλουν τον Οκτώβριο μαζί με τη Συγκεντρωτική Περιοδική
Δήλωση ασφαλιστικών εισφορών. Συμπληρώνοντας το ερω-
τηματολόγιο ο εργοδότης, θα καλείται να ορίσει τις ανάγκες του
κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται σε συγκεκριμένες ειδι-
κότητες, καθώς και εάν ο ίδιος σκοπεύει να καλύψει θέσεις
εργασίας το επόμενο δωδεκάμηνο. 

Επίσης, εάν το προσωπικό που απασχολεί έχει ανάγκη
κατάρτισης και για ποιες δεξιότητες, και εάν σκοπεύει να λάβει
μέρος σε προγράμματα μαθητείας. Με υπουργική απόφαση,
ορίστηκαν και τα μέλη της τεχνικής ομάδας εργασίας στην
οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων στε-
λέχη των αρμοδίων διευθύνσεων του υπουργείου Εργασίας
και του ΟΑΕΔ. 

Η ομάδα αυτή θα αναλάβει τον συντονισμό όλων των ενερ-
γειών μεταξύ των κοινωνικών εταίρων που απαιτούνται για την
υλοποίηση του προγράμματος. Αρμόδια για την εφαρμογή του
νέου συστήματος διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργα-
σίας ορίστηκε η Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, συνεπικου-
ρούμενη από τη Μονάδα Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης και τη
Διεύθυνση Πληροφορικής. Για τον σχεδιασμό και την εφαρμο-
γή του ανωτέρω Συστήματος Διάγνωσης έχει καταρτισθεί ολο-
κληρωμένο Σχέδιο Δράσης (έχει ήδη αποσταλεί στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή για έγκριση χρηματοδότησης). 

Στο σχέδιο προβλέπεται, μεταξύ άλλων και η πιλοτική εφαρ-
μογή σε δύο Περιφέρειες με στόχο τον συντονισμό των υπη-
ρεσιών ώστε να γίνει ευκολότερα και πιο αποτελεσματικά η
μετάβαση των νέων από το σχολείο στην αγορά εργασίας.

Ηανεργία στην Ελλάδα θα
παραμείνει σε υψηλά
επίπεδα και θα κυμαίνε-

ται περί το 27% έως το τέλος του
2015 προβλέπει την έκθεσή του
για τις προοπτικές απασχόλη-
σης που έδωσε την Τετάρτη στη
δημοσιότητας ο Οργανισμός
Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Η έκθεση προβλέπει ότι τα μέσα ποσοστά ανεργίας θα
μειωθούν ελαφρά τους επόμενους 18 μήνες στην περιο-
χή του ΟΟΣΑ - από 7,4% στα μέσα του 2014 στο 7,1%
στο τέλος του 2015. Η μακροχρόνια ανεργία μάλλον έχει
κορυφωθεί, σημειώνει η έκθεση, αλλά παραμένει μεγάλη
απειλή. 

Πάνω από 16 εκατομμύρια άτομα στις χώρες του
ΟΟΣΑ -περισσότερα από το ένα τρίτο των ανέργων-
ήταν χωρίς εργασία τουλάχιστον επί 12 μήνες στο πρώτο
τρίμηνο του 2014, σχεδόν διπλάσιος αριθμός σε σχέση
με την αρχή της κρίσης. «Στις χώρες που επλήγησαν
περισσότερο, κυρίως στη Νότια Ευρώπη, αυτό έχει οδη-
γήσει σε μία αύξηση της διαρθρωτικής ανεργίας που δεν
θα αντιστραφεί αυτόματα με την ενίσχυση της ανάπτυξης
της οικονομίας», προειδοποιεί ο ΟΟΣΑ, προσθέτοντας:
«Οι πολιτικοί πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις
προσπάθειες να βοηθηθούν οι μακροχρόνια άνεργοι για
να επιστρέψουν στην εργασία με περισσότερη βοήθεια
αναζήτησης εργασίας σε προσωπικό επίπεδο και προ-
γράμματα εκπαίδευσης». 

Ειδικότερα για την Ελλάδα, ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι το
ποσοστό ανεργίας μένει καθηλωμένο κοντά στο υψηλό-
τερο επίπεδό του από τότε που άρχισε η κρίση (27,2%
τον Μάιο του 2014) και προβλέπει ότι η ανεργία θα
παραμείνει υψηλή (περί το 27%) έως το τέλος του 2015. 

Η Ελλάδα, αναφέρει η έκθεση, έχει ένα από τα υψηλό-
τερα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας μεταξύ των
χωρών του ΟΟΣΑ. 

Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε από το 49% στο 71% μετα-
ξύ του τέταρτου τριμήνου του 2007 και του πρώτου τρι-
μήνου του 2014. 

«Η τάση αυτή είναι ιδιαίτερα ανησυχητι-
κή για τα βάσανα που υφίστανται τα θιγό-
μενα άτομα και οι οικογένειές τους. Συμ-
βάλλει, επίσης, δυνητικά στην αύξηση
της διαρθρωτικής ανεργίας ως αποτέλε-
σμα της υποβάθμισης των δεξιοτήτων
και της μείωσης του κινήτρου για την
εύρεση εργασίας. 

Αυτό θα μπορούσε να έχει ορατά απο-
τελέσματα στις προοπτικές μακροχρό-

νιας καριέρας όσων υφίστανται μεγάλες περιόδους ανερ-
γίας», τονίζει ο ΟΟΣΑ. 

Η έκθεση αναφέρει ότι η μείωση των πραγματικών
μισθών στην Ελλάδα ήταν από τις μεγαλύτερες μεταξύ
των χωρών του ΟΟΣΑ (πάνω από 5% ετησίως κατά
μέσο όρο από το πρώτο τρίμηνο του 2009). «Αν και η
μεγάλη μείωση των μισθών συνέβαλε στη μερική αντι-
στροφή της διαφοράς που υπήρχε με τη Γερμανία όσον
αφορά στο κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, η
αύξηση της ωριαίας παραγωγικότητας της εργασίας
παρέμεινε επίμονα αρνητική από την αρχή της κρίσης»,
σημειώνει ο ΟΟΣΑ, προσθέτοντας: «Περαιτέρω προ-
σαρμογές των μισθών θα είναι πιθανόν δύσκολο να
γίνουν και θα μπορούσαν να αυξήσουν τον αριθμό των
φτωχών εργαζομένων. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να
γίνουν περισσότερα για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα
στις αγορές προϊόντων και να προωθηθούν πολιτικές
στην αγορά εργασίας που ευνοούν τη μετακίνηση των
εργαζομένων μεταξύ των τομέων». 

Οι Έλληνες εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν 
υπερβολικές εργασιακές απαιτήσεις 

με ανεπαρκείς πόρους

Επιπλέον οι Έλληνες εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν
υπερβολικές εργασιακές απαιτήσεις με ανεπαρκείς
πόρους για να καλύψουν τις απαιτήσεις της εργασίας
τους. Αυτή η κατάσταση δεν εμποδίζει μόνο την παρα-
γωγικότητα, αλλά μπορεί να έχει ισχυρές αρνητικές επι-
πτώσεις στην υγεία των εργαζομένων», προσθέτει ο
ΟΟΣΑ.

ΟΟΣΑ: Στο 27% η ανεργία στην Ελλάδα   
έως το τέλος του 2015

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 2
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Σε ευχαριστήρια επιστολή
του προς τους δημότες των
Αχαρνών, ο πρώην δήμαρ-

χος Αχαρνών Σωτήριος Ντούρος
εκφράζει τα ακόλουθα: 

Αγαπητοί συμπολίτες,

Με καθυστέρηση είναι αλήθεια
θέλω να σας απευθύνω ένα χαιρε-
τισμό. 

Θα είμαι ειλικρινής, καθώς έπρε-
πε εσωτερικά μου να διαχειριστώ
την ήττα της παράταξης στην οποία
ηγήθηκα στις πρόσφατες εκλο-
γές. Είχα όνειρα μαζί με
την ομάδα μου για αυτόν τον Δήμο
κ α ι
η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το διά-
στημα προσπάθησα να κατανοή-
σω τα λάθη, που οδήγησαν σε
αυτό το αποτέλεσμα. Όλα έχουν
την εξήγησή τους. 

Η αλήθεια είναι όμως ότι το μεγα-
λύτερο μερίδιο ευθύνης βαραίνει
τον επικεφαλή μιας παράταξης
κατά συνέπεια αναλαμβάνω το
μέρος που μου αναλογεί.

Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω τους 17.022 δημότες που
πίστεψαν στο έργο αυτής της
δημοτικής αρχής. 

Σε όλους αυτούς αλλά και στο
σύνολο των δημοτών υπόσχομαι
ότι θα βρίσκομαι δίπλα τους για να
συμβάλλουμε στην καλυτέρευση
αυτού του τόπου. 

Δεν έχω σκοπό να ακολουθήσω
παραδείγματα αντιπολιτευτικά του
παλαιότερου αλλά του τόσο πρό-
σφατου παρελθόντος. 

Δεν θα είμαστε εδώ για τη στείρα 

αντιπολίτευση, αλλά δίπλα στη
δημοτική αρχή για κάθε ενέργεια
που θα προωθεί τον συμφέρον της
πόλης και κριτικοί σε καθετί που
υποθάλπει το μέλλον των παιδιών
μας.

Ιδιαίτερα επίσης θέλω να ευχαρι-
στήσω τους άμεσους συνεργάτες
μου, αντιδημάρχους, εντεταλμέ-
νους συμβούλους και προέδρους
των οργανισμών και επιχειρήσεων
του Δήμου, με τους οποίους  δου-
λέψαμε όλο αυτό το διάστημα με
γνώμονα το κοινό καλό, με πλήρη
γνώση και συνείδηση τόσο των
δυσκολιών όσο και των αναγκών
του τομέα που επιφορτίστηκε ο
καθένας τους.

Όλα αυτά, ασφαλώς, δεν θα μπο-
ρούσαν να έχουν γίνει χωρίς τη
συνδρομή και την υποστήριξη των
υπαλλήλων και γενικότερα των
εργαζομένων στον Δήμο, τις επιχει-
ρήσεις και τους οργανισμούς του,
τους οποίους επίσης ευχαριστώ 

ολόψυχα.Ευχαριστώ τους φορείς
της πόλης μας, πολιτικούς, συνδι-
καλιστικούς, επαγγελματικούς, επι-
στημονικούς, καθώς και τις εθελο-
ντικές μας οργανώσεις.

Κλείνουμε τη θητεία μας με το
κεφάλι ψηλά, θεωρώντας ότι τηρή-
σαμε τον όρκο μας και πορευτήκα-
με τίμια και ευσυνείδητα.

Εύχομαι στη νέα δημοτική αρχή,
που ξεκινά από καλύτερες θέσεις
συγκριτικά με εμάς, να πετύχει στο
δύσκολο έργο που αναλαμβάνει. 

Και, όπως έχω δηλώσει και στον
νέο Δήμαρχο, εγώ και οι συνεργά-
τες μου,   θα είμαστε στη διάθεσή
τους, αν χρειαστεί, για να βοηθή-
σουμε όπου και όπως μπορούμε.

Για μια ακόμα φορά σας ευχαρι-
στώ...

Ο επικεφαλής της δημοτικής
παράταξης Για την Πόλη μας

Σωτήριος Ντούρος

Ευχαριστήρια επιστολή Σωτήριου Ντούρου προς τους δημότες Αχαρνών
«Κλείνουμε τη θητεία μας με το κεφάλι ψηλά, θεωρώντας ότι 

τηρήσαμε τον όρκο μας και πορευτήκαμε τίμια και ευσυνείδητα»

Αιτήσεις για το 
Κοινωνικό 
Φροντιστήριο στον 
δήμο Μεγαρέων 
Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν και

καθηγητές για εθελοντική υπηρεσία 

Την έναρξη υποβολής αιτήσεων για
το Κοινωνικό Φροντιστήριο ανακοίνωσε  ο
Δήμος Μεγαρέων σε μια προσπάθεια

στήριξης οικογενειών που αντιμετωπίζουν κοινωνι-
κά και οικονομικά προβλήματα.

Σκοπός του Κοινωνικού Φροντιστηρίου είναι η
διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην
εκπαίδευση όλων των παιδιών, που υφίστανται
την κοινωνική ανισότητα, λόγω των συνθηκών δια-
βίωσής τους. 

Κριτήρια ένταξης

• Άνεργοι Γονείς 
• Χαμηλό οικογενειακό εισόδημα έως

10.000€, προσαυξανόμενο κατά 2.000€ για κάθε
παιδί

• Αναπηρία γονέων ή άλλων μελών της οικο-
γένειας 

• Πολυτεκνία Μαθητές Γυμνασίου και Λυκεί-
ου του Δήμου Μεγαρέων οι οποίοι ενδιαφέρονται
να ενταχθούν στο Κοινωνικό Φροντιστήριο και των
οποίων η οικογένεια πληροί τα κριτήρια ένταξης
μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στην Κοι-
νωνική Υπηρεσία του Δήμου Μεγαρέων, Πλούτω-
νος 3 Πλακάκια τηλ. 2296026719, 2296029018.

Επίσης στην ίδια υπηρεσία μπορούν να δηλώ-
σουν τη συμμετοχή τους οι καθηγητές - καθηγή-
τριες που θα επιθυμούσαν να παρέχουν εθελοντι-
κά τις εκπαιδευτικές τους υπηρεσίες στο Κοινωνι-
κό Φροντιστήριο. 

Οι αιτήσεις συμμετοχής των εκπαιδευτικών μπο-
ρούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στο e- mail:
pronoiameg@gmail.com.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση
που εκδόθηκε απο το γραφείο τύπου του δήμου , στο
εργοτάξιο συγκεντρώθηκαν όλοι όσοι είχαν προσλη-
φθεί  για τον τομέα της καθαριότητας. 

Σε ομιλία του προς τους εργαζόμενους, ο κ. Στα-
μούλης τόνισε την ανάγκη να αποκατασταθεί άμεσα η
καθαριότητα, διότι η συσσώρευση απορριμμάτων δεν
ήταν απλά πρόβλημα αισθητικής, αλλά δημιουργούσε
τεράστιους κινδύνους για την δημόσια υγεία.

Παράλληλα ο κ. Σταμούλης ενημέρωσε τους εργα-
ζόμενους ότι, με εντολή του έγιναν οι απολύτως ανα-
γκαίες επισκευές σε ακινητοποιημένα απορριμματο-
φόρα, τα οποία προστέθηκαν στα 2 ήδη διαθέσιμα.

Στην συνέχεια, με προσωπική επίβλεψη του Δημάρ-
χου οργανώθηκαν 7 εξωτερικά συνεργεία καθαριότη-

τας με 6 απορριμματοφόρα συν 1 της ανακύκλωσης,
τα οποία ξεκίνησαν άμεσα τις εργασίες αποκομιδής
των απορριμμάτων. 

Εντός των αμέσως επομένων ημερών τα εξωτερικά
συνεργεία αναμένεται να αυξηθούν σε 9, με την προ-
σθήκη δύο ακόμη απορριμματοφόρων τα οποία ευρί-
σκονται υπό επισκευή.

Σε δήλωσή του ο κ. Σταμούλης ζήτησε δημόσια την
κατανόηση των δημοτών, για τα προβλήματα στην
καθημερινότητα που είχαν συσσωρευτεί πριν την 1η
Σεπτεμβρίου οπότε και ανέλαβε τα καθήκοντα του
Δημάρχου και δεσμεύθηκε ότι, θα συνεχισθεί ακατά-
παυστα η προσπάθεια της νέας Δημοτικής αρχής για
να επανέλθει ο δήμος σε κατάσταση εύρυθμης λει-
τουργίας.



6 - ΘΡΙΑΣΙΟ Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014

Σύσκεψη υπό τον Υπουργό ΠΕΚΑ, Γιάννη
Μανιάτη, με θέμα το μέλλον του Πάρκου

Τρίτση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Αυγού-
στου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης η Γενική Γραμ-
ματέας του ΥΠΕΚΑ, Νάντια Γιαννακοπούλου, ο
Ειδικός Γραμματέας Υδάτων, Κώστας Τριάντης, ο
Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, ο Δήμαρχος Αγ.
Αναργύρων, Νίκος Σαράντης, ο Δήμαρχος
Πετρούπολης, Θωμάς Κοτσαμπάς, ο Δήμαρχος
Αγ. Βαρβάρας, Γιώργος Καπλάνης, ο Δήμαρχος
Αιγάλεω, Δημήτρης Μπίρμπας, οι Αντιδήμαρχοι
Ιλίου, Γιώργος Λιόσης και Γιάννης Χαραλαμπό-
πουλος, ο Αντιδήμαρχος Αιγάλεω, Γιώργος Παπα-
διάς, εκπρόσωπος του Δήμου Χαϊδαρίου και ο
Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής
Αθήνας (ΑΣΔΑ), Ανδρέας Μποζίκας. Στη σύσκεψη
ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, πρότεινε
να μεταφερθεί η ευθύνη και διαχείριση του πάρκου
Τρίτση στον ΑΣΔΑ μαζί με πόρους που θα εξα-
σφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του, πρόταση την
οποία οι Δήμαρχοι αποδέχτηκαν ομόφωνα.

Όπως τόνισε ο Γιάννης Μανιάτης, είναι αναγκαίο
η προστασία του περιβάλλοντος να γίνεται με
τρόπο που διασφαλίζει το στόχο αυτό, αλλά την
ίδια στιγμή έχει σαφή αναπτυξιακά χαρακτηριστικά
και μέσα από αυτή τη διαδικασία εξασφαλίζει αντα

γωνιστικά και καινοτόμα εργαλεία χρηματοδότη-
σης. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, ανοίγονται νέοι δρόμοι
στην αξιοποίηση κονδυλίων μέσω της νέας προ-
γραμματικής περιόδου ΣΕΣ 2014-2020 και εξα-
σφαλίζεται έτσι η αποτελεσματική αντιμετώπιση
των προβλημάτων που είχαν προκύψει στο
παρελθόν, τόσο στο Πάρκο Τρίτση όσο και σε
άλλους ανάλογους χώρους σε όλη την Ελλάδα.

Το επόμενο διάστημα, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάν-
νης Μανιάτης, θα καταθέσει στη Βουλή νομοθετική
διάταξη, η οποία θα δίνει οριστική λύση στο ζήτη-
μα της λειτουργίας του Πάρκου Τρίτση.

Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ, Ανδρέας Μποζίκας
δήλωσε: «Οι συνεχείς προσπάθειες του ΑΣΔΑ και
των Δήμων της Δυτικής Αθήνας για να βρεθεί λύση
σε ένα από τα μεγάλα προβλήματα της Δυτικής
Αθήνας, αυτό του Πάρκου Τρίτση, φαίνεται ότι επι-
λύεται. Ο ΑΣΔΑ έχει τη στήριξη των Δήμων της
Δυτικής Αθήνας, έχει το στελεχιακό δυναμικό και
την εμπειρία με τους πόρους που θα διατίθενται
να δημιουργήσει αυτά που οι κάτοικοι θέλουν για
το Πάρκο μας. 

Ευχαριστούμε τον κ. Μανιάτη για το ενδιαφέρον
που επέδειξε για την επίλυση του χρόνιου προ-
βλήματος και αναμένουμε περαιτέρω συνεργασία
για θέματα αρμοδιότητάς του που αφορούν τη
Δυτική Αθήνα».

Στο Καλλιτεχνικό Καφενείο του Πολιτιστικού 
Κέντρου Ιλίου “Μελίνα Μερκούρη”

Η πρώτη συνέλευση για τη 
διοργάνωση αντιφασιστικών 
δράσεων στις γειτονιές 
των Δυτικών προαστίων

Ελληνική Αντικαρκινική 
Εταιρεία Αχαρνών
Τα θερμά του συγχαρητήρια στα μέλη του που εξελέγη-

σαν στις τελευταίες Δημοτικές εκλογές, εκφράζει το
Παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Πρόκειται για τον νέο Δήμαρχο Αχαρνών,
Κασσαβό Ιωάννη και τους Δημοτικούς συμβούλους Αφουξενίδη Θεόφιλο, Πεδιαδίτη Στέργιο, Χαριτίδη
Μαρία, Ντούρο Σωτήρη, Βρεττό Σπύρο και Λαζάρου Βασίλη καθώς επίσης και τον εθελοντή αιμοδότη
Βρεττό Μιχάλη. Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Παραρτήματος, Παναγιώτης Καζανάς τόνισε: 

«Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο της νέας Δημοτικής Αρχής και είμαι πεπεισμένος ότι θα πρά-
ξει το καλύτερο για το μέλλον της πόλης σε ένα τόσο δύσκολο χρονικό σημείο. Εμείς σαν Ελληνική Αντι-
καρκινική Εταιρεία θα είμαστε παρόντες σε ότι μας ζητηθεί.»

Εκ του Γραφείου Τύπου

Συνάντηση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με Γ. Κουμουτσάκο

Κινητικότητα υπαλλήλων ,  
αυθαίρετα και περιβαλλοντικές 
μελέτες στο επίκεντρο

Θέματα που αφορούν στην συνεργασία
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
με την Περιφέρεια Αττικής συζήτησαν ο

Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ.
Μανώλης Αγγελάκας με τον επικεφαλής του συν-
δυασμού “180 μοίρες – η Αττική αλλάζει πρόσω-
πο” και Περιφερειακό Σύμβουλο Αττικής κ. Γιώργο
Κουμουτσάκο, σε συνάντηση που είχαν στην ΑΔ
Αττικής.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης ο κ. Αγγελά-
κας ενημέρωσε τον κ. Κουμουτσάκο σε βάθος για
τις αρμοδιότητες και τις δυνατότητες της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Εκτός των άλλων ο Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής έθιξε το ζήτημα της κινητικότητας
υπαλλήλων ανάμεσα στην Αποκεντρωμένη Διοί-
κηση και την Περιφέρεια Αττικής, καθώς και τον
ρόλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο θέμα
των κατεδαφίσεων αυθαιρέτων κτισμάτων.

Η Ευθύνη και η Διαχείριση 
για το Πάρκο Α. Τρίτσης 
Στα χέρια των δήμων της Δυτικής Αθήνας

Την Παρασκευή
29/08, πραγματο-
ποιήθηκε στο Καλ-

λιτεχνικό Καφενείο του
Πολιτιστικού Κέντρου
Ιλίου “Μελίνα Μερκούρη”
η πρώτη συνέλευση για τη
διοργάνωση Αντιφασιστι-
κού Σεπτέμβρη στις γειτο-
νιές των Δυτικών προα-
στίων .

Με αφορμή τον ένα
χρόνο από το θάνατο του
καλλιτέχνη Παύλου
Φύσσα (Killah-P) ,
άνθρωποι από διαφορετι-
κούς πολιτικούς χώρους,
αντάλλαξαν ιδέες και από-
ψεις σχετικά με το φαινό-
μενο του φασισμού και
την αντιμετώπισή του. 

Η μαζική συμμετοχή το
κόσμου και η ποιότητα της
συζήτησης που διεξήχθη,
με πολλές και ουσιαστικές
παρεμβάσεις από τους
συμμετέχοντες, απέδειξε
ότι η αντιμετώπιση του

φαινομένου του φασισμού
απαιτεί τη συγκρότηση
ενός μαζικού κοινού μετώ-
που αντιμετώπισης του.

Τέλος, η συνέλευση
αποφάσισε τη διεξαγωγή
δράσεων που θα λάβουν
χώρα στο Ίλιον, στους
Αγίους Αναργύρους –
Καματερό, Πετρούπολη
και Περιστέρι, που θα
θίγουν το θέμα της φασι-
στικής απειλής και την
παρουσία της στις δυτικές
συνοικίες και παράλληλα,
θα καλούν στις εκδηλώ-
σεις που έχουν προγραμ-
ματιστεί στο Κερατσίνι και
στο Σύνταγμα, στις 18 &
19 Σεπτέμβρη με αφορμή
την επέτειο του θανάτου
του Παύλου Φύσσα. 

Οι ακριβείς δράσεις και
τα καλέσματα της Πρωτο-
βουλίας θα γνωστοποιη-
θούν με νέο Δελτίο Τύπου
που θα ακολουθήσει
σύντομα.
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Από τις Σχολικές Επιτροπές
Και φέτος οι συμβάσεις για 
τον καθαρισμό των σχολείων

Οι κατά τόπους  Σχολικές Επιτροπές είναι
υπεύθυνες και φέτος για τη σύναψη των
συμβάσεων μίσθωσης προσωπικού  για

τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν
καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας
που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις.

Το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με σχετική ρύθ-
μιση, (Ν. 4186/ 17-09- 2013 άρθρο 50) θα έχει και
φέτος την αρμοδιότητα χρηματοδότησης με πιστώ-
σεις του τακτικού προϋπολογισμού, μέσω του
Ιδρύματος  Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, το
οποίο θα είναι συμβαλλόμενο μέρος για τη χρημα-
τοδότηση  των κατά τόπους Σχολικών Επιτροπών.

Αυτό διευκρινίζεται σε σχετικό έγγραφο – απά-
ντηση του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθη-
σης προς την ΚΕΔΕ.

Επίσης  διευκρινίζεται ότι με την ίδια ρύθμιση
προβλέπεται ότι από το διδακτικό έτος 2015-2016
και εφεξής το υπουργείο Εσωτερικών, εκ νέου, θα
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε οι οικείοι
δήμοι να είναι σε θέση να αναλάβουν την αρμοδιό-
τητα των εν λόγω συμβάσεων.

Εκλογή προδρείου στο Δ.Σ. 
Μεγαρέων την Κυριακή 7/9

Ορισμός μελών και στις 
επιτροπές 

Συγκαλείται στην πρώτη του συνεδρίαση το νεοεκλε-
γέν Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων την Κυριακή
7/9/2013, ώρα 11:00

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται
Εκλογή μελών του Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλί-

ου
Εκλογή τακτικών & αναπληρωματικών μελών Οικο-

νομικής Επιτροπής
Εκλογή τακτικών & αναπληρωματικών μελών Επι-

τροπής Ποιότητας Ζωής
Εκλογή δύο (2) εκπροσώπων του Δημoτικού  Συμ-

βουλίου στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων Αττικής.

ΟΕΛΓΑ με την ανακοίνωση του
καλεί τους ενδιαφερόμενους να
υποβάλουν αιτήσεις έως και

Τρίτη  30-9-2014, για το σύνολο των
γεωργοκτηνοτροφικών τους εκμεταλλεύ-
σεων που ζημιώθηκαν το  έτος 2011
από θεομηνίες (πλημμύρες) δυσμενείς
καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερ-
βολικές βροχοπτώσεις, παγετό, χιόνι,
χαλάζι) και ασθένειες (περονόσπορο
στα αμπέλια) ως αποτέλεσμα δυσμενών

καιρικών συνθηκών .
Οι αιτήσεις γίνονται στους

δήμους Κάθε κάτοχος (ιδιοκτή-
της ή μισθωτής) γεωργοκτηνο-
τροφικής εκμετάλλευσης υπο-
βάλει, ο ίδιος ή με τρίτο πρό-
σωπο, μία αίτηση (φάκελος με
τα απαιτούμενα δικαιολογητι-

κά, που υποχρεούται να προσκομίσει
και τα οποία καθορίζονται, κατά περί-
πτωση,  αναλυτικότερα παρακάτω), στο
Δήμο που βρίσκεται η ζημιωθείσα γεωρ-
γοκτηνοτροφική του εκμετάλλευση, έστω
και αν έχει εκμεταλλεύσεις σε περισσότε-
ρες της μίας Δημοτικές ή Τοπικές Κοινό-
τητες του ίδιου Δήμου. 

Αν υπάρχουν ζημιωθείσες εκμεταλλεύ-
σεις, του ιδίου παραγωγού, και σε άλλο
Δήμο της χώρας, τότε πρέπει να υπο-

βληθεί και άλλη (νέα) αίτηση (στο Δήμο
που ανήκουν), χωρίς την υποβολή πλή-
ρους φακέλου, με την προϋπόθεση ότι
θα επισημαίνεται ο Δήμος στην οποία
υποβλήθηκε ο πλήρης φάκελος και ότι
τα δικαιολογητικά θα καλύπτουν το
σύνολο των εκμεταλλεύσεών του σε
όλους τους Δήμους. 

Η αίτηση συντάσσεται σε ειδικό έντυπο
αναλόγως του είδους της ζημιάς: 

*    Έντυπο Α για Φυτική Παραγωγή και
Φυτικό Κεφάλαιο

*    Έντυπο Γ για Πάγιο Κεφάλαιο 
*    Έντυπο Δ για Αποθηκευμένα προϊ-

όντα και ζωοτροφές. Στην αίτηση χορή-
γησης ενίσχυσης υποχρεωτικά πρέπει
να αναγράφεται: 

*    το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερο-
μένου 

*    οι αριθμοί: φορολογικού μητρώου
(Α.Φ.Μ.), Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), 

*    ο αριθμός λογαριασμού τραπέζης 
*    η διεύθυνση κατοικίας 
*    το τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) 
*    τα στοιχεία της εκμετάλλευσης (σύμ-

φωνα με το έντυπο) .
Η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης  και τα

απαιτούμενα δικαιολογητικά θα παρα-
λαμβάνονται από τον Ανταποκριτή του
ΕΛ.Γ.Α. ατελώς. 

Η αίτηση θα πρωτοκολλείται και θα
δίνεται στον αιτούντα πρωτοκολλημένο
αντίγραφό της. 

Οι Ανταποκριτές του ΕΛΓΑ δεν θα
παραλαμβάνουν Αιτήσεις με ελλιπή
δικαιολογητικά. 

Εκπρόθεσμες αιτήσεις χορήγησης ενί-
σχυσης δεν γίνονται δεκτές.

ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΤΟ 2011
Στους δήμους οι αιτήσεις για 
αποζημιώσεις παραγωγών 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μόνιμων εκπαιδευτικών 
για μετακίνηση στα Ειδικά Σχολεία Δυτικής Αττικής
Καλούνται από την αρμόδια Διεύθυνσης Εκπαίδευσης οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων

και ΠΕ60 Νηπιαγωγών της Διεύθυνσης ΠΕ Δυτικής Αττικής που έχουν μετεκπαίδευση στην Ειδική
Αγωγή από Διδασκαλείο και επιθυμούν να μετακινηθούν σε Ειδικά Σχολεία της Δυτικής Αττικής να
το δηλώσουν μέχρι και την Πέμπτη και ώρα 10.00 στη Διεύθυνση είτε ηλεκτρονικά στο mail@dipe-
dytik.att.sch.gr είτε με φαξ στο 2105548640 ή 2105562864 σύμφωνα με το υπ. αριθμ.
133647/Γ6/25-8-2014 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για  την  υποβολή  δηλώσεων  ιδιοκτη-
σίας  και  ενστάσεων  επί  των κτηματο-

γραφικών διαγραμμάτων &  πινάκων
(Δεύτερη  ανάρτηση)  στην   προς  πολεο-
δόμηση  περιοχή ΒΟΤΡΥΣ-ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ
της Δ.Ε. Ελευσίνας  του Δήμου Ελευσίνας.

Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων
στην   προς  πολεοδόμηση  περιοχή ΒΟΤΡΥΣ-
ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ  της Δ.Ε. Ελευσίνας του Δήμου
Ελευσίνας, να προσέλθουν στο Δημαρχείο του
Δήμου Ελευσίνας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
προκειμένου να υποβάλουν την προβλεπόμενη
με την 1.β. του άρθρου 2 της υπ’ αριθ.
93027/7158/15-11-1994 Υπουργικής Απόφασης
Δήλωση ιδιοκτησίας επί των κτηματογραφικών
διαγραμμάτων και πινάκων, της παραπάνω ανα-
φερόμενης  περιοχής  όσον αφορά το ακίνητό
τους, ώστε να ληφθούν υπόψη στη διόρθωση
των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυπο-
βάλλονται σε φάκελο με την δήλωση ιδιοκτησίας
και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν
μαζί τους σύμφωνα με την 90327/7188/15-11-94
Απόφαση Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 877Β/25-
11-94) είναι :

1.Φωτοαντίγραφο (μη επικυρωμένα) Συμβολαί-
ου του σημερινού ιδιοκτήτη του    

ακινήτου ως και των ιδιοκτητών μέχρι την
ημερομηνία 10-3-82 και τα συνοδεύοντα    

αυτό τοπογραφικά διαγράμματα.
2.Φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικού Μεταγραφής

βαρών, διεκδικήσεων και 
κατασχέσεων ιδιοκτησίας.

3.Αντίγραφα μερίδων όλων των ιδιοκτητών
σημερινών και μέχρι την ημερομηνία 10-  

3-82.
4.Αντίγραφο Αποσπάσματος Κτηματολογικού

Διαγράμματος από το Κτηματολογικό       
Γραφείο Ελευσίνας.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ιδιο-
κτησίας ορίζεται σε 15 εργάσιμες  ημέρες από
την τελευταία  δημοσίευση της παρούσας πρό-
σκλησης και θα κατατίθενται στην Τεχνική Υπη-
ρεσία  του Δήμου Ελευσίνας στο Δημαρχείο  επί
της οδού Χατζηδάκη 41 και Δήμητρας ( υπευθ. κ.
Ευάγγελος Ζήσης - 1ος όροφος ) .

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμ-
φωνα με τον Ν.2242/94(ΦΕΚ 162Α/3-10-94), η δε
παράλειψη υποβολής της συνεπάγεται όλες τις
επιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρ. 6 του παραπά-
νω νόμου για την ιδιοκτησία.

Ελευσίνα  29-8-2014
Ο πρόεδρος της επιτροπής ποιότητας ζωής 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

9:00 π.μ.
- 8:00 μ.μ.
Δημαρχείο
Αχαρνών

Φιλαδελφείας 87 
& Μπόσδα, 

τηλ. 213-2072300,
213-2072527, 
213-2072450 & 
210-2478505

Κεντρική Πλατεία
Αγίου Βλασίου

Kαθαρισμός παραλίας Ασπρόπυργου 
από Εθελοντική Ομάδα ασπρόπυργου 
ΘΡΙΑ - Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 17.00.

Στα 3,2 δισ. ευρώ 
το πρωτογενές πλεόνασμα των 
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Χρή-
στου Σταϊκούρα, ανακοινώθηκαν, πριν λίγα λεπτά, τα ακόλου-

θα, σχετικά με την πορεία των οικονομικών Φορέων της Γενικής Κυβέρ-
νησης, για το μήνα Ιούλιο 2014: 

Σύμφωνα, λοιπόν, με το Δελτίο Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, την
περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2014, το πρωτογενές πλεόνασμα της
Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε στα 3,2 δις ευρώ ή 1,8% του ΑΕΠ,
έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,8 δις ευρώ ή 1,0% του ΑΕΠ την
αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Επίσης, το μήνα Ιούλιο 2014, επετεύχθη σημαντική μείωση των ληξι-
πρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομέ-
νων και των επιστροφών φόρων) διαμορφώθηκαν σε 4,6 δις ευρώ από
5,2 δις ευρώ τον Ιούνιο του 2014, μειωμένες κατά 600 εκατ. ευρώ.

Συνεπώς, για 2η συνεχόμενη χρονιά, η χώρα συνεχίζει να πορεύεται
εντός του δημοσιονομικού πλαισίου του εφαρμοζόμενου προγράμμα-
τος.

«Με θυσίες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων επιτυγχάνει τους
δημοσιονομικούς στόχους της. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σαφή ένδειξη
ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας σταθεροποιούνται στην επίτευξη
πρωτογενών πλεονασμάτων. Δημιουργείται, έτσι, η αναγκαία βάση για
ανάπτυξη της οικονομίας με κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή.

Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι θέλει και μπορεί να ξεφύγει από το ανη-
φορικό και, κυρίως, στενό "τούνελ"στο οποίο βρέθηκε τα τελευταία
χρόνια» τονίζεται στην ανακοίνωση του ΥΠ.ΟΙΚ.

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Σ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΤΕΙ
ΜΑΡΝΗ 10 - 104 33
ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210-8239503 FAX:
210-8239573
e-mail: pasybn@otenet.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚ
ΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Πανελλήνιου Συνδέ-
σμου Βρεφονηπιαγωγών
ΤΕΙ καλεί τα μέλη του
Συνδέσμου μας σε Τακτι-
κή Γενική Εκλογοαπο-
λογιστική Συνέλευση
την Παρασκευή 12
Σεπτεμβρίου 2014 στις
16.30  στα γραφεία του
Συνδέσμου Μάρνη 10,

104 33 Αθήνα (1ος Όρο-
φος) με τα ακόλουθα
θέματα:
• Π ε π ρ α γ μ έ ν α
του Δ.Σ. εφ’ όλης της
ύλης των κλαδικών, επι-
στημονικών και επαγ-
γελματικών ζητημάτων:
• Α ν α κ ο ί ν ω σ η
του ισολογισμού και
έκθεση Εξελεγκτικής
Επιτροπής δράσης
• Εκλογή Εφο-
ρευτικής Επιτροπής για
τη διεξαγωγή των
αρχαιρεσιών για εκλογή
Δ.Σ. και Εξελεγκτικής
Επιτροπής

Για το Διοικητικό 
Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                        
Ευαγγελία
Καλαϊτζή                               

Η Γ. Γραμματέας       
Βάσω Προβατά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΚΔΡΟΜΗ

Ο Όμιλος Φίλων
Δημοτικής 

Πινακοθήκης
Αχαρνών ''Χρήστος
Τσεβάς'' διοργανώ-

νει ημερήσια
εκδρομή 

το Σάββατο 6
Σεπτεμβρίου,στους
Δελφούς - Γαλαξίδι
- Ιερά Μονή  Όσιου

Λουκά.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από τη Δευτέρα 1η 

Σεπτεμβρίου 
λειτουργεί η σχολή μας 
για τη νέα αγωνιστική 
περίοδο 2014-2015.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν
την Δευτέρα 1η Σεπτεμ-
βρίου και θα μπορούν να
π ρ α γ μ α τοπ ο ι ο ύ ν τα ι
καθημερινά 5μ.μ – 8μ.μ
στις εγκαταστάσεις τις
σχολής μας.

Η έναρξη των προπο-
νήσεων θα ξεκινήσει την
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.

Την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί
συγκέντρωση γονέων.

Στην συγκέντρωση θα ανακοινωθούν οι ώρες των
προπονήσεων και θα γίνει η πρώτη γνωριμία με
τους προπονητές και τους υπευθύνους της σχολής
μας.

Η σχολή μας, θα αποτελείται από τμήματα για
όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, για παιδιά που έχουν
γεννηθεί από το έτος 1997 έως και το έτος 2010.

Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στα γήπεδα
SPORTLAND στη ΘΕΣΗ ΖΟΥΝΟ στον
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες
και εγγραφές:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ2105570665  ,6943167656  ׃ ,
6983726206                                                                                                

Email׃ sportlandfc@outlook.com

Παράταση έως τις 31 Μαΐου του 2015, της προ-
θεσμίας διεκπεραίωσης των διαδικασιών για τη
νόμιμη αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσε-

ων, ζητεί από τον υπουργό Εσωτερικών η ΚΕΔΕ.
Υπενθυμίζει μάλιστα ότι ήδη έχει ζητήσει από το

γραμματέα του υπουργείου την παράταση τουλάχιστον
μέχρι τον Μάρτιο, χωρίς ωστόσο να υπάρξει σχετική
ρύθμιση.

Όπως επισημάνθηκε στη συνεδρίαση του ΔΣ της
ΚΕΔΕ:

‘’- Οι Αθλητικές Εγκαταστάσεις των Δήμων στη μεγά-
λη τους πλειοψηφία παρεδόθησαν σε αυτούς από τη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή τον ΟΣΚ. 

Οι κρατικοί  φορείς που κατασκεύασαν τις εγκαταστά-
σεις αυτές καλούν πλέον  τους Δήμους της χώρας να τις
προσαρμόσουν με δικά τους έξοδα, προκειμένου να
εξυπηρετείται το συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών
στην άθληση και η υποχρέωση της Κυβέρνησης για
προώθηση και υποστήριξη τόσο του ερασιτεχνικού όσο
και τους επαγγελματικού αθλητισμού

-  Τα παραπάνω ζητούνται από τους
ΟΤΑ σε μία εποχή που η μείωση των
ΚΑΠ υπερβαίνει το 60% και η ΣΑΤΑ
έχει πρακτικά εκμηδενιστεί. Κατά
συνέπεια δεν είναι δυνατό στην
παρούσα οικονομική συγκυρία οι
ΟΤΑ να επανορθώσουν σε 1-2 έτη τα
αποτελέσματα από συσσωρευμένα
προβλήματα 30 χρόνων.

- Εξάλλου, η παράταση που δόθηκε
από 30 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου
κρίνεται ως άνευ ουσίας δεδομένου ότι ένα μήνα προς
των εκλογών του Μαΐου και μέχρι της αναλήψεων των
καθηκόντων των νέων Δημοτικών Αρχών, τα Δημοτικά
Συμβούλια δεν μπορούν να συνεδριάσουν για να εγκρί-
νουν μελέτες, τροποποιήσεις Τεχνικούς Προγράμματος
και αναμορφώσεις Προϋπολογισμού, ενέργειες οι οποί-
ες είναι απαραίτητες για την συμμόρφωση με τις υπο-
δείξεις των Επιτροπών Ελέγχου Καταλληλότητας.

-Τέλος τα αθλητικά σωματεία απαιτείται να έχουν την
παραχώρηση των γηπέδων πριν το τέλος Αυγούστου,
ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στα αντίστοιχα πρω-
ταθλήματα, αλλά όταν αυτή η παραχώρηση γίνει χωρίς
την απαιτούμενη άδεια συνεπάγεται φυλάκιση και εξο-
ντωτικό πρόστιμό, ευθύνη που κανένας υπηρεσιακός ή
αιρετός δεν μπορεί να αναλάβει.’’

Παράταση  της προθεσμίας για τη νόμιμη αδειοδότηση 
αθλητικών εγκαταστάσεων
ZZητεί από τον υπουργό Εσωτερικών η ΚΕΔΕητεί από τον υπουργό Εσωτερικών η ΚΕΔΕ

ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ
Πτώση έως και 75% στον τζίρο των μικρομεσαίων

Μεγάλη μείωση τζίρου, θέσεων απασχόλησης και απώλεια της εμπιστοσύνης των μικρομεσαίων προς το
πολιτικό σύστημα, προκύπτει από την εξαμηνιαία έρευνα του ινστιτούτου μικρών επιχειρήσεων της Γενι-
κής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών- Βιοτεχνών- Εμπόρων, που ανακοινώθηκε χθες.

Οι μακροοικονομικοί δείκτες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ελληνική οικονομία έχει σταθεροποιηθεί, τονίζεται
στην έρευνα, ωστόσο οι δείκτες που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων εξακολουθούν να είναι αρνητικοί.

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η σημαντική βελτίωση της σχέσης προσλήψεων- απολύσεων, από 1:3 πέρυσι σε 1:1,5
στο πρώτο εξάμηνο του 2014, γεγονός που αποδίδεται στην ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, στη μείω-
ση του κατώτατου μισθού και στη μετατροπή των θέσεων σε μερικής ή προσωρινής απασχόλησης.

Η έρευνα που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ, Γ. Καββαθά, πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1051
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (0- 49 εργαζόμενοι) όλης της χώρας, από τις 2 ως τις 9 Ιουλίου, δηλαδή
όπως επισημάνθηκε πριν εκδοθούν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ.

Τα βασικά συμπεράσματα περιλαμβάνουν τα εξής:
- Από την αρχή της κρίσης έχουν κλείσει 230.000 επιχειρήσεις (έχουν απομείνει 610.000) ενώ σωρευτικά η μείω-

ση του τζίρου φθάνει στο 75%. Το διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε από 174 δισ. ευρώ το 2008 σε περίπου 100 δισ.
εφέτος (10.000 ευρώ κατά κεφαλήν).

- Μια στις πέντε επιχειρήσεις που μέχρι τώρα άντεξαν, εκτιμά ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος να διακόψει τη λει-
τουργία της ως το τέλος του χρόνου. Αυτό αν επιβεβαιωθεί σημαίνει 15.000 λουκέτα και απώλεια 42.000 θέσεων
εργασίας.

- Το μεγαλύτερο μέρος των καθυστερημένων οφειλών αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΟΑΕΕ (41,7%).
Ακολουθούν τα χρέη προς την εφορία (31,8%), τις τράπεζες (26,5%) και το ΙΚΑ (20,9%). Μια στις τέσσερις επιχει-
ρήσεις έχει καθυστερούμενες οφειλές σε προμηθευτές και ενοίκια. «Αιχμάλωτους των χρεών» χαρακτήρισε τους
μικρομεσαίους ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ.

- Μία στις τρεις επιχειρήσεις (34,7%) εκτιμά ότι δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις φορολογικές υποχρεώσεις
του 2014 ενώ για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει στο 35,7%.

- Το 46,2 % των επιχειρήσεων καθυστερούν την πληρωμή των δόσεων τραπεζικού δανεισμού.
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Για μία ακόμη χρονιά ο Πανελευσι-
νιακός προσφέρει στη νεολαία της
Ελευσίνας αλλά και του Θριασίου
Πεδίου διέξοδο στην άθληση και στη
διασκέδαση. Η Ακαδημία του Συλλό-
γου ξεκινά για τη νέα σεζόν και καλεί
όλα τα παιδιά που αγαπούν την
καλαθοσφαίριση και τον αθλητισμό
να δώσουν το παρών στην πρώτη
συνάντηση.

Περιμένουμε γονείς και αθλητές το
Σαββάτο 6 Σεπτεμβρίου 2014 στις
10.00 το πρωί στην έδρα της ομάδας,
στο 2ο Κλειστό Γυμναστήριο Ελευσί-
νας | ΓΟΥΒΑ (Ηρώων Πολυτεχνείου
106, δίπλα στη ΔΕΗ | Τ: 210
5549501).

Υπεύθυνος προπονητικού προ-
γράμματος, ανάπτυξης και προώθη-
σης των Ακαδημιών αναλαμβάνει
από φέτος ο κ. Μιχάλης Μαντζιώρης.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και αθλη-
τές μπορούν να λάβουν επιπλέον
πληροφορίες ή διευκρινήσεις στα
τηλέφωνα 6934 734372 | κ. Αχιλλέας
Αμπράζης & 6974 275883 | κ. Αντώ-
νης Χαϊμαλάς.

ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: 
Βάζουν μπρος για τη νέα σεζόν
οι Ακαδημίες  

Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 17:45

Σπουδαίο φιλικό προετοιμασίας θα δώσει την Κυριακή ο Μανδραικός στό
γήπεδό του. Θα αντιμετωπίσει τον Εθνικό Πειραιά. Θα είναι ένα δυνατο τέστ
για τους δύο προπονητές Βασίλη Καραούλη και Μαργαρίτη Χατζηαλέξη να
δοκιμάσουν διάφορα σχήματα και να προετοιμάσουν την ομάδα τους.

Ο  ΒΥΖΑΣ ΣΕ ΦΙΛΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ 

Ένα ακόμα φιλικό ματς προετοιμασίας έχει προγραμματίσει να δώσει ο Βύζας
Μεγάρων την Κυριακή 7/9, ώρα 18:00, στο Δημοτικό Στάδιο «Μεγαρέων Ολυμπιο-
νικών».

Η τοπική ομάδα φιλοξενεί αυτήν της Κηφισιάς.
Αναμένεται να είναι ένα σημαντικό τεστ και για τις δύο ομάδες λίγο πριν την έναρ-

ξη της αγωνιστικής σεζόν.Ο προπονητής Κυριάκος Μίχας θα έχει μιας πρώτης
τάξης ευκαιρία να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες που έχει στην
διάθεσή του.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΚΑΛΟΓΡΙΔΗ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ...

Σε γνώριμα λημέρια επέστρεψε ο
23χρονος μέσος Καλογρίδης Μάνος,
που ανήκει πλέον στην ομάδα όπου
αντρώθηκε ποδοσφαιρικά, στον
Ασπρόπυργο. Ο έμπειρος ποδοσφαι-
ριστής έχει περάσει από Αστέρα
Μαγούλας,Μανδραϊκό και Θρασύβου-
λο, ενώ την περίοδο όπου ο Ασπρό-
πυργος αγωνιζόταν στην Γ΄ Εθνική
ήταν και αρχηγός της ομάδας. Σε
δηλώσεις του στο epsdaleague ,ο
Καλογρίδης τόνισε: Ήθελα να επιστρέ-
ψω στην ομάδα όπου μεγάλωσα και
έκανα τα πρώτα ποδοσφαιρικά μου
βήματα. Στόχος μου είναι να συνεισφέ-

ρω όσο το δυνατόν περισσότερο,
ώστε να φτάσει ο Ασπρόπυργος όσο
πιο ψηλά γίνεται .
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Ο Πανελευσινιακός ανακοινώνει το πρόγραμμα
των φιλικών αγώνων προετοιμασίας, στο οποίο
συμπεριλαμβάνεται και ο διεθνής φιλικός αγώνας
με την Κυπελλούχο Ρουμανίας Energia Rovinari
Târgu Jiu.

Την Energia Rovinari θα υποδεχθεί ο Πανελευ-
σινιακός στην έδρα του, στο 2ο Κλειστό Γυμνα-
στήριο Ελευσίνας | Γούβα, την Κυριακή 28
Σεπτεμβρίου 2014. 

Η Energia Rovinari κατέκτησε το Κύπελλο Ρου-
μανίας για τη σεζόν 2013-2014 και θα αγωνιστεί
φέτος στο Eurochallenge Cup. Προπονητής της
ομάδας είναι ο Κύπριος Αντώνης Κωνσταντινί-
δης.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα των φιλικών
αγώνων και του πρώτου αγώνα για το
Κύπελλο είναι το εξής:

6/9 - Φάρος Κερατσινίου (εκτός)
9/9 - Αετός Αθηνών (εντός)
12-14/9 Τουρνουά Κύμης
12/9 - 18.00 - Κύμη
13/9 - 20.00 - ΚΑΟΔ
14/9 - 20.00 - Κηφισιά
20/9 Ρέθυμνο (εντός)
24/9 Ρέθυμνο (εκτός) για το Κύπελλο

Ελλάδας
28/9 Energia Rovinari (εντός) Διεθνής

φιλικός αγώνας.

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
ACADEMY BY

SOCCERPROMO

Η ομάδα του Μανδραι-
κού θέλοντας να δημιουρ-
γήσει γερές βάσεις σαν
ομάδα δημιούργησε σε
συνεργασία με την soccer-
promo ένα πρόγραμμα
ακαδημίας βασισμένο σε
αυτά που επιτάσσει το
σύγχρονο ποδόσφαιρο
για την εκπαίδευση, την
ανάδειξη καθώς και την
προώθηση νεαρών αθλη-
τών με απώτερο σκοπό οι
νεαροί αθλητές να διασκε-
δάσουν, να αθληθουν, να
κoινωνικοποιηθούν και
ταυτόχρονα να εκπαιδευ-
τούν στο αγαπημένο τους
άθλημα το ποδόσφαιρο.
Γίνε κι εσύ μέλος της ακα-
δημίας του Μανδραι-
κου."Ηλικίες" Από 5 έως
17 ετών.

"Πρόγραμμα προπόνη-
σης"

Το πρόγραμμα προπό-
νησης επιμελειται η soc-
cerpromo και είναι βασι-
σμένο στις αρχές του σύγ-
χρονου ποδοσφαίρου
σύμφωνα με το πρωτό-
κολλο της ΕΠΟ και της
FIFA. 

Η ειδική εκπαίδευση
καθορίζεται ανάλογα με
την ηλικία και το επίπεδο
κάθε αθλητή.

Γήπεδο προπονήσεων:
Φραγκειο" Γήπεδο Μαν-
δραϊκου 

"Προοπτικές"
Σκοπός της Ακαδημίας

μας είναι κάποιοι παίκτες
να μπορέσουν να κάνουν
το επόμενο βήμα και να
στελεχώσουν την πρώτη
μας ομάδα που αγωνίζε-
ται στη Γ εθνική κατηγορία
αλλά προχωροντας όμως
περισσότερο να μπορέ-
σουμε να αναδείξουμε
παίκτες για το Ελληνικό
ποδόσφαιρο.

"Συμμετοχή σε πρωτά-
θλημα-τουρνουα"

Οι Ακαδημίες του Μαν-
δραικου θα συμμετέχουν
στα επίσημα πρωταθλή-
ματα της ΕΠΣΑΔΑ όπως
επίσης και στο Θουκυδί-
δειο τουρνουά, κατά
περιόδους η Ακαδημία
μας θα συμμετέχει και σε
μεγάλα τουρνουά Ελληνι-
κά και Διεθνή.

"Εγγραφές"
"Συνδρομή 30€ το μήνα"
Οι εγγραφές γίνονται

από τα γραφεία του Μαν-
δραικου που βρίσκονται
εντός του γηπέδου και
ώρες 17:00 με 20:00
καθημερινά.

TA ΦΙΛΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ   
ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ 
Με τον ίδιο προπονητή αλλα με

αλλαγές στο ρόστερ θα παραταχτεί
τη νέα σεζόν ο Πανελευσινιακός στο
πρωτάθλημα της ΕΣΚΑΝΑ.

"Στο τιμόνι της ομάδας του Πανε-
λευσινιακού θα συνεχίσει και τη νέα
σεζόν ο Ματθαίος Καραχάλιος. 

Με την ομάδα ανανέωσε η πολύ-
πειρη αρχηγός της Λιάνα Πλαβού-
κου καθώς και οι μικρές αθλήτριες
που προέρχονται από τις υποδο-
μές του συλλόγου. 

Σημαντικές προςθήκες στο ροςτερ
της ομάδας έγιναν με τις: Αγάπη
Σαβουλιδου (Εύνικο Άνω Λιοσίων),
Ελένη Κοκκίνη (Ελευθερία Μοσχάτου, που πέρσι αγωνίστηκε στον Διογένη), Αρχοντία Αλεξανδρίδη (Ιωνικό
Νικαίας), Γκελυ Ραμαντάνη, Κική Τακίδη, Εφη Γρίβα (Μανδραικό).

Με υποσχετική δώθηκε η αθλήτρια του συλλόγου μας Εύη Μεγαλούδη και της ευχόμαστε καλή πορεία. Η
διοίκηση του Πανελευσινιακού θέλει να ευχαριστίςει τις αθλήτριες Αλεξάνδρα Κοτσάνη, Λίτσα Ντόντη και
Μαρία Σαρκίρη και τους εύχεται καλή συνεχεία στην καριέρα τους."

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 
Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣΓ’ ΕΘΝΙΚΗΣ

Την Παρασκευή (5/9) θα διε-
ξαχθεί κανονικά η κλήρωση
του πρωταθλήματος, ενώ το
πότε θα ξεκινήσει η Γ’ Εθνική
εξαρτάται από την απόφαση
του αρμόδιου υπουργού για
τα γήπεδα και τις άδειες
καταλληλότητας που πρέπει
να έχουν.

Με την οριστικοποίηση της
συμμετοχής του Άρη στη Γ’
Εθνική, μετά την απόφαση
του Ειρηνοδικείου, οι τέσσερις
όμιλοι της κατηγορίας πήραν
την οριστική τους μορφή, με
αρκετές ανακατατάξεις.

Πλέον ο αριθμός των ομά-
δων στη Γ’ Εθνική είναι 61 και
οι όμιλοι θα έχουν την εξής 

μορφή: ο 1ος 2ο όμιλος, θα
έχει 16 ομάδες. 

Ο 3ος όμιλος θα έχει κι
αυτός 15 ομάδες. 

Ο 4ος όμιλος, με 14 ομάδες.

3ος ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΖΑΚΥΝΘΙΑΚΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ
ΔΟΞΑ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ
ΑΧΑΪΚΗ
ΚΥΜΗ
ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ
ΑΙΟΛΙΚΟΣ
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ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΑΔΑ
Μαύρη ‘’τρύπα’’ στο λαθρεμπόριο 
καυσίμων

Στο απυρόβλη-
το βρίσκεται το
λαθρεμπόριο καυ-
σίμων, καθώς εδώ
και δώδεκα χρόνια
τα μέτρα καταπο-
λέμησής του και οι
έλεγχοι παραμέ-
νουν στα χαρτιά.
Αποτέλεσμα το

Δημόσιο να χάνει ετησίως έσοδα ύψους 1 δισ. ευρώ.
Στο απυρόβλητο παραμένει το λαθρεμπόριο των

υγρών καυσίμων, που στερεί 1 δισ. ευρώ ετησίως από τα
δημόσια έσοδα, καθώς εδώ και 12 χρόνια, με αποκορύ-
φωμα τα τελευταία πέντε, δεν εφαρμόζονται νόμοι και δεν
εκδίδονται οι απαραίτητες υπουργικές αποφάσεις για τα
μέτρα αντιμετώπισής του.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπον-
δία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, ακόμη και το
πρώτο από σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της παρά-
νομης διακίνησης, που είναι η τοποθέτηση συστημάτων
εισροών-εκροών βενζίνης και ντίζελ στα βενζινάδικα, δεν
έχει ολοκληρωθεί παρά τη θέσπισή του από το 2009.

«Σήμα κινδύνου» για την εξέλιξη της ανεργίας
και των ελλειμμάτων των ασφαλιστικών ταμείων 

εκπέμπει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ 

Διπλό «σήμα κινδύνου» για την εξέλιξη της ανεργίας και
των ελλειμμάτων των ασφαλιστικών ταμείων εκπέμπει το
Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ προβλέποντας ότι η ανερ-
γία δεν θα πέσει κάτω από το 22% - 23% (δηλαδή κάτω
από 1 εκατ. άτομα) έως το 2020, ενώ για τις πληρωμές
συντάξεων θα χρειαστεί επιπλέον χρηματοδότηση 10 δισ.
ευρώ στην πενταετία 2016 - 2020.

Οι προβλέψεις γίνονται στην έκθεση για την ελληνική
οικονομία που θα παρουσιάσει σ’ημερα Πέμπτη η ΓΣΕΕ

στη Θεσσαλονίκη, με βάση μελέτη του απερχόμενου επι-
στημονικού διευθυντή του Ινστιτούτου, Σ. Ρομπόλη. Σύμ-
φωνα με τη μελέτη:

Μέχρι το 2020 η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα
κινηθεί στο 1% - 1,5%, εφόσον δεν αλλάξει το μείγμα της
οικονομικής πολιτικής, με αποτέλεσμα τη διατήρηση της
ανεργίας μεταξύ 20%-22%, δηλαδή πάνω από 1 εκατ.
άτομα. Οπως σημειώνει ο Σ. Ρομπόλης, «για να δημιουρ-
γηθούν έως τότε 770.000 θέσεις σταθερής απασχόλησης,
η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ θα πρέπει να κινηθεί με 8%».

Ανταπόκριση της γαλλικής Le Monde για τη
νέα Περιφερειάρχη Αττικής

"Η νέα επικεφαλής της Αττικής, Ρένα Δούρου, υιοθετεί
έναν συγκεκριμένο και μετριοπαθή λόγο" γράφει η αντα-
ποκρίτρια της γαλλικής εφημερίδας Le Monde, που παρα-
τηρεί επίσης ότι η νέα Περιφερειάρχης Αττικής έχει γίνει "το
σύμβολο της ριζοσπαστικής Αριστεράς εν δράσει, αντιμέ-
τωπη με τη δοκιμασία της εξουσίας". 

"Η Ρένα Δούρου, επικεφαλής της Περιφέρειας, είναι ο
ΣΥΡΙΖΑ σε φάση διακυβέρνησης για πρώτη φορά στη
μεγαλύτερη Περιφέρεια της Ελλάδας", γράφει η Αντεά Γκι-
γιό, ανταποκρίτρια της εφημερίδας στην Αθήνα. 

"Η Ρένα Δούρου δημιούργησε την έκπληξη, κερδίζοντας
στις 25 Μαΐου με 50,8% τον απερχόμενο Περιφερειάρχη,
έναν σοσιαλιστή που είχε την υποστήριξη της κυβέρνησης
συνασπισμού του Αντώνη Σαμαρά. 'Ο δύσκολος δρόμος
που ανοίγεται μπροστά μας είναι αυτός της ευθύνης και όχι
της εξουσίας, και το καθήκον αυτού του νέου Περιφερεια-
κού Συμβουλίου είναι να υπηρετήσει την ανάπτυξη' δήλω-
σε", γράφει η εφημερίδα.

"Η 39χρονη υιοθετεί ένα συγκεκριμένο λόγο, αναφέρεται
σε επενδύσεις - εφαλτήρια για την τροφοδότηση μίας δυνα-
μικής ανάπτυξης, 'δημιουργώντας πόλους δυνατοτήτων
που θα συνδέουν πανεπιστήμια, νέους επιχειρηματίες και
εμπορικά επιμελητήρια'. Θέλει να καταπολεμήσει τη γρα-
φειοκρατία, δημιουργώντας θέση Αντιπεριφερειάρχη που
θα ανατρέψει τις διοικητικές διαδικασίες στο Διαδίκτυο,
σκοπεύει να προωθήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
και την πολιτιστική δράση και να αναθεωρήσει τη διαχείρι-

ση των απορριμμάτων". Αναφερόμενη στο νέο ΕΣΠΑ, η
δημοσιογράφος παρατηρεί: "Στην περίπτωση που μέρος
των κονδυλίων αυτών έχει ήδη διατεθεί στη διάρκεια των
τριών μεταβατικών μηνών, μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου,
η Ρένα Δούρου πήρε ήδη πρωτοβουλία: 'Έστειλα επιστο-
λή στον Γιοχάνες Χαν, επισημαίνοντάς του ότι ‘επιφυλάσ-
σομαι του δικαιώματός μου να αναθεωρήσω την κατανομή
των κονδυλίων ανάλογα με τις δικές μου προτεραιότητες’,
εξηγεί η ίδια".

ΕΝΦΙΑ: Εκπτωση έως 30% για τα 
ξενοίκιαστα μη ηλεκτροδοτούμενα

Εντολή να προχωρήσουν όλες οι αλλαγές - φοροεκπτώ-
σεις στον ΕΝΦΙΑ έδωσε την περασμένη Τρίτη το Μέγαρο
Μαξίμου στο υπουργείο Οικονομικών με σκοπό να εμφα-
νιστούν στα νέα εκκαθαριστικά που θα εκδοθούν στα μέσα
Σεπτεμβρίου.

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ετοιμάζει τροπο-
λογία η οποία θα κατατεθεί στη Βουλή  και η οποία θα
περιλαμβάνει αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του
φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων για ορισμένες κατηγορίες
φορολογουμένων. Την ίδια στιγμή, και εφόσον ολοκληρω-
θεί η κοστολόγηση του μέτρου, θα προχωρήσει στο πρώτο
15θήμερο του Σεπτεμβρίου νομοθετική ρύθμιση για παρο-
χή έκπτωσης 20% - 30%στο φόρο που επιβαρύνει τα
ξενοίκιαστα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.

ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ
ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Αποζημίωση 300 ευρώ για βλάβη οικιακών
συσκευών από τη ΔΕΗ

Πολίτες προσέφυγαν στον Συνήγορο του Πολίτη προκειμένου να
πετύχουν την καταβολή αποζημίωσης για την καταστροφή των
οικιακών συσκευών τους, που συνέβη εξαιτίας μίας μη προγραμ-
ματισμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος.
Αποζημίωση 300 ευρώ για βλάβη οικιακών συσκευών από τη
ΔΕΗ
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Αρχή, η σύζυγος και η κόρη δικαι-
ούχου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος οικογενειακής κατοικίας
στην περιοχή της Δραπετσώνας -ο οποίος στο μεταξύ είχε πεθά-
νει- προσκόμισαν τα σχετικά δικαιολογητικά στη ΔΕΗ ΑΕ.
Από την πλευρά της η εταιρεία έθεσε ως αναγκαία προϋπόθεση
για να προωθήσει το αίτημα να ορισθεί μία από τις δύο γυναίκες
ως δικαιούχος της παροχής. Επειδή όμως το κόστος για τη μετα-
βολή του δικαιούχου υπερέβαινε το ύψος της αναμενόμενης απο-
ζημίωσης, καθιστώντας το ίδιο το αίτημά τους ασύμφορο, ζήτησαν
να μετατεθεί χρονικά η διαδικασία αυτή λόγω οικονομικής δυσχέ-
ρειας. Προθυμοποιήθηκαν όμως να υποβάλουν κάθε απαραίτη-
το δικαιολογητικό που θα διασφάλιζε την εταιρεία από τον κίνδυ-
νο να καταβάλει χρηματική αποζημίωση σε μη δικαιούχο.
Ο Συνήγορος του Πολίτη έκρινε εύλογο το αίτημα, με το σκεπτικό
ότι η μεταβολή του ονόματος του δικαιούχου της παροχής, αν και
επιθυμητή, δεν είναι ωστόσο απαραίτητη για την προώθηση της
διαδικασίας αποζημίωσης με δεδομένη μάλιστα την τρέχουσα
δυσμενή οικονομική συγκυρία. Άλλωστε, η συγκεκριμένη αξίωση
δεν περιορίζεται στο πρόσωπο του δικαιούχου της παροχής,
αλλά παράλληλα εκτείνεται και σε εκείνους που συγκατοικούν
στον ηλεκτροδοτούμενο χώρο, αφού αποτελούν μέλη της ίδιας
οικογένειας.
Η ΔΕΗ ΑΕ προώθησε το θέμα στον Διαχειριστή του Ελληνικού
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) και στη
συνέχεια εκδόθηκε η σχετική απόφαση για καταβολή στις δύο
αιτούσες ποσού 300 ευρώ ως αποζημίωση για την πρόκληση
βλάβης στον ηλεκτρικό εξοπλισμό τους, χωρίς να απαιτηθεί μετα-
βολή του δικαιούχου της παροχής. Με την απόφαση αυτή, η
οποία στο σκεπτικό της περιλαμβάνει και το πλαίσιο ανάληψης
ευθύνης του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για γεγονότα της κατηγορίας αυτής,
δημιουργείται μια βάση για συμβιβαστική επίλυση παρόμοιων
περιπτώσεων χωρίς δικαστική διαμάχη.

Εκπαιδευτικοί: Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία από το Σεπτέμβρη του 2012

Ευχάριστα νέα για ορισμένους εκπαιδευτι-
κούς που μπορούν να ελπίζουν βάσιμα σε
μόνιμο διορισμό τους στα σχολεία της χώρας
εξήγγειλε ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας
Λοβέρδος.

Ειδικότερα, κατά τη συζήτηση στο Γ΄ Θερινό
Τμήμα της Βουλής του νομοσχεδίου για την
«Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής
Πολιτικής για την Παιδεία», ο Ανδρέας Λοβέρ-
δος κατέθεσε τροποποιητική αλλαγή, σύμφω-
να με την οποία θα αναγνωρίζεται η προϋπη-
ρεσία καθηγητών, δασκάλων και νηπιαγωγών
από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 έως σήμερα.

Όσοι καλύπτονται από τη ρύθμιση, θα μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, όποτε κι αν
αυτός διεξαχθεί, για την κάλυψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Ένα στα τρία σπίτια δεν κατοικείται 
στην Ελλάδα, λέει η ΕΛΣΤΑΤ…

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το σύνολο των
κατοικιών της χώρας ανήλθε σε 6.384.353 από τις οποί-
ες 6.371.901 κανονικές κατοικίες (ποσοστό 99,8%) και
12.452 μη κανονικές κατοικίες (ποσοστό 0,2%).

Από τις κανονικές κατοικίες της χώρας το 64,7% είναι
κατοικούμενες και το 35,3% κενές, αναφέρει η ΕΛΣΤΑ και
προσθέτει: από τις χώρες της Ε.Ε. υψηλά ποσοστά
κενών κατοικιών εμφανίζουν επίσης η Πορτογαλία με
31,9 %, η Μάλτα με 31,8%, η Βουλγαρία με 31,4% και η
Κύπρος με 31,1%.

Χαμηλά ποσοστά κενών κατοικιών εμφανίζουν η Πολω-
νία με 2,5 %, το Ηνωμένο Βασίλειο με 3,6 % και το Λου-
ξεμβούργο με 7,2 %.

Από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι το μεγαλύ-
τερο ποσοστό (73,2%) των κατοικούμενων κανονικών
κατοικιών είναι ιδιοκατοικούμενες ακολουθούμενο από
ποσοστό 21,7% που είναι ενοικιαζόμενες ενώ το υπόλοι-
πο 5,1% συγκαταλέγεται σε άλλο τύπο κυριότητας,
συμπεριλαμβανομένης και της συνεταιριστικής ιδιοκτη-
σίας.

Παράλληλα, η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ έδειξε ότι το μεγα-
λύτερο ποσοστό των κανονικών κατοικιών, 22,6%, κατα-
σκευάστηκαν την περίοδο 1971- 1980.

Επίσης, ποσοστό 44,7% του συνόλου των κανονικών
κατοικιών βρίσκεται σε πολυκατοικίες με τη συντριπτική
πλειοψηφία τους ( 96,1%) να είναι σε αστικά κέντρα.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοικούμενων κατοικιών,
99,9%, διαθέτει λουτρό, το 97,4% υδροδοτείται από
δημόσιο δίκτυο και το 77,5% έχει κεντρική θέρμανση.
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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
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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)

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6986734365

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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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 

13.05 Μαγειρεύο-
ντας ελληνικά, Σουπιές
στιφάδο

13.15 Με γνώση και
μεράκι, Κατασκευή
ρολογιών

13.45 Σεπτεμβριανά
1955

14.00 Τηλεδώρα

15.00 Μέρα με την
μέρα

16.05 Υγεία και
νανοτεχνολογία

17.05 4Παιχνιδοπα-
γίδες

17.50 Παραμυθιού
αρχή, 
Ο μικρός προφήτης

18.00 Εν χορδαίς

18.30 Σεπτέμβριος
1955

19.00 Η ώρα του
Πόντου, 
Ποντιακό Πανηγύρι
Ένωσης Ποντίων
Νίκαιας-Κορυδαλλού, 

Δεύτερη μέρα, Α μέρος

20.15 Ανοιχτό Πανε-
πιστήμιο: 

Βάσιλας Βασίλειος, 

Το δημογραφικό πρό-
βλημα της Ελλάδος και
η πρόταση περί ιδρύ-
σεως Υφυπουργείου
Δημογραφίας

21.00 Business χωρίς
σύνορα

23.30 Ναύπλιο

24.00 D e m o c r a c y
Now (E)

ΓΑΜΟΣ

Ο Σωτήριος Μπογκιάν του Μανωλάκε καί της Αγλαίας το
γένος Νούτση, που γεννήθηκε στη Ρουμανία και κατοικεί
στο Περιστέρι και η Παναγιώτα Μπαλάσκα του Χρήστου 

και της Γεωργίας το γένος Θεοδώρου που γεννήθηκε
στην Αθήνα και κατοικεί στην Ελευσίνα, πρόκειται 

να παντρευτούν στον Δήμο Ελευσίνας.
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Α. Λοβέρδος: 
Θα καλυφθούν εγκαίρως 
τα κενά των εκπαιδευτικών 
στα σχολεία

Την πεποίθηση ότι τα κενά των εκπαιδευτικών που
υπάρχουν θα καλυφθούν εγκαίρως εξέφρασε ο
υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος

έγινε δεκτός την Τετάρτη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Κάρολο Παπούλια.

Ο κ. Λοβέρδος σημείωσε ότι είναι λιγότερα από ό,τι ανέμε-
νε τα προβλήματα, τονίζοντας ότι μετά το άνοιγμα των σχο-
λείων θα συνεχίσει τις περιοδείες του στη Θεσσαλία, την
Ήπειρο και την υπόλοιπη Ελλάδα, ώστε να μην υπάρχει
μέρος που να μην γνωρίζουμε, όπως είπε, την κατάσταση
που επικρατεί σε όλα τα Δημοτικά και τα Γυμνάσια. 

Ο κ. Παπούλιας ζήτησε, ιδιαίτερα, να μάθει για την εκπαί-
δευση της μουσουλμανικής μειονότητας, επισημαίνοντας ότι
γίνεται προσπάθεια από τη γειτονική χώρα να δημιουργήσει
προβλήματα. 

Ο υπουργός Παιδείας τόνισε ότι έχει απήχηση στη μειονό-
τητα η διδασκαλία του Κορανίου στα ελληνικά από ιεροδιδα-
σκάλους και δεσμεύτηκε ότι του χρόνου θα υπάρχουν και
βιβλία, επισήμανε τη σημαντική πρωτοβουλία να ιδρυθεί
έδρα μουσουλμανικών σπουδών στη Θεσσαλονίκη και υπο-
γράμμισε ότι η προσπάθεια που γίνεται στοχεύει στο να
πεισθεί ο πολίτης ότι το κράτος μεριμνά για την εκπαίδευση
όλων, ισότιμα. 

Πρόσθεσε ότι θα κατατεθεί σύντομα νομοσχέδιο που θα
αφορά στη ρύθμιση των προβλημάτων όλων των θρησκευ-
τικών μειονοτήτων που ζουν στη χώρα.

Ηάνοδος της Ελλάδας κατά 10
θέσεις στην παγκόσμια κατάτα-
ξη ανταγωνιστικότητας των

χωρών από το Παγκόσμιο Οικονομικό
Φόρουμ (World Economic Forum), στην
81η θέση μεταξύ 144 χωρών για την
περίοδο 2014-15 από την 91 θέση την
περίοδο 2013-14, αντανακλά τη βελτίω-
ση που σημείωσε η χώρα στους περισ-
σότερους από τους επιμέρους 12 δεί-
κτες που αξιολογεί το WEF.

Αυτοί οι δείκτες αφορούν τους
θεσμούς, τις υποδομές, το μακροοικονο-
μικό περιβάλλον, την υγεία και την πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση, την ανώτερη
εκπαίδευση και την επαγγελματική
εκπαίδευση, την αποτελεσματικότητα
των αγορών προϊόντων, την αποτελε-
σματικότητα της αγοράς εργασίας, την
εξέλιξη της χρηματοπιστωτικής αγοράς, 

την τεχνολογική ετοιμότητα, το μέγεθος
της αγοράς, το γνωστικό επίπεδο των
επιχειρήσεων και την καινοτομία.

Η κατάταξη της Ελλάδας όσον αφορά
τους 12 δείκτες και οι μεταβολές που
σημειώνονται σε σχέση με την περυσινή
έκθεση είναι οι ακόλουθες:

- Στους θεσμούς σημειώνεται άνοδος
στην 85η θέση από την 103η θέση (η
σύγκριση για την περυσινή περίοδο γίνε-
ται μεταξύ 148 χωρών).

- Στις υποδομές η Ελλάδα ανεβαίνει
στην 36η από την 38η θέση.

- Στο μακροοικονομικό περιβάλλον 

σημειώθηκε άνοδος στην 135η θέση
από την 147η θέση. 

Η άνοδος αυτή οφείλεται στη μεγάλη
μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος
της χώρας στο 2,6% του ΑΕΠ από 6,4%,
η οποία είχε ως αποτέλεσμα να ανεβεί η
Ελλάδα στην 66η θέση όσον αφορά το 

ισοζύγιο του προϋπολογισμού της γενι-
κής κυβέρνησης από την 130η θέση
πέρυσι. Όσον αφορά το δημόσιο χρέος,
η Ελλάδα βρίσκεται στην 142η θέση από
την 147η θέση πέρυσι.

- Στην υγεία και την πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, η Ελλάδα υποχώρησε στην
41η θέση από την 35η θέση, αλλά εξα-
κολουθεί να έχει στον τομέα αυτό την
καλύτερη επίδοση μεταξύ των 12
δεκτών.

- Στην ανώτερη (δευτεροβάθμια και τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση) και την επαγγελ-
ματική εκπαίδευση, η Ελλάδα υποχώρη-
σε στην 44η θέση από την 41η θέση.

- Όσον αφορά στην αποτελεσματικότη

τα της αγοράς προϊόντων, σημειώθηκε
μεγάλη άνοδος στην 85η από την 108η
θέση.

- Άνοδος στην 118η από την 127η θέση 
καταγράφηκε και στην αποτελεσματικό-

τητα της αγοράς εργασίας.
- Ως προς τη χρηματοπιστωτική αγορά,

καταγράφηκε άνοδος στην 130η από την
138η θέση, με την Ελλάδα όμως να έχει
όμως στον τομέα αυτό τη δεύτερη χειρό-
τερη επίδοση (μετά το μακροοικονομικό
περιβάλλον) μεταξύ των 12 δεικτών.

- Στον τομέα της τεχνολογικής ετοιμότη-
τας, η χώρα διατήρησε την 39η θέση
που είχε και πέρυσι.

- Όσον αφορά το μέγεθος της αγοράς,
σημειώθηκε μικρή υποχώρηση στην 49η
από την 47η θέση.

- Στον δείκτη του γνωστικού επιπέδου
των επιχειρήσεων, καταγράφηκε άνοδος
στην 74η από την 83η θέση.

- Στην καινοτομία, σημειώθηκε επίσης
άνοδος στην 79η  από την 87η θέση.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΣΤΕΡΟΥΜΕΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΣΤΕΡΟΥΜΕ
WEF: Ανέβηκε 10 θέσεις 

η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας


