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ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΕΠΣΔΑ:  
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ 
ΣΤΗΝ Α' ΚΑΙ Β'

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΗ πολυαναμενόμενη επέκταση
του Μετρό στο Ίλιον

Φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην
πρόσβαση και τους δημότες Φυλής 

Ρύθμιση Ρύθμιση 
σε 100 δόσειςσε 100 δόσεις

για χρέη σεγια χρέη σε
Ταμεία και εφορίαΤαμεία και εφορία

Εργαστήρια πολιτισμού Εργαστήρια πολιτισμού 
στη Δυτική Αττικήστη Δυτική Αττική

Ημερίδα με θέμα «Η Arte Povera (Φτωχή Τέχνη) 
στο σχολείο» σήμερα στο Κέντρο Λ. Κανελλόπουλος

Σελ: 9

‘’ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ’’ 
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Το σώμα καλείται να λάβει 
αποφάσεις για εξήντα θέματα 

Στον Άρειο Πάγο
οι δήμοι που δεν δίνουν

στοιχεία για την αξιολόγηση
Η απόφαση αναμένεται να πυροδοτήσει 

νέο γύρο αντιπαράθεσης με τους 19 δημάρχους
και την περιφερειάρχη Αττικής Ρ. Δούρου 

που αρνούνται τον έλεγχο.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Σελ:  3Σελ:  2

Σελ: 5

Σελ: 9 Σελ: 10-11

Σελ: 3

Σελ:  7

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
‘’ΟΥΣΙΑΣ’’ ΣΤΗΝ
ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ

ΜΑΝΔΡΑΣ
Διεξοδική συζήτηση για τα
προβλήματα & αιτήματα

των κατοίκων είχαν 
εξωραϊστικοί σύλλογοι  

με τον Αντιπεριφερειάρχη
Δυτικής Αττικής Γ. Βασιλείου  

ΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΔΕΚΑ ΤΟΝΩΝ

ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Ήταν 

εγκαταλελειμμένα
σε παράδρομο 

της Αττικής Οδού 
στο ρεύμα προς 

Ελευσίνα 

Σελ: 7

Σελ: 2

Παρενέβη η Εισαγγελέας Περιβάλλοντος, ενώ διενεργείται Παρενέβη η Εισαγγελέας Περιβάλλοντος, ενώ διενεργείται 
προανάκριση για τον εντοπισμό των υπεύθυνων προανάκριση για τον εντοπισμό των υπεύθυνων 

Σελ: 3

Σελ: 6
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Αθλητικά:

Ανέστης Τσακίρογλου

Διεύθυνση:
Πατριάρχου Γρηγορίου 4 

19300 Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ: 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

Παπαδοπούλου Σ 
Κοντούλη 8Α & Χαρι-

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

Τηλέφωνο:
2105548208

Ασπρόπυργος
Λιόση Ιωάννα Σ.
Σαλαμίνος 17 &

Τσίγκου Α.,
Τηλέφωνο:
2105576927

Φυλή - Άνω Λιόσια 

Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.
Παν Γρηγορούσης 50
& Μπότσαρη, Ζεφύρι,

Τηλέφωνο:
2102387965

Αχαρνές

ΜΑΝΩΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ

ΣΙΑ ΟΕ
Λαθέας 56,

Εφημερία: 08:00 -
14:00 & 17:00 - 08:00

(Επομένης)
Τηλέφωνο:
2102477556

ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ

Δεκελείας 51, 
Εφημερία:  08:00 -
23:00 Τηλέφωνο:

2102448377

Μάνδρα
Ροκάς Δημήτριος 

Σαλαμίνος 8
Τηλέφωνο:
2105541344

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
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 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ:Συννεφιά 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 19 έως 28
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευφροσύνη, Φροσύνη,Ευφροσύνη, Φροσύνη,

Φρόσω Φρόσω 

Στο επίκεντρο το θέμα μεταφοράς των μαθητών, 
η επέκταση  του δρόμου 

Μάνδρας- Ερυθρών, καθώς και η υδροδότηση.

Στην Αγία Σωτήρα εκπρόσωποι πολιτιστικών και εξω-
ραϊστικών συλλόγων και κάτοικοι της ευρύτερης
περιοχής Μάνδρας Ειδυλλίας, πραγματοποίησαν

συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ.
Γιάννη Βασιλείου και συζήτησαν τις πρωτοβουλίες, τα προ-
βλήματα και τα αιτήματα των κατοίκων της περιοχής.

Η συνάντηση έγινε στην Αγία
Σωτήρα το Σάββατο 20 Σεπτεμβρί-
ου, με πρωτοβουλία του προέ-
δρου του πολιτιστικού, εξωραϊστι-
κού συλλόγου Αγία Σωτήρας
Παλαιοκουντούρων, κ. Μελέτη
Ζαφείρη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης
τέθηκε το θέμα της μεταφοράς των
μαθητών, η επέκταση της γραμμής
του ΟΑΣΑ μέχρι το Μάζι, του δρό-
μου Μάνδρας-Ερυθρών, καθώς
και της υδροδότησης.

Συμμετείχαν οι εξωραϊστικοί,
πολιτιστικοί σύλλογοι Παλαιοχωρί-
ου, Αγίων Αναργύρων, Αγίου

Παντελεήμονος, Αγίου Γεωργίου Πατέρα, Προφήτη Ηλία,
Οινόης, καθώς και ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας
Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας κ. Κώστας Διολέτης.

Στη συνάντηση, που εξελίχθηκε σε φιλική ατμόσφαιρα,
συζητήθηκε και η αναγκαιότητα νέων μορφών επικοινω-
νίας-συνεργασίας. 

Οι παρευρισκόμενοι δεσμεύτηκαν για περισσότερες
δημιουργικές συναντήσεις της νέας διοίκησης της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της «Δύναμης Ζωής»,
με τους συλλόγους της περιοχής.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ‘’ΟΥΣΙΑΣ’’
ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

Διεξοδική συζήτηση για τα προβλήματα 
των κατοίκων είχαν εξωραϊστικοί σύλλογοι  
με τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής  

Στη σημε-
ρινή
συνε-

δρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου, η οποία θα
αρχίσει στις 19:00 μ.μ., αλλά αναμένεται να διαρκέ-
σει αρκετή ώρα, θα συζητηθούν θέματα όπως η
έγκριση εισφορών σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέ-
διο πόλης , η ταμειακή διαχείριση του Δήμου από

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, η κατανομή της 3ης
δόσης από τους Κ.Α.Π. έτους 2014 ποσού
50.762,71€, ο εξοπλισμός του Κτηρίου Κοινωνικού
Συσσιτίου στη Γκορυτσά, ο  ορισμός μελών σε Επι-
τροπές και οι προμήθειες για υλικά σε διαφορες
υπηρσίες του δήμου. 

Συνολικά στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται
61 θέματα ενδέχεται όμως να τεθούν κι άλλα ως
έκτακτα. 

‘’ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ’’ 
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Το σώμα καλείται να λάβει αποφάσεις 
για εξήντα θέματα 
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Στην Εισαγγε-
λία του Αρεί-
ου Πάγου θα

διαβιβάσει το
υπουργείο Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης
όλα τα περιστατικά
άρνησης εκ μέρους
δήμων να πραγμα-
τοποιηθούν έλεγχοι
για την μετατροπή
συμβάσεων υπαλ-
λήλων, όπως δήλω-
σε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης την
Τετάρτη.

Μετά την απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου Αττικής
να μην διενεργηθεί έλεγχος για τους υπαλλήλους, ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης εξαπέλυσε νέες βολές κατά της Ρένας Δού-
ρου, λέγοντας στο Mega: «Μπορεί κάποιος να εκλεγεί σε
θέση ευθύνης και να παραμένει ανεύθυνος».

Σημείωσε, δε, ότι δεν μπορεί να λέει ότι θα μας ταράξει στη
νομιμότητα και να μην εφαρμόζει ένα νόμο. «Η νομιμότητα
δεν είναι αλά καρτ» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Η Ρένα Δούρου δήλωσε μετά την απόφαση του περιφερει-
ακού συμβουλίου:«Από την πλευρά της η νέα Περιφερειακή
Αρχή αναλαμβάνει την ευθύνη της προστασίας της αξιοπρε-
πούς εργασίας στην Αττική. Αναλαμβάνει την ευθύνη της
εύρυθμης, ως εκ του νόμου οφείλει, λειτουργίας των υπηρε-
σιών της Περιφέρειας.

»Για αυτό και δίνει εντολή σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες
της Περιφέρειας Αττικής να μην αποστείλουν κανένα έγγρα-
φο που να αφορά επιμερισμό ποσοστώσεων ή να συμβάλ-
λει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ένα σύστημα «αξιολόγησης»
επιζήμιο για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοσίου και των
υπηρεσιών του, σε βάρος της εξυπηρέτησης του πολίτη.

»Εντωμεταξύ, οι έλεγχοι για οποιεσδήποτε παρανομίες, σε
ό,τι μας αφορά, θα ενταθούν. Γιατί όπως σας είχαμε προει-
δοποιήσει προεκλογικά, εμείς θα σας ταράξουμε στη νομιμό-
τητα».

Στον Άρειο Πάγο 
οι δήμοι που δεν δίνουν

στοιχεία για την αξιολόγηση.
Η απόφαση αναμένεται να πυροδοτήσει 

νέο γύρο αντιπαράθεσης με τους 19 δημάρχους και
την περιφερειάρχη Αττικής Ρ. Δούρου 

που αρνούνται τον έλεγχο.

Από τους αρμόδιους φορείς έχουν κινηθεί οι δια-
δικασίες για τη συλλογή και απομάκρυνση των
10 τόνων επικίνδυνων αποβλήτων που εντοπί-

σθηκαν στο 46ο χλμ. της Αττικής Οδού (ρεύμα προς
Ελευσίνα). 

Όπως ήδη αναφέραμε,  προχθές κλιμάκια αστυνομι-
κών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και Επιθεωρητών Περι-
βάλλοντος της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περι-
βάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.), μετέβησαν σε παράδρομο  της
Αττικής Οδού , προκειμένου να διερευνήσουν υπόθεση
παράνομης εναπόθεσης αποβλήτων. 

Όπως διαπιστώθηκε στο σημείο είχαν εναποθέσει,
άγνωστοι δράστες και σε άγνωστο χρόνο, δέκα παλετο

δεξαμενές, συνολικής χωρητικότητας δέκα τόνων, με
περιεχόμενο ελαιώδη πίσσα μαύρου χρώματος. Οι
δεξαμενές αυτές είχαν αφεθεί στην άκρη του δρόμου και
είχε σημειωθεί διαρροή του περιεχομένου τους, τόσο
στο οδόστρωμα όσο και σε παρακείμενο αμπελώνα. 

Όπως αποφάνθηκαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος,
το υλικό αυτό χαρακτηρίζεται επικίνδυνο και προκαλεί
ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, σύμφω-
να με τις διατάξεις του Νόμου «Περί Ποινικής Προστα-
σίας του Περιβάλλοντος». 

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση ενημερώθηκε η Εισαγ-
γελέας Περιβάλλοντος και διενεργείται προανάκριση
από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύ-
θυνσης Ασφάλειας Αττικής.

ΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΔΕΚΑ ΤΟΝΩΝ

ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Ήταν εγκαταλελλειμένα σε παράδρομο της 

Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Ελευσίνα 

Παρενέβη η Εισαγγελέας Περιβάλλοντος, ενώ διενεργείται Παρενέβη η Εισαγγελέας Περιβάλλοντος, ενώ διενεργείται 
προανάκριση για τον εντοπισμό των υπεύθυνων προανάκριση για τον εντοπισμό των υπεύθυνων 

Αναφορικά με τη Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφει-
λών, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Αχαρνών ενημερώνει, ότι σε εφαρμογή

του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014
τεύχος Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών», προχωρεί σε ρύθμιση του
συνόλου των βεβαιωμένων οφειλών που έχουν κατα-
στεί ληξιπρόθεσμες συμπεριλαμβανομένων των μισθω-
μάτων με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής,
τόκους υπερημερίας ή τυχόν προβλεπόμενες ρήτρες.

Συγκεκριμένα:
Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους δύνανται

να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:
A. Για όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί

έως 31.12.2009 αναμένεται απόφαση Δημοτικού Συμ-
βουλίου η οποία θα ρυθμίσει τις ανωτέρω οφειλές με 

βάση τις σχετικές διατάξεις του ν. 3801/2009.
B. Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από

1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:
α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις

εκατό (100%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε εικοσιτέσσερις
(24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις
εκατό (80%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρό-
θεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την
προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100
ευρώ.

γ) για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00
ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά ΚΕΔΕ
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προ-
στίμων.

δ) για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00
ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά
ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά ΚΕΔΕ
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προ-
στίμων.

ε) για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό
(100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρό-
θεσμης καταβολής και των προστίμων.

Ποιοι εξαιρούνται της ρύθμισης

Της ρύθμισης εξαιρούνται :
α) Οφειλές από κάθε είδους πρόστιμα αυθαιρέτων

κατασκευών.
β) Οφειλές υπαγόμενες σε καθεστώς ειδικότερων,

ευνοϊκότερων προβλέψεων περί  καταβολής σε δόσεις
(π.χ. εισφορά σε γη).

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη
ρύθμιση ισχύει μέχρι 30.9.14.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους
και προϋποθέσεις ένταξης στην ρύθμιση, οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ταμειακή Υπηρε-
σία στο Δημαρχείο ή στα τηλέφωνα 213 2072 341 & 345
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

YΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 30

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Το υλικό είναι άκρως τοξικό και προκαλεί ρύπανση του περιβάλλοντος 
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Υπάρχει μια ομάδα αναγνωστών
στον Ασπρόπυργο, η οποία ονομά-
ζεται "Φίλοι Λέσχης Ανάγνωσης
Βιβλιοθήκης Ασπροπύργου". 

Απο το καλοκαίρι , υπήρχε μια επι-
θυμία για συνάντηση, με σκοπό να
μιλήσουν για την "Αθανασία των
σκύλων" του βραβευμένου Συγγρα-
φέα Κώστα Μαυρουδή, που αρκετοί
είχαν διαβάσει.

Τελικά το ραντεβού κλείσθηκε για
σήμερα  Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου
και τα μέλη της θα συγκεντρωθούν
στις 5.30 το απόγευμα στον τρίτο
όροφο του Πνευματικού Κέντρου της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ασπρο

πύργου,για μια όμορφη συζήτηση.
Θα παρευρεθεί ο καθηγητής ιστο-
ρίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Γιώργος Κόκκινος, ο πεζογράφος
Τάσος Γουδέλης και φυσικά οι υπεύ-
θυνοι της Λέσχης (Μίνα Φούφα)
παρέα με τους καλούς αναγνώστες
του συλλόγου. 

Η κουβέντα  θα διαρκέσει περίπου
2 ώρες θα αφορά γενικότερα τη
λογοτεχνία, τη σχέση μας με το κεί-
μενο, το βλέμμα, τη φαντασία και το
ταλέντο του αναγνώστη.

Όποιος λοιπόν ενδιαφέρεται να
ζήσει αυτήν την εμπειριά μπορεί να
επισκεφθεί τη Δημοτική Βιβλιοθήκη
Ασπροπύργου.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ "ΦΙΛΟΙ ΛΕΣΧΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ"

Στις 17:30 στο Πνευματικό Κέντρο 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ 

Για το νέο δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης της νεολαίας

ΗΕυρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την επίσημη έναρξη του Employment
Services Network Public (Νέο δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης)
, μια νέα δομή συνεργασίας, που θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να συντονί-

σουν περαιτέρω τις πολιτικές και τις δράσεις τους κατά της ανεργίας και την ενί-
σχυση του ευρωπαϊκού πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης. 

Η αναβάθμιση της στήριξης που παρέχεται από τις δημόσιες υπηρεσίες απασχό-
λησης των κρατών μελών για τους νέους είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πρακτική
εφαρμογή της Εγγύησης για τη Νεολαία, ενα φιλόδοξο προγραμμα μεταρρύθμισης
σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό να βοηθήσει όλους τους άνεργους κάτω των 25 ετών να
βρουν εργασία .

Το νέο δίκτυο βασίζεται σε απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της Ευρωπαϊκής και έχει σκοπό την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότη-
τας των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης μέσω της στενότερης συνεργασίας
που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2014, σύμφωνα με τη δέσμη μέτρων για την απασχό-
ληση . 

Ένα από τα πιο άμεσα καθήκοντα που αναλαμβάνει το δίκτυο είναι η ανταλλαγή
γνώσεων και επιτυχημένων πρακτικών σχετικά με την εφαρμογή της Εγγύησης για
της Νεολαίας όπως οι περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης είναι τα
καθορισμένα εθνικά σημεία επαφής για την κρίσιμη αυτή μεταρρύθμιση. 

Η  νέα δομή θα παράσχει επίσης μεγαλύτερες ευκαιρίες για τη σύγκριση των επι-
δόσεων των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης με τη χρήση σχετικών κριτηρίων
αξιολόγησης, ώστε να προσδιοριστούν ορθές πρακτικές και να βελτιωθεί η συνερ-
γασία, μεταξύ άλλων, μέσω προγραμμάτων αμοιβαίας και ομαδικής μάθησης. 

Ένα από τα πιο άμεσα καθήκοντα που αντιμετωπίζει το δίκτυο είναι η ανταλλαγή
γνώσεων και επιτυχημένων πρακτικών σχετικά με την υλοποίηση των εγγυήσεων
για τη νεολαία  επειδή οι περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης είναι τα
εθνικά σημεία επαφής που καθορίστηκαν για αυτή τη σημαντική μεταρρύθμιση. 

Σε πολλά κράτη μέλη, η λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης πρέ-
πει να βελτιωθεί ώστε να εξασφαλίζει ότι στον κάθε νέο κατάλληλες εξατομικευμένες
συμβουλές σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στην απόφαση έγκρισης συνολικού
ποσού 648.855,15€ σε 16 ∆ήµους
προχώρησε το υπουργείο Εσωτερι-
κών. 

Το συγκεκριμένο ποσό προέρχεται
από τους ΚΑΠ του έτους 2014, και
προορίζεται για την καταβολή

µισθωµάτων των σχολικών µονάδων
τους.  

Επιπλέον από το ποσό αυτό θα
μπορούν να εξοφληθούν κόστη από
υπηρεσίες που τους µεταφέρθηκαν
από 1-1-2011 σύµφωνα µε το ν.
3852/2010.

Ύψους 648.855,15€ 

Συμπληρωματική κατανομή 
από τους ΚΑΠ σε 16 Δήµους

ΑΔΑ:ΩΛΟΨ46ΨΖΥ1-7ΣΓ

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Στο αριθ. 1122/22.8.2014 ΦΕΚ
τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιευθηκε προκήρυ-
ξη για την πλήρωση τριών (3)
θέσεων Καθηγηών για τις ανά-
γκες Τμημάτων, του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης και
συγκεκριμένα:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
- Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθ-
μίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
με γνωστικό αντικείμενο ‘’Δασική
Διαχειριστική - Διαχείριση των μη
ξυλοπαραγωγικών λειτουργιών
του δάσους’’
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ
΄ΆΠΕΛΛΑ’’:00000226317

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΤΟΜΕΑΣ

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο Σ -
ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

- Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθ-
μίδα του Επίκουρου Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο ‘’Δημόσια
Υγιεινή με έμφαση στην Κοινωνι-
κή Ιατρική’’ .
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ
΄ΆΠΕΛΛΑ’’: 00000226351

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ

- Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθ-
μίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
με γνωστικό αντικείμενο ‘’Εφαρ-
μοσμένη Ψυχολογία στον Αθλητι-
σμό με έμφαση στην Αντιπτέρι-
ση’’.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ
΄ΆΠΕΛΛΑ’’: 00000226386.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
υποβάλουν την αίτηση υποψη-
φιότητας μαζί με όλα τα απαραί-
τητα για την κρίση δικαιολογητικά,
τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ
της προκήρυξης στο πληροφο-

ριακό σύστημα ΄ΆΠΕΛΛΑ’’
(https://apella.minedu.gov.gr) και
να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική
μορφή (cd ή άλλο αποθηκευτικό
μέσο ) και σε ένα αντίτυπο έντυ-
πης μορφής στη Γραμματεία του
Τμήματος.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 18/11/2014

Περισσότερες πληροφορίες
παρέχονται από τις Γραμματείς
των Τμημάτων :
Τμήμα Δασολογίας και Διαχεί-
ρισης Περιβάλλοντος και Φυσι-
κών Πόρων , Πανταζίδου 193,
68200 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, τηλ.
2552041109
Τμήμα Ιατρικής, Δραγάνα
68100 Αλεξανδρούπολη, τηλ.
2551030928
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού, Πανε-
πιστημιούπολη 69100
ΚΟΜΟΤΗΝΗ , τηλ. 2531039621. 

Κομοτηνή 18/9/2014

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Καθηγητής

Αθανάσιος Καραμπίνης  

ΑΔΑ:7ΩΜΠ46ΨΖΥ1-ΩΕ6

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Στο αριθ. 1122/22.8.2014 ΦΕΚ
τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιευθηκε προκήρυ-
ξη για την πλήρωση μίας (1)
θέσης Καθηγητή για τις ανάγκες
του Τμήματος Οικονομικών Επι-
στημών του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης και συγκεκρι-
μένα:

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ,
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
- Μία (1) θέση Καθηγητή στη

βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθη-
γητή με γνωστικό αντικείμενο ‘’Οι-
κονομική Ανάλυση και Διεθνή
Οικονομικά’’

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ
΄ΆΠΕΛΛΑ’’: 00000226491

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
υποβάλουν την αίτηση υποψη-
φιότητας μαζί με όλα τα απαραί-
τητα για την κρίση δικαιολογητικά
, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ
της προκήρυξης στο πληροφο-
ριακό σύστημα ΄ΆΠΕΛΛΑ’’
(https://apella.minedu.gov.gr) και
να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική
μορφή (cd ή άλλο αποθηκευτικό

μέσο ) και σε ένα αντίτυπο έντυ-
πης μορφής στη Γραμματεία του
Τμήματος.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 18/11/2014

Περισσότερες πληροφορίες
παρέχονται από την Γραμματεία
του Τμήματος : Τμήμα Οικονο-
μικών Επιστημών, Πανεπι-
στημιούπολη 69100 Κομο-
τηνή, τηλ. 25310
39823/39826

Κομοτηνή 17/9/2014

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Καθηγητής

Αθανάσιος Καραμπίνης  
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Ο ∆ήµος Μεγαρέων και
το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων (διά της
Γενικής Γραµµατείας ∆ιά
Βίου Μάθησης και του
Ιδρύµατος Νεολαίας και
∆ιά Βίου Μάθησης) συνεχί-
ζουν επιτυχώς τη λειτουρ-
γία του Κ.∆.Β.Μ. του
∆ήµου Μεγαρέων. Στο
πλαίσιο του Κ.∆.Β.Μ. θα
προσφερθούν δωρεάν
εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα Γενικής Εκπαίδευσης
Ενηλίκων με εκπαιδευτικές
δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &  ΤΟΠΙΚΗΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο
Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα
Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλει-
ας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμ-
ματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής
Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
και από εθνικούς πόρους .

Η κατάταξη σε τµήµατα µάθησης γίνεται ανάλογα µε
τις αιτήσεις των υποψηφίων και τηρείται σειρά προτε-
ραιότητας ανάλογα µε την ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης. Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράµµατος
χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. 

Κατά την εκπαιδευτική περίοδο περίοδο 2014
–2015, στο Κ.∆.Β.Μ. του ∆ήµου Μεγαρέων µπορούν
να δηµιουργηθούν τµήµατα για τα προγράµµατα που 

εντάσσονται στις ακόλουθες γενι-
κές θεµατικές ενότητες: 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙA –
EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ –
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Η/Υ
4. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ
6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑ∆ΩΝ
Τα προσφερόµενα προγράµµατα µπορούν να παρα-

κολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλι-
κίας και µόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφεροµέ-
νων στα τµήµατα απαιτείται η συµπλήρωση σχετικής
αίτησης.

Οι δημότες μπορούν να υποβάλλουν καθημερινά τις
αιτήσεις τους στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαρέ-
ων, Μουσείου 1, ισόγειο 1ου Λυκείου Μεγάρων (ώρες
09.00 π.μ -15.00μ.μ).Περισσότερες πληροφορίες στα
τηλέφωνα: 2296081018-2296081019 (ΚΔΒΜ) και
2296082895 - 2296029018 (Τμήμα Παιδείας & Δια
Βίου Μάθησης Δήμου Μεγαρέων).

Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη είναι η προσκόµιση
αντιγράφου αστυνοµικής ταυτότητας ή αντιγράφου
διαβατηρίου .

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υπο-
βολής, µε την επισύναψη της σχετικής αίτησης (σκα-
ναρισμένης) και αντιγράφου της αστυνοµικής ταυτότη-
τας ή αντιγράφου διαβατηρίου (σκαναρισµένου) στο e-
mail:  kdvmmegareon@gmail.com.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Προτάσεις για εκπροσώπους στο   
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

Αναμένει ο δήμος Μεγαρέων Αναμένει ο δήμος Μεγαρέων 

Σύμφωνα με το άρθρο 78 του νόμου 3852/2010 σε
κάθε δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, Συμβούλιο Ένταξης Μετανα-
στών, ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ενί-
σχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινω-
νία.

Ως μέλη ορίζονται και εκπρόσωποι φορέων μετανα-
στών, εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος βρίσκεται
εντός των διοικητικών ορίων του δήμου.

Επισημάνεται ότι προϋπόθεση για την συμμετοχή
εκπροσώπων μεταναστών στο Συμβούλιο είναι η νόμιμη
διαμονή τους στην Ελλάδα.  

Προκειμένου να οριστούν τα μέλη του Συμβουλίου
Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Μεγαρέων για την τρέ-
χουσα δημοτική περίοδο (1/9/2014 έως 28/2/2017)
καλούμε να προτείνετε με σχετικό έγγραφό σας, τον
εκπρόσωπο του φορέα σας με τον αναπληρωτή του έως
την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014, προσκομίζοντας
ταυτόχρονα το καταστατικό του φορέα σας θεωρημένο
από το Πρωτοδικείο για το έτος 2014.

Ημερίδα για τις Δημόσιες Ημερίδα για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις στην Τοπική Συμβάσεις στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση Αυτοδιοίκηση 

Ημερίδα με θέμα:
«Οι Βιώσιμες
Δημόσιες Συμβά-

σεις ως εργαλείο Οικονο-
μικής, Κοινωνικής και
Περιβαλλοντικής Ανάπτυ-
ξης» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου,
στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων (στην αίθουσα
του INNOVATHENS).

Η ημερίδα, που τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερεια-
κής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) και το Δήμο Αθη-
ναίων, διοργανώνεται από την Οικολογική Εταιρία Ανα-
κύκλωσης και την ΕΠΤΑ Α.Ε. και υλοποιείται στο πλαί-
σιο του έργου LIFE09 ENV/PT/050 «Βuilding SPP» -
Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμ-
βάσεις.

Στόχος της ημερίδας είναι η παρουσίαση των Βιώσι-
μων Δημόσιων Συμβάσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
μέσα από οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά
κριτήρια, η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις νέες
οδηγίες της Ε.Ε. για αυτές και τις καλές πρακτικές
ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτη-
ρίων σε προμήθειες του Δημόσιου Τομέα, και η εκτενής
αναφορά στα αποτελέσματα του έργου «Βuilding
SPP», στο εκπαιδευτικό πακέτο και στο εργαλείο εφαρ-
μογής των Β.Δ.Σ. (SPP toolbox). 

Το έργο «Βuilding SPP» χρηματοδοτείται από το πρό-
γραμμα LIFE+ της Ε.Ε., στο οποίο συμμετέχουν φορείς
από τη Πορτογαλία και την Ελλάδα.

Η ημερίδα απευθύνεται κυρίως σε στελέχη των
Δήμων που ασχολούνται με θέματα Περιβάλλοντος,
Προμηθειών και Δημοτικών έργων, καθώς και στο
αρμόδιο πολιτικό προσωπικό της διοίκησης. 

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Δήμαρχος Αθηναίων,
Γιώργος Καμίνης.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα:
ΠΕΔΑ: 210-3646754 (κ. Λελούδας) και ΕΠΤΑ Α.Ε.: 210-
6086300 (κ. Γεωργίου).

Αίτημα για σύγκληση Δημο-
τικού Συμβουλίου ώστε να
ανακοινωθούν οι προ-

γραμματικές θέσεις της νέας δημο-
τικής αρχής, υπήρξε από πλευράς
της  δημοτικής παράταξη «Για την
πόλη μας».

Σας παραθέτουμε το σχετικό
Δελτίο Τύπου που απέστειλε η
δημοτική παράταξη «για την πόλη
μας»

Η έναρξη της νέας δημοτικής

περιόδου συμπίπτει
με την υποβολή των
προτάσεων για την
αρχιτεκτονική των
περιφερειακών και
τομεακών επιχειρη-
σιακών προγραμμά-
των του ΣΕΣ (ΣΕΣ –
Σύμφωνο Εταιρικής
Σχέσης), δηλαδή του
νέου ΕΣΠΑ. Tο ΣΕΣ
έχει συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά που
το διαφοροποιούν
από το προηγούμενο
ΕΣΠΑ και κυρίως είναι
ανταγωνιστικό. 

Το κάθε έργο που
θα επιλεγεί θα πρέπει,  όχι μόνο
να εντάσσεται στο πλαίσιο των
προτεραιοτήτων και προδιαγρα-
φών του ΣΕΣ, αλλά να είναι επε-
ξεργασμένο και ώριμο ώστε να
αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό.

Βάσει των ανωτέρω, δηλαδή της
νέας δημοτικής περιόδου και του
ΣΕΣ, ζητούμε τη σύγκληση δημοτι-
κού συμβουλίου, με αποκλειστικά
θέματα την ανακοίνωση των προ-

γραμματικών θέσεων της νέας
δημοτικής αρχής, κατά αντιδημαρ-
χία και τομέα δράσης.

Ειδικότερα, ζητείται από τον
κύριο Δήμαρχο τους κυρίους Αντι-
δημάρχους και τους κυρίους Προέ-
δρους:

Να αναπτύξουν  το στρατηγικό
όραμα της νέας δημοτικής αρχής
για την πόλη

Να αναφέρουν τους  στρατηγι-
κούς άξονες στους οποίους θα
βασισθεί το στρατηγικό όραμα

Να αναφερθούν οι προτεραιότη-
τες υλοποίησης δράσεων και να
αναφερθούν αυτές οι δράσεις και
τα  έργα τα οποία συνάδουν με
τους στρατηγικούς άξονες και τους
τρόπους χρηματοδότησης

Η σύγκληση δημοτικού συμβουλί-
ου για τις προγραμματικές θέσεις,
θα αποτελέσει καινοτόμα διαδικα-
σία, αλλά παράλληλα θα συμβάλ-
λει στην ολοκληρωμένη ενημέρω-
ση των δημοτών και στη δυνατότη-
τα συνεργασίας όλων των παρατά-
ξεων και κοινωνικών φορέων για
συντονισμένη δράση αναβάθμισης
της πόλης τα επόμενα χρόνια.

Τη σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου για ανακοίνωση 
των προγραμματικών θέσεων της νέας δημοτικής αρχής 

Ζητάει η παράταξη του Σ. 
Ντούρου «Για την πόλη μας»
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ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ
ΣΕ ΑΧΑΡΝΕΣ -

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ  

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ !!

Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 11.00 ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΙ Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΕΧΕΙΣ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ-
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ !!

ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ
ΣΚΟΠΟΥ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ

Η Διεύθυνση Π. Ε.
Δυτικής Αττικής,
μέσω του Υπεύθυ-

νου  Πολιτιστικών Θεμάτων
σε συνεργασία με τη Διεύθυν-
ση ΔΕ Δυτικής Αττικής μέσω
της Υπεύθυνης Πολιτιστικών
Θεμάτων, το Πολιτιστικό
Κέντρο «Κανελλόπουλος»
και τον Πολιτιστικό Οργανι-
σμό του Δήμου Ελευσίνας,
διοργανώνει ημερίδα-εργα-
στήριο την Πέμπτη
25/9/2014 και ώρα 14.30  ως
17.30, με θέμα:

«Η Arte Povera (Φτωχή
Τέχνη) στο σχολείο»

Η ημερίδα θα πραγματο-
ποιηθεί στο Πολιτιστικό
Κέντρο «Κανελλόπουλος»,
ενώ το εργαστήριο θα λάβει
χώρα σε επιλεγμένα σημεία-
σταθμούς της πόλης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

14.30-14.50 Προσέλευση-εγγραφή

14.50-15.20 Εισηγήσεις-παρουσιάσεις

«Συνομιλίες μαθητών και καλλιτεχνών στα πλαίσια
μιας σύγχρονης συλλογικής τελετουργίας». Εισηγη-
τής Θανόπουλος Γεώργιος, υπεύθυνος Πολιτιστικών
Θεμάτων ΠΕ Δυτικής Αττικής.

«Τα Ελευσίνια μυστή-
ρια » Εισηγήτρια, Ξαν-
θίππη Φουλίδη, υπεύ-
θυνη Πολιτιστικών
Θεμάτων ΔΕ Δυτικής
Αττικής

«Δημόσια Τέχνη και τα
ποικίλα εκφραστικά
μέσα που έχουν ως
σταθερό σημείο αναφο-
ράς την Performance».
Εισηγήτρια, Μαίρη
Ζυγούρη, εικαστικός.

15.20-15.40 Ταξίδι
στην έκθεση της Μαίρης
Ζυγούρη με τίτλο :
“Αφροδίτη των κουρε-
λιών σε μετάβαση”.

1 5 . 4 0 - 1 5 . 5 5
Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α -
ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ

15.55-17.00 Εργαστή-
ριο

17.00-17.30 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ: Παρουσιάσεις αποτελε-
σμάτων εργαστηρίων.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετά-
σχουν παρακαλούνται να αποστείλουν συμπληρω-
μένη την παρακάτω φόρμα στη διεύθυνση ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου polthem@dipe-dytik.att.sch.gr
ως την Τετάρτη 24/9/2014.

Θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.

ΕΕρργγαασσττήήρριιαα  πποολλιιττιισσμμοούύ  
σσττηη  ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή
Ημερίδα με θέμα «Η Arte Povera (Φτωχή Τέχνη) 
στο σχολείο» σήμερα στο Κέντρο Λ. Κανελλόπουλος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΕΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΕΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ  
ΕΛΛΑΔΑΣ.(ΠΕΑΕΑ &ΔΣΕ)ΕΛΛΑΔΑΣ.(ΠΕΑΕΑ &ΔΣΕ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ &ΠΕΡΙΞΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ &ΠΕΡΙΞ
ΑΙΣΧΥΛΟΥ 6   (Τηλ.6946870369)ΑΙΣΧΥΛΟΥ 6   (Τηλ.6946870369)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για να τιμήσουμε τους αγώ-
νες και τις θυσίες αυτών που
έπεσαν για τη λευτεριά  της
πατρίδας και για έναν κόσμο
στο μπόι των ονείρων και

των ανθρώπων, καλούμε τους Απογόνους και Φίλους
της Εθνικής  Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας στην Περιήγηση στα ιστορικά μνημεία της
περιοχής, την Κυριακή 28-9-2014.

Η περιήγηση θα γίνει  με πούλμαν  και το πρόγραμμα
έχει  ως εξής.

1) Μνημείο του Ν.Πλουμπίδη στο Δαφνί.
2) Μνημείο των 50 εκτελεσμένων Αγωνιστών της

Εθνικής Αντίστασης στην Αγ.Σωτήρα.
3) Μνημείο της μάχης της Κάζας.
4) Μνημείο της μάχης των Δερβενοχωρίων.
Θα ξεκινήσουμε στις 8 π.μ. από το Πάρκιν του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ       ΧΡΥΣΟΓΟΝΙΔΗ ΠΟΠΗ

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΤΟ 2014 -2015

Τα Κοινωνικά Φροντιστήρια 
του Δήμου Ιλίου 

ΟΔήμος Ιλίου στο πλαίσιο της Κοινωνικής
του Πολιτικής, συνεχίζει τη λειτουργία του

Κοινωνικού Φροντιστηρίου και για τη σχολική
χρονιά 2014 - 2015 με σκοπό να βοηθήσει τους
μαθητές που αδυνατούν οικονομικά να παρακο-
λουθήσουν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας.

Παρακαλούνται όσοι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι
εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετέχουν σε
αυτή την  κοινωνική δράση, προκειμένου να στη-
ρίξουν εθελοντικά τα τμήματα ενισχυτικής διδα-
σκαλίας, που απευθύνονται σε μαθητές και μαθή-
τριες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, να αποστείλουν συμπληρωμένη
την «αίτηση εκπαιδευτικού» που συνοδεύει την
ανακοίνωση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που
αναφέρεται παρακάτω.

Επίσης, καλούνται όσοι μαθητές  θέλουν να
ενταχθούν στο Κοινωνικό Φροντιστήριο, να απο

στείλουν στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση τη
συμπληρωμένη «αίτηση μαθητή».

Το πρόγραμμα θα υλοποιείται καθ΄ όλη τη διάρ-
κεια της εβδομάδας μετά το πέρας του πρωινού
σχολικού ωραρίου, στο 1ο Λύκειο Ιλίου (Αγ. Βαρ-
βάρας και Ιδομενέως 104).

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και
δήλωση ενδιαφέροντος, μπορείτε να απευθύνε-
στε Δευτέρα έως Παρασκευή 08.00-13.00, στα
τηλέφωνα επικοινωνίας 213 20 30 036 & 213 20
30 029, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
της Κοινωνικής Υπηρεσίας: koinoniki@ilion.gr.

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Φαρμάκη Χριστίνα, Αμπα-
τζής Δημήτριος.
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Το ΙΚΠΙ πραγματοποιεί πρό-
γραμμα δωρεάν προληπτικών
εξετάσεων για σακχαρώδη δια-
βήτη, καρδιαγγειακά νοσήματα
και καρκίνο μαστού, τραχήλου
της μήτρας και παχέος εντέρου,
σε συνεργασία με Κέντρα Υγεί-
ας, Νοσοκομεία και Δήμους της
Αττικής. Συμμετοχή μπορούν να
έχουν άνεργοι ή ανασφάλιστοι
από 25 έως 65 ετών .

Περισσότερες πληροφορίες
στο ΙΚΠΙ, τηλ.: 210 7222727,
email: info@ispm.gr, www.pro-
lipsigiaolous.gr

Εξετάσεις στα συνεργαζόμενα
Κέντρα Υγείας ή Νοσοκομεία:

nΓ. Ν. ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
nΓ. Ν. Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» nΓ.
Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»

nΓ. Ν. Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
nΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ. Ν.
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ nΓ.
Ν. Α. ΛΑΪΚΟ

nΓ. Ν. Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ nΓ.
Ν. Ν. Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» nΓ. Ν.
ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
nΚΛΙΝΙΚΗ

«ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» nΚ.Υ.
ΛΑΥΡΙΟΥ nΚ.Υ. ΒΑΡΗΣ nΚ.Υ.
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΙΣAI ΑΝΕΡΓΟΣ ή ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ; 
- ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Πτώμα ανδρός βρέθηκε 
δίπλα σε φλεγόμενο κάδο 
απορριμμάτων στο Αιγάλεω

Πτώμα ανδρός, ηλικίας περίπου 55 ετών και μάλ-
λον ευρωπαίκής υπηκοότητας , βρέθηκε δίπλα
σε φλεγόμενο κάδο απορριμμάτων, στο Αιγά-

λεω.
Συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν όταν ξημερώματα της

Τετάρτης ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, για
φωτιά σε κάδο απορριμμάτων, επί της διασταύρωσης
των οδών Στρατηγού Στέφανου Σαράφη & Μούδρου,
στο Αιγάλεω.

Στο σημείο έφτασε όχημα της Πυροσβεστικής, με το
πλήρωμά του να διαπιστώνει, κατά την επιχείρηση
κατάσβεσης της φωτιάς, την ύπαρξη πτώματος δίπλα
στον φλεγόμενο κάδο.

Το άψυχο σώμα του άτυχου ήταν μέσα σε σακούλα
σκουπιδιών  και έφερε σοβαρά τραύματα στην κοιλιακή
χώρα και τα άνω άκρα (δάχτυλα), πιθανότατα από αιχ-
μηρό αντικείμενο.

Επίσης, σχεδόν το μισό του σώμα έχει υποστεί σοβα-
ρά εγκαύματα.

• ΜΕ ΠΛΗΘΩΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
Το τριήμερο 26-28  Σεπτεμβρίου ολοκληρώνονται

τα «Θριάσια 2014» στον Ασπρόπυργο
Συναυλία, Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Έκθεση   
Ζωγραφικής και Τουρνουά Μπάσκετ 3Χ3 θα 
μπορούν να απολαύσουν οι δημότες

Μ ε τέσσερις εκδηλώσεις
για όλους, ολοκληρώνε-
ται, το τριήμερο 26 – 28
Σεπτεμβρίου, το φετινό

Πρόγραμμα των «Θριασίων»  των
ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων
που οργανώνει ο Δήμος Ασπροπύρ-
γου, δια του Πνευματικού
του Κέντρου. 

Την Παρασκευή, 26
Σεπτέμβριου  στις 19:30, ο
Δήμαρχος Ασπροπύργου
Νικόλαος Μελετίου, θα
εγκαινιάσει την έκθεση του
Ζωγράφου κ. Βίκτωρα
Σκουτάρη, με τίτλο «Άγιοι
Έλληνες του 20ου   αιώνα».
Πρόκειται για προσωπο-
γραφίες Ελλήνων που δια-
κρίθηκαν στην Πολιτική, στις
Επιστήμες, στις Τέχνες,
στον Αθλητισμό και σε κοι-
νωνικές δράσεις, κατακτώ-
ντας θέση στη συλλογική
μνημοσύνη, όσων τους έζη-
σαν αλλά και των ερχόμε-
νων γενεών. 

Η ιδιαιτερότητα της Έκθεσης έγκειται
στο γεγονός ότι, για πρώτη φορά

παρουσιάζονται και «Άξιοι Έλληνες»
που έζησαν στην πρώην Σοβιετική
Ένωση, κυρίως ποντιακής καταγω-
γής  αλλά και Ελλαδίτες που δόξασαν
την Πατρίδα.

Ο Βίκτωρ Σκουτάρης, γόνος οικογέ-
νειας που μετανάστευσε στη
Ρωσία, από την Περιοχή της
Λακωνίας, τον 18ο αιώνα,
ήρθε στην ιστορική του
Πατρίδα, το 1984, φτασμέ-
νος καλλιτέχνης, μέλος της
Ακαδημίας Επιστημών της
πρώην ΕΣΣΔ, με πλήθος
διακρίσεων. Εργάστηκε επί
25ετία στο Υπουργείο Πολι-
τισμού, στο Ταμείο Αρχαιο-
λογικών Πόρων, κατασκευά-
ζοντας πιστά αντίγραφα
από τα εκθέματα των Μου-
σείων όλης της χώρας.
Παράλληλα, πήρε μέρος σε
πολλές ομαδικές εκθέσεις
και παρουσίασε στην Ελλά-
δα και στο εξωτερικό σε ατο-
μικές εκθέσεις, πληθώρα

έργων του.  Η έκθεση  του Βίκτωρα
Σκουτάρη θα μείνει ανοιχτή ως τις 30

Σεπτεμβρίου και θα είναι ανοικτή
κάθε απόγευμα 18:00-21:00.

Το Σάββατο, στις 20:00, στο Δημοτι-
κό κινηματοθέατρο «Γαλαξίας», οι
Φιλαρμονικές  Ορχήστρες των Δήμων
Ασπροπύργου, Περιστερίου και
Κερατέας, υπόσχονται μια μαγική
βραδιά, με έργα γνωστών Ελλήνων
και ξένων μουσουργών.

Τη σκυτάλη των εκδηλώσε-
ων παίρνει το πρωί της
Κυριακής ο  Οργανισμός
Άθλησης και Φροντίδας,
Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας
(ΟΑΦΝΤΗ), με το 2ο Τουρ-
νουά Μπάσκετ 3*3,στο προ-
αύλιο  του 1ου Δημοτικού
Σχολείου. Οι αγώνες θα είναι
διαρκείας 10 λεπτών, ή θα
ολοκληρώνονται μόλις μια
ομάδα πετύχει 11 πόντους.
Δηλώσεις συμμετοχής κατα-
τίθενται μέχρι την Παρα-
σκευή, 13:00, στο 1ο  ΚΑΠΗ
Ασπροπύργου, ή στο τηλέ-
φωνο 210 5577862.

Τα φετινά «Θριάσια 2014» ολοκλη-
ρώνονται με τη μεγάλη συναυλία της
Ελένης Τσαλιγοπούλου και της Μελί-
νας Κανά, την  Κυριακή 28 Σεπτεμ-
βρίου, στις 21:00, στην πλατεία
Δημαρχείου. Στην πανηγυρική εκδή-
λωση θα συμμετάσχει η Παιδική –
Νεανική Χορωδία του Δημοτικού
Ωδείου Ασπροπύργου. 

AMEΣΗ Η ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΟΑΚ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 

Άμεση ήταν η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων στην ΠΕΟΑΚ, στο ύψος της περιοχής
"Καμίνια"  όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά στις 22/9/2014.  

Στο σημείο επιχειρούσαν 5 πυροσβεστικά οχήματα και 1 ομάδα εθελοντών, που παρά τους 
δυνατούς ανέμους κατόρθωσαν γρήγορα να τη θέσουν υπό έλεγχο. 
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Εκλογές ΠΕΔΑ
ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ

«ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ» για
την ΠΕΔ Αττικής

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση σήμερα βρίσκεται σε ένα
κρίσιμο σταυροδρόμι. Ανάμεσα στα προβλήματα
και τις δυσκολίες του σήμερα και τις προκλήσεις
και τις δυνατότητες του αύριο. 

Σε μια εποχή που τίποτε δεν είναι ίδιο με πριν,
που η ζωή όλων μας έχει αλλάξει, εμείς θέλουμε
να αφήσουμε στην άκρη τα λάθη και τις αδυναμίες
του παρελθόντος και κρατώντας όλα τα θετικά της
συλλογικής μας διαδρομής να αναζητήσουμε τις
σύγχρονες νέες συνθέσεις και συναινέσεις. Ώστε
να προσφέρουμε στις τοπικές μας κοινωνίες την
αναγκαία αισιοδοξία, ελπίδα και προοπτική.

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να οικοδομήσου-
με μια νέα Αυτοδιοικητική Ενότητα στην Αττική με
όρους αυτονομίας από την κεντρική πολιτική
σκηνή. Μια Αυτοδιοικητική Ενότητα προοδευτική,
συλλογική, συγκροτημένη με πνεύμα κοινωνικής
αλληλεγγύης. 

Γιατί αντιλαμβανόμαστε την Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση ως πυλώνα της δημοκρατίας με διακριτό θεσμι-
κό ρόλο, ο οποίος υπερβαίνει τα κομματικά όρια
και τις εξαρτήσεις.

Γιατί συναισθανόμαστε την ευθύνη που συλλογι-
κά έχουμε αναλάβει απέναντι στις τοπικές μας κοι-
νωνίες. Με πλήρη συνείδηση της γενικευμένης
κρίσης αξιοπιστίας των θεσμών, αυτοδεσμευόμα-
στε για ένα άλλο, κοντινότερο στον άνθρωπο,
μοντέλο Διοίκησης που θα ξανακερδίσει την εμπι-
στοσύνη των πολιτών.

Η Αυτοδιοίκηση κινείται μέσα στο δυσμενές κοι-
νωνικό περιβάλλον που διαμορφώνουν οι αρνητι-
κές συνέπειες της κρίσης αλλά και των άδικων για
τα ασθενέστερα στρώματα οικονομικών πολιτικών
που ασκούνται. Αυτή η κοινωνική πραγματικότητα
επιβαρύνει τη λειτουργία των Δήμων και αντικειμε-
νικά αυξάνει το φορτίο τους. 

Μέσα στο συνολικό αυτό πλαίσιο εμείς:
Θέλουμε η παρέμβαση και το έργο της Αυτοδιοί-

κησης να έχουν σαφές προοδευτικό πρόσημο.
Όχι κατ’ απονομή από την κομματική ταυτότητα
του καθενός αλλά επί της ουσίας, δηλαδή σαν
έκφραση συγκεκριμένων πολιτικών και δράσεων
που είναι σταθερά στο πλευρό των κατοίκων και
δεν διστάζουν να συγκρουστούν με μεγάλα ιδιωτι-
κά συμφέροντα ή τις επιλογές της κεντρικής εξου-
σίας.

Όπως επίσης θέλουμε και αδιαπραγμάτευτα
επιλέγουμε να έχουμε σαφές δημοκρατικό πρόση-
μο. Δεν υπάρχουν για μας περιθώρια ανοχής σε
συμπεριφορές και πρακτικές που δια πράξεων ή
παραλείψεων επιτρέπουν την επώαση του αυγού
του φιδιού, που μεταφέρουν την εξουσία στους
δρόμους των πόλεων από τις εκφράσεις της
δημοκρατικά οργανωμένης πολιτείας στις οργα-
νωμένες βίαιες μειοψηφίες.

Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για τη μεταρρύθμιση
της δημόσιας διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης,
αλλά αρνούμαστε την απορρύθμιση της. Στόχος
των αλλαγών που θεωρούμε αναγκαίες είναι η

βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών μας, η
καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων, η αποτελε-
σματικότερη στήριξη των ωφελούμενων από τις
δομές μας πολιτών. Στην προσπάθεια αυτή βλέ-
πουμε τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ ως συνερ-
γάτες μας, αναγνωρίζουμε τις θυσίες που κι αυτοί
έχουν υποστεί και προσβλέπουμε στην εποικοδο-
μητική συνεργασία μας. 

Επιδιώκουμε την ανάδειξη ενός συγκεκριμένου
λόγου και προτάσεων πολιτικής πάνω στα ιδιαίτε-
ρα χαρακτηριστικά της μητροπολιτικής περιοχής
Αθηνών – Πειραιώς και της Περιφέρειας Αττικής.
Άποψη μας είναι ότι η ΠΕΔ Αττικής πρέπει να
παίξει έναν αποφασιστικό ρόλο στην υλοποίηση
του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου για την Αττική,
συγκεντρώνοντας και εκφράζοντας προτάσεις των
Δήμων και των τοπικών κοινωνιών.

Κεντρικές ιδέες του σχεδιασμού για τη μητροπο-
λιτική περιοχή της πρωτεύουσας στις οποίες θα
συμβάλλει η ΠΕΔ Αττικής πρέπει να είναι: Η υλο-
ποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων για την αστι-
κή ανάπλαση και πολεοδομική ανασυγκρότηση
σημείων και συνοικιών σε όλη την έκταση της
μητροπολιτικής περιοχής. Η ισομερής ανάπτυξη
όλων των Δήμων με σωστή αξιοποίηση των επι-
μέρους συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους. Αλλά
και η περαιτέρω ανάδειξη και ισχυροποίηση των
πόλων οικονομικής δραστηριότητας με εθνική ή
και διεθνή εμβέλεια.

Η βελτίωση του ισοζυγίου πρασίνου και του
ποσοστού ελεύθερων χώρων σε κάθε πόλη. Η
αποφυγή δημιουργίας εστιών κοινωνικού απο-
κλεισμού μέσα στον οικιστικό ιστό με την ενίσχυση
της διαφοροποίησης στην πληθυσμιακή σύνθεση
και την διευκόλυνση της κοινωνικής και επαγγελ-
ματικής κινητικότητας. 

Οι Δήμοι της Αττικής έχουν αυξημένες υποχρε-
ώσεις στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, που
είναι αποτέλεσμα των ειδικών κοινωνικών προ-
βλημάτων που συσσωρεύονται σε ένα μητροπολι-
τικό κέντρο, ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης. Το ίδιο
ισχύει και για την πολιτική για το περιβάλλον, που
ασκείται μέσα σε συνθήκες έλλειψης χώρων πρα-
σίνου και υπέρμετρης περιβαλλοντικής επιβάρυν-
σης. Διεκδικούμε από την Πολιτεία τον συνυπολο-
γισμό αυτών των παραμέτρων στην κατανομή των
ΚΑΠ και της ΣΑΤΑ.

Πέραν του μητροπολιτικού συγκροτήματος της
πρωτεύουσας, η Αττική περιλαμβάνει έναν μεγάλο
αριθμό περιαστικών και νησιωτικών Δήμων. Η
προστασία και αναδάσωση των ορεινών όγκων
της Αττικής, η ορθολογική, πάνω σε στέρεες
βάσεις και με διασφάλιση των αναγκαίων υποδο-
μών ανάπτυξη των περιαστικών Δήμων της Αττι-
κής αποτελεί προϋπόθεση για ένα καλύτερο μέλ-
λον για την Περιφέρεια μας. Η προστασία των
παραλιών, των υδάτων, του Σαρωνικού, Κοριν-
θιακού και Ευβοϊκού Κόλπου θα διασφαλίσουν όχι
μόνον την ποιότητα της ζωής μας αλλά και την
ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας στην Αττι-
κή. Θέλουμε στα θέματα αυτά η φωνή των Πρωτο-
βάθμιων ΟΤΑ και της ΠΕΔ Αττικής ως συλλογικού
εκφραστή τους να είναι δυνατή και να εισακουστεί
από την κεντρική εξουσία. 

Στόχοι μας είναι:
� Η προστασία του κύρους και της λει-

τουργίας των Αυτοδιοικητικών θεσμών. 
� Η προάσπιση της κοινωνικής συνοχής

και αλληλεγγύης, που όλο και περισσότερο πέφτει
στους ώμους των Δήμων. 

� Η αποφασιστική συμμετοχή των
Δήμων στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση της οικο-
νομίας σε τοπικό επίπεδο.

� Η διασφάλιση της ποιοτικής εξυπηρέ-
τησης των πολιτών που απαραίτητη προϋπόθεση
έχει την κάλυψη των βασικών αναγκών της Αυτο-
διοίκησης σε πόρους, μέσα και προσωπικό.

� Η υπεράσπιση του δημόσιου και κοι-
νωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της Αυτοδιοί-
κησης.

� Η απόδοση των συνταγματικά και
νομοθετικά κατοχυρωμένων πόρων της Αυτοδιοί-
κησης. 

� Η οικονομική αυτοτέλεια της Αυτοδιοί-
κησης ως εργαλείο για έναν δημοκρατικό και απο-
τελεσματικό προγραμματισμό της δράσης της, με
πλήρη διαφάνεια και διαρκή λογοδοσία Η κατάρ-
γηση του Παρατηρητήριου. 

� Η αποτελεσματική αξιοποίηση όλου
του ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ της Αττικής,
που μόνον οριακά επαρκεί για τις ανάγκες λει-
τουργίας των υπηρεσιών. Η κατάργηση των συν-
θηκών εργασιακής επισφάλειας στους Δήμους. 

� Η προώθηση φιλικών προς το περι-
βάλλον πολιτικών και της στρατηγικής της βιώσι-
μης ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. 

� Η μείωση της γραφειοκρατίας και η
απλοποίηση των διαδικασιών προς όφελος του
πολίτη. 

� Η αντιμετώπιση των ελλείψεων και
αδυναμιών του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
Αυτοδιοίκηση. 

Η αποτελεσματική διεκδίκηση των στόχων μας
μέσα από το θεσμικό όργανο της ΠΕΔ Αττικής
προϋποθέτει μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ μας,
ειλικρινή οριοθέτηση των στόχων και των δυνατο-
τήτων μας, στενή συνεργασία με τους εργαζόμε-
νους στον χώρο που κι αυτοί δοκιμάζονται, ενότη-
τα με τους πολίτες που ωφελούνται από τη λει-
τουργία και τις δραστηριότητες μας.

Ώστε να συνεχιστεί πιο αναβαθμισμένη η προ-
σπάθεια της ΠΕΔ Αττικής τα προηγούμενα χρό-
νια, που υπερασπιστήκαμε όσες φορές χρειάστη-
κε τα δίκαια της Αυτοδιοίκησης και το συμφέρον
των πολιτών. Να προωθήσουμε τις διεκδικήσεις
των Δήμων απαλλαγμένοι από ταλαντεύσεις και
αμφισημίες που μας ταλαιπώρησαν κάποιες στιγ-
μές στο παρελθόν. 

Να στηριχθούν όλοι οι Δήμοι της Αττικής για να
είναι πρωτοπόροι στην καινοτομία, πρωταγωνι-
στές στην προάσπιση των δημόσιων αγαθών,
εργαστήρια της τοπικής δημοκρατίας και της
ουσιαστικής συμμετοχής.

Να κατακτήσουμε μια νέα, ουσιαστική και αντι-
γραφειοκρατική λειτουργία της ΠΕΔ Αττικής με
προτεραιότητα στην προωθητική σύνθεση των
απόψεων και τη δημιουργική συναίνεση με Αυτο-
διοικητικά κριτήρια.

Να ανοίξουν με πρωτοβουλία της Αυτοδιοίκη-
σης νέοι δρόμοι για την τοπική ανάπτυξη και επι-
χειρηματικότητα, τη στήριξη της απασχόλησης,
την καταπολέμηση της ανεργίας και της «νέας
φτώχειας», την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτή-
των που προσφέρει το ΣΕΣ 2014-2020. 

Συνεχίζουμε αταλάντευτοι στις αρχές και τις αξίες
μας και ταυτόχρονα κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Για
μια Αυτοδιοίκηση που θα πρωταγωνιστεί στην
προσπάθεια για δημοκρατική, προοδευτική, ανα-
πτυξιακή διέξοδο από την κρίση. Για να ενισχύ-
σουμε πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών στους
θεσμούς, στη δημοκρατία, στη δική τους συμμετο-
χή και εκπροσώπηση. Για να ανταποκριθούμε με
αίσθημα ευθύνης στην πρόσφατη εντολή των
τοπικών μας κοινωνιών και στις υποχρεώσεις μας
προς κάθε κάτοικο της Αττικής. 

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014
Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας:
Νίκος Σαράντης Δήμαρχος Αγίων Αναργύ-

ρων – Καματερού
Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α.
Ανδρέας Ευθυμίου Δήμαρχος Μοσχάτου –

Ταύρου
Μέλος της Ε.Ε. της Π.Ε.Δ.Α
Γιώργος Καπλάνης Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας
Μέλος του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α.
Σταύρος Τζουλάκης Δήμαρχος Νέας Σμύρνης
Γιώργος ΜπρούλιαςΑντιδήμαρχος Δήμου Αθη-

ναίων
Μέλος του ΔΣ της Π.Ε.Δ.Α.

Αττική Οδός
Δράσεις οδικής 

ασφάλειας για παιδιά

Προγράμματα οδικής ασφάλειας που
απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους
υλοποιούν και τη φετινή σχολική χρο-

νιά η Αττική Οδός και η εταιρία Λειτουργίας
«Αττικές Διαδρομές Α.Ε.».

Συγκεκριμένα, η Αττική Οδός στηρίζει με την
παροχή του κατάλληλου υλικού, την πρωτο-
βουλία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αστυνόμευ-
σης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, για
την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος
κυκλοφοριακής αγωγής στα δημοτικά σχολεία
όλης της χώρας. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, που έχει
ως στόχο την κυκλοφοριακή αγωγή των μαθη-
τών Γ’ και Δ΄ τάξης του δημοτικού, εξειδικευ-
μένοι τροχονόμοι θα επισκέπτονται σχολεία
και θα εκπαιδεύουν τους μαθητές σε θέματα
ασφαλούς κυκλοφορίας και χρήσης της οδού.

Παράλληλα, συνεχίζεται  η εκπαιδευτική
θεατρική παράσταση για παιδιά του δημοτι-
κού με τίτλο «Οι περιπέτειες του Αττικούλη»
της Ειρήνης Φ. Κουτσαύτη σε σκηνοθεσία
Μαίρης Ιγγλέση και σε παραγωγή της Αττικής
Οδού. 

Μέσω του θεατρικού παιχνιδιού και των
αρχών του συμμετοχικού θεάτρου η παρά-
σταση φέρνει σε βιωματική επαφή τα παιδιά
με τους κανόνες της οδικής ασφάλειας.

Το νεανικό safemania club που έχει δημι-
ουργήσει η Αττική Οδός σε συνεργασία με
γνωστό νεανικό περιοδικό συνεχίζει με δια-
γωνισμούς και ελκυστικές διοργανώσεις και
δώρα να εξοικειώνει τα παιδιά 10 έως 17 ετών
με τις αρχές της οδικής ασφάλειας. Την ίδια
ώρα, στα Γυμνάσια και Λύκεια της Αττικής,
υλοποιείται σε συνεργασία με τον ειδικό σε
θέματα ασφαλούς οδήγησης δικύκλου, Θανά-
ση Χούντρα, το εκπαιδευτικό σεμινάριο
«Μάτια ανοιχτά στο δρόμο». 

Στόχος του σεμιναρίου είναι  η ευαισθητο-
ποίηση των εφήβων σε θέματα που αφορούν
τη σωστή χρήση της μοτοσικλέτας και γενικά
τους κανόνες οδικής ασφάλειας.

Τέλος σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδι-
κής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» (ΙΟΑΣ), η
Αττική Οδός συνεχίζει και φέτος την υποστή-
ριξη του προγράμματος «Κυκλοφορώ με
ασφάλεια». Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής που
πραγματοποιείται από το 2009 σε δημοτικά
σχολεία και νηπιαγωγεία υπό την Αιγίδα του
υπουργείου Παιδείας. 

Στόχος του είναι η ενημέρωση μέσω διαδρα-
στικών τεχνικών μάθησης για την ασφαλή
μετακίνηση των μαθητών.
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Ένα βήμα πιο κοντά στην πρόσβαση σε σταθμούς
Μετρό θα βρεθούν κι οι δημότες Φυλής με την
πολυαναμενόμενη για τα δυτικά προάστια επέ-

κταση του μέσου στο Ίλιον, καθώς όπως προέκυψε από
συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος με 

τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Δρ. Χρήστο Τσίτουρα, έχει ήδη ολο
κληρωθεί η γεωφυσική μελέτη του έργου από το Εθνικό

Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα
έχει υπογραφεί η σύμβαση για τη γεωτεχνική μελέτη (γεω

Το Μετρό φέρνει νεά πνοή στους κατοίκους και της επι-
χειρήσεις τρήσεις κ.λπ.). Επόμενο στάδιο είναι η ολοκλή-
ρωση της μελέτης εφαρμογής και στη συνέχεια η δημο-
πράτηση του έργου.

Το Μετρό θα δώσει  νεά πνοή 
στους κατοίκους και της επιχειρήσεις 

Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, εμφανώς ικανοποιημέ-
νος από τη συνάντηση δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Το Μετρό σηματοδοτεί νέες προοπτικές για το Ίλιον και
αναμένουμε την ολοκλήρωση ενός έργου που θα δώσει
πνοή στους κατοίκους και στις επιχειρήσεις.

Στη συνάντηση με τον πρόεδρο κ. Τσίτουρα, διαπίστωσα
με ευχαρίστηση ότι η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. επέλεξε ένα
στέλεχος με σπουδαίες διοικητικές ικανότητες, με υψηλού
επιπέδου γνώσεις, δεξιότητες και όραμα, που αποδίδει
εξαιρετικό έργο. Είμαι σίγουρος ότι οι προσπάθειές του θα
στεφθούν με επιτυχία, έτσι ώστε σύντομα να ολοκληρωθεί
το σημαντικό έργο επέκτασης του Μετρό, που θα συνδέσει
το πυκνοκατοικημένο Ίλιον με το κυρίως δίκτυο, ανακουφί-
ζοντας κυκλοφοριακά την περιοχή.»

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Ιλίου κ. Νίκος
Ζενέτος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Δρ. Χρήστος Τσίτουρας, ο Δημο-
τικός Σύμβουλος και πρώην Αντιδήμαρχος Ιλίου κ. Γεώρ-
γιος Φερεντίνος και ο Διευθυντής Μελετών της ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. κ. Παναγιώτης Κλήμης.

Την επόμενη εβδο-
μάδα αναμένεται να
κατατεθεί στη

Βουλή η νέα ρύθμιση για τα
χρέη προς την εφορία και
ασφαλιστικά Ταμεία, που θα
προβλέπει 100 δόσεις για
οφειλές έως 15.000 ευρώ,
απλούστευση των διαδικα-
σιών και σημαντική μείωση
του επιτοκίου ενώ για ποσά
πάνω απο το παραπάνω
ποσό οι δόσεις που θα
μπορεί ο οφειλέτης να ρυθμίσει τα χρέη
του θα ανέρχονται σε 72.

Ειδικότερα η διάταξη για την νέα ρύθ-
μιση οφειλών θα κατατεθεί στη Βουλή
πιθανότατα πριν και από την έλευση των
εκπροσώπων της τρόικας των δανειστών
στην Αθήνα. Και θα προβλέπει 100
δόσεις για χρέη έως 15.000 ευρώ και 72
δόσεις για μεγαλύτερα χρέη. 

Συνολικά, εκτιμάται ότι αφορά το 90%
των οφειλετών. 

Σύμφωνα με την Καθημερινή ειδικά για
τα ασφαλιστικά Ταμεία, υπολογίζεται ότι η

πρόβλεψη των 100 δόσε-
ων αφορά περίπου
400.000 οφειλέτες, για
τους οποίους, βάσει της
διάταξης που προωθείται
δεν θα υπάρχουν πολύ-
πλοκες διαδικασίες έντα-
ξης στη ρύθμιση, δεν θα
προβλέπεται η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής,
ενώ βασική προϋπόθεση
θα παραμείνει η υποχρέ-
ωση για καταβολή των

τρεχουσών εισφορών. 

Η ελάχιστη δόση που θα μπορεί
να καταβάλει κανείς θα οριστεί στα 50

ευρώ τον μήνα. 

Η ελάχιστη δόση που θα μπορεί να
καταβάλει κανείς θα οριστεί στα 50 ευρώ
τον μήνα. Εως και 72 δόσεις θα προβλέ-
πονται για ένα σημαντικό εύρος οφειλε-
τών, με χρέη πιθανότατα έως και 300.000
ευρώ. 

Γι’ αυτούς, θα απλοποιηθούν οι διαδι-

κασίες ένταξης, θα δια-
τηρηθεί, όμως, η υπο-
χρέωση κατάθεσης
εγγυητικών επιστολών
από τράπεζες, ενώ
αυτονόητη θεωρείται η
καταβολή των τρεχου-
σών εισφορών. 

Εκτός βέβαια από τις
δόσεις, σημαντικό κίνη-
τρο για την ένταξη νέων
οφειλετών στη ρύθμιση
θα αποτελέσει η μεγάλη
μείωση του επιτοκίου,
από 8,05% σε περίπου
4%. 

Εξίσου σημαντικό
θεωρείται το γεγονός ότι
στη νέα αυτή απλούστε-
ρη και ευνοϊκότερη ρύθμιση θα μπορεί να
ενταχθεί το σύνολο των χρεών που δημι-
ουργήθηκε ακόμη κι εντός του 2014, ενώ
προβλέπεται επίσης δραστική μείωση
των προστίμων και προσαυξήσεων σε
περίπτωση εφάπαξ πληρωμής. 

Να σημειωθεί ότι εντός του 2014, από

τα συνολικά 70 δισ. ευρώ των ληξιπρό-
θεσμων χρεών από απλήρωτους
φόρους, έχουν εισπραχθεί (στοιχεία
8μήνου) μόλις 2,384 δισ. ευρώ, ενώ στο
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφει-
λών έχουν ενταχθεί ανείσπρακτα χρέη
ύψους 10,9 δισ. ευρώ.

Ρύθμιση σε 100 δόσειςΡύθμιση σε 100 δόσεις
για χρέη μέχρι 15.000για χρέη μέχρι 15.000
σε Ταμεία και εφορία σε Ταμεία και εφορία 

Η πολυαναμενόμενη επέκταση του Μετρό στο Ίλιον
Φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην πρόσβαση και τους δημότες Φυλής 

Στη νέα 
απλούστερη  

ρύθμιση θα μπορεί 
να ενταχθεί 

το σύνολο των
χρεών που 

δημιουργήθηκε
ακόμη κι εντός 

του 2014
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

Ανακοίνωση
Μετά την συνάντηση -συζήτηση που έγινε

στα γραφεία της ένωσης με τις ομάδες που διά-
θετουν τμήματα υποδομών Νέων (1999-2000)
και παίδων (2001-2002) , αποφασίστηκε η
έναρξη των πρωταθλημάτων την 11/10/2014 . 

Οσα σωματεία διαθέτουν τα παραπάνω τμή-
ματα να προσέλθουν στην γραμματεία της ένω-
σης να προμηθευτούν και να συμπληρώσουν
την δήλωση συμμετοχής τους έως την
3/11/2014 διαφορετικά αν δεν κατατεθεί η
δήλωση δεν θα συμμετέχουν στην κλήρωση . 

Προσοχή ... 
Σωματεία της ένωσης που διαθέτουν τμήμα-

τα υποδομών δεν μπορούν να συμμετέχουν σε
διάφορα τουρνουά εφόσον υπάρχουν και διε-
ξάγονται τα ανάλογα πρωταθλήματα στην
Ε.Π.ΣΔ.Α . 

Η χορήγηση άδειας απο την ΕΠΣΔΑ είναι
απαραίτητη , χωρίς αυτήν θα εφαρμοστούν
κατα γράμμα οι νόμοι του ΚΑΠ. 

Και θα τιμωρηθούν σωματεία καθώς και
ποδοσφαιριστές που μετέχουν σε αυτά .

Ανακοινώθηκε απο την γραμματεία
της ΕΠΣΔΑ το αγωνιστικό πρόγραμ-
μα του Σαββατοκύριακου της πρεμιέ-
ρας στην Α' και Β'κατηγορία.Αναλυτι-
κά: 

Α' (1η αγωνιστική)
ΣΑΒΒΑΤΟ(16:00)

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: ΕΘΝΙΚΟΣ  -
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ

Δ.Σ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ: ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ -
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ: ΕΛΠΙΔΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΤΤΑΛΟΣ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ

Β'(1η αγωνιστική)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ: ΠΑΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2004 - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ(16:00)

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ: Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ -
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ: ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.

Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ: ΝΕΑΣ

ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ:  ΚΡΙΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ -
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ
Β' (1η αγωνιστική)

Π Α Ρ Α Λ Ι Α Σ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(11:00)  

ΑΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ

ΛΙΟΣΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ(16:00)

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ -
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Τ Ο Σ ( 1 6 : 0 0 )
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ν Ε Ο Κ Τ Ι Σ Τ Ω Ν
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(16:00) Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ

Ανακοινώθηκαν απο το αρμόδιο
όργανο της ΚΕΔ οι ρέφερι για την 1η
αγωνιστική του Κυπέλλου Γ΄ Εθνικής
την Κυριακή.

3ος όμιλος
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 15:30

ΑΟ Λουτράκι – Μανδραϊκός
Αδαμόπουλος (Ζακύνθου), Καρα-

λής (Ηλείας), Γκοτσόπουλος (Αχαΐας)

Αχαϊκή – Πανελευσιανιακός
Ψυχούλας (Βοιωτίας), Μπούνος

(Φωκίδας), Καραγιάννης (Φθιώτιδας)

Ερμής Κιβερίου – Ζακυνθιακός
Νίκας, Αδαμόπουλος (Μεσσηνίας),

Σταματάκος (Λακωνίας)

Δόξας Νέας Μανωλάδας – Βύζας
Μεγάρων

Κόλλιας (Αργολίδας), Τσιρίνης
(Αχαΐας), Σκούρτης (Κορινθίας)

Παναρκαδικός – Παναργειακός
Παπαδόπουλος, Γκαβέρας, Οικο-

νόμου (Αχαΐας)

ΠΑΟ Βάρδας – Αστέρας Μαγούλας
Σχίζας, Νιδριώτης, Τάμαλης (Αθη-

νών)

ΑΟ Κύμης – Μαύρη Θύελλα
Τσαγκαράκης (Κορινθίας), Λυμπε-

ρόπουλος (Αθηνών), Πυργάκης
(Κορινθίας)

ΕΠΣΔΑ:  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ 
ΣΤΗΝ Α' ΚΑΙ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σήμερα η κληρωση της 2ης φάσης 
κυπέλλου Δυτικής Αττικής

Απόψε το βράδυ στις 19:00 στα γραφεία
της ΕΠΣΔΑ(Ηρώων Πολυτεχνείου 69) θα
γίνει η κλήρωση της 2ης φάσης του
κυπέλλου Δυτικής Αττικής.

Παρακαλούνται οι ομάδες που πέρασαν
στην επόμενη φάση να παραβρεθούν την
συγκεκριμένη ώρα με τους εκπροσώπους
τους.

Οι ομάδες που έχουν περάσει στην επό-
μενη φάση του θεσμού είναι: Ακράτητος,
Ασπρόπυργος, Αίας Παραλίας Ασπροπύρ-
γου, Πυρρίχιος, Θρασύβουλος, Ατταλος
Ν.Π, Νέα Πέραμος, ΠΑΟΚ Μάνδρας, Ηρα-
κλής Ελευσίνας, Ελευσινιακός, Ειδυλλια-
κός,Ελπίδα Ασπροπύργου.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 
ΟΟ  ΨΨΥΥΧΧΟΟΥΥΛΛΑΑΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΙΙΚΚΗΗ  --ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣ ΙΙΝΝΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣ,,   

ΟΟ  ΚΚΟΟΛΛΙΙΑΑΣΣ  ΜΜΑΑΝΝΩΩΛΛΑΑΔΔΑΑ--ΒΒΥΥΖΖΑΑΣΣ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΩΩΝΝ
ΟΟ  ΑΑΔΔΑΑΜΜΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ  ΛΛΟΟΥΥΤΤΡΡΑΑΚΚΙΙ --ΜΜΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΟΟ  ΣΣΧΧΙΙΖΖΑΑΣΣ   

ΠΠΑΑΟΟ  ΒΒΑΑΡΡΔΔΑΑΣΣ--ΑΑΣΣΤΤΕΕΡΡΑΑΣΣ   ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΑΑΣΣ

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η διεύθυνση της σχολής σας ενημερώνει ότι λόγω των συνε-

χόμενων και καθημερινών νέων εγγραφών , στόχος είναι  να
οργανωθούν όσο καλύτερα γίνεται τα νέα τμήματα της σχολής.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και εγγραφές:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6943167656, 2105570665 

Email׃ sportlandfc@outlook.com Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στα
γήπεδα SPORTLAND στη ΘΕΣΗ ΖΟΥΝΟ στον ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
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Ο Αστέρας Μαγούλας δεν κατάφερε
να πάρει την νίκη, στο πρώτο
ΠΑΙΧΝΊΔΙ που έδωσε στο γήπεδο
του, αλλά ο ικανός αμυντικός της
ομάδας, Άγγελος Κλήμης, θεωρεί ότι
περισσότερο έφταιξε η ατυχία. 

Ο νεαρός παίκτης, που πήγε φέτος
στην ομάδα της Μαγούλας είπε για
το θέμα αυτό: «Νομίζω ότι στο παι-
χνίδι με τον Παναρκαδικό σταθήκαμε
πολύ άτυχοι, καθώς παίξαμε πάρα
πολύ καλό ποδόσφαιρο, είχαμε τις
ευκαιρίες και θα μπορούσαμε να
πάρουμε το τρίποντο. 

Ο τεχνικός μας Άλκης Ελευθεριάδης
έχει περάσει ένα διαφορετικό αέρα
στην ομάδα και αισιοδοξώ ότι η συνέ-
χεια θα είναι πολύ καλύτερη. 

Ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε μία εντε-
λώς καινούργια ομάδα, με πολλά νέα
πρόσωπα και ασφαλώς χρειαζόμα-
στε τον χρόνο προκειμένου να απο-
κτήσουμε την κατάλληλη ομοιογένεια
και να προχωρήσουμε. Προσωπικά
είμαι σίγουρος για τις δυνατότητες
αυτής της ομάδας, καθώς την απαρ-
τίζουν πολλοί καλοί παίκτες, αλλά και
εξαιρετικά παιδιά.

Γενικά το κλίμα στα αποδυτήρια
είναι εξαιρετικό και η διοίκηση έχει 

δημιουργήσει τις κατάλληλες συν-
θήκες προκειμένου να προχωρήσου-
με». Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις
του, ο Άγγελος Κλήμης υποστήριξε:
«Μετέχουμε σε ένα πολύ δύσκολο 

και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, με
πολλές καλές και ιστορικές ομάδες
και ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγά-
λος. Εμείς από την πλευρά μας δου-
λεύουμε σκληρά και περιμένουμε να

μας

δικαιώσουν τα αποτελέσματα».
***Την Κυριακή ο Αστέρας αγωνίζε-

ται για την 1η φάση του κυπέλλου
ΓΈθνικής εκτός έδρας με τον ΠΑΟ
Βάρδας.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΛΗΜΗΣ: ‘’ΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΟ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ’’
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Τις βάσεις για την αντιμνημονιακή
εποχή έβαλαν Σαμαράς-Μέρκελ

στη συνάντησή τους στο Βερολίνο

Με  λυρισμό εκφράστηκε η Α. Μέρκελ   για την εξέλιξη
της ελληνικής οικονομίας στη συνέντευξη τύπου μετά το
γεύμα εργασίας. «Ξέρω τι δύσκολες στιγμές περνά η
χώρα, αλλά τα πρώτα τρυφερά φυτά της επιτυχίας είναι
ήδη ορατά» είπε. 
Πιο νηφάλιος ο Έλληνας πρωθυπουργός απαρίθμησε
τα θετικά βήματα (από το πρωτογενές πλεόνασμα έως
και την έξοδο στις αγορές και δη, όπως τόνισε, πολύ
νωρίτερα από ότι προβλεπόταν) για να καταλήξει στο
συμπέρασμα ότι η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί τρίτο πρό-
γραμμα βοήθειας.
Επόμενο έτσι, η συζήτηση να στραφεί μετά γύρω από
την «επόμενη ημέρα», ήτοι τη μεταμνημονιακή. «Η Μέρ-
κελ έδειξε αισιόδοξη ότι θα ολοκληρωθεί το τρέχον πρό-
γραμμα μέχρι τα τέλη του 2014 και βεβαίωσε ότι θα στη-
ρίξει και τις μετέπειτα προσπάθειες της Ελλάδας για
οικονομική ανάρρωση» έλεγε παριστάμενος.
Η συζήτηση, σύμφωνα με δημοσίευμα του Βήματος,
που επικαλείται διασταυρωμένες πληροφορίες, κύλησε
ήρεμα, χωρίς σοβαρές διαφωνίες.
Η ίδια πηγή χαρακτήρισε αστήρικτες τις απόψεις γερμα-
νών αξιωματούχων, σύμφωνα με τις οποίες  το πρωτο-
γενές πλεόνασμα αποτελεί «φούσκα» και ότι ως εκ τού-
του δεν θα πρέπει να αποκλείεται η επιβολή ενός τρίτου
προγράμματος. 
«Το πλεόνασμα αποτελεί πραγματικότητα που έχουν 

διαπιστώσει οι διεθνείς στατιστικές υπηρεσίες και έχουν
αναγνωρίσει όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις» είπε.
Αναφορικά με το ΔΝΤ, η πηγή πρόσθεσε, ότι εφόσον
συντελεστεί η αποχώρηση από αυτό πριν τον προβλε-
πόμενο χρόνο, δηλαδή πριν τα τέλη του 2016 και ενδε-
χομένως μάλιστα στις αρχές του 2015, το κενό που θα
προκύψει (σ.σ.: περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ) θα
καλυφθεί από την ίδια τη χώρα και όχι μέσω ενίσχυσης
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφερόμενη στο αίτημα του κ.Σαμαρά για φοροελα-
φρύνσεις, η πηγή είπε χωρίς αυτές δεν πρόκειται να
προσελκυσθούν επενδύσεις. Η Ελλάδα, τόνισε, συνο-
ρεύει με χώρες με πολύ χαμηλότερους φορολογικούς
συντελεστές, που αποτελούν μαγνήτη για τους διεθνείς
επενδυτές. Παράδειγμα η Βουλγαρία, στην οποία μάλι-
στα μεταφέρουν τις φίρμες τους και πολλοί έλληνες επι-
χειρηματίες από τη Βόρεια Ελλάδα.

Κατατέθηκε η Τροπολογία για μείωση
του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης

Τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέ-
λαιο θέρμανσης και στην κηροζίνη, από τα 330 Ευρώ /

χιλιόλιτρο στα 230
Ευρώ, προβλέπει Τρο-
πολογία του Υπουργεί-
ου Οικονομικών, που
κατατέθηκε  στη Βουλή.
Σύμφωνα με την αιτιολο-
γική έκθεση της Τροπο-
λογίας, «με τη μείωση

των συντελεστών ΕΦΚ κατά 30%, αποσκοπείται η φορο-
λογική ελάφρυνση των καταναλωτών πετρελαίου θέρμαν-
σης και φωτιστικού πετρελαίου, με απώτερο στόχο την
αύξηση της κατανάλωσης των εν λόγω προϊόντων και την
αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ρύπανσης, λόγω χρή-
σης υποκατάστατων προϊόντων που επιβαρύνουν την
ατμόσφαιρα».
Η Τροπολογία επισυνάπτεται στο Νομοσχέδιο για τη νομι-
κή μορφή των Θρησκευτικών Κοινοτήτων στην Ελλάδα.

Ερχεται ο νέος κωδικός που θα «αχρηστεύει» Ερχεται ο νέος κωδικός που θα «αχρηστεύει» 
τα κινητά τηλέφωνα μόλις κλαπούντα κινητά τηλέφωνα μόλις κλαπούν

«Φρένο» στα κλεμμένα κινητά βάζει, από την Παρασκευή
η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,
μιας και όλες οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας είναι υποχρε-
ωμένες να απενεργοποιούν μέσω του κωδικού ΙΜΕΙ
(International Mobile Equipment Identity- Διεθνής Κωδικός
Κινητών Τηλεφώνων), όλες τις συσκευές κινητών τηλεφώ-
νων που δηλώνονται από τους συνδρομητές τους ως
κλεμμένες. 
Έτσι λοιπόν, ένα κλεμμένο κινητό θα είναι πλέον άχρηστο
και δεν θα μπορεί να μεταπωληθεί στην εγχώρια «μαύρη»
αγορά, μιας και δεν θα ενεργοποιείται με άλλη κάρτα SIM
της ίδιας ή άλλης εταιρείας. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνωστοποίηση του
κωδικού ΙΜΕΙ της κλεμμένης συσκευής από τον συνδρο-
μητή στον πάροχό του. Ο κωδικός ΙΜΕΙ περιλαμβάνει
πληροφορίες για τον κατασκευαστή και το μοντέλο της
συσκευής και αποτελεί την «ταυτότητα» κάθε συσκευής. 
Κάθε συνδρομητής μπορεί να εντοπίσει τον κωδικό ΙΜΕΙ:
- στη συσκευασία της συσκευής 
- πατώντας τα πλήκτρα * # 06 # στη συσκευή του
- με σχετική εφαρμογή του λογισμικού της συσκευής 
Για την απενεργοποίηση της συσκευής, οι συνδρομητές

πρέπει αρχικά να δηλώσουν την κλοπή στην Αστυνομία
και στη συνέχεια, να υποβάλουν στον πάροχό τους γρα-
πτό αίτημα απενεργοποίησης της συσκευής, επισυνάπτο-
ντας το αποδεικτικό της δήλωσης κλοπής.
Κάθε εταιρεία που απενεργοποιεί τις κλεμμένες συσκευές
των συνδρομητών της στο δίκτυό της, αναλαμβάνει ταυτό-
χρονα την ευθύνη να ενημερώνει σχετικά και τις υπόλοι-
πες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας οι οποίες οφείλουν να
προχωρήσουν, επίσης, στην απενεργοποίηση των κλεμ-
μένων συσκευών στα δίκτυά τους. 
Σημειώνεται ότι ένα αίτημα απενεργοποίησης απορρίπτε-
ται εάν ο δηλούμενος κωδικός ΙΜΕΙ δεν είναι έγκυρος σύμ-
φωνα με τις σχετικές διεθνείς προδιαγραφές ή δεν έχει
αποδοθεί από τον κατασκευαστή στη συσκευή, ώστε να
την προσδιορίζει κατά μοναδικό τρόπο. Εφαρμόζοντας τη
συγκεκριμένη υποχρέωση, η ΕΕΤΤ στοχεύει στην ενίσχυ-
ση της προστασίας του καταναλωτή έναντι του φαινομένου
της κλοπής συσκευών κινητών τηλεφώνων.

Συνάντηση Δένδια με Ράιχενμπαχ Συνάντηση Δένδια με Ράιχενμπαχ 
-  Ζωτικής σημασίας η μείωση των επιτοκίων των ΜμΕ

Την επέκταση των χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά, συζήτησαν μεταξύ
άλλων, ο υπουργός Ανάπτυξης με τον επικεφαλής της ομάδας εργασίας για την Ελλάδα, της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής. 

Όπως ανέφερε ο κος Δένδιας, ο Χορστ Ράιχενμπαχ θα στηρίξει το αίτημα της Ελλάδας για επιδότηση του επιτοκίου
μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τα διαρθρωτικά ταμεία, προκειμένου να πληρώνουν χαμηλότερα επιτόκια οι ελληνικές
επιχειρήσεις. 
Ο Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε ζωτικής σημασίας τη μείωση των επιτοκίων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς πλη-
ρώνουν υψηλότερα επιτόκια συγκριτικά με επιχειρήσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν
πρόβλημα επιβίωσης. 
Οι κύριοι Δένδιας και Ράιχενμπαχ συζήτησαν επίσης την αλλαγή των όρων δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων σε ό,τι αφορά το ταμείο εγγυοδοσίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με βάση την συμφωνία της χώρας μας
με την ΕτΕπ το 2010, το ήμισυ του ποσού που διοχετεύεται στο ταμείο από την ΕτΕπ, παρακρατείται ως ασφάλεια. Επι-
θυμία της ελληνικής πλευράς είναι η αλλαγή των όρων της συμφωνίας αυτής, προκειμένου να μειωθεί σημαντικά το ποσό
της ασφάλειας. Πηγές του ΥΠΑΝ εκτιμούν ότι αυτό είναι εφικτό καθώς η συμφωνία του 2010 προέβλεπε αλλαγή του όρου
σε περίπτωση αλλαγής της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας. 
Ο κος Ράιχενμπαχ τόνισε ότι δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα ικανοποιημένος με τον τρόπο που διαμορφώθηκε η συμφωνία μετα-
ξύ Ελλάδας και ΕτΕπ για το ταμείο εγγυοδοσίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πρόσθεσε όμως ότι πλέον υπάρχουν περι-
θώρια αλλαγής της συμφωνίας. 
Ο επικεφαλής της ομάδας δράσης ότι η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ζωτικής σημασίας, καθώς
το μέλλον της χώρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
Η ελληνική πλευρά επιθυμεί επίσης να εξετάσει και το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυ-
γκρότησης και Ανάπτυξης για την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΤΑΑ θα μπο-
ρούσε να συνδράμει σε έναν από τους τρεις βραχίονες του ελληνικού επενδυτικού ταμείου. 

Μπακογιάννη κατά υπουργών για 
τις οφειλές του Δημοσίου σε ιδιώτες

Κριτική προς τους υπουργούς Οικονομικών και Ανά-
πτυξης ασκεί η βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη
κάνοντας λόγο «για τραγικές καθυστερήσεις στις αποπλη-
ρωμές υποχρεώσεων του Δημοσίου» και τονίζει ότι «η
πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας δείχνει ότι το
θεσμικό πλαίσιο αποτελεί κενό γράμμα».

Σε ερώτησή της προς τους δύο υπουργούς η κ. Μπα-
κογιάννη, επικαλείται στοιχεία έρευνας από ΓΣΕΒΕΕ,
ΕΣΕΕ, Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, ΣΕΤΕ και της
Task Force, σημειώνοντας ότι «αποδεικνύουν ότι ο νόμος
καταστρατηγείται συστηματικά από το ελληνικό Δημόσιο,
οδηγώντας εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις
σε ταμειακή ασφυξία.

Όπως υπογραμμίζει η κ. Μπακογιάννη, το ελληνικό
Δημόσιο ξεπερνά ακόμα και τις 155 μέρες για να καταβάλει
τις οφειλές του έναντι 55 ημερών που είναι ο μέσος όρος
στην ΕΕ και παρά το γεγονός ότι ο σχετικός νόμος που 

ψηφίστηκε «για τις εμπορικές συναλλαγές με επιχειρή-
σεις για αγαθά ή υπηρεσίες στις οποίες ο οφειλέτης είναι
δημόσια αρχή», ορίζει προθεσμία πληρωμής μέχρι τις 60
μέρες.

«Με τον τρόπο αυτό, μετά την ακραία και εκτός λογικής
υπερφορολόγηση που εξοντώνει τις ελληνικές επιχειρή-
σεις και τους Έλληνες φορολογούμενους, το Δημόσιο συμ-
βάλλει ακόμη περισσότερο στη μείωση της ρευστότητας
στην αγορά», επισημαίνει η κ. Μπακογιάννη.

Ακόμα, η βουλευτής της ΝΔ κάνει λόγο για αδυναμία του
κράτους να δημιουργήσει ένα πλαίσιο έγκαιρης εκταμίευ-
σης κοινοτικών επιχορηγήσεων, σημειώνει ότι στα τέλη
Απριλίου ήταν λιγότερες από 30% και τονίζει ότι υπάρχει
υψηλός ενδεχόμενος κίνδυνος να μην απορροφηθούν τα
υπόλοιπα κεφάλαια μέχρι τέλη του 2015.

Η κ. Μπακογιάννη καλεί τους υπουργούς να απαντή-
σουν τι προτίθενται να πράξουν για να σταματήσει το ελλη-
νικό Δημόσιο να είναι ο μεγαλύτερος και πλέον ασυνεπής
οφειλέτης αλλά και ποιο είναι το ύψος των καθυστερήσεων
που αφορούν την επιστροφή ΦΠΑ στις επιχειρήσεις.

ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ Μανδρας - Ειδυλλίας προσκαλεί
τους φίλους και τα μέλη του

το βράδυ της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου,
στην Ταβέρνα Χαγιάτι , 

Κοροπούλη 8 στη Μάνδρα,
σε μια βραδιά χωρίς διαδικασίες

και αποφάσεις, αλλά με μπόλικη πολιτική
κουβέντα, καλό κρασί και μεζέδες.

ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣΣΥΡΙΖΑ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
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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

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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(18.3.13)

21.11.11

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

- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονοκα-
τοικία 100τμ με ηλιακό, θέρ-
μανση, τζάκι, πάρκινγκ. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 6948 911
222 κα Βασιλείου. (22.9.14)

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)

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
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TO ΣΗΜΕΡΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟΥ ΑΤΤΙCA TV
11.00 Υγεία και νανο-
τεχνολογία

12.00 Telemarketing
ashwagandha

13.00 Telemarketing
προϊόντων αδυνατίσμα-
τος
14.00 Τηλεδώρα
15.00 Μέρα με την

μέρα

16.00 Υγεία και νανο-
τεχνολογία

17.00 Μικρό Συναξά-
ρι, Αγία Βαρβάρα

17.15 Λέξεις κι έννοιες

17.30 Μαγειρεύοντας
ελληνικά, Μελιτζανοσαλά-
τα

17.40 Se lever, προϊό-
ντα ομορφιάς

18.00 Telemarketing
προϊόντων αδυνατίσμα-
τος
19.00 Se lever, προϊό-

ντα ομορφιάς

19.20 Ιερά Μονή Τιμί-
ου Προδρόμου, Βέροια

20.00 Ανοιχτό Πανεπι-
στήμιο: Βάσιλας Βασίλει-
ος, Το δημογραφικό πρό-
βλημα της Ελλάδος και η
πρόταση περί ιδρύσεως
Υφυπουργείου Δημογρα-
φίας
20.40 Η καταστροφή

της πολιτιστικής κληρο-
μιάς της Κύπρου από
τους Τούρκους
21.00 Se lever, προϊό-

ντα ομορφιάς
21.20 Business χωρίς

σύνορα
23.30 Se lever, προϊό-

ντα ομορφιάς
00.00 Democracy Now

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 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 
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 ΤΗΛΕΦΩΝΑΣτο κατάστημά
μας θα βρείτε:

α) Βότανα  (ιβίσκος, αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά  (μέντα,
δυόσμος, ρίγανη, κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι, χαμο-
μήλι, φασκόμηλο, κλπ)
δ) Μπαχαρικά  σε μεγάλη
ποικιλία κάθε είδους όπως
κάρυ, πιπέρι, 

μείγματα μπαχαρικών για ξεχωριστές  χρήσεις και  γεύσεις και αλάτι διαφό-
ρων τύπων και προελεύσεων.
ε) Τοπικά Ελληνικά προϊόντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος  όπως
μαστίχα Χίου, μέλι, κλπ και αντίστοιχα προ'ι'όντα.
στ)  Καλλυντικά, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες,  κλπ. βασισμένα σε φυτικά
προϊόντα όπως η μαστίχα, η αλόη, η ελιά  κ.λ.π.
ζ) Ποτά παραδοσιακά για σας και τους εορταζομένους φίλους σας όπως
ρακί, τσίπουρο, μαστίχα.
η) Παραδοσιακά χειροποίητα είδη ζυμαρικών κατασκευασμένα με βιολογικά
υλκά.  
θ) Ζεάλευρα  και προ'ι'όντα ζέας και πολλά ακόμα προ'ι'όντα.
Επισκεφθείτε μας και θα εκπλαγείτε από την ποικιλία, την ποιότητα αλλά
και για να  γνωρίσετε τις μεγάλες δυνατότητες της φύσης  μέσα από τα
φυτικά μας προϊόντα.

Φυλής 8Α  Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801Φυλής 8Α  Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801
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16 - ΘΡΙΑΣΙΟ Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014

• Στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την εφοδιαστική αλυσίδαΣτην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την εφοδιαστική αλυσίδα

Δίνει τη δυνατότητα ώστε στα ακίνητα του Θριασίου πεδίου να 
αναπτύσσονται επιχειρηματικά πάρκα εφοδιαστικής εθνικής εμβέλειας

Εισήχθη, την Τετάρτη,  προς συζή-
τηση και ψήφιση στην Ολομέλεια
της Βουλής (Γ΄ Θερινό Τμήμα) το

νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας για τις Ρυθμίσεις
θεμάτων εφοδιαστικής (logistics). 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του
υπουργείου, η εφοδιαστική αλυσίδα μπο-
ρεί σήμερα να δώσει μεγαλύτερη ανά-
πτυξη και νέες θέσεις εργασίας, ως εξω-
στρεφής κλάδος που ενισχύει τη διεθνή
θέση και ανταγωνιστικότητα της χώρας
και προσφέρει άμεσες και έμμεσες θέσεις
εργασίας.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλά-
δος για την ανάπτυξη του κλάδου είναι η
γεωγραφική της θέση, καθώς το 52% του
διερχόμενου φορτίου που διακινείται
μέσω του Σουέζ με κατεύθυνση προς τον
Ευρωπαϊκό Βορρά καταλήγει σε λιμένες
της Μεσογείου, ενώ από εκεί μεταφέρε-
ται με άλλα μεταφορικά μέσα προς το
Βορρά. Η Ελλάδα βρίσκεται στη μικρότε-
ρη απόσταση μεταξύ της Ευρώπης και
της διώρυγας του Σουέζ. 

Ενσωματώθηκαν ιδέες 
που προτάθηκαν τόσο από φορείς

όσο και από βουλευτές

Στο σχέδιο νόμου και στο πνεύμα της
συνεχιζόμενης διαβούλευσης ενσωματώ-
θηκαν, μέχρι και την τελευταία στιγμή,
ιδέες και προτάσεις που προτάθηκαν
τόσο από φορείς όσο και από βουλευτές.

Αναφέρεται ενδεικτικά η καλύτερη
όσμωση με το ν.3982/2011 για τα επιχει-

ρηματικά πάρκα, η αξιοποίηση για τις
οικείες επιχειρήσεις του ΓΕΜΗ, η σύνθε-
ση του Συμβουλίου Εφοδιαστικής, η
φύση και ο χαρακτηρισμός των εθνικής
εμβέλειας πάρκων ως «επιχειρηματικών
/ εμπορευματικών» κ.α.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου:

• Θέτει το θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέ-
ψει την ταχεία και οργανωμένη ανάπτυξη
του κλάδου.

• Περιέχει σύγχρονούς ορισμούς και ειδικά
στον όρο της εφοδιαστικής προσδίδει και
αναγνωρίζει το σύνθετο ρόλο που σήμερα
διαδραματίζει για τη μεταφορά, διαμεταφο-
ρά, αποθήκευση αλλά και τη συσκευασία,
ανασυσκευασία, ετικετοποίηση, συναρμο-
λόγηση προϊόντων.

• Αναφέρει ότι το Κέντρο Αποθήκευσης και
Διανομής (ΚΑΔ), δηλαδή η μονάδα των
logistics, δεν περιορίζεται μόνο στις κύριες
δραστηριότητες εφοδιαστικής αλλά επεκτεί-
νεται και σε συμπληρωματικές δραστηριό-
τητες.

• Απλοποιεί τη διαδικασία αδειοδότησης
στον κλάδο των logistics στο πνεύμα του
πρόσφατου νόμου - πλαισίου 4262/2014
για την αδειοδότηση επιχειρήσεων. Κύριο
κριτήριο για την ακολουθητέα διαδικασία

αδειοδότησης των Κέντρων Αποθήκευσης
και Διανομής αποτελεί η περιβαλλοντική
κατάταξη των Κέντρων αυτών επί τη βάσει
των διατάξεων του ν. 4014/2011 και των κατ'
εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξε-
ων.

• Ορίζει ότι τα περισσότερα Κέντρα Απο-
θήκευσης και Διανομής, τα οποία δεν εμπί-
πτουν στην κατηγορία Α΄, κατατάσσονται
δηλαδή στην κατηγορία Β΄ ή δεν κατατάσ-
σονται λόγω της ιδιαίτερα μικρής όχλησης
για το περιβάλλον, θα αδειοδοτούνται με
μόνη την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για
την τήρηση της κεί

μενης νομοθεσίας και την υποβολή λοι-
πών δικαιολογητικών που θα καθορισθούν
με την έκδοση υπουργικής αποφάσεως.

• Εξισώνει τους όρους δόμησης των απο-
θηκευτικών χώρων με τα βιομηχανικά κτή-
ρια και καταργεί το διαχωρισμό βιομηχανι-
κής-εμπορικής αποθήκης. 

Ήταν ένα αίτημα του κλάδου που ικανο-
ποιείται και θα διευκολύνει την υλοποίηση
επενδύσεων.

• Θέτει για πρώτη φορά κανόνες για την
αστική μεταφορά και διανομή προϊόντων
εντός του αστικού ιστού μέσω των σχετικών
ολοκληρωμένων σχεδίων βιώσιμης αστικής
κινητικότητας (urban mobility plans), καθώς
και δράσεις για την προώθηση της πράσι-
νης εφοδιαστικής (green logistics). 

Στόχος των διατάξεων αυτών είναι η ανά-
πτυξη πρακτικών αστικής μεταφοράς που
προωθούν την αποσυμφόρηση του αστικού
οδικού δικτύου, τη μείωση των εκπομπών
του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), την εξοι-
κονόμηση πόρων, την αειφόρο ανάπτυξη
των ελληνικών πόλεων.

• Προβλέπει τη δημιουργία εθνικής εμβέ-
λειας πάρκων εφοδιαστικής, τα οποία θα
υπάγονται σε διαδικασίες fast track ώστε να

διευκολύνεται η προσέλκυση μεγάλων
επενδυτών.

• Δίνει τη δυνατότητα ώστε στα ακίνητα του
Θριασίου πεδίου και του στρατοπέδου Γκό-
νου στη Θεσ/νικη, να αναπτύσσονται επι-
χειρηματικά πάρκα εφοδιαστικής εθνικής
εμβέλειας.

• Προβλέπει την τυποποίηση στα ελληνικά
Logistics από το Εθνικό Σύστημα Υποδο-
μών Ποιότητας (ΕΣΥΠ).

• Αναβαθμίζει την υφιστάμενη Επιτροπή
logistics σε Συμβούλιο Ανάπτυξης και Αντα-
γωνιστικότητας Εφοδιαστικής, χωρίς επιβά-
ρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό.

• Προβλέπει ότι όσες εγκαταστάσεις
φέρουν τα χαρακτηριστικά των ΚΑΔ και
έχουν ήδη αδειοδοτηθεί, δεν χρειάζονται νέα
διαδικασία αδειοδότησης.

• Ορίζει ότι όσες εγκαταστάσεις δεν έχουν
μέχρι σήμερα αδειοδοτηθεί, μπορούν να
λάβουν ενιαία άδεια εγκατάστασης και λει-
τουργίας, χωρίς την επιβολή προστίμου,
εντός περιόδου δύο ετών από την έκδοση
και έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφα-
σης με την οποία θα καθορίζονται τα ειδικό-
τερα δικαιολογητικά και οι λοιπές διαδικαστι-
κές προϋποθέσεις για την αδειοδότηση των
ΚΑΔ.

• Για τις επιχειρήσεις με χαρακτηριστικά
ΚΑΔ που λειτουργούν σε περιοχές με ασύμ-
βατες προς τη δραστηριότητα αυτή χρήσεις
γης, εξετάζεται η δυνατότητα χορήγησης
προθεσμίας μετεγκατάστασης (αρ.75§1
ν.3982/2011).

• Η εθνική στρατηγική για την εφοδιαστική
συμπληρώνεται, τέλος, με: α) κατά προτε-
ραιότητα χρηματοδότηση μέσω του νέου
ΕΣΠΑ και β) τον εκσυγχρονισμό των μετα-
φορικών υποδομών, χωρίς τον οποίο δεν
είναι ευχερής η ανάπτυξη των Logistics.

Θά ‘ρθεις;
«Καλύτερη Ζωή», WWF

Εργαστήρια για ενήλικες - φτιάξε μια
τσάντα υπολογιστή και θήκη κινητού από
παλιά λάστιχα ποδηλάτου - φτιάξε νέα
κοσμήματα από «άχρηστες» πρώτες
ύλες - φτιάξε χειροποίητα δώρα

Εργαστήρια για παιδιά - φτιάξε κούκλες
από παλιές κάλτσες και κουμπιά - φτιάξε
μόμπιλο από «σκουπίδια» 

- φτιάξε αυτοσχέδια μουσικά όργανα
Αλληλεγγύη για όλους - φέρε φάρμακα, 

ανδρικά μπουφάν και παπούτσια, κάλ-
τσες, sleeping bags, και άλλα που θα 

χαριστούν στον ξενώνα αστέγων και το
πρόγραμμα ΣΤΕΓΗ της ΜΚΟ Praksis.

Ακόμα: προβολές, παιχνίδια, κυνήγι
θησαυρού στο ιστορικό κέντρο, συναυ-
λία-έκπληξη!

Είσοδος και συμμετοχή: δωρεάν.

Πού: Πολυχώρος Βρυσσάκι, μετρό
Μοναστηράκι. 

Πότε: Σάββατο και Κυριακή 27 & 28
Σεπτέμβρη.


