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Ο καταυλισμός στον
πρώην στρατόπεδο
‘’Καποτά’’ στο Μενίδι

Απαιτείται μέριμνα του κράτους
για τις οικογένειες, που
βρήκαν καταφύγιο εκεί

"Σύλλογος κατά της Εγκληματικότητας & των Ναρκωτικών
Δήμου Αχαρνών"

Διαρκής αγώνας για τη μεταφορά του
Α.Τ. Αχαρνών στην περιοχή της Αυλίζας

Δέσμευση για περαιτέρω ενέργειες
με τα συναρμόδια υπουργεία από την
υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης,
Ε. Χριστοφιλοπούλου

ΠΕΡΑΣΕ Η
ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ
ΚΟΠΑΝΑΤΖΗΔΩΝ
Σελ: 3

Την έξοδο είδαν
562 δημόσιοι υπάλληλοι
για ποινικά και πειθαρχικά
παραπτώματα

Σελ: 3

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΦΥΛΗΣ
• Δράσεις για την
καταπολέμηση της ανεργίας

Σε κεντρικά σημεία
του Μενιδίου

Ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς

Για την είσοδό τους
στον αγροτικό κλάδο

Σελ: 5

ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Σελ: 5

ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΩΣ 10-09-2014

Σελ: 9

Σελ: 2

Για την έλλειψη αποχετευτικού δικτύου
σε διάφορες περιοχές της Αττικής

Πριμ 240 εκατ. €
σε 16.000 νέους

Ειδικοί κώδωνες
ανακύκλωσης
γυαλιού

Σελ: 2

‘’ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ’’
ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.

Σελ: 8

Σελ: 7

κ.2239

ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

Τιμή : 0,01€

Εντατικοποιούνται τα
μέτρα επιτήρησης σε
σχολικά συγκροτήματα

Κατεδαφίζονται
π
αράνομες π ινακίδες
παράνομες
Aπό την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αττικής

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ
ΕΠΣΔΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ (1η φάση)

ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
METAKOMIZOYN
OI ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
& Χ. ΕΜΡΑ

Σελ: 5

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
για τις Πρώτες Βοήθειες

Σε μαθητές και εκπαιδευτικούς
της Δυτικής Αττικής

Σελ: 10-11

Σελ: 7
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ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014
Ελευσίνα

Σαριμπεγιόγλου
Κωνσταντίνα
Βεν. Ελευθερίου 76,
Εφημερία: 08:00 08:00 (Επομένης)
Τηλέφωνο:
2105548122
Ασπρόπυργος

Καμπόλης Παν.
Πλάτωνος 1,
Εφημερία: 08:00 08:00 (Επομένης)
Τηλέφωνο:
2105572588

Φυλή - Άνω Λιόσια
Δεληστάθη Μαρία Σ.
28ης Οκτωβρίου 21,
Τηλέφωνο:
2102322141

Αχαρνές
Παπανικολάου Γ.
Θρακομακεδόνων 117,
Αχαρνές, Εφημερία:
08:00 - 23:00
Τηλέφωνο:
2102430204
Γκάτζιου Σοφία Φ.
Πάρνηθος 118,
Εφημερία:
08:00 - 23:00
Τηλέφωνο:
2102403004
Μάνδρα
ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ
Δήλου 12 &
Κοροπούλη
Τηλέφωνο:
2105551232

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ:Λίγες νεφώσεις
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:
Από 20 έως 30
βαθμούς Κελσίου

ΟΛΟΓ ΙΟ
ΕΟΡΤ
ΕΟΡ ΤΟΛΟΓ

Λουκά και Κλήμε ντος,
Μαρτύ ρων Ιάς, Μηνοδ ώρας,

‘’ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ’’ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014

Ν

Για την έλλειψη αποχετευτικού
δικτύου στην Αττική

έο ‘‘καμπανάκι΄΄ θα ηχήσει,
τους επόμενους μήνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην
Ελλάδα, για την έλλειψη
αποχετευτικού
δικτύου σε διάφορες
περιοχές της Αττικής.
Η Επιτροπή ζητεί τη
νέα
καταδίκη
της
χώρας μας και την επιβολή προστίμου. Πιο
συγκεκριμένα, ζητεί
5.191 ευρώ για κάθε
ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης (2007) έως
τη δεύτερη καταδίκη
(υπολογίζεται να εκδοθεί σε μερικούς μήνες). Και επιπλέον 47.462 ευρώ για
κάθε ημέρα καθυστέρησης εκτέλεσης της νέας απόφασης.
Οι δήμοι με τα μεγαλύτερα προβλήματα αποχέτευσης
είναι οι Σπάτων – Αρτέμιδας και Ραφήνας – Πικερμίου,
οι οποίοι είναι οι μόνοι που δεν έχουν δρομολογήσει
λύση. Το 2013 η ΕΥΔΑΠ πρότεινε τη σύναψη συμφώνου
συνεργασίας μεταξύ ΕΥΔΑΠ, ΥΠΕΚΑ, Περιφέρειας
Αττικής και των δύο δήμων, πρόταση που απορρίφθηκε από τα δημοτικά συμβούλια. Οι δύο περιοχές επιμένουν στη σύνδεσή τους με την Ψυττάλεια, λύση που δεν
είναι αδύνατη, αλλά έχει απορριφθεί από την ΕΥΔΑΠ ως

δύσκολη τεχνικά και ασύμφορη οικονομικά. Οπως έχει
αποφασιστεί, το μεγαλύτερο μέρος του προστίμου που
θα επιβληθεί θα μεταβιβαστεί από την Πολιτεία στους
δύο δήμους.
Σύμφωνα με την πρόταση της ΕΥΔΑΠ, το κόστος σύνδεσης των δύο περιοχών με την Ψυττάλεια είναι πολύ
μικρότερο της δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων (30
εκατ. έναντι 100 και πλέον εκατ. ευρώ).
Όμως το κόστος λειτουργίας είναι ιδιαίτερα υψηλό
(περίπου 4,5 εκατ. ευρώ ετησίως έναντι 3 εκατ. του
τοπικού βιολογικού), όπως και οι κίνδυνοι σε περίπτωση αστοχίας του συστήματος.

"Σύλλογος κατά της Εγκληματικότητας & των Ναρκωτικών Δήμου Αχαρνών"

Διαρκής αγώνας για τη μεταφορά του
Α.Τ. Αχαρνών στην περιοχή της Αυλίζας
Δέσμευση για περαιτέρω ενέργειες με τα συναρμόδια υπουργεία
από την υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Ε. Χριστοφιλοπούλου

ΘΡΙΑΣΙΟ
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 απόψεις της εφημερίδας

Τ

ον αγώνα του για τη μεταφορά του Α.Τ Αχαρνών
στην περιοχή της Αυλίζας, που θα αποτελέσει
ένα σημαντικότατο βήμα και χτύπημα στο φαινόμενο της εγκληματικότητας και του εμπορίου ναρκωτικών, συνεχίζει ο Σύλλογος κατά της Εγκληματικότητας &
των Ναρκωτικών στον δήμο Αχαρνών.
Πρόσφατα μάλιστα μέλη του Συλλόγου είχαν συνάντη

ση με την υφυπουργό Διοικητικής Μετταρύθμισης, Εύη
Χριστοφιλοπούλου, προκειμένου να θέσουν υπόψιν της
τις ελλείψεις σε υπηρεσίες ασφάλειας και ευνομίας.
Αναλυτικότερα, σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος επισημαίνει: Άμεση ήταν η ανταπόκριση της κ. Εύης Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Βουλευτού
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ
Ο καταυλισμός στον πρώην
στρατόπεδο ‘’Καποτά’’ στο Μενίδι

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ

Απαιτείται μέριμνα του κράτους για τις οικογένειες που βρήκαν καταφύγιο εκεί

ΔΕΚΑΔΕΣ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΕΣ εξακολουθούν να ζουν σε τραγικές συνθήκες στον
καταυλισμό σεισμοπλήκτων Καποτά στο
Μενίδι, παρόλο που έχουν συμπληρωθεί δεκαπέντε χρόνια από τον φονικό
σεισμό της Πάρνηθας.
Ακριβώς δίπλα στο στρατόπεδο Καποτά, σε στρατιωτική έκταση στους πρόποδες της Πάρνηθας, έχουν απλωθεί περίπου 900 λουόμενα και σε 25 τ.μ. ζουν
έως και 7-8 άτομα.
Ένας μεγάλος αριθμός οικογενειών
που ζει εκεί έχει κυριολεκτικά μηδενικό
εισόδημα εξ αιτίας της ανεργίας, της περικοπής επιδομάτων, ή της διαδικασίας επανεξέτασης των συντάξεων.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στον καταυλισμό Καποτά,
ζουν 3.500 - 4.000 άνθρωποι.

Οι περισσότεροι ένοικοι είναι από Ρωσία, μια μειοψηφία Ρομά, λίγοι Αλβανοί και ελάχιστοι Έλληνες.
Ο καταυλισμός στήθηκε στο Μενίδι το 1999 μετά το
καταστροφικό χτύπημα του εγκέλαδου αλλά συνεχίζει
να λειτουργεί , με τεράστιες ελλείψεις , που έγιναν
εντονότερες κατά την περίοδο της κρίσης.
Στον καταυλισμό, όπως ακριβώς συμβαίνει και στις
«υγιείς» γειτονιές κάθε πόλης βρήκαν όμως καταφύγιο
και άνθρωποι που κινούνται στη σφαίρα της παραβατικότητας.
Και με αφορμή αυτή τη μικρή μειοψηφία, όπως έχουν
επανειλημμένως καταγγείλλει οι εθελοντές μιας ενεργής ομάδας που υπό την αιγίδα της Μητροπόλεως
Αχαρνών Πετρουπόλεως και Ίλιου, που προσφέρει
ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές, δημιουργική

απασχόληση, τρόφιμα και ρούχα, πλήττονται και στιγματίζονται κι εκείνοι που δεν φταίνε.
Η ουσιαστική μέριμνα του κράτους για την μικρή
αυτή κοινωνία που δεν έχει αλλού διέξοδο θεωρείται
αν μη τι άλλο απαραίτητη.

Α. Ντινόπουλος:

«Συγγνώμη» για τον ΕΝΦΙΑ –
θα περάσει στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση
«Συγγνώμη» για τα λάθη στον ΕΝΦΙΑ ζήτησε από
τους πολίτες ο υπουργός Εσωτερικών Αργύρης Ντινόπουλος. Παράλληλα ανέφερε ότι σταδιακά ο ΕΝΦΙΑ θα
περάσει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως άλλωστε είχε
εξαγγείλει και ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ.
Όπως εξήγησε ο υπουργός, η μεταφορά αυτή θα είναι
«πολύ καλό βήμα» καθώς ο φόρος θα εισπράττεται
ανταποδοτικά στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αυτό σύμφωνα με τον κ. Ντινόπουλο, θα προσφέρει και
τις ανάλογες παροχές στον δημότη.Σημείωσε τέλος για
τον φόρο ότι θα είναι και μειωμένος.
«Θεωρώ εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι διορθώνονται αυτά τα λάθη, ότι κατατίθεται σήμερα αυτή η τροπολογία και μένω στα λόγια του πρωθυπουργού, ο
οποίος στη ΔΕΘ είπε μετρημένες και ρεαλιστικές κουβέντες – ότι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται γι” αυτά τα λάθη,
θα έχουν και την ανάλογη μεταχείριση» πρόσθεσε ο κ.
Ντινόπουλος .
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκπτωση στα κενά και
μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα θα κυμαίνεται γύρω στο
20%, επίσης θα γίνει μείωση του φόρου για τα ακίνητα
στις 4.000 περιοχές εντός σχεδίου πόλεως και εκτός
αντικειμενικού συστήματος στις οποίες κατά την πρώτη
εκκαθάριση προέκυψαν πολύ μεγάλες φορολογικές
επιβαρύνσεις.

Στις περιοχές αυτές, όπως έχει ήδη ανακοινώσει η
κυβέρνηση, θα ισχύσουν οι τιμές που είχαν ληφθεί
υπόψη πέρυσι για τον υπολογισμό του ΦΑΠ προκειμένου να μειωθεί σημαντικά το ύψος του φόρου που πρέπει να καταβληθεί από τους ιδιοκτήτες.
Τα νέα σημειώματα του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να έχουν
ανέβει προς πληρωμή στην ιστοσελίδα της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων την προσεχή Δευτέρα
15 Σεπτεμβρίου, ώστε να πληρωθεί έγκαιρα η πρώτη
δόση έως τα τέλη του μήνα.
Αναφερόμενος στο πολιτικό κλίμα και το ενδεχόμενο
εκλογών, εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ κατηγορώντας τον αφενός για το ότι ζήτησε έξοδο της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ και ταυτόχρονα παραμονή της
χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφετέρου κατηγόρησε
τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι δεν συμφωνούν μεταξύ τους, φέρνοντας ως παράδειγμα τις
διατυπώσεις των προτάσεών τους για τον ΕΝΦΙΑ.
«Εμείς διδαχθήκαμε από τα λάθη μας, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι
που θέλει να τα επαναλάβει» είπε σχετικά.
Ο κ.Ντινόπουλος σημείωσε ότι το ενδεχόμενο τον
εκλογών αυτήν τη στιγμή «θα έκανε κακό στην κοινωνία» και εξέφρασε την άποψη ότι η «λαϊκή επιταγή που
λέει ότι τώρα δεν θέλει εκλογές, θα μεταφραστεί σε κοινοβουλευτική ψήφο που θα εκλέξει τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας».

ΠΕΡΑΣΕ Η ΕΠΟΧΗ
ΤΩΝ ΚΟΠΑΝΑΤΖΗΔΩΝ
ΘΡΙΑΣΙΟ - 3

Την έξοδο είδαν
562 δημόσιοι υπάλληλοι
για ποινικά και πειθαρχικά
παραπτώματα

Χ

ρηματισμός, απάτη σε βάρος του Δημοσίου με
έκδοση χρηματικών ενταλμάτων για δήθεν πληρωμή δήμων, αλλοίωση στοιχείων φορολογουμένου, πλαστογραφία μετά χρήσεως ξενόγλωσσου πτυχίου και σε υποβολή ψευδούς υπευθύνου δηλώσεως,
απρεπείς χειρονομίες είναι ενδεικτικές περιπτώσεις
παραπτωμάτων ή και ποινικά κολάσιμων πράξεων που
εντοπίστηκαν να διαπράττουν υπάλληλοι, οι οποίοι,
ύστερα από διαδικασίες απόδοσης ευθυνών, απολύθηκαν φέτος.
Το πρώτο οκτάμηνο του 2014, μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, έχουν απομακρυνθεί για ποινικούς
ή πειθαρχικούς λόγους 562 υπάλληλοι. Κατά τα έτη
2012 και 2013 είχαν απολυθεί συνολικά για τους ίδιους
λόγους 351 υπάλληλοι (133 το 2012 και 218 το 2013).
Πρόκειται για στοιχεία του υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης, το οποίο ανά τετράμηνο δίνει την εικόνα της πορείας των πειθαρχικών διαδικασιών. Κατά τη
διάρκεια του τελευταίου έτους, έχουν εξεταστεί εκατοντάδες εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις και έχουν συστηματοποιηθεί οι έλεγχοι για τον εντοπισμό πλαστών
δικαιολογητικών και παράνομων προσλήψεων.
Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που προκύπτουν από τον
έλεγχο των πιστοποιητικών των δημοσίων υπαλλήλων,
αποδεικνύεται , σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης, ότι ο κύριος όγκος των κατασκευασμένων ή πλαστογραφημένων τίτλων που έχουν εντοπιστεί
αφορά τίτλους που χρησιμοποιήθηκαν για τον διορισμό
ή την πρόσληψη υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ
κυρίως τεχνικών ειδικοτήτων. Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί αρκετές περιπτώσεις υπαλλήλων άλλων κατηγοριών που είχαν κατασκευάσει ή αλλοιώσει τίτλους σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το υπουργείο σημειώνει ότι με την ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης και την επιτάχυνση των πειθαρχικών
διαδικασιών «αποκαθίσταται το κύρος και η αξιοπιστία
των δημοσίων υπαλλήλων, που στη μεγάλη τους πλειοψηφία επιτελούν με εντιμότητα και συνέπεια τα καθήκοντά τους, ενώ ενισχύεται και η αποτελεσματικότητα της
δημόσιας διοίκησης».
Οπως υπογραμμίζει «είναι πλέον σαφές ότι συμπεριφορές και νοοτροπίες του παρελθόντος δεν γίνονται πια
αποδεκτές».

Σε αυτούς που απομακρύνθηκαν περιλαμβάνονται
περιπτώσεις υπαλλήλων που υπέπεσαν σε πολύ σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα ή διέπραξαν σοβαρά ποινικά αδικήματα και καταδικάστηκαν τελεσίδικα και αμετάκλητα, καθώς και περιπτώσεις υπαλλήλων που συστηματικά και αδικαιολόγητα απουσίαζαν επί μακρόν από
τις υπηρεσίες τους ή εξαπάτησαν το Δημόσιο, καθώς
κατά την πρόσληψη ή την υπηρεσιακή τους εξέλιξη
κατασκεύασαν πλαστούς τίτλους ή παραποίησαν τους
αληθινούς τους τίτλους σπουδών ή άλλα απαραίτητα για
το διορισμό τους πιστοποιητικά.

Ενεργοβόρος… ο οδοφωτισμός
της Αττικής
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Σ

Μελέτη ΕΜΠ για εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών

την πλειοψηφία των οδών της Αττικής η
ένταση φωτισμού είναι χαμηλότερη από
την ελάχιστη αποδεκτή, εντούτοις η συνολική ενέργεια που καταναλώνεται είναι εξαιρετικά
μεγάλη.
Αυτό προκύπτει από έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το οποίο εκπονεί ειδική Μελέτη για την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών στον οδοφωτισμό στην Αττικής , για λογαριασμό της Περιφέρειας
Αττικής.
Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικονόμηση
ενέργειας, ο βέλτιστος
φωτισμός στους δρόμους,
η μέγιστη οδική ασφάλεια,
η μεγάλη διάρκεια ζωής
των φαναριών, η μείωση
της αναγκαίας συντήρησης
και άρα η μείωση του σχετικού κόστους.
Συγκεκριμένα οι δυο
πλευρές έχουν υπογράψει
Προγραμματική Σύμβαση
με τίτλο «Έρευνα και καταγραφή μεθόδων για τη μείωση του κόστους ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο
της Περιφέρειας Αττικής».
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 246.000 Ευρώ και
καλύπτεται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.
Με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών οδοφωτισμού επιτυγχάνεται μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας που για κάθε μια οδό μπορεί να φτάσει στο
35% έως και 60%.
Η εκπόνηση της μελέτης έχει ήδη ξεκινήσει και
αναμένεται να ολοκληρωθεί το Νοέμβριο του
2014. Μέχρι σήμερα έχει γίνει η καταγραφή και
εισαγωγή των στοιχείων για κάθε φωτιστικό σε μία
βάση δεδομένων και η ανάπτυξη και εγκατάσταση
Διαδραστικού Ψηφιακού Χάρτη Απεικόνισης του
Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού.
Η καταγραφή αυτή αποτελεί πιλοτική εφαρμογή

και στόχος είναι να επεκταθεί σε όλο το οδικό
δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στην παραχώρηση της χρήσης του 13ου Γυμνασίου Αυλίζας από το
Δήμο Αχαρνών στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
για την μεταφορά του Α.Τ. Αχαρνών και επιπλέον στις
προσπάθειες του Συλλόγου, σχετικά με την αναζήτηση

ΜΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΓΚ: Ανάκληση
ελαστικών δικύκλων

Συμπεράσματα
Τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει μέχρι
σήμερα από τη συγκεκριμένη μελέτη:

Α) Η ελάχιστη ένταση φωτισμού στην πλειοψηφία των οδών είναι χαμηλότερη από την ελάχιστη
αποδεκτή.
Η ομοιομορφία
φωτισμού
της
πλειοψηφίας των
οδών είναι σχετικά
ικανοποιητική.
Β) Η συνολική
ενέργεια που καταναλώνεται ανέρχεται στο 1MW περίπου που κατά τους
μελετητές
του
ερευνητικού έργου
κρίνεται εξαιρετικά
μεγάλη.
Από τα αποτελέσματα της ειδικής
μελέτης στο σύνολό της, αναμένεται
να προκύψει η
τεχνολογία και τα
τεχνικά χαρακτηριστικά των φωτιστικών που θα πρέπει να τοποθετηθούν έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο
αποτέλεσμα κόστους/ οφέλους.
Με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας, οικονομικών
πόρων και μείωση της δαπάνης συντήρησης.
Αυτό γίνεται με την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων παλαιότερης τεχνολογίας με αποδοτικότερα σύγχρονα φωτιστικά σώματα, συμβάλλοντας στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης
και της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου.
Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσεται ένας πιο ελκυστικός, σύγχρονος και ασφαλής φωτισμός.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2
Περιφέρειας Αττικής,
φωτ ό
στο αίτημα του Συλλόγου για συνάντηση, η
οποία και πραγματοποιήθηκε την Τρίτη
02/09/2014.
Η κ. Υφυπουργός
ενημερώθηκε για τους
στόχους και σκοπούς
του Συλλόγου, τις
π ροτάσεις και τις
μέχρι τώρα ενέργειες
και συναντήσεις με όλους τους αρμόδιους φορείς και
Υπουργεία για την επίλυση του προβλήματος της εμπορίας των ναρκωτικών και της παραβατικότητας στο
Δήμο Αχαρνών.
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α π ό το ν Σύλ λογο

κονδυλίων προκειμένου
να επ ισκευαστεί το εν
λόγω κτίσμα, ώστε να γίνει
κατάλληλο προς χρήση.
Η κ. Χριστοφιλοπούλου,
δεδομένης της ευαισθησίας και της πολυετούς
παρουσίας και γνώσης
των μεγάλων προβλημάτων της περιοχής, δεσμεύτηκε για την παρακολούθηση των σχετικών διαδικασιών και για τις περαιτέρω ενέργειες με τα συναρμόδια υπουργεία, για τη μεταφορά του Α.Τ Αχαρνών στην
περιοχή της Αυλίζας, που θα αποτελέσει ένα σημαντικότατο βήμα και χτύπημα στο φαινόμενο της εγκληματικότητας και του εμπορίου ναρκωτικών, προσφέροντας
υπηρεσίες ασφάλειας και ευνομίας.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου
"Σύλλογος κατά της Εγκληματικότητας
και των Ναρκωτικών Δήμου Αχαρνών"

Εθελοντικό πρόγραμμα ανάκλησης ελαστικών
Continental για δίκυκλα, με διαστάσεις 120/70ZR 17
και 120/70R 17 εκτελεί η εταιρεία «Μοτοδυναμική
ΑΕΕ», επίσημη αποκλειστική διανομέας ελαστικών
για δίκυκλα της κατασκευάστριας εταιρείας ελαστικών
Continental σε Ελλάδα και Κύπρο, όπως ανακοίνωσε
η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τον κατασκευαστή,
ένας πολύ μικρός αριθμός από αυτά τα ελαστικά
έχουν παρουσιάσει αποκόλληση στο πέλμα και/ή στη
ζώνη, που μπορεί να οδηγήσει σε διαχωρισμό και
πιθανώς σε απώλεια της πίεσης του αέρα.
Η Continental δεν έχει λάβει κάποια αναφορά για
ατυχήματα ή τραυματισμούς που να σχετίζονται με
αυτήν την κατάσταση.
Τα ελαστικά Continental 120/70 ZR 17 & 120/70 R
17, τα οποία καλύπτονται από το πρόγραμμα, αφορούν πρώτες τοποθετήσεις σε δίκυκλα ή αλλαγές
μεταξύ των ετών 2007 και 2014.
Η εταιρεία διανομής καλεί όλους τους κατόχους να
ενημερωθούν αναλυτικά και αν χρειάζεται, να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Ελαστικών της εταιρείας (Διεύθυνση: Θέση Κύριλλος, 19300 Ασπρόπυργος), τηλ
210-6293514, αρμόδια: Αν. Καρανίκα ή με το Τεχνικό
Τμήμα, αρμόδιος Ν. Λάριος 210-62935951 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9:00 - 17:00), προκειμένου να
ενημερωθούν σχετικά.
Οι συγκεκριμένες αντικαταστάσεις ελαστικών υπάγονται στο καθεστώς εγγύησης και οι σχετικές δαπάνες
καλύπτονται πλήρως από τη Continental, χωρίς επιβάρυνση των ιδιοκτητών εφόσον πραγματοποιηθούν
έως τις 31.3.2015.

Α’ ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ)
ΕΛΜΕ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΖΕΦΥΡΙΟΥ - ΦΥΛΗΣ

‘’Ανακοίνωση για παράσταση διαμαρτυρίας
Οι ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ
καλούν σε παράσταση διαμαρτυρίας
στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής
(Τσόχα 15 – 17) την ΤΕΤΑΡΤΗ, 10/9/, 12.30μμ
Διεκδικούμε:
20 μαθητές στο τμήμα & 10 μαθητές
σε κατευθύνσεις κι εργαστήρια.
Μαζικοί διορισμοί και πλήρης προστασία
των δικαιωμάτων των αναπληρωτών.
Ορθολογική και δίκαιη κάλυψη των κενών
με βάση τις αποφάσεις του κλάδου.
Επαναφορά όλων των καταργημένων ειδικοτήτων
στα ΕΠΑΛ και των συναδέλφων σε διαθεσιμότητα.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ’’

Πριμ 240 εκατ. € σε 16.000 νέους
ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ
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Για την είσοδό τους στον αγροτικό κλάδο

Κ

ονδύλια συνολικού ύψους 240 εκατ.€ θα διατεθούν από το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για την είσοδο 16.000 νέων γεωργών στο
αγροτικό επάγγελμα, ενώ παράλληλα μέσα από τις ρυθμίσεις της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής προβλέπονται ειδικά μέτρα στήριξης των νέων γεωργών και κτηνοτρόφων για μια πενταετία.
Στις ρυθμίσεις αυτές αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος
Καρασμάνης, απευθύνοντας χαιρετισμό στην έναρξη του
21ου Συνεδρίου Νέων Αγροτών.
Παρουσιάζοντας τους κεντρικούς άξονες της νέας ΚΑΠ,
ο κ. Καρασμάνης τόνισε ότι σημείο αναφοράς στις αποφάσεις που περιλαμβάνονται στον Εθνικό Φάκελο είναι η
στήριξη των νέων αγροτών που «δεν μένει στα λόγια»
αλλά γίνεται πράξη μέσα από ουσιώδεις αλλαγές, όπως:
Η προσαύξηση κατά 25% της αξίας των δικαιωμάτων
ενίσχυσης για μια πενταετία για τους αγρότες ηλικίας
κάτω των 40 ετών.
Η δέσμευση του 2% των κονδυλίων του Εθνικού μας
Φακέλου για τους νέους αγρότες, που ισοδυναμεί με ένα
ποσό της τάξης των 240 εκατ.€ και είναι από τώρα «κλειδωμένο» για την είσοδο 16.000 νέων στο αγροτικό επάγγελμα μέσα στα επόμενα χρόνια. Ανέφερε ενδεικτικά
πως, με την τελευταία προκήρυξη εντάχθηκαν πάνω
από 11.000 και εντός του 2014 προγραμματίζεται η πληρωμή της α΄ δόσης από το πριμ πρώτης εγκατάστασης
που φτάνει μέχρι 20.000€.
Η πρόβλεψη -για πρώτη φορά σε Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης- ειδικής χρηματοδότησης για την ίδρυση
νέων και νεοφυών επιχειρήσεων, τα λεγόμενα start-ups
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Ειδικοί κώδωνες
ανακύκλωσης
γυαλιού

Σε κεντρικά σημεία
του Μενιδίου

του αγροδιατροφικού τομέα για τα οποία έχει εγκριθεί
προϋπολογισμός 72 εκατ.€.
Χρηματοδότηση ίδρυσης 2.100 νέων
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εκσυγχρονισμός
άλλων 4.500 μονάδων αγροτουρισμού

Η χρηματοδότηση ίδρυσης 2.100 νέων μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, καθώς και η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός
άλλων 4.500 επιχειρήσεων αγροτουρισμού, συνολικού
προϋπολογισμού 370 εκατ.€.
Η υλοποίηση 7.500 περίπου νέων σχεδίων βελτίωσης
αγροτικών εκμεταλλεύσεων, και η στήριξη της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων με 340 νέα επενδυτικά σχέδια
για την προσεχή 7ετία, συνολικού προϋπολογισμού 254
εκατ.€.
Πέραν αυτών οι νέοι αγρότες ωφελούνται και έμμεσα
από τις συνολικές αποφάσεις της ΚΑΠ, όπως για παράδειγμα με την αύξηση των ενισχύσεων που κατευθύνονται στον κτηνοτροφικό τομέα, στο 25% (όταν το υψηλότερο επίπεδο ενισχύσεων για την κτηνοτροφία δεν είχε
ξεπεράσει ποτέ το 19%).«Με τις παρεμβάσεις αυτές γίνεται ένα μεγάλο και ουσιαστικό βήμα για να αντιμετωπιστούν και να βρουν το δρόμο προς τη λύση τους, πολλά
από τα προβλήματα των νέων αγροτών», υπογράμμισε
στο χαιρετισμό του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Γιώργος Καρασμάνης, διαβεβαιώνοντας τους νέους
αγρότες στο 21ο Συνέδριό τους ότι «η στήριξη που θα
έχουν τη νέα προγραμματική περίοδο δεν είναι στα
λόγια, αλλά θα εμπλουτίζεται διαρκώς, και ανάλογα με τις
δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, με όσες παρεμβάσεις απαιτούνται, ώστε ο νέος αγρότης να απολαμβάνει την καταξίωση που του πρέπει και του αξίζει.»

Στην ενίσχυση του δικτύου ανακύκλωσης με
νέους κώδωνες για γυαλί, προέβη η Διεύθυνση
Καθαριότητας του Δήμου Αχαρνών, σε συνεργασία
με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης .
Πιο συγκεκριμένα, πριν μερικές βδομάδες τοποθετήθηκαν σε κεντρικά σημεία της πόλης και
κυρίως κοντά σε καταστήματα εστίασης σύγχρονοι
κώδωνες για την ανακύκλωση γυαλιού.
Εννοείται φυσικά ότι, εκτός από τις επιχειρήσεις,
οποιοσδήποτε δημότης μπορεί να αποθέτει τις
γυάλινες συσκευασίες του στους ανωτέρω κάδους
συλλογής.
Μέχρι πρόσφατα το γυαλί κατέληγε, στην καλύτερη περίπτωση, στον μπλε κάδο για ανακύκλωση ή
στα κοινά απορρίμματα, οπότε και χανόταν, παρότι που οι γυάλινες συσκευασίες, θεωρούνται από
τα σημαντικότερα υλικά ανακύκλωσης.
Με αυτήν την παρέμβαση ανοίγει ένας νέος
κύκλος στην προσπάθεια του δήμου για την προώθηση της ανακύκλωσης.

Κατεδαφίζονται π αράνομες π ινακίδες

Aπό την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Σ

την αφαίρεση παράνομων
π ινακίδων σε οδούς που
είναι της αρμοδιότητάς της
π ροχώρησε η Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που
έδωσε στη δημοσιότητα, ήδη έχουν
αφαιρεθεί 12 πυλώνες και 30 διαφημιστικά πλαίσια σε διάφορες περιοχές, εκ των οποίων ο ένας πυλώνας
και τα 9 διαφημιστικά πλαίσια βρισκόταν επί της Λεωφόρου Μαραθώνος, στην είσοδο της Αττικής οδού.

Έρχονται ακόμη 40
κατεδαφίσεις
παράνομων διαφημιστικών
πλαισίων σε περιοχές
της Αττικής,

Η κατεδάφισή τους εκκρεμούσε
από το 2010.

Οι παραπάνω πινακίδες παραβίαζαν βασικές διατάξεις του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ ), ενώ

αυτών η Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αττικής χρηματοδοτήθηκε με το
ποσό των 150.000 ευρώ.
Για τη διαχείριση των κονδυλίων
υπογράφηκαν
δύο
συμβάσεις
ύψους 80.000 ευρώ και 70.000
ευρώ.

η καθαίρεσή τους εκτός των άλλων
συντελεί στην αισθητική αναβάθμιση

των περιοχών.
Για την ολοκλήρωση των εργασιών

Η δεύτερη σύμβαση θα υλοποιηθεί
το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα με κατεδαφίσεις ακόμη 40 παράνομων διαφημιστικών πλαισίων και
πυλώνων σε περιοχές της Αττικής ,
έργο το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Οκτωβρίου.
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Δυνατό χειροκρότημα
απέσπασε η «Μαρία
Πενταγιώτισσα» του Μποστ

Στο θερινό σινεμά της Μάνδρας

Έ

να αλλιώτικο φθινοπωρινό βράδυ ήταν εκείνο
της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου 2014, στον
Θερινό κινηματογράφο «Άστρον» όπου οι
θεατές απόλαυσαν πραγματικά μια μοναδική κωμωδία
σε σκηνοθεσία του Γιάννη Μποσταντζόγλου με τους

Ιστορικό Και Λαογραφικό
Μουσείο Αχαρνών
Αλλαγή στη σύνθεση του Δ.Σ.

Όπως γνωρίζετε στο Δ.Σ. της ΙΛΕΑ εκπροσωπείται βάσει καταστατικού ο εκτάστοτε Δήμαρχος
Αχαρνών. Το Δ.Σ. της ΙΛΕΑ ευχαριστεί τον απελ

Θανάση Βισκαδουράκη, Δήμητρα Παπαδήμα, Κώστα
Φλωκατούλα, Περικλή Αλμπάνη, Πέτρο Πέτρου, Μάριο
Λεωνίδου, Κωνσταντίνο Πασσά, Γιώργο Ματαράγκα και
Πέτρο Ξεκούκη και φυσικά τον ίδιο τον σκηνοθέτη.
Το έργο παρουσιάσε την κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα της Ελλάδας τα τελευταία 50 χρόνια, με τη
ματιά και το προσωπικό χιούμορ του Μποστ, αποτυπωμένο χαρακτηριστικά
στα κείμενα του, γραμμένα σε ομοιοκατάληκτο
δεκαπ εντασύλλαβο,
αλλά και στα μοναδικά
σκίτσα με τις γνωστές
ανορθογραφίες
που
δημοσιεύονταν
στον
τύπο της εποχής του.

Η
ΜΑΡΙΑ
Η
ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΙΣΣΑ είναι
ένα δραματικό ειδύλλιο
και
ταυτόχρονα
μια
ξεκαρδιστική σουρεαλιστική κωμωδία, μία λαϊκή
όπερα.
Εξιστόρησε την ζωή της
Μαρίας, της κοπέλας,
της γυναίκας, της ερωμένης, της φεμινίστριας και
κυρίως της όμορφης
καθώς... «και στης Μαρίας την ποδιά σφάζονται παληκάρια...»
Μια μοναδική παράσταση που ταξίδεψε σε όλη την
Ελλάδα και την Κύπρο και καταχειροκροτήθηκε από το
κοινό του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, στην καρδιά της
πόλης.

θόντα Δήμαρχο Αχαρνών Σωτήρη Ντούρο, για
την πολύ εποικοδομητική συνεργασία που υπήρξε μεταξύ μας για τα τελευταία 3,5 χρόνια.
Το Δ.Σ της ΙΛΕΑ καλωσορίζει, το νέο Δήμαρχο
Αχαρνών Γιάννη Κασσαβό ως μέλος του Δ.Σ. μας
και εύχεται η συνεργασία μας μαζί του, να είναι
εξίσου εποικοδομητική για τα επόμενα 5 χρόνια.

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Το Θέατρο Αρχελάου υποδέχεται τους μικρούς του φίλους

Το θέατρο Αρχελάου σηκώνει αυλαία την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 για να υποδεχτεί
τους μικρούς του φίλους.
Θα πραγματοποιηθούν δωρεάν παραστάσεις οι οποίες θα «ταξιδέψουν» τους λιλιπούτιους θεατές στο μαγικό κόσμο του Μολυβένιου στρατιώτη, της Τοσοδούλας και τη γιαγιά της αταξίας!!!
Πληροφορίες για κρατήσεις στο τηλέφωνο 6937 638 644 και στο www.arxelaou-theatro.gr

Λέσχη Μοτοσυκλετιστών Μεγάρων

Έκκληση προς αθλητές να μην
χρησιμοποείται το Βουρκάρι
για προπονήσεις

Η ΛΕ. Μ. Μ. ( Λέσχη Μοτοσυκλετιστών Μεγάρων ) μετά από χρόνια συνεργασίας με τον
φορέα για την προστασία του υδροβιότοπου
Βουρκάρι Μεγάρων και με αφορμή την πρόσφατη
ανακήρυξη του υδροβιότοπου από την Περιφέρεια Αττικής ως Περιφερειακό Πάρκο, ένα γεγονός
πολύ σημαντικό για την προστασία της πανίδας,
αλλά και της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης της
περιοχής μας, θα παρακαλούσε τους αθλητές
αλλά και τους μοτοσυκλετιστές να μην χρησιμοποιούν την περιοχή ως χώρο προπόνησης, οι
οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν την περιοχή.
Είναι σημαντικό να προστατέψουμε τον υδροβιότοπο, αλλά και να τιμήσουμε τις προσπάθειες
κάποιων συμπολιτών μας ώστε ο υδροβιότοπος
να έχει αυτήν την αναγνώριση.

Τη στήριξη όλων των αρμόδιων
φορέων ζητεί ο ΑΣΔΑ

Για τα Σχέδια Ολοκληρωμένης
Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ)

Σ

ε επιστολή του σχετικά με τη διαβούλευση των
ΣΟΑΠ, ο πρόεδρος του ΑΣΔΑ , Ανδρέας Μποζίκας
αναφέρει τα εξής:

Αγαπητοί φίλοι και δημότες της Δυτικής Αθήνας,
Ως αποτέλεσμα των μακρόχρονων προσπαθειών και
συνεργασιών του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής
Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.), με σκοπό τη ανάδειξη μιας Ενιαίας
Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
για τη Δυτική Αθήνα, έρχεται η διαμόρφωση του Σχεδίου
Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (Σ.Ο.Α.Π.) Δυτικής Αθήνας.
Η υλοποίηση της στρατηγικής αυτής, πέρα από τη στήριξη και τη συμμετοχή όλων των αρμοδίων φορέων της
Κεντρικής Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, χρειάζεται
και τη δική σας συνδρομή σε γνώμες, απόψεις και παρατηρήσεις.
Πιστεύουμε ότι και με τη δική σας συνεισφορά, μπορούμε να αναπτύξουμε, να βελτιώσουμε και να αναβαθμίσουμε την πρότασή μας, προς όφελος της περιοχής
μας.
Σας περιμένουμε όλους, είτε ως μέλη συλλογικών
φορέων της περιοχής, είτε ως μεμονωμένους ενεργούς
πολίτες, να ανταποκριθείτε στο κάλεσμά μας. Είμαστε
βέβαιοι ότι με τον καθένα από εσάς, μοιραζόμαστε το
όραμα για μια Δυτική Αθήνα, απαλλαγμένη από το διαιωνιζόμενο φορτίο της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και
οικονομικής υποβάθμισης.
Η διαβούλευση, μέσα από την ιστοσελίδα του ΑΣΔΑ, θα
διαρκέσει από έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2014.

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΦΥΛΗΣ

Δράσεις για την
καταπολέμηση της ανεργίας
•

Ο Σύλλογος Νέων Φυλής, στην προσπάθειά του να
αναλάβει πρωτοβουλίες για την απασχόληση νέων
ανέργων αποφάσισε τη συνεργασία του με το Ινστιτούτο
Κατάρτισης και συμβουλευτικής ''ΔΙΑΔΡΑΣΗ'' για τα νέα
προγράμματα ''Voucher'' (επαγγελματική κατάρτιση και
εργασία).
Τα προγράμματα είναι τα εξής:
Voucher 25-29 (1985 έως 1989)
• Γενικού γνωστικού επιπέδου
• 30.000 ωφελούμενοι πανελλαδικά (12.000 ΑΕΙ-ΤΕΙ,
18.000 υποχρεωτικής εκπαίδευσης)
• Κατάρτιση 80 ωρών
• Πρακτική 450 ωρών
• Αμοιβές, 2.550 ευρώ για αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ, 2.280
ευρώ για αποφοίτους υποχρεωτικής
εκπαίδευσης.

• Κατάθεση αιτήσεων έως 12 Σεπτεμβρίου 2014
Voucher 18-24(1990 έως 1996)
• Γενικού γνωστικού επιπέδου
• 12.000ωφελούμενοι πανελλαδικά(3.000 ΑΕΙ-ΤΕΙ,
9.000 υποχρεωτικής εκπαίδευσης)
• Κατάρτιση 80 ωρών για αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ
• Κατάρτιση 120 ωρών για αποφοίτους υποχρεωτικής
εκπαίδευσης
• Πρακτική 420 ωρών για αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ

Εκπαιδευτές σε 150 ειδικότητες στα ΙΕΚ

Ω

- Θα προσλάβει το Ιδρυμα Νεολαίας και μιά Βίου Μάθησης

ρομίσθιους εκπαιδευτές για τα δημόσια ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης και τα δημόσια ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης ειδικής αγωγής θα προσλάβει το Ιδρυμα Νεολαίας και μιά
Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης του
χειμερινού εξαμήνου 2014 και του εαρινού εξαμήνου 2015 σε 150 περίπου
ειδικότητες.
Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές, θα
παράσχουν αρχική κατάρτιση με τη διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μεικτών), για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα ΔΙΕΚ. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες καθώς
και οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στον δημόσιο
τομέα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν, μεταξύ άλλων, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών.
Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν υποψηφιότητα σε όλα τα ΙΕΚ της Δ/νσης μιά Βίου Μάθησης.
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
http://applications.inedivim.gr.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2131314540, 2131314541 και 2131314543 ή στο email: helpdesk-diek@inedivim.gr.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

Εκλογή νέας Οικονομικής Επιτροπής
Εξελέγησαν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της
νέας Οικονομικής Επιτροπής στο πλαίσιο της 17ης
Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο
συνεχίστηκε σήμερα.
Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ψηφοφορίας, στην οποία μετείχαν όλες οι παρατάξεις, η σύνθεση της νέας Οικονομικής Επιτροπής διαμορφώθηκε
ως εξής:

Τακτικά Μέλη:
Αθανασιάδης Παναγιώτης («ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ»)
Αλεξίου Αθανάσιος («ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ»)
Μπαλάφας Γεώργιος («ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ»)
Σαπουνά Αγγελική («ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ»)
Στεργίου Ιωάννα («ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ»)
Τζίβα Αιμιλία («ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ»)
Καράμπελας Κωνσταντίνος («ΑΤΤΙΚΗ»)
Κορομάντζος Βασίλειος («180Ο Η ΑΤΤΙΚΗ ΑΛΛΑΖΕΙ
ΠΡΟΣΩΠΟ)
Μπαλού Αλεξάνδρα
(«ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ»)
Μοίρας Ιωάννης («ΑΤΤΙΚΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ ΣΤΟ
ΑΥΡΙΟ - ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ»)
Αναπληρωματικά μέλη:
Δημάκος Δημήτριος («ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ»)
Λάσκαρη-Κρασοπούλου
Βασιλική
(«ΔΥΝΑΜΗ
ΖΩΗΣ»)
Λεβέντη Αγγελική («ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ»)
Νερούτσου Μαρία («ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ»)

Tασούλη-Γεωργιάδου Ελισσάβετ («ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ»)
Τσούπρα Ιωάννα («ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ»)
Μεθυμάκη Άννα («ΑΤΤΙΚΗ»)
Ευαγγελίου Παρασκευάς («180Ο Η ΑΤΤΙΚΗ ΑΛΛΑΖΕΙ
ΠΡΟΣΩΠΟ)
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης («ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ»)
Δανάκος Χριστόφορος («ΑΤΤΙΚΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ ΣΤΟ
ΑΥΡΙΟ - ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ»)
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα ο κ.
Γιώργος Κουμουτσάκος και η κ. Μαρία Γιαννακάκη.

• Πρακτική 380 ωρώνγια αποφοίτους υποχρεωτικής
εκπαίδευσης
• Αμοιβές, 2.550 ευρώ για αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ, 2.280
ευρώ για αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Voucher 18-29(1985 έως 1996)
• Τουριστικού γνωστικού επιπέδου
Για περισσότερες πληροφορίες και συμπλήρωση αιτήσεων επικοινωνήστε στο 6979387914.
Απαραίτητη η κάρτα ανεργίας OΑΕΔ.

Εκπαιδευτικό
πρόγραμμα για
τις Πρώτες Βοήθειες

Σε μαθητές και εκπαιδευτικούς
της Δυτικής Αττικής

Η

Ένωση Νοσηλευτών, -τριών Ελλάδος
(Ε.Ν.Ε.-Ν.Π.Δ.Δ) σε συνεργασία με τη
Δ/νση Π.Ε. Δυτικής Αττικής, δια μέσου της
Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας, υλοποιεί πρόγραμμα
Αγωγής Υγείας και εκπαίδευσης στις Πρώτες
βοήθειες (Έγκριση: αρ. πρωτ. 105676/Γ7 της 8-72014 του Υ.ΠΑΙ.Θ.)
Σκοπός του προγράμματος
είναι η ενημέρωση των
μαθητών και των κηδεμόνων τους, αλλά
και των εκπαιδ ε υ τ ι κ ών
πάνω
στις
βασικές αρχές
της Αγωγής
Υγείας και η εκπαίδευσή τους στην παροχή
Πρώτων Βοηθειών.
Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε τμήματα μαθητών της Ε ́ και ΣΤ ́ τάξης και η εκπαίδευση στις
Πρώτες Βοήθειες θα απευθύνεται στους γονείς
τους και τους εκπ/κούς της σχολικής μονάδας που
ανήκουν. Η παρέμβαση θα γίνει απόομάδες επαγγελματιών υγείας (Ιατροί, Νοσηλευτές κ.λ.π.) και
θα είναι διάρκειας περίπ ου 4ων ωρών.
Το πρόγραμμα είναι προαιρετικό και δωρεάν για
τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και θα
πραγματοποιηθείχωρίς να παρακωλύεται η εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος, μετά από
συνεννόηση με τους Δ/ντές των σχολικών
μονάδων, ενώ για τη συμμετοχή των μαθητών
απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και
κηδεμόνων αυτών. Επισημαίνεται, επίσης, ότι
κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή οποιουδήπ οτε
υλικού, η οποία αφοράέμμεση ήάμεση διαφήμιση.
Οι σχολικές μονάδες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη δράση, παρακαλούνται να
αποστείλουν ηλεκτρονικάτο αίτημάτους στο :
agygeias@dipe-dytik.att.sch.gr
Πληροφορίες: Σταματοπούλου Γεωργίτσα,
Υπεύθ. Αγωγής Υγείας – τηλ.:
210-5560815 και 6937204236
Ο Δ/ντής Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Αττικής
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &
Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ασπρόπυργος 9 / 9 /2014
Αριθμ. πρωτ.: 1069
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου,
λαμβάνοντας υπόψη του:

Τις δ/ξεις των άρθρων 103 &
209 του Ν.3463/2006
Τις Δ/ξεις του άρθρου 3 παρ.
10 και 23 παρ. 4,5 & 6 της υπ.
αριθμ. 11389/93 απόφαση του
Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του
Ν. 3852/2010
Τον τρέχοντα προϋπολογισμό
του Δήμου.
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την:

« Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ για το έργο
ομβρίων
΄΄Αποπεράτωση
υδάτων κυρίου ιστού & περιοχών
Αθιγγάνων
Δήμου
Ασπροπύργου », προϋπ.

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014
Δαπάνης
45.460,80 € ,
συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 23 % με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
Δημοτικό
Κατάστημα
στο
Ασπροπύργου που βρίσκεται
στη Λ. Δημοκρατίας 18, στις 15
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ. με
ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών την 10:00
π.μ.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό , υποβάλλεται μαζί με την
προσφορά Εγγυητική συμμετοχής για το ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς
το Φ.Π.Α. 23 % ,ήτοι 1.848,00
€ .

Για πληροφορίες ως προς τα
δικαιολογητικά συμμετοχής και
τους όρους της διακήρυξης , οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Δήμο , καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες ( τηλ.: 213.2006418
και 2132006414 ) από το
γραφείο
του
αρμόδιο
( Α Γ Γ Ε Λ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ
ΚΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΑΡΚΑΔΑ ΕΦΗ))
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &
Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
9 / 9 /2014
Ασπρόπυργος
Αριθμ. πρωτ.: 1071
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου,
λαμβάνοντας υπόψη του:

Τις δ/ξεις των άρθρων 103 &
209 του Ν.3463/2006
Τις Δ/ξεις του άρθρου 3 παρ. 10
και 23 παρ. 4,5 & 6 της υπ.
αριθμ. 11389/93 απόφαση του
Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν.
3852/2010
Τον τρέχοντα προϋπολογισμό
του Δήμου.
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την:

ΣΙΔΗΡΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
για το έργο ΄΄Αποπεράτωση
ομβρίων υδάτων κυρίου ιστού
& περιοχών Αθιγγάνων Δήμου

Ασπροπύργου », προϋπ.
Δαπάνης 25.277,30 € , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %
με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
στο Δημοτικό Κατάστημα Ασπροπύργου που βρίσκεται στη Λ.
Δημοκρατίας 18, στις 15
ημέρα
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. με
ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών την 11:00
π.μ.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό , υποβάλλεται μαζί με την
προσφορά Εγγυητική συμμετοχής για το ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το
Φ.Π.Α. 23 % ,ήτοι 1.025,55 € .

Για πληροφορίες ως προς τα
δικαιολογητικά συμμετοχής και
τους όρους της διακήρυξης , οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Δήμο , καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες ( τηλ.: 213.2006418
και 2132006414 ) από το αρμόγραφείο
του
διο
( Α Γ Γ Ε Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΚΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΑΡΚΑΔΑ ΕΦΗ))
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς

Τ

Εντατικοποιούνται τα μέτρα επιτήρησης σε σχολικά συγκροτήματα

ο Αρχηγείο της Ελληνικής
Αστυνομίας, εν όψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς,
έχει καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο
σχεδιασμό, που περιλαμβάνει τη λήψη
αυξημένων μέτρων αστυνόμευσης και
επιτήρησης, με στόχο την ασφάλεια
των σχολικών συγκροτημάτων και την
προστασία της μαθητικής κοινότητας.
Στο πλαίσιο αυτό έχουν δοθεί σε όλες
τις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες
της χώρας ειδικότερες εντολές και οδηγίες, που αποσκοπούν κυρίως :
στη συνεχή και ουσιαστική επιτήρηση των σχολικών συγκροτημάτων ή
μεμονωμένων σχολείων, όλο το
24ωρο και κυρίως κατά τις νυκτερινές
ώρες καθώς και τις ημέρες που δεν
λειτουργούν, για την πρόληψη και
αποτροπή κάθε έκνομης ενέργειας,
μέσω πεζών και εποχούμενων περιπολιών Τάξης, Άμεσης Δράσης και
Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ).
στη δραστηριοποίηση συνεργείων
αστυνομικών ελέγχων σε σημεία και
περιοχές πλησίον σχολικών συγκροτημάτων, για τη διενέργεια συστηματικών ελέγχων – προσαγωγών υπόπτων ατόμων και οχημάτων,
στη διενέργεια εντατικών ελέγχων
στα κυλικεία των σχολείων και αυστηρή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σε κάθε περίπτωση, εστιάζοντας
στις παραβάσεις που σχετίζονται με τη
νομιμότητα λειτουργίας τους, την
πώληση των προβλεπόμενων από τη
νομοθεσία ειδών, την ύπαρξη βιβλια-

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
«ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ»
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ρίων υγείας κ.λπ., για την προστασία
της υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, στην πραγματοποίηση ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος που λειτουργούν πλησίον ή πέριξ των σχολείων (καφετέριες, μπαρ, αναψυκτήρια, internet cafe
κ.ά.), καθώς επίσης σε καντίνες ή πλανόδιους μικροπωλητές, που βρίσκονται ή δραστηριοποιούνται κοντά σε
αυτά,
στη διενέργεια ανάλογων ελέγχων σε
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε τόπους προορισμού σχολικών εκδρομών, δίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη βεβαίωση
παραβάσεων που αφορούν την είσοδο και παραμονή σε αυτά, καθώς επίσης και την κατανάλωση αλκοόλ από
τους μαθητές,

στον αυστηρό έλεγχο των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών επιχειρήσεων στους ανωτέρω προορισμούς, με σκοπό την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους
μαθητές και εξασφάλιση συνθηκών
ασφαλούς διαμονής τους,
στην επιτήρηση πλατειών, αθλητικών εγκαταστάσεων, πάρκων κ.λπ.
χώρων, όπου κινούνται μαθητές, για
την προστασία τους με την πραγματοποίηση προληπτικών ελέγχων υπόπτων ατόμων.
Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, εφαρμόζοντας τη δέσμη των
μέτρων αυτών, επιδιώκει την παροχή
των απαιτούμενων συνθηκών ασφάλειας, που είναι απαραίτητες για την
απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία
των σχολείων της χώρας μας.

Σου γνωστοποιούμε ότι τα σωματεία α)
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ «ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» και β) «ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ήδη συνενώθηκαν σε ένα
σωματείο με την επωνυμία
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ «ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» δυνάμει
της με αριθμό 4/2014 διαταγής του Ειρηνοδικείου
Ελευσίνας. Η προσωρινά διοικούσα επιτροπή του
προελθόντος από την συγχώνευση σωματείου καλεί
όλα τα μέλη του νέου σωματείου που απαρτίζονται
από τα μέλη των πρώην δύο συλλόγων την Τετάρτη
17η Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 6.00’ μ.μ. στο γραφείο
του ομίλου οδός Ωκεανίδων μαρίνα Καλυμπακίου για
να εκλέξουν την νέα Διοίκηση του σωματείου.
Οι κάλπες ψηφοφορίας θα ανοίξουν στις 18.00 και θα
κλείσουν στις 21.30.
Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο
Δ.Σ. ή για την εξελεγκτική επιτροπή πρέπει να καταθέσουν εγγράφως την αίτηση για την συμμετοχή τους
το αργότερο μέχρι την 13η Σεπτεμβρίου 2014 στο γραφείο του συλλόγου.
Αιτήσεις θα υπάρχουν στο γραφείο του συλλόγου
Τηλ. Γραφείου 2105562021
Τηλ. Χρηστοφή Μελέτη 6992987526
Ελευσίνα 5η Σεπτεμβρίου 2014
Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΛΙΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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Στις αρχές Οκτωβρίου κρίνεται
η συνταγματικότητα της
αξιολόγησης στους Δήμους

Τ

ο Συμβούλιο της Επικρατείας όρισε δικάσιμο,
αναφορικά με την προσφυγή που είχε καταθέσει
η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., ζητώντας να κριθούν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του Ν.4250/2014 και να ακυρωθούν,
καθώς, «αφενός παραβιάζουν την αρχή της αξιοκρατίας και της ισότητας των υπαλλήλων του Δημοσίου και
αφετέρου δεν μπορούν να έχουν εφαρμογή στους
εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού».
Η προσφυγή θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 9.30 το πρωί.
«Αποτελεί την αντίδραση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην
προσπάθεια της Κυβέρνησης και του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να επεκτείνουν μέσω μιας απλής Εγκυκλίου
τις διατάξεις του Ν.4250/2014, να εισάγουν την «αξιολόγηση» και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και εν τέλει
(αυτός είναι ο πραγματικός στόχος) να δημιουργήσουν
δεξαμενές διαθεσίμων προς απόλυση εργαζομένων»
τονίζεται στην ανακοίνωση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Σημειώνεται, πως η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει αποστείλει
Εξώδικη Διαμαρτυρία προς τα αρμόδια Υπουργεία
Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης και
Εσωτερικών, καλώντας τις ηγεσίες τους να προχωρήσουν άμεσα στην έκδοση εγκυκλίου, που θα αποκαθιστά τη νομιμότητα, διευκρινίζοντας, πως οι διατάξεις
του Ν.4250/2014 ουδεμίας εφαρμογής μπορούν να
τύχουν στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού.

ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ι.Ε.Κ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1.Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
(Πολυμέσα/ Web designer - developper/video games)
2.Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
3.Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
4.Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
στον Τομέα της Ναυτιλίας

AΝΕΛΑΒΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Η νέα ηγεσία του Εθνικού
Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Τ

α καθήκοντά τους ανέλαβαν χθες, ο νέος
πρόεδρος και το νέο διοικητικό συμβούλιο
του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης, παρουσία της υφυπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Εύης Χριστοφιλοπούλου.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, νέος Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ είναι ο oμότιμος Καθηγητής Ιωάννης Χρυσουλάκης. To νέο Δ.Σ. απαρτίζουν
οι: Ιωάννης Σπηλιωτόπουλος, Νικόλαος Λένος, Μιχάλης Χρηστάκης, Παρασκευάς – Παναγιώτης Βεντήρης,
Γεώργιος Δακής, Βλάσσης Σιώμος, Κωνσταντίνα
Καραγιάννη, Θεμιστοκλής Μπαλασόπουλος.
Θέση μέλους στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατέχουν
επίσης οι Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του
ΕΚΔΔΑ καθώς και ο υπεύθυνος συντονιστής της
Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του ΕΚΔΔΑ.
Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι, η επιλογή του νέου
Προέδρου του ΕΚΔΔΑ, έγινε για πρώτη φορά με αντικειμενικό τρόπο και με δομημένες διαδικασίες, με την

5.Τεχνικός Κομμωτικής τέχνης

6.Τεχνικός Αισθητικής τέχνης & Μακιγιάζ
Δ Ω ΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΩΣ
10-09-2014

ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
HYPERLINK http://www.gsae.edu.gr
E-Mail: mail@iek-mandr.att.sch.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6945391345
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εμπλοκή του ΑΣΕΠ σε όλα τα στάδια, σε αντίθεση με
τη μέχρι σήμερα διαδικασία πολιτικών διορισμών από
τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες.
Στο χαιρετισμό που απήυθηνε η κα Χριστοφιλοπούλου τόνισε ότι: «Το ΕΚΔΔΑ, ένας από τους πιο σημαντικούς δημόσιους φορείς ποιότητας και ουσιαστικού
έργου, περνά σε νέα εποχή, αναλαμβάνοντας επιτελικό ρόλο στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του δημοσίου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και
των επιχειρήσεων.
Συνεχίζοντας τις καλές πρακτικές, το ΕΚΔΔΑ καλείται
να αναπτύξει περισσότερο την εξωστρέφειά του, με
διεθνείς συνεργασίες και να ανοιχτεί στην κοινωνία με
διάθεση των δεδομένων και του εκπαιδευτικού υλικού
του.
Η εφαρμογή των παραπάνω γίνεται ακόμη πιο επιτακτική, δεδομένου ότι το ΕΚΔΔΑ αποτελεί τον εκτελεστικό βραχίονα του ΥΔΜΗΔ τόσο για την εκπαίδευση,
την αξιολόγηση και τη διαχείριση του ανθρώπινου
δυναμικού του δημοσίου, όσο και για την προώθηση
της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον απερχόμενο Πρόεδρο
και το Δ.Σ. για την ουσιαστική συνεργασία που είχαμε
και να ευχηθώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο νέο
Πρόεδρο και το Δ.Σ.».
Βέλτιστες πρακτικές με τα πλέον προηγμένα
συστήματα Δημόσιας Διοίκησης

Ο νέος Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, Ομότιμος Καθηγητής,
Ιωάννης Χρυσουλάκης, ο οποίος έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εθνικού
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, στην ομιλία του τόνισε
ότι: «Η εξαίρετη και διαφανής διαδικασία ανάδειξης του
Προέδρου του ΕΚΔΔΑ, θα αποτελέσει πιλότο για το
μέλλον για ανάλογες διαδικασίες που θα πραγματοποιήσει πλέον το ΕΚΔΔΑ. Το ΕΚΔΔΑ από σήμερα
μπαίνει στη νέα σύγχρονη εποχή αντλώντας τις βέλτιστες πρακτικές των πλέον προηγμένων Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης, τις οποίες και θα διδάξει στα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το ΕΚΔΔΑ θα αποτελέσει τον άξονα για την εθνική
πολιτική Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ως Εθνικό
Κέντρο Διακυβέρνησης. Τέλος η διεθνοποίησή του
ξεκινά από αύριο».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη προπονήσεων της σχολής
στις 15 Σεπτεμβρίου

Η διεύθυνση της σχολής μας σας ενημερώνει ότι λόγω των
συνεχόμενων και καθημερινών νέων εγγραφών και με στόχο να
οργανωθούν όσο καλύτερα γίνεται τα νέα τμήματα της σχολής,
η έναρξη των προπονήσεων θα γίνει
την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου!!!
Την Παρασκευή 12 Σεπτέμβρη στις
19:30 θα πραγματοποιηθει συνάντηση
γονέων στην οποία θα ενημερωθούν οι
γονείς για το πρόγραμμα των προπονήσεων και θα γίνει η πρώτη γνωριμία με
τους προπονητές και το προσωπικό 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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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Ελευσίνας βοήθησε
στην επάνδρωση τριών σταθμών ανεφοδιασμού για
τον αγώνα 1ος Φειδιπ π ίδειος Δρόμος 245 χλμ.Οι
σταθμοί είχαν τοποθετηθεί: ο π ρώτος μπ ροστά στον
Αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας,ο δεύτερος στην
παλαιά εθνική οδό Αθηνών -Κορίνθου έξω απ ό τις
αποθήκες του Βεϊνόγλου και ο τρίτος στο Νεράκι έξω
απ ό την ψαροταβέρνα "Φωτίου".
Ο σύλλογος θέλει να ευχαριστήσει όλους τους
φίλους συναθλητές και μέλη του Συλλόγου και τον
Δήμο της Ελευσίνας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και π ρόσφεραν απ λόχερα τον χρόνο τους και τις
υπ ηρεσίες τους στους αθλητές.
Τα μέλη που βοήθησαν ήταν τα εξής: Μίχας Αθανάσιος, Παπ αδάκης Κωνσταντίνος, Σπ ηλιόπ ουλος
Παναγιώτης, Φύτου Αλεξάνδρα, Σαΐτης Παναγιώτης,
Τάσιος Γεώργιος, Ταντσοπούλου Ελευθερία,Καμπάνης Γαβριήλ, Παπακωνσταντίνου Αθανάσιος, Θεολόγου Ελένη, Λίγγου Ειρήνη, Γεώργας Σωκράτης,
Μποκολίνης Γεώργιος, Κουτιού Βασιλική, Μπ όκος
Απ όστολος.

ΟΚΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Αγιασμός
για την έναρξη της νέας χρονιάς

Σήμερα στις 7:30
μ.μ. θα πραγματοποιηθεί αγιασμός
για την έναρξη της
νέας αγωνιστικής
χρονιάς, στο 2ο
κλειστό Γυμναστήριο
Ελευσίνας
(Γούβα).
Στον αγιασμό θα είναι παρόντα όλα τα τμήματα της ομάδας, οι προπονητές και φυσικά
όσοι γονείς και φίλοι της ομάδας επιθυμούν να
παρευρίσκονται στο επίσημο ξεκίνημά για τη
νέα χρονιά.

ΕΠΣΔΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (1η φάση)

ΔΟΞΑ Ν Ε Ο Κ Τ Ι Σ ΤΩ Ν
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ανακοινώθηκε απο
την γραμματεία της
ΕΠΣΔΑ το αγωνιστικό πρόγραμμα
κυπέλλου της 1ης
φάσης. Αναλυτικά
τα γήπεδα και η
ώρα έναρξης των
αγώνων.

ΣΑΒΒΑΤΟ(17:00)
Κ Ρ Ι Ο Σ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Θ ΡΑ Σ Υ Β Ο ΥΛ Ο Σ
ΦΥΛΗΣ
Π Α Ρ Α Λ Ι Α Σ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Η Ρ Α Κ Λ Η Σ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΗΠΕΔΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ
ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ - ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-

ΚΥΡΙΑΚΗ(11:00)
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
(17:00)
Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Ε Λ Π Ι Δ Α
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΛΑΜΠΕΡΗ
ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
Π Α Ρ Α Λ Ι Α Σ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2004
ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ Ν Ε Ο Κ Τ Ι Σ ΤΩ Ν
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Η κλήρωση της Φούτμπολ Λιγκ

Πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Τιτάνια» η κλήρωση της φούτμπόλ λίγκ σεζόν 2014-15.
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε
δύο ομίλους, οι οποίοι θα έχουν
τελικά από 13 ομάδες (θα υπάρχει
και ένα ρεπό ανά αγωνιστική). Αναλυτικά στον 1ο (νότιο) όμιλο συμμετέχουν οι: ΑΕΚ, Άλιμος, Απόλλων
Σμύρνης, Αχαρναϊκός, Επισκοπή,
Ερμιονίδα, Ηρακλής Ψαχνών, Καλλιθέα, Παναιγιάλειος, Παναχαϊκή,
Πανηλειακός, Φωστήρας, Χανιά.
Και στο 2ο (βόρειο) όμιλο οι:
Αγροτικός Αστέρας, ΑΕΛ, Αιγινιακός, Αναγέννηση Καρδίτσας, Απόλλων Καλαμαριάς, Εθνικός Γαζώρου, Ζάκυνθος, Ηρακλής, Λαμία,
Ολυμπιακός Βόλου, Πιερικός, Τίρναβος, Φωκικός.
Όπως είναι γνωστό, την άνοδο
στη Σούπερ Λίγκα θα πάρουν δύο
ομάδες, οι οποίες θα προκύψουν
από τα πλέι οφ (οι τρεις πρώτοι
κάθε ομίλου θα κάνουν μετά το
πέρας της κανονικής περιόδου ένα
μίνι πρωτάθλημα).
Από εκεί και πέρα, θα υποβιβαστούν από κάθε όμιλο έξι ομάδες,

οι τρεις τελευταίες
απ ευθείας και οι άλλες
τρεις θέσεις θα προκύψουν
από πλέι άουτ, στα οποία θα
μετέχουν οι ομάδες που θα
καταλάβουν από την 5η έως
και την 10η θέση. Αυτοί οι
αγώνες θα γίνουν ξεχωριστά
ανά όμιλο. Έτσι το πρωτάθλημα θα αποκτήσει πολύ
μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αφού η
μόνη αδιάφορη ομάδα θα είναι αυτή
που θα τερματίσει στην 4η θέση
στην κανονική διάρκεια της σεζόν.
Να σημειωθεί ότι η πρεμιέρα της
Β’ Εθνικής γίνεται το Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου (27-28/9).
Η αίθουσα, ήταν γεμάτη με
εκπρόσωποι από τις περισσότερες
ομάδες.

ΠΑΡΑΒΡΕΘΗΚΑΝ ΟΙ:
Η γενική γραμματέας Αθλητισμού
Κυριακή Γιαννακίδου.
Ο αναπληρωτής πρόεδρος της
Σούπερ Λίγκας Στράτος Σωπήλης,
ο πρόεδρος της Παναχαϊκής και
ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας.
Απο την ΕΠΣΔΑ ο πρόεδρος

Μιχάλης Τζανόπουλος, απο την
ΕΠΣΑ Παναγιώτης Δημητρίου
Χαιρετισμό απεύθυνε ο πρόεδρος της Ένωσης Β' Εθνικής Σπύρος Καλογιάννης.
Απο τον ΠΣΑΤ αντιπ ρόεδρος
Αντώνης Αντωνόπουλος.
Απο τον ΠΣΑΠ ο Στέλιος Πούλιος
κ.α.

1η αγωνιστική
Ηρακλής Ψαχνών - Καλλιθέα
Άλιμος - Πανηλειακός
Επισκοπή - Αχαρναϊκός
Παναιγιάλειος - ΑΕΚ
Ερμιονίδα - Χανιά
Απόλλων Σμύρνης - Φωστήρας
Ρεπό: Παναχαϊκή
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Σε μία σημαντική μεταγραφή
προχώρησε ο Αστέρας Μαγούλας ο οποίος απέκτησε μέχρι το
τέλος της σεζόν τον Στέλιο
Ανδριανόπουλο.
Την επιθετική του γραμμή ενίσχυσε σημαντικά ο Αστέρας
Μαγούλας στην προσπάθειά
του που θα κάνει στον 3ο όμιλο
της Γ’ Εθνικής. Αυτό γιατί προχώρησε στην απόκτηση του
Στέλιου Ανδριανόπουλου, ο
οποίος είχε μείνει ελεύθερος
από τον Περαμαϊκό στο τέλος
της προηγούμενης σεζόν.
Ο 25χρονος επιθετικός υπέγραψε για ένα χρόνο, καθώς τα
βρήκε άμεσα με την ομάδα της
Μαγούλας και μπορεί να προσθέσει αρκετά με την εμπειρία
που κατέχει από την κατηγορία.
Στο παρελθόν, αγωνίστηκε με
επιτυχία σε Εθνικό Πειραιά, Αίαντα Σαλαμίνας και Περαμαϊκό.
***Ο Στέλιος Ανδριανόπουλος,
είναι εγγονός του αδελφού του

Λεωνίδα Ανδριανόπουλου,
Στέλιου και ο μοναδικός από
τους απογόνους της θρυλικής
οικογένειας, του Ολυμπιακού
Πειραιά.
***Ο Αστέρας έκλεισε και τον
26χρονο επιτελικό μέσο Εμρά
Χαφους O γεννημένος την 28η
Μαϊου του 1988 αγωνίζεται στη
μεσαία γραμμή και την
ποδοσφαιρική του καριέρα
στην Ελλάδα την ξεκίνησε

από την Δόξα Πλατανιά, που
τη σεζόν εκείνη αγωνιζόταν στο
πρωτάθλημα της Δ' Εθνικής .

Στην εν λόγω ομάδα έμεινε για
πέντε χρόνια αλλά παρέμεινε
στην Κρήτη φορώντας την της
Επισκοπής και του ΑΟ Χανιά,
Βελούχι, και εν συνεχεία αγωνίστηκε για τον Ήφαιστο Περιστερίου, Ιωνικό Νικαίας και τον
Αχαρναϊκό.

Παράταση στις άδειες των γηπέδων μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου
Κανονικά όλα τα πρωταθλήματα * Έδωσε τη λύση
ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός

Το μεγάλο αγκάθι με τις άδειες καταλληλότητας των γηπέδων και γενικότερα όλων των αθλητικών
χώρων και εγκαταστάσεων ξεπεράστηκε.
Ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός υπέγραψε την παράταση καταλληλότητας σε όλες τις
εγκαταστάσεις ανά την επικράτεια, η οποία είχε λήξει από τις 31 Αυγούστου, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να τιναχθούν στον αέρα όλα τα πρωταθλήματα (στο ποδόσφαιρο από τη Σούπερ Λίγκα μέχρι
τη Γ’ Εθνική και τα τοπικά).
Μάλιστα, η νέα παράταση θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια απ’ ό,τι συνήθως και δεν θα είναι μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 2014, αλλά θα διαρκέσει έως τις αρχές Φεβρουαρίου 2015. Συγκεκριμένα, το πιθανότερο
είναι να λήγει στις 8/2/2015, αφού θα συμπεριλαμβάνεται στις διατάξεις περί αυθαιρέτων.
Να σημειωθεί ότι ο Ανδριανός θα ζητά κάθε μήνα από τους δήμους και τις νομαρχίες μια έκθεση προόδου για τις οικείες αθλητικές εγκαταστάσεις…

Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΤΟΥ
ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ των
παλαιμάχων ποδοσφαιριστών της Νέας
Περάμου.
Πρόεδρος: Χατζησίμος Μιχαήλ,
Αντιπροεδρος Μωραιτης Εμμανουηλ
Γεν. Γραμματεας: Στραιτούρης Ιωάννης
Ταμιας: Σκόδρας Χρήστος
Εφορος ποδ τμηματος: Αντωνίου Γεώργιος
ΜΕΛΗ: Δόβρης Δημητριος, Ρόκκας Ιωάννης, Μαυροειδής Θέμης.....
Προπονητής στην ομάδα ο παλαίμαχος
άσσος του Αστέρα Μαγούλας και πρώην
πρόεδρος της ΠΑΕ Αντώνης Ρόκκας....
***Η διοίκηση και οι ποδοσφαιριστές του
Αστέρα, εύχονται ολόψυχα σε όλες τις ομάδες Βετεράνων Αθήνας και Πειραιά,καλή
αγωνιστική χρονιά με υγεία για όλους και τις
οικογένειές τους...
***Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο των Βετεράνων ποδοσφαιριστών Πειραιά κ.Σιδηρόπουλο Νικόλαο για την τιμή να μας εντάξει στο
δυναμικό της ένωσης, καθώς και τον αθλητικό συντάκτη κ.Ανέστη Τσακίρογλου, που
επιμελείται τα αθλητικά δρώμενα. Καλή
ποδοσφαιρική Χρονιά σε όλους.
Μέγας Χορηγός
δίπλα στον
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟ!

Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εισαγωγής
καφέ στην Ελλάδα, η
DREAM COFFEE ΕΠΕ
που εισαγάγει τον γνωστό σε όλους μας καφέ
CARRARO στηρίζει την
προσπάθεια
του
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ!
Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε στην οικογένεια του ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ
τον Μέγα Χορηγό CARRARO που θα είναι ταυτόχρονα και χορηγός της
φανέλας!
Η
προσφορά
της
συγκεκριμένης εταιρείας
για τον ΑΧΑΡΝΑΪΚΟ,
εκτός από επιβράβευση
των μέχρι σήμερα προσπαθειών του είναι και
αναγνώριση πως η νέα
σεζόν θα βρει την ομάδα
της καρδιάς μας πολύ

ψηλά, αφού ήδη ο
πήχης έχει ανέβει αισθητά! Για να επιτύχει,
όμως, ένα τέτοιο
εγχείρημα χρειάζεται ισχυρούς συμμάχους, όπως η
CARRARO!!!
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η
DREAM COFFEE ΕΠΕ;
Η αγάπη προς γευστικό
καφέ μας ήταν η αφορμή
να δημιουργηθεί το 2011
η εταιρεία Dream Coffee
ΕΠΕ. Σκοπός τη , η
πώληση
προϊόντων
καφέ υψηλής ποιότητας.
Εισάγοντας καφέ από
την γειτονική Ιταλία προσέχοντας πάντοτε να έχει
τις καλύτερες ποικιλίες
καφέ της Βραζιλία.
Η Dream Coffee ΕΠΕ,
δραστηριοποιείται στον
τομέα του HO.RE.CA,
προμηθεύοντας
τους
πελάτες της, πάντοτε τον
καλύτερο καφέ.
Ευχαριστούμε θερμά το
CARRARO που επέλεξε
να διαφημιστεί στον
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ
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Απαλλάχτηκε απ ό οφειλές 52.000
ευρώ προς τις τράπεζες

Από το σύνολο των
οφειλών του π ρος τις
τράπ εζες,
συνολικού
ύψους 52.000 ευρώ,
απάλλαξε έναν καταναλωτή, το Ειρηνοδικείο
Καβάλας, με απ όφασή
του.
Πρόκειται για έναν κάτοικο Καβάλας και πατέρα τεσσάρων ανήλικων παιδιών, ενώ η σύζυγός του είναι
άνεργη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο ίδιος εργαζόταν
περιστασιακά, με αποτέλεσμα η πολυμελής οικογένεια
να συντηρείται με τη βοήθεια των γονέων του ανδρόγυνου. Έως και το 2010, οπότε κι εργαζόταν ως οδηγός,
προσπαθούσε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του,
είτε από τη μισθοδοσία του είτε από νέα δάνεια που
έπαιρνε, όταν η μισθοδοσία του δεν επαρκούσε.
Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, οι εκπρόσωποι
των τραπεζών υποστήριξαν ότι ο πελάτης τους δολίως
περιήλθε σε κατάσταση υπερχρέωσης, ενώ γνώριζε ότι
δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις από τα
δάνεια που είχε συνάψει.
Στην απόφαση του Ειρηνοδικείου αναφέρεται ότι η
προαναφερόμενη τακτική που ακολούθησε ο πολίτης
"ήταν λανθασμένη, πλην συνήθης επιλογή κατά το διάστημα που κατέφευγε στον δανεισμό, η οποία καλλιεργήθηκε από τα πιστωτικά ιδρύματα, αλλά και δεν ρυθμίστηκε ως έπρεπε από την Πολιτεία".
Το δικαστήριο απέρριψε τη σχετική ένσταση των
εκπροσώπων των τραπεζών, δικαιώνοντας τον καταναλωτή και όρισε μηδενικές δόσεις για διάστημα εξήντα
μηνών.
Επιπλέον, επαναπροσδιόρισε νέα δικάσιμο σ' ένα
έτος από την ημερομηνία της απόφασης, προκειμένου
να εξετάσει, αν έχουν αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα
του καταναλωτή.
To Ειρηνοδικείο Καβάλας δέχθηκε ότι οι βιοτικές ανάγκες της συγκεκριμένης οικογένειας ανέρχονται στο
ύψος των 800 ευρώ μηνιαίως, όπως δήλωσε και ο ίδιος
ο καταναλωτής, γεγονός για το οποίο η δικαστική απόφαση έκρινε ότι: "το ποσό αυτό κρίνεται συντηρητικό
δεδομένου ότι πρόκειται για εξαμελή οικογένεια και
υποδηλώνει τη διάθεση του αιτούντος να περιορίσει τα
έξοδά του σε επίπεδο, όμως, που να μην προσβάλλεται το επίπεδο διαβίωσης του ιδίου και της οικογένειάς
του".

Στάση εργασίας σήμερα απο
τους νοσοκομειακούς γιατρούς

Στάση εργασίας έχουν εξαγγείλει οι νοσοκομειακοί γιατροί για σήμερα Τετάρτη από τις 12:00 μέχρι το τέλος
του ωραρίου τους.
Οι γιατροί αντιδρούν στο νομοσχέδιο που προβλέπει τη
σύσταση ανώνυμης εταιρείας που θα διαχειρίζεται τα
οικονομικά των νοσοκομείων.
Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας σημειώνει:
"Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου ψηφίζεται στη Βουλή το
νομοσχέδιο με το οποίο η κυβέρνηση συστήνει την Ανώνυμη Εταιρεία ΕΣΑΝ, η οποία εφεξής θα διαχειρίζεται τα
οικονομικά των Νοσοκομείων, σηματοδοτώντας την
πλήρη απόσυρση του κράτους από τη χρηματοδότηση
του δημόσιου συστήματος υγείας.
Το νομοσχέδιο συνάντησε την κατηγορηματική αντίθεση
της ΟΕΝΓΕ, του Πανελλήνιου ιατρικού Συλλόγου και της
ΠΟΕΔΗΝ και οι επουσιώδεις τροποποιήσεις στις οποίες προέβη ο υπουργός Υγείας δεν αλλάξουν την ουσία
των δραματικών επιπτώσεων στους ασθενείς, τα Νοσοκομεία και τους γιατρούς.
Η ΟΕΝΓΕ καλεί όλες και όλους τους γιατρούς ΕΣΥ της
χώρας σε στάση εργασίας την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
από τις 12 το μεσημέρι μέχρι το πέρας του ωραρίου και
από κοινού με την ΠΟΕΔΗΝ και την ΕΙΝΑΠ διοργανώνει συλλαλητήριο στις 12.30μμ στη Βουλή, από την
πλευρά της Βασιλίσσης Σοφίας".

ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΑΔΑ

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Συσκέψεις για το
λαθρεμπόριο καυσίμων

Απανωτές συσκέψεις χθες στα
υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης, προκειμένου να εφαρμοστούν τα
μέτρα αντιμετώπισης του λαθρεμπορίου υγρών καυσίμων.
Πιο συγκεκριμένα, οι κ. Γιακουμάτος
και Παπαδόπουλος μετά από σύσκεψη αποφάσισαν ώστε το υπουργείο
Μεταφορών να στείλει εκ νέου εγκύκλιο στις διευθύνσεις Μεταφορών των
Περιφερειών, προκειμένου να ολοκληρώσουν την καταγραφή των πρατηρίων υγρών καυσίμων που έχουν
εγκαταστήσει τα συστήματα εισροών εκροών. Δεν αποκλείεται μάλιστα στην
περίπτωση που δεν συμμορφωθούν
οι Περιφέρειες να ενεργοποιηθεί το
υπουργείο Εσωτερικών για την επιβολή κυρώσεων. Εξάλλου, στην ίδια
σύσκεψη θα επιδιωχθεί να επιταχυνθεί η τοποθέτηση συστημάτων GPS
στα βυτιοφόρα που μεταφέρουν
πετρέλαιο θέρμανσης, προκειμένου
να αποτραπούν περιπτώσεις λαθρεμπορίας.
Την ίδια στιγμή οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Σταθάκης, Παναγιώτης Λαφαζάνης Θανάσης Πετράκος,
Δημήτρης Γελαλής, Απόστολος Αλεξόπουλος, Χαρά Καφαντάρη και
Ευγενία Ουζουνίδου με ερώτησή τους
υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης,
ΠΕΚΑ και Μεταφορών ζητούν να
μάθουν πόσα είναι ακριβώς τα πρατήρια που έχουν συστήματα εισροώνεκροών, πότε θα εγκατασταθούν τα
συστήματα ελέγχου στα μέσα μεταφοράς και στους αποθηκευτικούς
χώρους, πότε θα ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση των συστημάτων και για
ποιο λόγο δεν έχει συνεδριάσει η
αρμόδια διυπουργική επιτροπή.
Επίσης σημειώνουν με ανακοίνωσή
τους: «Οι σημαντικές απώλειες δημο
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σίων εσόδων από την παράνομη
διακίνηση καυσίμων αποκαλύπτει
έλλειψη πολιτικής βούλησης από την
εκ μέρους της κυβέρνησης συνολικά
και ιδιαίτερα της πολιτικής ηγεσίας
των αρμόδιων υπουργείων. Και αυτό
διότι, παρά την ψήφιση τον Αύγουστο
του 2013 των σχετικών διατάξεων,
σήμερα εκκρεμεί ακόμα η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος
εισροών-εκροών σε όλες τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις του συστήματος
διανομής καυσίμων».

Εξοικονόμηση άνω των 100
εκατ. ευρώ από τη
διασύνδεση των Κυκλάδων
με την Ηπειρωτική χώρα

Περισσότερα από 100 εκατομμύρια
ευρώ το χρόνο θα εξοικονομήσουν οι
καταναλωτές από τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας που πληρώνουν μέσα
από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ,
ώστε το νησιωτικό σύμπλεγμα τον
Κυκλάδων να χρησιμοποιεί πετρέλαιο
για ηλεκτρισμό.
Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής υπογράφει την Τετάρτη τις Συμβάσεις Διασύνδεσης των Κυκλάδων με την Ηπειρωτική χώρα, με τέσσερις εταιρίες
που θα κατασκευάσουν με πόντιση
καλωδίων το έργο που θα κοστίσει
240 εκατ. ευρώ, και θα ολοκληρωθεί
μόλις σε 22 μήνες
Ανάδοχοι:
· ABB AB-ABB A.E.
· Ελληνικά Καλώδια ΑΕ
· Alstom Grid SpA
· Prysmian Powerling SrL
Τα νησιά που θα διασυνδεθούν
είναι η Σύρος, η Μύκονος και η
Πάρος, και μέσω του τελευταίου νησιού θα τροφοδοτείται η Νάξος, η Αντίπαρος και οι Μικρές Κυκλάδες. Τροφοδοτούνται ήδη με υποβρύχιο καλώδιο μέσω Εύβοιας, η Άνδρος και η
Τήνος.

Σε δημόσια διαβούλευση σ/ν του
ΥΠ.ΑΝ.Α. για τη διασύνδεση Μητρώων

Στο Εφετείο η τελική κρίση

Ακυρες οι απολύσεις στην ΕΡΤ,
σύμφωνα με δικαστική απόφαση

Με απόφασή του το Μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών ακύρωσε τις
απολύσεις στην ΕΡΤ και υποχρεώνει
το ελληνικό Δημόσιο, ως διάδοχο της
ΕΡΤ, να αποδεχθεί τις υπηρεσίες των
εναγόντων τοποθετώντάς τους στις
θέσεις που είχαν προ της απόλυσης
και με τους ίδιους μισθούς.
Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη. Η
απόφαση είναι πρωτόδικη και αναμένεται η αντίδραση του Δημοσίου. Η
απόφαση δεν είναι άμεσα εκτελεστή
και θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό από το
Εφετείο.

Υπερψηφίστηκε στην
επιτροπή το νομοσχέδιο
για το πολιτικό χρήμα

Με τις ψήφους των κομμάτων της
συγκυβέρνησης υπερψηφίστηκε επί
της αρχής στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο για το
πολιτικό χρήμα, με τον ΣΥΡΙΖΑ και
την ΔΗΜΑΡ να επιφυλάσσονται, τους
ΑΝΕΛ και το ΚΚΕ να καταψηφίζουν
και την Χρυσή Αυγή να δηλώνει
«παρούσα».
Η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης εστιάστηκε
στην διάταξη του νομοσχεδίου του
υπουργείου Εσωτερικών που προβλέπει την ονομαστικοποίηση των
εισφορών προς τα κόμματα και των
κουπονιών που διατίθενται για την
οικονομική ενίσχυσή τους. Σε αυτά θα
πρέπει πλέον να αναγράφεται το
όνομα και το ΑΦΜ του αγοραστή. Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο εισηγητής
του ΠΑΣΟΚ Ι. Κουτσούκος ζήτησε να
επανεξεταστεί η επίμαχη διάταξη παρ' ότι το κόμμα του υπερψήφισεσημειώνοντας ότι δεν αποτελεί μεταρρυθμιστική τομή.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εισάγει σε δημόσια διαβούλευση, σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο, της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2012.
Συγκεκριμένα, η υπό ενσωμάτωση Οδηγία αφορά τη
διασύνδεση των Κεντρικών Μητρώων, των Εμπορικών
Μητρώων και των Μητρώων Εταιρειών, με στόχο τη διασυνοριακή πρόσβαση σε επιχειρηματικές πληροφορίες,

σχετικά με εταιρείες και υποκαταστήματα, που έχουν
αυτές σε άλλα κράτη - μέλη, καθώς και δημιουργία διαύλων διασυνοριακής επικοινωνίας των μητρώων μεταξύ
τους στις περιπτώσεις διασυνοριακών καταχωρήσεων.
Η διασύνδεση των Μητρώων χαρακτηρίζεται στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, ως μέτρο που θα δημιουργήσει για
τις επιχειρήσεις ευνοϊκότερο νομικό πλαίσιο, θα βελτιώσει
την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και θα βοηθήσει την
περαιτέρω τόνωση της αγοράς.
Η βελτίωση αυτή θα προκύψει και με τη μείωση του διοικητικού φόρτου, αλλά και από την αύξηση της ασφάλειας
δικαίου. Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις
17/09/2014.

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)
δημοσιοποίησε τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των
ερευνών, που διεξήγαγε κατά το πρώτο επτάμηνο του
2014, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
Κατά το παραπάνω διάστημα διενεργήθηκαν 2.639 έρευνες σε επιλεγμένες επιχειρήσεις έναντι των 2.295 προγραμματισμένων, δηλαδή ο στόχος υπερκαλύφθηκε σε
ποσοστό 115%.
Διαπιστώθηκαν 390.028 παραβάσεις σε 1.872 παραβάτες
(μέσο ποσοστό παραβατικότητας 54%).
Το Σ.Δ.Ο.Ε. δέχτηκε, επίσης, κατά το ίδιο διάστημα,

προς διερεύνηση 755 εισαγγελικές παραγγελίες, από τις
οποίες ήδη περαίωσε 585, ενώ στο στάδιο της εξέτασης
και ολοκλήρωσης βρίσκονται - από προηγούμενα έτη 1.684.

Σ.Δ.Ο.Ε.: Υπερκάλυψη του στόχου
ελέγχων κατά το α' επτάμηνο 2014
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ

MSc. Πανεπιστημίου 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

ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΟΤΕ
ΑΠΟ 1/6/14 ΕΩΣ 30/9/14

ΤΗΛΕΠ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Γ. 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
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται πλήρως επιπλωμένο οροφοδιαμέρισμα 90 τμ
στη Μάνδρα, πλησίον της
κεντρικής πλατείας, σε διώροφη οικοδομή, επί οικοπέδου
500 τμ, με κήπο. Ενοίκιο:450
ευρώ. Είναι σε άριστη κατάσταση, διαθέτει αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμό και θέση σταθμεύσεως. Τηλ επικοινωνίας:
210-5555391, 6937895583
Ενοικιάζεται ισόγεια κατοικία
60 τμ στην Ελευσίνα, με
αυτό- νομη θέρμανση. Τηλ.
επικοινω νίας 6977680930.
(16.7.14)
Ενοικιάζεται στη Μάνδρα διαμέρισμα 125 τ.μ.ισόγειο σε διόροφη οικοδομή, 3 κρεββατοκάμαρες, 2 μπάνια, ηλιακός, επιδαπέδια θέρμανση, ΔΕΗ &
ΕΥΔΑΠ πληρωμένα λόγω
φωτοβολταϊκών. 450€/μήνα
συζητήσημη. Τηλ:
6987165866, κος Τσάμος.
(5.5.14)

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη
θέρμανση, στην οδό Κοντούλη ,
πλησίον Δημοτικού πάγκινγκ
Τηλ. 2105542610 ( 10.4.14)
Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαμέρισμα 85 τμ με ηλιακό,
air condition , αυτόνομη θέρμανση, θέση parking, 2 κρεβατοκάμαρες,
2
wc.
Τηλ:
6937050218(6.2.14)
Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-

γο δύαρι διαμέρισμα 3ου ορόφου 55τμστημ οδό Φυλής πλησίον εμπορικού κέντρου West
Plaza.Διαθέτει τζάκι,Air codition,ηλεκτρική
κουζίνα
P i t s o s , η λ ι α κ ό
θερμοσίφωνα,αυτόνομη θέρμανση
και
ιδιόκτητο
p a r k i n g . Χ α μ η λ ά
κοινόχρηστα.Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6932720169(10.1.14)
Ενοικιάζεται τριάρι διαμέριΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρομάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120
τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδομήσιμος, σε τριώροφη οικοδομή με πιλοτή. Πωλείται και
χωριστά, ήσυχο σημείο, τιμή
ευκαιρίας. Τηλ. 6973315768
(7.5.14)

σμα στον Ασπρόπυργο επί τησ
οδού Εθνικής Αντιστάσεως &
Καποδιστρίου,4ου ορόφου με
ηλιακό,parking.,αποθήκη,αθτόνομη θέρμανση,πόρτες ασφαλείας σε τιμή λογική.
Τηλέφωνο: 210-5577813,
6977096978(17.12)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα

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
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)
Φιλόλογος καθηγήτρια με
πολυετή εμπειρία,παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
Γυμνασίου-Λυκείου στις περιοχές Ελευσίνας-ΜάνδραςΜαγούλας.Τηλέφωνο:
6944298595(27.11.13)
Φιλόλογος καθηγήτρια κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου,με
12ετή εμπειρία μαθημάτων
θεωρητικής κατεύθυνσης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου.Τηλέφωνα: 210-5540847,
6932425665(19.9.13)
ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται κοπέλα που να γνωρίζει κρέπα, σάντουιτς, καφέδες
για κατάστημα της περιοχής
του Ασπροπύργου. Τηλ επικοινωνίας: 6979113414, κος
Δημήτρης (24.7.14)
· ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ CNC
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επικοινωνίας 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 συστάσεις, για πλήρη απασχόληση σε
φαρμακείο στον Ασπρόπυργο
Αττικής.Απαραίτητες γνώσεις
Η/Υ,αγγλικών και πιστοποιημένο πτυχίο βοηθού φαρμακείου.
Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .ΤηλέφωνοΦαξ: 2105575911(έπειτα απο
τηλεφωνική συννενόηση)
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει τη
φύλαξη παιδιών στην περιοχή της
Ελευσίνας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμένων καθώς και τις οικιακές
εργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)
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: 2105573042. Fax: 210-5576988
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Σαλαμίνος 40,
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνα: 2105571472, 210-5570337. Fax:
210-5575184. Κινητά:
6979221888, 6979221885.
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6986734365
Κύριος 75 ετών , λάτρης της
φύσης, αναζητά κυρία κοντά
στην ηλικία του για σοβαρή
γνωριμία. Τηλ. 6943014666

Γεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - Χειρούργος

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER
ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ
Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος
Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 & 210 5571996

- Αθλητικές κακώσεις
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση
- Παιδοορθ/κα προβλήματα
- Θεραπεία τενοντίτιδων
με αυτόλογους βιολογικούς
παράγοντες PRP

16.11
.12

Για άνεργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ επίσκεψη με τιμολόγηση
ΕΟΠΥΥ.Χατζηδάκη 39 & Δήμητρος γωνία (έναντι Δημαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com
Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
και της Κλινικής Ιπποκράτης
21.11.11

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων
και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισμός,
- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)
(18.3.13)

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 213
2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)
2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΓΑΜΟΣ

Ο Μπίνης Στυλιανός του Θεοδώρου και της Φωτεινής,
το γένος Σακαρετσάνου, που γεννήθηκε στην Αθήνα,
και κατοικεί στον Ασπρόπυργο Αττικής και η Σιδέρη Ελένη
του Μελετίου και της Μαρίας, το γένος Βρούβα, που γεννήθηκε στην
Αθήνα και κατοικεί στον Ασπρόπυργο Αττικής,
πρόκειται να έλθουν σε γάμο που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου
Δημητρίου στον Ασπρόπυργο.

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

TO ΣΗΜΕΡΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥ ΑΤΤΙCA TV

11.00
Υγεία και νανοτεχνολογία
12.00

Τelemarketing

13.00

Telemarketing

14.00

Τηλεδώρα

15.00
μέρα

Μέρα με την

16.00
Υγεία και νανοτεχνολογία
17.00
δες

Παιχνιδοπαγί-

17.45
Μικρό Συναξάρι, Άγιος Καλλιόπιος
18.00

Telemarketing

19.00
Το αντίδωρο της
ελπίδας
19.45

Κέα

20.00 Ανοιχτό Πανεπιστήμιο:
Γιαννικάκης Θέμης, Καρδιά και αθλητισμός
20.30

Λιτόχωρο

21.00 Carpe diem, Αρχέλων

21.45

Δήμος Σκύρου

22.20

Μονόμηλος

22.00 Διατροφή
και
υγεία, Διατροφικές ανάγκες παιδιών σχολικής
ηλικίας (5-12 ετών)
22.30 Γράμματα Σπουδάματα, Βιβλία Γλώσσας
ή περιοδικά ποικίλης
ύλης; Β μέρος
23.45

23.30
music

Κόνιτσα

They

shoot

24.00 Democracy Now
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Κ. Μπακογιάννης: “Αυτή η ιστορία δεν πάει άλλο. Ως εδώ”

Έ

Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις για τα διόδια στη Φθιώτιδα

Αμετάβλητα τα όρια
συνταξιοδότησης στο
νέο ασφαλιστικό
Αλλαγές σε εξάπαξ και
υπολογισμό σύνταξης

Δ

εν θα αλλάξουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, διαβεβαιώνει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας.
Σύμφωνα με Τα Νέα, οι αλλαγές που πρόκειται
να εφαρμοστούν από το 2015 αφορούν -μεταξύ
άλλων- το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, την αύξηση ημερών ασφάλισης για κατώτατη
σύνταξη, την εφαρμογή ρήτρας μηδενικού ελλείμματος και τις εφάπαξ παροχές.
Ειδικότερα, προβλέπεται αύξηση του ορίου
χορήγησης της κατώτατης σύνταξης από την
15ετία (4.500 ημέρες ασφάλισης) που ισχύει
σήμερα στην 20ετία (6.000 ημέρες ασφάλισης).
Επίσης, θα καταργηθούν ή θα περιοριστούν τα
πάσης φύσης μπόνους που χορηγούνται στην
κατώτατη σύνταξη.
Η βασική σύνταξη από το 2015 θα ξεκινά από τα
360 ευρώ, δηλαδή όσο είναι σήμερα η προνοιακή
του ΟΓΑ.
Ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης αλλάζει
και υιοθετείται ένα μικτό σύστημα που θα οδηγήσει σε μείωση των παροχών.

ντονες αντιδράσεις προκαλεί η λειτουργία των πλευρικών διοδίων σε Μπράλο και Μώλο, στη Φθιώτιδα,
που ξεκίνησε προχθες, ενώ εχθές πραγματοποιήθηκε η πρώτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα διόδια
του Μπράλου.
“Αυτή η ιστορία δεν πάει άλλο. Ως εδώ” σημειώνει σε δήλωσή του για τη λειτουργία των πλευρικών διοδίων στη
Φθιώτιδα, ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης, ενώ χαρακτηρίζει την υπόθεση των διοδίων
στη Στερεά ως “πραγματική μάστιγα”.
Όπως επισημαίνει η επιβολή νέων διοδίων έχει ως αποτέλεσμα “να ασφυκτιούν δύο μοναδικά πολιτιστικά μνημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, το Μνημείο του Αθανασίου Διάκου στην Αλαμάνα και ο ιστορικός χώρος των Θερμοπυλών, είναι ανεπίτρεπτες και πραγματικά απαράδεκτες”
“Αυτήν τη στιγμή προέχει να δώσουμε όλοι μαζί αυτήν τη μάχη. Πέρα και πάνω από κόμματα και ιδεολογίες, οφείλουμε να είμαστε όλοι μία γροθιά και να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους πάντες: Αυτή η ιστορία δεν πάει
άλλο. Ως εδώ”, τονίζει ο Κ. Μπακογιάννης.
Κινητοποιήσεις αναμένεται να γίνουν το επόμενο διάστημα και στην περιοχή του Μώλου, με κορυφαία τη συγκέντρωση η οποία ανακοινώθηκε για την ερχόμενη Κυριακή.
Πριν λίγες μέρες τέθηκαν εξάλλου σε λειτουργία πλευρικά διόδια στον κόμβο της Πελασγίας στο 255 χλμ της ΠΑΘΕ
Λαμίας- Λάρισας τρία χιλιόμετρα μετά τα μετωπικά της Πελασγίας μέσα στη Φθιώτιδα.
Ακόμα κατασκευάζονται δύο πλευρικά 5 χιλιόμετρα μετά τη Λαμία στον κόμβο προς ΒΙΠΕ Λαμίας, αμέσως μετά
ένα μετωπικό στο 216 χλμ στη Μαυρομαντήλα, δύο πλευρικά λίγο πριν την Στυλίδα, ενώ παράλληλα παραμένει
ανοιχτό το θέμα διοδίων στον δρόμο Σχηματάρι- Χαλκίδα που είναι έντονες οι αντιδράσεις των φορέων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

FAZ: Οι Ελληνες εργάζονται περισσότερο από τους Γερμανούς
«Οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο από
τους Γερμανούς», γράφει στο πρωτοσέλιδό
της
η
Frankfurter
Allemeine Zeitung, με
αφορμή τα στοιχεία του
Ευρωπαϊκού Ιδρύματος
για τη Βελτίωση των
Συνθηκών Διαβίωσης
και Εργασίας.
FAZ: Οι Ελληνες εργάζονται περισσότερο από τους
Γερμανούς
«Μόνο Γάλλοι και Δανοί εργάζονται λιγότερο από τους
Γερμανούς σημειώνει η γερμανική εφημερίδα.
Τη στιγμή που οι Γερμανοί εργάζονται κάθε χρόνο
σύμφωνα με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1.658,5 ώρες, Ούγγροι, Πολωνοί και Ρουμάνοι εργάζονται 1.840 ώρες. Ακόμα και οι Έλληνες εργάζονται με
1.808 ώρες, πολύ περισσότερο από τους Γερμανούς.
Στις εσωτερικές της σελίδες η εφημερίδα δημοσιεύει
άρθρο με τίτλο «Οι Γερμανοί εργάζονται πολύ, έχουν

όμως
και
πολλές
αργίες», στο οποίο
τονίζεται:
«Ο σκληρά εργαζόμενος Γερμανός αποτελεί
έναν από τους θεμελιώδεις μύθους της
μεταπολεμικής Γερμανίας.
Η στατιστική μοιάζει
αρχικά να επιβεβαιώνει τον μύθο αυτό.
Σε καμιά άλλη χώρα της ΕΕ, με εξαίρεση τη Βρετανία,
οι εργαζόμενοι δεν κάνουν τόσες, συχνά απλήρωτες,
υπερωρίες όπως στη Γερμανία.
Όμως ο αριθμός των ωρών εργασίας δεν λέει και
πολλά για το πόσο σκληρά και πόσο πολύ εργάζονται
πραγματικά οι εργαζόμενοι.
Διότι από την άλλη πλευρά θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη ότι κανένας άλλος εργαζόμενος δεν έχει τόσο
πολλές γιορτές και αργίες όσες ο Γερμανός.
Σε Γερμανία και Γαλλία οι εργαζόμενοι έχουν ετησίως
40 μέρες αργίας, στη Δανία 39 και στο Βέλγιο 29».

σης των καρτών στις 10 Σεπτεμβρίου υπολείπονται ακόμα άλλες
20 μέρες, το κόστος της μηνιαίας
κάρτας παραμένει σαφώς χαμηλότερο από αυτό του εισιτηρίου για
τους συχνούς χρήστες των μέσων
μαζικής μεταφοράς", προστίθεται,
ως επιχείρημα για την επιμήκυνση
του χρόνου διάθεσης.
Ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν αυτή η πολιτική
της παράσταση έως τις 10 του μηνός θα ισχύσει
μόνο για το Σεπτέμβριο ή και για κάθε μήνα από
εδώ και πέρα.
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία των Συγκοινωνιών Αθηνών, σε χρονικό διάστημα 12 ημερών,
οι πωλήσεις καρτών απεριορίστων διαδρομών
ανήλθαν σε 285.782, έναντι 237.824 τον περσινό

Σεπτέμβριο. Η αύξηση των φετινών πωλήσεων
ξεπερνά το 20,17% σε σχέση με τις πωλήσεις των
καρτών όλων των ημερών του περσινού Σεπτεμβρίου (διάστημα 15 ημερών). Επίσης και τα έσοδα
παρουσιάζουν φέτος αύξηση 33,4%, καθώς μέχρι
τώρα έχουν εισπραχθεί συνολικά 7,4 εκατ. ευρώ,
έναντι 5,6 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2013.

Λήγει σήμερα η προθεσμία για την κάρτα
απεριορίστων διαδρομών

Έ

ως και σήμερα 10 Σεπτεμβρίου και με
απόφαση του υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, θα γίνεται η διάθεση των μηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδρομών των Συγκοινωνιών Αθηνών (ΣΑ), οι οποίες
διασφαλίζουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα μέσα
των αστικών συγκοινωνιών της πρωτεύουσας με
μειωμένη τιμή (1 ευρώ την ημέρα η κανονική
κάρτα, 0,50 ευρώ την ημέρα η μειωμένη).
Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις στις τρεις πρώτες
ημέρες είχαν πουληθεί περισσότερες από 30.000
κάρτες.
Η αγορά της μηνιαίας κάρτας "αποτελεί για το
επιβατικό κοινό συμφέρουσα επιλογή και για το
υπόλοιπο διάστημα του Σεπτεμβρίου", αναφέρει η
διοίκηση των Συγκοινωνιών Αθηνών.
"Με δεδομένο ότι με την ολοκλήρωση της πώλη-

