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ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΜΠΑΣΚΕΤ
O ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

64-53 ΤΟΝ ΑΕΤΟ

Αγιασμός στο μπάσκετ
του Μανδραϊκού

Με αισιοδοξία για την νέα 
περίοδο στην Γ’ εθνική κατηγορία

«Στο Ζεφύρι
αλλάζουμε ρότα» 
Τόνισε στην ομιλία του στα

Ζεφύρεια 2014, ο  Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς 

Έργα για τη 
διαπλάτυνση της 

Εθνικής Αντιστάσεως
στην Ελευσίνα

Το «Ταξίδι προς το Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» 
Επισκέπτεται τους Δήμους Μεγαρέων, Αλίμου, 
Σπάτων – Αρτέμιδος και Αμαρουσίου

Σελ: 5Σελ: 5

Σελ: 3

Επανάληψη
δημαιρεσιών
στον δήμο

Ασπροπύργου 

Το κέντρο Υγείας Μεγάρων επισκέφθηκε 
ο αν. υπουργός Υγείας Λ. Γρηγοράκος 

Σκοπός η λεπτομερής 
ενημέρωσή του για τα 

χρονίζοντα προβλήματα
και τις σοβαρές αδυναμίες
στην λειτουργία της δομής

Κινητοποιήσεις δημοτικών 
και δημοσίων υπαλλήλων 

Στάση Εργασίας σήμερα από τις 11.30 έως
το τέλος του ωραρίου, για τον επανέλεγχο

των συμβάσεων των ΙΔΑΧ

Σελ:  2Σελ:  3-9

Σελ: 5 Σελ: 5

Σελ: 10-11

Σελ: 2

Προ των πυλών 
η κοινωφελής εργασία 
σε ΟΤΑ και υπουργεία
Που θα δώσει ‘’ανάσα’’ σε 10.000 άνεργους 

Σελ:  6

Σελ:  3

Σελ: 7
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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, Ντίνος Ρούσσης, 
Χρήστος Ρούσσος

Αθλητικά:
Ανέστης Τσακίρογλου

Διεύθυνση:
Πατριάρχου Γρηγορίου 4 

19300 Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ: 210 5571855 Fax: 210 5576740

Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€
Διεύθυνση τυπογραφείου: 

θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4,

19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. 

Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις από-

ψεις της εφημερίδας

Ελευσίνα
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

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ:Λίγες 
νεφώσεις
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 22 έως 31
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μητροδώρα, ΠουλχερίαΜητροδώρα, Πουλχερία

Προ των πυλών
βρίσκεται  η προ-
κήρυξη του ΟΑΕΔ

για την απασχόληση
10.000  ανέργων στο
πλαίσιο της Κοινωφελούς
Εργασίας. Η συγκεκριμέ-
νη προκήρυξη αναμένεται
να εκδοθεί μέχρι τις 15
Οκτωβρίου.

Πού θα απασχοληθούν
οι 10.000 άνεργοι

Η πλειονότητα των 10.000
ανέργων που θα προσλη-
φθούν με την πρώτη προ-
κήρυξη της Κοινωφελούς
Εργασίας θα απασχολη-
θούν στους τομείς της καθα-
ριότητας των δήμων και των
υπουργείων και όπως είναι φυσικό θα τους χορηγηθούν
ένσημα βαρέας και ανθυγιεινής εργασίας.

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να
βρουν προσωρινή απασχόληση οι 10.000 άνεργοι, αλλά
και να καλυφθούν οι ανάγκες της καθαριότητας στο
Δημόσιο.

Ποιες θα είναι οι αποδοχές
Οι μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων θα είναι οι

ίδιες που ήταν και στα προηγούμενα προγράμματα Κοι-
νωφελούς Εργασίας. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι άνω
των 25 ετών θα λάβουν 490 ευρώ καθαρά το μήνα, ενώ
όσοι είναι κάτω των 25 θα λάβουν 427 ευρώ καθαρά.

Η διαδικασία
Μετά την έκδοση της προκήρυξης και την υποβολή

των αιτήσεων θα δημοσιεύσει ο ΟΑΕΔ τον οριστικό
πίνακα κατάταξης των ανέργων, όπου θα φαίνεται και ο
φορέας στον οποίο θα εργαστούν. 

Τότε οι ωφελούμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στα
καταστήματα του ΟΑΕΔ, προκειμένου να παραλάβουν
το σχετικό συστατικό σημείωμα, με το οποίο θα μετα-
βούν στον επιβλέποντα φορέα που επιλέχθηκαν. Η δια-
δικασία αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριών
ημερών από την ανάρτηση των οριστικών πινάκων.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
Όσοι επιλεχθούν θα πρέπει να προσκομίσουν αυτο-

προσώπως, στον επιβλέποντα φορά που θα απασχο-
ληθούν, όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα γενικά
και τα ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης.

Επιπλέον, θα πρέπει να προσκομίζονται:
β) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
γ) Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ – ΑΤΑ
δ) Νομιμοποιητικό έγγραφο της ταυτότητας
ε) Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού IBAN, όπου ο

ωφελούμενος να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

Προ των πυλών η κοινωφελής
εργασία σε ΟΤΑ και υπουργεία

Που θα δώσει ‘’ανάσα’’ σε 10.000 άνεργους 

Ανταπ οκρινό-
μενος στο
κάλεσμα του

Δημάρχου Μεγαρέων,
Γρηγόρη Σταμούλη,  ο
Α ν α π λ η ρ ω τ ή ς
Υπουργός Υγείας κ.
Λεωνίδας Γρηγορά-
κος επισκέφθηκε πριν
λίγες μέρες  το Κέντρο Υγείας Μεγάρων.

Σκοπός της επίσκεψης του κ. Γρηγοράκου είναι η
άμεση και λεπτομερής ενημέρωση του, για τα προ-
βλήματα στην λειτουργία του Κέντρου Υγείας και
γενικότερα στην παροχή υπηρεσιών υγείας, προς
τους κατοίκους και επισκέπτες του Δήμου Μεγά-
ρων - Νέας Περάμου.

Υπενθυμίζεται ότι, πριν από περίπου δύο μήνες
είχε προηγηθεί συνάντηση του κ. Σταμούλη με τον
κ. Γρηγοράκου  , κατά τη διάρκεια της οποίας ο 

νέος δήμαρχος  παρουσίασε στον αναπληρωτή
υπουργό  τα χρονίζοντα προβλήματα και τις σοβα-
ρές αδυναμίες στην λειτουργία του Κέντρου Υγείας
Μεγάρων, ζητώντας την άμεση και ουσιαστική επί-
λυσή τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε εκείνη την περίοδο ο κ.
Σταμούλης στην ανάγκη άμεσης στελέχωσης του
Κέντρου Υγείας με το προβλεπόμενο ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό, με προτεραιότητα στις
ειδικότητες Γενικής Ιατρικής, Μικροβιολόγου και
Ακτινολόγου.

Το κέντρο Υγείας Μεγάρων επισκέφθηκε 
ο αν. υπουργός Υγείας Λ. Γρηγοράκος 
Σκοπός η λεπτομερής ενημέρωσή του για τα χρονίζοντα 

προβλήματα και τις σοβαρές αδυναμίες στην λειτουργία της δομής
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ΟΔήμαρχος Αχαρνών κ.
Γιάννης Κασσαβός
παρευρέθηκε στην επι-

μορφωτική ημερίδα των Σχολι-
κών Συμβούλων του Δήμου
Αχαρνών με θέμα «Επικοινωνώ-
Συνεργάζομαι- Δημιουργώ:
Ευρωπαϊκά – Διεθνή Προγράμ-
ματα και Καινοτόμες Δράσεις στο
Σχολείο». 

Η ημερίδα διοργανώθηκε από
τις Σχολικές Συμβούλους της
47ης & 48ης Περιφέρειας Δημοτι-
κής Εκπαίδευσης Αττικής και
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9
Σεπτεμβρίου στην αίθουσα εκδη-
λώσεων του Δημαρχείου Αχαρ-
νών.

Ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Κασσα-
βός αφού συνεχάρη τους εκπαι-
δευτικούς για τη σοβαρή προ-
σπάθεια που γίνεται στο Δήμο
για την εφαρμογή καινοτόμων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
τόνισε:«Από την πλευρά μας, ως
Νέα Δημοτική Αρχή, αν και έχου-
με συμπληρώσει μόλις 8 ημέρες
από τότε που αναλάβαμε τη Διοί-
κηση του Δήμου, κάναμε ότι ήταν
δυνατό ώστε τα σχολεία μας να
είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους
μικρούς μαθητές κατά την έναρξη
της σχολικής χρονιάς. 

Συγκεκριμένα: 1) Σε αντίθεση
με τις καθυστερήσεις που παρα-
τηρούνταν τις προηγούμενες
χρονιές, έχουμε ήδη υπογράψει
τις συμβάσεις με τις καθαρί-
στριες.

Οι εργαζόμενες στη καθαριότη

τα βρίσκονται στη θέση τους και 
εργάζονται για την 11η Σεπτεμ-

βρίου. 
2) Συνεργεία του Δήμου δου-

λεύουν εντατικά ώστε όλα τα
σχολεία να είναι έτοιμα στον
καθιερωμένο αγιασμό. 3) Πήρα-
με πρωτοβουλία, ασκήσαμε πιέ-
σεις και τελικά καταφέραμε να
δοθούν εγκαίρως κάποια χρήμα-
τα για τις πρώτες ανάγκες των
σχολείων. 

Ειδικότερα, δόθηκαν 400€ στα
δημοτικά και 300€ στα νηπιαγω-
γεία όλου του Δήμου για την
κάλυψη των πρώτων λειτουργι-
κών τους εξόδων, ώστε να μη
χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Είμαι σίγουρος ότι με καλή
συνεργασία, αμοιβαία επικοινω-
νία και κατανόηση, μπορούμε να
αντιμετωπίσουμε από κοινού,
οποιοδήποτε πρόβλημα προκύ-
ψει. 

Στόχος όλων μας, να εξασφαλί-
σουμε στα παιδιά μας ένα καθα-
ρό, λειτουργικό και ασφαλές σχο-
λείο. Όπως αρμόζει σε κάθε
πολιτισμένη πόλη».

ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ Γ. ΚΑΣΣΑΒΟΥ 
ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ 
Στη θέση τους οι σχολικές καθαρίστριες 

- έγκαιρη κατανομή χρημάτων
για τις πρώτες ανάγκες των σχολείων

ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΑΑΑ  ΣΣΤΤΗΗ   ΣΣΕΕΛΛΛ..  99

Μείωση της γραφειοκρατίας, διευκόλυνση
της ζωής των πολιτών και σημαντική
εξοικονόμηση πόρων επιτυγχάνεται με

το νέο, πιο γρήγορο και απλό, σύστημα έκδοσης
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, το οποίο
παρουσίασαν, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης &
Προστασίας του Πολίτη, Βασίλης Κικίλιας, ο
Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης
και η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εύη Χριστοφιλο-
πούλου. 

Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι τα Τμήματα
Ασφαλείας των Άνω Λιοσίων και Αχαρνών είναι
από τα πρώτα στη λίστα όπου θα  αξιοποιηθούν
άμεσα  τα δεδομένα της ψηφιακής εποχής προς
όφελος του πολίτη και η έκδοση των ταυτοτήτων
θα γίνεται χωρίς καμία καθυστέρηση. . 

Σε δηλώσεις του για τη νέα υπηρεσία ο  ο
Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, Βασίλης Κικίλιας, τόνισε: 

«Σήμερα, μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης
του Police On line και του Ολοκληρωμένου Πλη-
ροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
(ΟΠΣΕΔ) διαμορφώνουμε το νέο πλαίσιο στη δια-
δικασία έκδοσης Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας
με πολλαπλά οφέλη για την ποιότητα και την
αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρε-
σιών, αλλά και για την εξοικονόμηση πόρων και
την ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυνα-
μικού. 

Είναι ενδεικτικό ότι μόνο από τις αλλαγές που
κάνουμε στη διαδικασία έκδοσης των ταυτοτήτων
εξοικονομούνται ετησίως προς όφελος της ασφά-
λειας του πολίτη 59.000 εργατοώρες, 7.400 εργα-
τοημέρες, 330 εργατομήνες. 

Βασικός μας στόχος είναι η ενσωμάτωση της
σύγχρονης τεχνολογίας στην καθημερινή λειτουρ-
γία των Αστυνομικών Υπηρεσιών με απώτερο
στόχο την καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτη-
ση του πολίτη». 

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εύη Χριστοφιλο-
πούλου, δήλωσε τα εξής: 

«Είναι για μένα προσωπικά, αλλά και για όλο το
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης μια ημέρα χαράς
καθώς σήμερα παρουσιάζουμε την πρώτη “gov-

e r n -
ment to govern-
ment” (g2g) υπηρεσία του δημοσί-
ου. 

Είναι η αρχή για να βάλουμε οριστικό τέλος στα
έντυπα και ηλεκτρονικά πιστοποιητικά που ταλαι-
πωρούν τον πολίτη. 

Έχουν δαπανηθεί στο παρελθόν πολλοί Εθνικοί
και Κοινοτικοί πόροι για τις βάσεις δεδομένων και
τα μητρώα. 

Η υλοποίηση του νέου συστήματος έκδοσης
ταυτοτήτων επετεύχθη χάρη στην αξιοποίηση
αυτών των πληροφοριακών υποδομών του δημο-
σίου. 

Είναι γεγονός πως δεν χρειάστηκε να ξοδέψου-
με ούτε ένα ευρώ για την συγκεκριμένη υπηρεσία.
Το μόνο που χρειάστηκε ήταν δουλειά και συντο-
νισμένη συνεργασία των υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης, με τη Διεύθυνση Πληροφορι-
κής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστα-
σίας του Πολίτη και την αντίστοιχη υπηρεσία του
Υπουργείου Εσωτερικών. 

Δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό το έργο. Προχω-
ράμε και σε νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, δηλαδή
έργα υλοποίησης αυτού που λέμε "απλούστευση
της ζωής του πολίτη" μέσω της διασύνδεσης των
μητρώων της δημόσιας διοίκησης». 

Που γίνεται η αρχή 

Η νέα υπηρεσία έκδοσης ταυτοτήτων αρχίζει να
εφαρμόζεται  στις 

(*) Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Κέρκυρας, Λάρι-
σας, Ιωαννίνων, Μυτιλήνης, Πατρών και Χανιών,
καθώς και στα Τ.Α. Αμπελοκήπων, Άνω Λιοσίων,
Αχαρνών, Ηλιούπολης, Κορωπίου, Πειραιώς,
Νέου Ψυχικού, Αιγάλεω, Λευκού Πύργου, Μενεμέ-
νης & Πλατείας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης,
Αμφιλοχίας Βάλτου, Γιαννιτσών, Ερμούπολης,
Κοζάνης, Κομοτηνής, Λαμίας και Τρίπολης.

Στα Τμήματα Ασφαλείας  Άνω Λιοσίων και Αχαρνών

Εξπρες έκδοση ταυτοτήτων 

Κι όμως είναι
δυνατό. Σύμφω-
να με πληροφο-

ρίες, αναμένεται να επα-
ναληφθούν οι δημαιρε-
σίες για την εκλογή προ-
εδρείου του Δημοτικού
Συμβουλίου Ασπροπύρ-
γου. 

Ας είναι καλά οι αποφά-
σεις του Πρωτοδικείου
για τα αποτελέσματα,
καθώς ορισμένοι δεν
ξέρουν να κάνουν ακόμη
μαθηματικές πράξεις…..,
όπως και αυτοί που δεν

ανάγνωσαν έγκαιρα την απόφαση, ώστε να προβούν στις ανάλογες ενστάσεις για
διόρθωση του λάθους. 

Αυτό το σημειώνουμε διότι στις 8 Ιουλίου 2014 πάρθηκε απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών για τα οριστικά αποτελέσματα του δήμου Ασπροπύργου και
συγκεκριμένα με την υπ’ αριθμόν 795/2014. 

Η εν λόγω απόφαση κοινοποιήθηκε στον δήμο στις 5 Σεπτεμβρίου 2014! Δηλαδή
μεσολάβησαν σχεδόν δύο μήνες χωρίς κανείς να έχει ενημερωθεί για αυτό το λάθος.
Στη συνέχεια, ο δήμος όρισε την ορκωμοσία των νέων δημοτικών συμβούλων στις 31
Αυγούστου, κι έτσι πήραν όρκο δημοτικοί σύμβουλοι που δεν αναφέρονταν στη λαν-
θασμένη απόφαση του Πρωτοδικείου. Κατόπιν, στις 7 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθη-
καν οι δημαιρεσίες για την εκλογή του προεδρείου του Δ.Σ. !

Τα ερωτήματα που γεννιώνται  λοιπόν είναι δύο : α)Γιατί αφού ήρθε σε γνώση της
δημοτικής αρχής η απόφαση του Πρωτοδικείου δύο ημέρες πριν , δηλαδή στις 5
Σεπτεμβρίου,  έγινε η διαδικασία των δημαιρεσιών στις 7 Σεπτεμβρίου; Αυτό το ανα-
φέρουμε διότι, σύμφωνα με πληροφορίες, αν δεν αλλάξει η απόφαση άμεσα, αναμέ-
νεται η επανάληψη της διαδικασίας. 

Επανάληψη δημαιρεσιών στον δήμο Ασπροπύργου 
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ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ
Στις 13 Σεπτεμβρίου στο Φεστιβάλ

Πολιτισμού στο Μενίδι’

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ με τους Μαρία Καβογιάννη, Αντώνη
Λουβάρο, Καίτη Κωνσταντίνου, Θανάση Τσαλταμπά-
ση, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στο Φεστιβάλ Πολιτι-
σμού ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2014 στο Δημοτικό Αμφιθέατρο
«Μίκης Θεοδωράκης» Λόφος Προφήτη Ηλία. Πληρο-
φορίες - Προπώληση Εισιτηρίων 9:00 π.μ. - 8:00 μ.μ.
Δημαρχείο Αχαρνών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, τηλ.
213-2072300, 213-2072450 & Κεντρική Πλατεία Αγίου
Βλασίου 210-2478505

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Σημαντικές βελτιώσεις 
στο σύστημα «Εργάνη»
Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρού-
τσης πραγματοποιούνται σημαντικές βελτιώσεις στο
περιεχόμενο και τη δομή του πληροφοριακού συστήμα-
τος «Εργάνη» με σκοπό την περαιτέρω οργανωτική
αναβάθμιση του υπουργείου Εργασίας και, συνεπώς,
την αποτελεσματικότερη στρατηγική και επιχειρησιακή
παρέμβασή του στην αγορά εργασίας.

Μεταξύ των πολλών και σημαντικών αλλαγών και
συμπληρώσεων στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη»
ξεχωρίζουν:

Ι. Η καθιέρωση ειδικού ερωτηματολογίου με το οποίο
θα αποτυπώνονται οι ανάγκες των ελληνικών επιχειρή-
σεων σε ειδικότητες και δεξιότητες εργαζομένων.

ΙΙ. Η πλήρης παρακολούθηση και ο έλεγχος υλοποίη-
σης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων μαθη-
τείας, πρακτικής άσκησης, κατάρτισης και κοινωφελούς
εργασίας, μέσω του πληροφοριακού συστήματος
«Εργάνη».

ΙΙΙ. Ο ορισμός του χρονικού διαστήματος από 1 έως 21
Οκτωβρίου ως περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής των
ετήσιων καταστάσεων προσωπικού των επιχειρήσεων.

Συνάντηση στα γρα-
φεία της Περιφέρειας
Αττικής είχαν το από-

γευμα της Τρίτης, η Περιφε-
ρειάρχης Αττικής Ρένα Δού-
ρου και ο Δήμαρχος Αθηναί-
ων Γιώργος Καμίνης. 

Στο πλαίσιο της συνάντη-
σης συζητήθηκαν όλα τα
θέματα κοινού ενδιαφέρο-
ντος που αφορούν στις σχέ-
σεις Περιφέρειας και Δήμου. Έμφαση δόθηκε στην
προοπτική συνεργασίας προκειμένου να υπάρξει
συντονισμός και οργανωμένο σχέδιο για την αντι-
μετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η
πόλη της Αθήνας.

Περιφερειάρχης και Δήμαρχος εξέτασαν τις
δυνατότητες κοινής δράσης στο πεδίο της κοινω-
νικής συνοχής, της συνδυασμένης τουριστικής
προβολής, της ανακύκλωσης και των επενδυτι-
κών προτεραιοτήτων που προβλέπονται στο νέο
ΕΣΠΑ, ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου
και προκειμένου ο Περιφερειακός Σχεδιασμός να

ενσωματώνει τις ανάγκες
της πόλης.

Ειδικότερα, η Περιφερει-
άρχης παρουσίασε τις
προτεραιότητες της νέας
Περιφερειακής Αρχής
αναφορικά με την ανάγκη
ενός νέου προτύπου ανά-
πτυξης με έμφαση στη
δημιουργία απασχόλησης
και την κοινωνική προ-

στασία.
Ο Δήμαρχος Αθηναίων παρουσίασε στην Περι-

φερειάρχη το μοντέλο διαχείρισης των πόρων
του ΕΣΠΑ, το οποίο εφαρμόστηκε στο Δήμο και
το σχεδιασμό που έχει η πόλη για τη νέα περίο-
δο.

Η κα Δούρου και ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος
Καμίνης συμφώνησαν να έχουν συστηματική
συνεργασία, ώστε να εξειδικευτούν όλα τα θέμα-
τα με παραγωγικό και άμεσο τρόπο χωρίς γρα-
φειοκρατικές καθυστερήσεις προς όφελος των
πολιτών και του περιβάλλοντος.

Κινδυνεύουν με λουκέτο Στέγες 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 
Παρέμβαση  Κατσιφάρα σε Βρούτση

Να εξασφαλιστεί η απαραίτητη πίστωση,
όπως οφείλει και υποχρεούται το κρά-
τος, ώστε να συνεχίσουν κανονικά και

απρόσκοπτα τη λειτουργία τους οι Στέγες Υπο-
στηριζόμενης Διαβίωσης, μεταξύ αυτών η Στέγη
του Συλλόγου ΑμεΑ Γονέων και Φίλων «Αλκυό-
νη» στη Ναύπακτο, ζητά από τον Υπουργό
Εργασίας Γιάννη Βρούτση , ο Περιφερειάρχης
Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

Σε επιστολή του προς τον Υπουργό, ο κ.
Κατσιφάρας επισημαίνει τα προβλήματα που
έχουν δημιουργηθεί μετά την ολοκλήρωση της
χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ (δύο χρόνια
συν ένα παράτασης) και τη δημιουργία του
νοσηλίου – τροφείου που θα καλύπτει την μόνι-
μη χρηματοδότηση των Στεγών, το οποίο όμως
αν και έχει γίνει νόμος του Κράτους, παρ’ όλα
αυτά ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί.

Αποτέλεσμα, όπως σημειώνει ο Περιφερειάρ-
χης Δυτ. Ελλάδας, η Στέγη που λειτουργεί ο
Σύλλογος «Αλκυόνη» στη Ναύπακτο έχει ανα-
στείλει τη λειτουργία της και οι επτά ένοικοι –
τρόφιμοι να βρίσκονται στην κυριολεξία στο
δρόμο.

«Θα πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί το νοσήλιο
– τροφείο για τις Σ.Υ.Δ. ΑμεΑ, το οποίο έχει γίνει
άλλωστε, Νόμος του Κράτους με Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση, εδώ και έξι μήνες, από τις 30-
01-2014, να υπογραφούν άμεσα οι απαραίτη-
τες Συμβάσεις με τους Φορείς που διατηρούν
τις Στέγες, ενώ επιβάλλεται να εξασφαλιστεί η
απαραίτητη πίστωση, όπως οφείλει και υπο-
χρεούται το κράτος, ώστε να λειτουργούν κανο-
νικά και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
στα ΑμεΑ και στις οικογένειές τους οι Στέγες
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» υπογραμμίζει ο
κ. Κατσιφάρας.

Συνάντηση της Περιφερειάρχη Αττικής 
με το Δήμαρχο Αθηναίων
-  Εξέτασαν τις δυνατότητες κοινής δράσης 
στο πεδίο της κοινωνικής συνοχής 

Ως γνωστόν, ο
σωστός τρόπος για
την ανάγνωση ενός
κειμένου ή οποιασ-
δήποτε ανακοίνω-
σης είναι ένας. 

Δηλαδή στις 0 μοί-
ρες. 

Στον δήμο Ασπρο-
πύργου όμως υπάρ-
χουν υπάλληλοι που
μάλλον το αγνοούν.  

Την αφορμή για
αυτήν τη σκέψη μας
έδωσε η ανάρτηση
διαφημιστικής αφί-
σας για τις εκδηλώ-
σεις ‘’ΘΡΙΑΣΙΑ
2014’’  σε δύο πίνακες ανακοινώσεων έξω από
το δημαρχειακό μέγαρο, οι οποίες είχαν τοποθε-
τηθεί σε γωνία 90 μοιρών! 

Προτείνουμε την επόμενη φορά οι εντολές που
θα δώσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες να είναι πιο
συγκεκριμένες. 

Ε. Λιάκος 

Ο δημόσιος υπάλληλος των 90 μοιρών
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Με τη φράση «Στο Ζεφύρι αλλάζουμε ρότα» ξεκί-
νησε την ομιλία του ο νέος Δήμαρχος Φυλής Χρή-
στος Παππούς στα Ζεφύρεια 2014. Από το βήμα
των πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποι-

ήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου στο αίθριο της Αττικής Οδού, προς τιμήν  της πολι-
ούχου του Ζεφυρίου Παναγίας Γρηγορούσας, ο Δήμαρχος στο σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε, τα
εξής: 

«Μέσα στις 8 μέρες της νέας Διοίκησης του Δήμου Φυλής καταφέραμε να δώσουμε τα πρώτα δείγ-
ματα γραφής. 

Τα σκουπίδια που είχαν πνίξει τις πόλεις μας  μαζεύτηκαν, όπως μαζεύτηκαν και τα νερά που έτρε-
χαν από βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης σε Άνω Λιόσια και Χασιά. Στις γιορτές δεν χρειάζονται πολλά
λόγια. Εγώ προσωπικά και οι συνεργάτες μου, δεσμευόμαστε πως θα προχωρήσουμε μπροστά για
την ανάπτυξη του τόπου μας. Ενωμένοι όλοι μαζί αλλάζουμε ρότα, σε Ζεφύρι, Χασιά, Άνω Λιόσια»  

«Στο Ζεφύρι αλλάζουμε ρότα» 
Τόνισε στην ομιλία του  στα Ζεφύρεια 2014, ο  Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς 

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 13 Σεπτεμβρίου και
ολοκληρώνονται στις 21 Σεπτεμβρίου

Το «Ταξίδι προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος» συνεχίζεται και σε άλλους
Δήμους της Αττικής, προσκαλώντας το κοινό να

συμμετέχει σε δωρεάν, ανοιχτές εκδηλώσεις πολιτιστικού
και εκπαιδευτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του ομώνυμου
προγράμματος.   

Κεντρικός στόχος του προ-
γράμματος είναι, τόσο η γνωρι-
μία των πολιτών με το ΚΠΙΣΝ και
τη φιλοσοφία του, όσο και του
ίδιου του ΚΠΙΣΝ με τις ανάγκες
και τις επιθυμίες των μελλοντι-
κών επισκεπτών του.

Επόμενοι σταθμοί του προ-
γράμματος «Ταξίδι προς το
ΚΠΙΣΝ» είναι οι Δήμοι Μεγαρέ-
ων, Αλίμου, Σπάτων – Αρτέμιδος
και Αμαρουσίου, όπου το διά-
στημα μεταξύ 13 και 21 Σεπτεμ-
βρίου θα δοθεί η ευκαιρία στους
κατοίκους των παραπάνω
Δήμων, μέσα από οργανωμένες ξεναγήσεις στο εργοτά-
ξιο του ΚΠΙΣΝ, να έρθουν σε επαφή με το έργο αυτό,
που φιλοδοξεί να προσφέρει ανοιχτή πρόσβαση στην
Παιδεία και τις Τέχνες, καθώς και ένα ζωτικό χώρο αστι-
κού πρασίνου.

Ειδικότερα, η ξενάγηση για τους δημότες Μεγαρέων θα
πραγματοποιηθεί στις 13 Σεπτεμβρίου, για τους δημότες
Αλίμου στις 14 Σεπτεμβρίου, για τους δημότες Σπάτων-
Αρτέμιδος στις 20 Σεπτεμβρίου, ενώ για τους δημότες
Αμαρουσίου στις 21 Σεπτεμβρίου. 

Εκεί, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί στο
χώρο που σε λίγο καιρό θα «πλημμυ-
ρίσει» από μουσική, βιβλία και πράσι-
νο, βλέποντας από κοντά τόσο τα
σχέδια του έργου όσο και την πρόοδο
των εργασιών. Όσοι επιθυμούν να
συμμετάσχουν στις ξεναγήσεις θα
πρέπει να επικοινωνήσουν με τις
αντίστοιχες Δημοτικές Βιβλιοθήκες και
να δηλώσουν συμμετοχή.

Δείτε το συνολικό πρόγραμμα των
εκδηλώσεων εδώ ή στην ιστοσελίδα
του ΚΠΙΣΝ
(http://www.snfcc.org/community/jour-
ney-to-the-snfcc/?lang=el.)

Το Πρόγραμμα «Ταξίδι προς το
ΚΠΙΣΝ» υλοποιείται με την αποκλει-

στική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), από
το ΚΠΙΣΝ σε συνεργασία με την ΕΛΣ (www.national-
opera.gr), την EBE (www.nlg.gr), τον οργανισμό Future
Library (www.futurelibrary.gr) και την περιβαλλοντική
οργάνωση WWF Ελλάς (www.wwf.gr).

Το «Ταξίδι προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» 

Επισκέπτεται τους Δήμους Μεγαρέων, Αλίμου, 
Σπάτων – Αρτέμιδος και Αμαρουσίου

Έργα για τη 
διαπλάτυνση της 

Εθνικής Αντιστάσεως
στην Ελευσίνα

Ξεκίνησαν τα έργα για τη διαπλάτυνση της οδού
Εθνικής Αντιστάσεως στην Ελευσίνα, από την οδό
Φραγκούλη Φουτρή προς την Εθνική οδό, την
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου. 

Το έργο εκτελούν συνεργεία του Δήμου και περι-
λαμβάνει το μεγάλωμα του δρόμου και την ανακα-
τασκευή των υπαρχόντων πεζοδρομίων και κατα-
σκευή νέων σε όσα σημεία δεν υπήρχαν. 

Κινητοποιήσεις δημοτικών 
και δημοσίων υπαλλήλων 

Στάση Εργασίας από τις 11.30
έως το τέλος του ωραρίου,

για τον επανέλεγχο των
συμβάσεων των ΙΔΑΧ

Σε κινητοποιήσεις κατέρχονται σήμερα  οι εργα-
ζόμενοι στο δημόσιο και στην Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση. Συγκεκριμένα η Εκτελεστική Επιτροπή της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ., καλεί τα μέλη των Δ.Σ. των Ομοσπον-
διών και των σωματείων καθώς και τους εργαζόμε-
νους στο Δημόσιο στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας
που διοργανώνουν η ΠΟΕ-ΟΤΑ, η ΠΟΕ – ΥΠΠΟ
και άλλες Ομοσπονδίες του Δημοσίου την Πέμπτη,
στις 12.00 το μεσημέρι, έξω από το Υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης (Βασ. Σοφίας 15). Θα ακολουθήσει
πορεία στο κτήριο του Σώματος Επιθεωρητών
Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. –
Λεωφ. Συγγρού 60).
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ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ 
ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΜΑΓΙΑΝΝΗ 
Στο Πολιτιστικό Κέντρο ‘’Λ. Κανελλόπουλος’’

Σήμερα  11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ θα
πραγματοποιηθεί τελικά η συναυλία της Σοφίας
Καμαγιάννη στο Πολιτιστικό Κέντρο "Λεωνίδας
Κανελλόπουλος". Η προγραμματισμένη για την
Τρίτη 9/9 εκδήλωση αναβλήθηκε λόγω των κακών
καιρικών συνθηκών. 

Αισθαντικές φωνές και μαντολίνο 

Ο έρωτας, στην ευρεία του έννοια, που αγκαλιάζει
την ίδια τη ζωή, διαπερνά όλες τις μουσικές και τα
τραγούδια που θα ακουστούν, από ένα ιδιαίτερο
στη σύστασή του μουσικό σχήμα.

Η ζεστή, αισθαντική φωνή (Άννη Ονουφρίου)
συνοδεία της στιβαρής ευαισθησίας του πιάνου
(Σοφία Καμαγιάννη), συνοδοιπορούν με τις αέρινες
δεξιοτεχνικές ακροβασίες της φυσαρμόνικας και τη
ζεστασιά των φλογέρων (Μάνος Αβαράκης), και τη
μελαγχολική τρυφερότητα της βιόλας σε εναλλαγή
με τη γλυκιά αμεσότητα του μαντολίνου (Φώτης
Παπαντωνίου).

Eπίσης, μικρές ηχητικές εκπλήξεις που λειτουρ-
γούν ανατρεπτικά, ολοκληρώνουν τη σύνθεση του
προγράμματος. Είμαστε βέβαιοι ότι η δημιουργική
σύμπραξη που σας προτείνουμε θα συγκινήσει
τους λάτρεις της ποιοτικής μουσικής και τους καλο-
καιρινούς ονειροπόλους.

Καλλιτεχνική επιμέλεια , ενορχήστρωση - Σοφία
Καμαγιάννη. Πολ. Kέντρο "Λ. Kανελλόπουλος"

Ώρα έναρξης: 20:30 Είσοδος ελεύθερη

«Γιορτές Γειτονιάς»
στους Αγίους Αναργύρους

Οοργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδεί-
ας του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού
διοργανώνει και φέτος τις «Γιορτές γειτονιάς»

2014.  Αναλυτικά το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδη-
λώσεων έχει ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/9 “Περίσσεμα καρδιάς”
Μουσική βραδιά από το Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύ-

ρων, με στόχο τη συγκέντρωση σχολικών ειδών και τρο-
φίμων μακράς  διάρκειας για τις αδύνατες οικονομικά
οικογένειες του Δήμου.

Καφέ Τέχνης “Πευκώνας”, ώρα 20:00μμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/9  Παράσταση θεάτρου σκιών
Προαύλιο Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, Δημοτικής Κοι-

νότητας Καματερού, ώρα 20:00 μμ

ΤΡΙΤΗ 16/9 Παράσταση θεάτρου σκιών
Πλατεία Πλαπούτα, Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναρ-

γύρων, ώρα 20:00 μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/9 Παράσταση θεάτρου σκιών
Πλατεία Μυκονιάτικων, Δημοτικής Κοινότητας Αγίων

Αναργύρων, ώρα 20:00 μμ

ΠΕΜΠΤΗ 18/9 Παράσταση θεάτρου σκιών
Θεατράκι Κοκκινόπουλου, Δημοτικής Κοινότητας Αγίων

Αναργύρων, ώρα 20:00 μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/9 Παράσταση θεάτρου σκιών
Προαύλιο Ιερού Ναού Αγίου Τρύφωνα, Δημοτικής Κοι-

νότητας Καματερού, ώρα 20:00 μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/9  Παράσταση θεάτρου σκιών
Πλατεία Ανάκασας, Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναρ-

γύρων, ώρα 20:00 μμ

ΠΕΜΠΤΗ 25/9 Παράσταση θεάτρου σκιών
Πλατεία Ελευθερίας -Γεροβουνό, Δημοτικής Κοινότητας

Καματερού, ώρα 20:00 μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/9 Παράσταση θεάτρου σκιών
Πλατεία Δημοκρατίας, Δημοτικής Κοινότητας Καματε-

ρού, ώρα 20:00 μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/9 Συναυλία Φιλαρμονικών
Οι Δημοτικές Φιλαρμονικές του Δήμου Αγίων Αναργύ-

ρων Καματερού θα παρουσιάσουν ένα ποικίλο μουσικό
πρόγραμμα.

Κεντρική Πλατεία Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύ-
ρων, ώρα 19:30 μμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/9 Συναυλία Φιλαρμονικών
Οι Δημοτικές Φιλαρμονικές του Δήμου Αγίων Αναργύ-

ρων Καματερού θα παρουσιάσουν ένα ποικίλο μουσικό
πρόγραμμα.

Πλατεία Δημοκρατίας, Δημοτικής Κοινότητας Καματε-
ρού, ώρα 19:30 μμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 29/9  Παρουσίαση βιβλίων
Παρουσίαση των βιβλίων του  Σπύρου Αυλωνίτη

“Δίχως ουρανό”, πεζό και “Αγρυπνία”, ποιητική συλλογή.

Θέατρο Πολιτιστικού Κέντρου “Σπύρος Αποστόλου”,
ώρα 19:00 μμ

ΤΡΙΤΗ 30/9 Θέατρο
Η θεατρική ομάδα του Συλλόγου εργαζομένων ΟΤΕ

Νομού Αττικής παρουσιάζει το έργο “Κωμωδίες δωματί-
ου”, σε σκηνοθεσία Αντώνη Τζαμαλούκα.

Θεατράκι Κοκκινόπουλου, ώρα 20:00 μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4, ΚΥΡΙΑΚΗ 5/10 “Γιορτή παράδοσης”
Οι εθνικοτοπικοί Σύλλογοι του Δήμου Αγίων Αναργύ-

ρων Καματερού παρουσιάζουν χορούς του τόπου τους.
Συμμετέχει το χορευτικό του Σύλλογου Ιμβρίων

Κινηματοθέατρο “ΟΡΦΕΑΣ”, ώρα 19:00 μμ

"Στηρίζουμε τους μαθητές"
Κοινωνικό Φροντιστήριο
με ενισχυτική διδασκαλία 

στον Δήμο Αχαρνών 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής στα πλαί-
σια της δράσης "Στηρίζουμε τους μαθητές" καλεί
τους γονείς με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
των οποίων τα παιδιά έχουν ανάγκη μαθησια-
κής υποστήριξης να δηλώσουν συμμετοχή, στο
πρόγραμμα «Κοινωνικό Φροντιστήριο». 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενισχυτική διδα-
σκαλία & εκμάθηση ξένης γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται
στο γραφείο Προϊσταμένης Διεύθυνσης Κοινω-
νικής Πολιτικής (ισόγειο Δημαρχείου), αρμόδια
υπάλληλος κα Πατακιά Χαρίκλεια.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2132072543

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ

Δήμος Ιλίου:
Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου οι 
εγγραφές για τα προγράμματα 
του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
Μέχρι την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014 θα διαρκέσουν

οι εγγραφές για τα δωρεάν προγράμματα Γενικής
Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
Δήμου Ιλίου, το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με το
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Τα προσφερόμενα προγράμματα του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου
Ιλίου υλοποιούνται δωρεάν, απευθύνονται σε ενήλικες
κάθε προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης και περιλαμ-
βάνουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Οικονομία – Επιχειρηματικότητα:
-  Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα
-  Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση
-  Βιολογικά προϊόντα:Παραγωγή πιστοποίηση/διάθεση
-  Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού
-  Επαγγελματική ενεργοποίηση άνεργων γυναικών
-  Συμβουλευτική σταδιοδρομίας

Νέες Τεχνολογίες:
-  Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο
-  Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις
- Βάσεις δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα
-  Δημιουργία ιστοσελίδας
-  Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία
-  Διαδικτυακά εργαλεία & Υπηρεσίες στην

καθημερινή ζωή
Γλώσσα & Επικοινωνία:

Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Γερμανικά
Ποιότητα ζωής:

- Διακόσμηση εσωτερικών χώρων -  Αγωγή
Υγείας

Πολιτισμός & Τέχνη:
- Ιστορία Τέχνης - Τοπική Ιστορία 
-  Εικαστικό εργαστήρι

Θεατρικό εργαστήρι
- Εργαστήρι Βίντεο  - Κινηματογράφος
- Κοινωνικές Δεξιότητες & Δράσεις:
-  Διαχείριση εργασιακού άγχους / Διαχείριση χρόνου

Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο
-  Επικοινωνία & Δυναμική ομάδας
-  Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία
Τα δωρεάν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλί-

κων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Ιλίου θα
λάβουν χώρα στους παρακάτω χώρους:

Τα επιμορφωτικά μαθήματα στο 1ο Γυμνάσιο Ιλίου
(Κάλχου 58)

Τα επιμορφωτικά μαθήματα Νέων Τεχνολογιών στο
Κέντρο Πληροφόρησης του Δήμου Ιλίου (Νέστορος
107). Για πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία
Δήμου Ιλίου (Νέστορος 101, 2ος όροφος, Ίλιον,) τηλέ-
φωνο 213 20 30 029, email: cfarmaki@ilion.gr, καθώς
και στο Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Ιλίου (Νέστορος 101, 2ος
όροφος, Ίλιον) .



Στην επόμενη συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Χωροθέτηση λαικών αγορών και 
Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής πρόκειται να συνε-

δριάσει τη Δευτέρα 15/09/2014 και ώρα 15:00 στο Αμφι-
θέατρο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της
Περιφερειακής Ενότητας του Κεντρικού Τομέα Αθηνών
(Λεωφόρος Μεσογείων 156, Χολαργός).

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι: 
1. Καθορισμος́ χωρ́ου συνεδριασ́εων Περιφερειακού

Συμβουλιόυ Αττικης́.
2. Εκλογη ́ εκπροσωπ́ων του Περιφερειακου ́Συμβου-

λιόυ Αττικης́ στη Γενικη ́Συνελ́ευση της Εν́ωσης Περιφε-
ρειων́ Ελλαδ́ας, συμ́φωνα με το Π.∆. 74/2011 (ΦΕΚ Α
1́81/22-08-2011).

3. Επικαιροποιήση της υπ’αριθμ.309/2014 αποφ́ασης
του Περιφερειακου ́ Συμβουλιόυ Αττικης́, σχετικα ́ με
«Χωροθετ́ηση λαικ̈ης́ αγορας́ Αν́ω Αγιάς Βαρβαρ́ας της
Γ  ́Πειραια»́.

4. Επικαιροποιήση της υπ’αριθμ. 310/2014 αποφ́ασης
του Περιφερειακου ́Συμβουλιόυ Αττικης́, σχετικα ́με 

«Χωροθετ́ηση λαικ̈ης́ αγορας́ της ∆ημοτικης́
Κοινοτ́ητας Καματερου»́.

5. Επικαιροποιήση της υπ’αριθμ. 311/2014 αποφ́ασης
του Περιφερειακου ́ Συμβουλιόυ Αττικης́, σχετικα ́ με
«Χωροθετ́ηση λαικ̈ης́ αγορας́ Τουφ́ας Χαλανδριόυ της Γ
 ́Αθηνων́».

6. Επικαιροποιήση της υπ’αριθμ. 312/2014 αποφ́ασης
του Περιφερειακου ́ Συμβουλιόυ Αττικης́, σχετικα ́ με
Χωροθετ́ηση λαικ̈ης́ αγορας́ του Κοντοπ́ευκου της Γ ́
Αθηνων́.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  &  ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ  

ΔΗΜΟΥ  ΦΥΛΗΣ « ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ»
ΠΛΑΤΕΙΑ  ΑΝΟΙΞΗΣ ,  ΤΗΛ. 6948837436
ΑΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ      10.09.2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί  Φίλοι  & Φίλες  του Συλλόγου
Πανοράματος ,

Σύμφωνα με το κατα-
στατικό του Συλλόγου
περί Γενικών Συνελεύ-
σεων και αρχαιρεσιών ,
το Διοικητικό Συμβού-
λιο του Συλλόγου,   Σας  προσκαλεί  στην   ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ   Ημέρα Κυριακή  14 Σεπτεμβρίου
2014  και ώρα  17:00  με τα παρακάτω  θέματα :

·   Διοικητικός  &  Οικονομικός  Απολογισμός  του
Διοικητικού  Συμβουλίου

·  Συζήτηση – Ενημέρωση  των προβλημάτων
που απασχολούν την περιοχή του Πανοράματος .

·  Προκήρυξη  Εκλογών  και  εκλογή  Εφορευτι-
κής  Επιτροπής 

Η   Γενική  Συνέλευση  θα γίνει   στον  χώρο που
στεγάζεται  ο  Σύλλογος Πανοράματος  στην
ΠΛΑΤΕΙΑ  ΑΝΟΙΞΗ .

Οριστικώς , την  ΚΥΡΙΑΚΗ   21  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2014  ΚΑΙ   ΩΡΑ  17:00  ΣΤΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ  ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ     ΣΤΗΝ      ΠΛΑΤΕΙΑ    ΑΝΟΙΞΗΣ
εφόσον  την Κυριακή     14.09.2014 δεν θα υπάρ-
ξει  απαρτία.

Η  παρουσία  όλων  των  μελών  και  φίλων  στην
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  είναι  πολύτιμη  και αναγκαία.

Για  το Διοικητικό Συμβούλιο
Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΚΡΑΚΗ  ΕΛΕΝΑ           ΔΑΔΑΝΗΣ  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

ΜΥΝΗΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Για την έναρξη της σχολικής 
χρονιάς 2014 – 2015 

Μια νέα σχολική χρονιά κάνει σήμερα την
αρχή της. Εύχομαι σε όλους τους εκπαιδευ-
τικούς, τους μαθητές, των δημοτικών,
γυμνασίων και λυκείων της πόλης μας και
τους γονείς καλή αρχή και μια δημιουργική
χρονιά. 

Με την κοινή προσπάθεια όλων μας θα
πρέπει να αντιμετωπιστούν τα όποια προ-
βλήματα προκύψουν στα σχολεία της
πόλης μας.  

Ο Δήμος μας έκανε και φέτος κάθε δυνατή
προσπάθεια ώστε τα σχολικά κτίρια να είναι
στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, έτοιμα να
υποδεχθούν τους μαθητές. 

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας
Γιώργος Τσουκαλάς 

Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 
Kατευθυντήριες γραμμές στους δήμους 
για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων

Αναλυτικές οδηγίες προς τους δήμους και τις Περιφέρειες της
χώρας για την ορθή χρήση των συμφωνιών – πλαίσιο κατά τη δια-
δικασία ανάθεσης και σύναψης δημόσιων συμβάσεων δίνει με
κατευθυντήρια οδηγία η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβά-
σεων.

Με την οδηγία επιχειρείται αφενός η παρουσίαση των βασικότε-
ρων χαρακτηριστικών των συμφωνιών – πλαίσιο, όπως αυτές
προσδιορίζονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, και αφε-
τέρου η παροχή της πληρέστερης δυνατής πληροφόρησης προς
τους ενδιαφερόμενους φορείς ως προς τον τρόπο χρήσης της
μεθόδου αυτής.

Την παραίτησή του από δημοτικός Την παραίτησή του από δημοτικός 
σύμβουλος υπέβαλε ο Θανάσης σύμβουλος υπέβαλε ο Θανάσης 
ΚατσιγιάννηςΚατσιγιάννης
Θα αναλάβει τη θέση του Γενικού Θα αναλάβει τη θέση του Γενικού 
Γραμματέα στον Δήμο ΑχαρνώνΓραμματέα στον Δήμο Αχαρνών

Την παραίτησή του από δημοτικός σύμβουλος υπέβαλε ο
Θανάσης Κατσιγιάννης, αφού θα ανλάβει τη θέση του 

Γενικού Γραμματέα στον Δήμο Αχαρνών.
Στο Διαύγεια δημοσιεύτηκε στις 9/9/14 η απόφαση του δημάρ-

χου Γιάννη Κασσαβού που κάνει αποδεκτή την αίτηση παραίτη-
σης του κ. Κατσιγιάννη Αθανασίου του Χρήστου από τη θέση
του Δημοτικού Συμβούλου Δημοτικής Ενότητας Αχαρνών.

Δήλωση του νέου Αντιπροέδρου του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής Χάρη Δαμάσκου, μετά την ανάληψη

των νέων του καθηκόντων

Η πολυετής παρουσία μου στα κοινά, με έχει κάνει να αναγνωρίζω την αξία και τον
συμβολισμό των σημαντικών θεσμικών θέσεων της αυτοδιοίκησης και ειδικά αυτής του
αντιπροέδρου του μεγαλύτερου  περιφερειακού συμβουλίου της χώρας.

Ευχαριστώ θερμά τους συμβούλους που υποστήριξαν την υποψηφιότητά μου και
υπόσχομαι να ανταποκριθώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις των νέων
μου καθηκόντων. 



8 -ΘΡΙΑΣΙΟ Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014

Μέχρι τις 15 ΟκτωβρίουΜέχρι τις 15 Οκτωβρίου
θα μπορούν να θα μπορούν να 

υποβάλουν αιτήσεις οιυποβάλουν αιτήσεις οι
ενδιαφερόμενοι φορείςενδιαφερόμενοι φορείς

Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου θα
μπορούν να υποβάλουν
αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι

φορείς για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμ-
μα Απασχόλησης και Κοινωνικής
Καινοτομίας (EaSI). Για το λόγο αυτό
έχει εκδοθεί πρόσκληση μέσω της
οποίας επιδιώκεται η τοποθέτηση
τουλάχιστον 1800 νέων (από 18 έως
35 ετών) σε στοχευμένες θέσεις
εργασίας ή σε σεμινάρια επαγγελμα-
τικής κατάρτισης στις χώρες της ΕΕ,
και στην ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκή Ζώνη
Ελεύθερων Συναλλαγών).

Τα στοχευμένα προγράμματα κινη-
τικότητας, καθιστούν πιο εύκολη για
τους νέους την πρόσβαση σε ευκαι-
ρίες απασχόλησης και την ανάληψη 

εργασίας σε άλλο κράτος μέλος,
και ενθαρρύνουν τους εργοδότες να
δημιουργούν εργασιακά ανοίγματα
για νέους μετακινούμενους εργαζο-
μένους.

Η πρόσκληση είναι ανοικτή σε
ενδιαφερόμενους φορείς από όλες
τις συμμετέχουσες χώρες στο πρό-
γραμμα, συμπεριλαμβανομένων και 

των χωρών ΕΖΕΣ, τις υποψήφιες
χώρες και τις υποψήφιες προς έντα-
ξη χώρες. Οι αιτούντες μπορεί να
είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς,
ΜΚΟ, φορείς του τρίτου τομέα
παροχής υπηρεσιών απασχόλησης
κλπ. 

Ο προϋπολογισμός της παρούσας
πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά

στα 6,9 εκατ. ευρώ με την κοινοτική
συνδρομή να φθάνει το 95% των
επιλέξιμων δαπανών. Πρόθεση της
Επιτροπής είναι η συγχρηματοδότη-
ση μεγάλου εύρους έργων και το
προσδοκώμενο μέγεθος της μέσης
επιδότησης θα κυμανθεί μεταξύ 3
και 4 εκατομμυρίων. Περισσότερες
Πληροφορίες

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλη-
σης υποβολής προτάσεων, το έντυ-
πο της αίτησης καθώς και περισσό-
τερες πληροφορίες σχετικά με το
ανωτέρω πρόγραμμα μπορείτε να
αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του
προγράμματος:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp
?catId=629&langId=en&callId=415&
furtherCalls=yes

καθώς και στο Υπουργείο Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας (υπόψιν κκ. Ανθή Κρητι-
κού, τηλ.: 2105271409 και Κατερίνα
Γιάντσιου, τηλ.2105271414).

Οι καταναλωτές
είναι λιγότερο
πιθανό να αγο-

ράσουν κάτι που νομί-
ζουν ότι έχει τροποποιη-
θεί για την προστασία του
περιβάλλοντος, διότι το
θεωρούν υποδεέστερο,
υποστηρίζει νέα έρευνα
του Πανεπιστημίου του
Γέηλ.

Οι υπεύθυνοι της μελέ-
της εξήγησαν σε μια
ομάδα καταναλωτών ότι
ένα προϊόν καθαρισμού
έγινε πιο φιλικό προς το
περιβάλλον είτε εσκεμμέ-
να είτε ως αποτέλεσμα
κάποιας άλλης αλλαγής.
Η πλειοψηφία των καταναλωτών δήλωσε ότι θα προτιμούσε
να αγοράσει το προϊόν το οποίο δε σχεδιάστηκε ειδικά για
την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ σε κάθε περίπτωση
πίστευαν ότι το πράσινο προϊόν ήταν χαμηλότερης ποιότη-
τας ανεξαρτήτως των αρχικών προθέσεων της εταιρείας.

«Όταν μια εταιρεία δημιουργεί ένα προϊόν το οποίο είναι
καλύτερο για το περιβάλλον, οι καταναλωτές στην πραγμα-
τικότητα είναι λιγότερο πιθανό να το αγοράσουν αν το όφε-
λος για το περιβάλλον θεωρείται σκόπιμο και όχι αποτέλε

σμα κάποιας άλλης προσπάθειας», δήλωσε ο Τζωρζ
Νιούμαν, επικεφαλής της μελέτης.

«Εάν μια εταιρεία αποφάσισε να κάνει ένα προϊόν πιο φιλι-
κό για το περιβάλλον, τότε οι καταναλωτές πιστεύουν ότι η
ποιότητα του προϊόντος πρέπει να έχει υποστεί κάποια μεί

ωση, λόγω μιας υποτιθέμενης εκτροπής πόρων της εται-
ρείας από τον έλεγχο ποιότητας σε άλλους τομείς», πρό-
σθεσε.Ο Νιούμαν συμβουλεύει τις εταιρείες που βελτιώνουν
τα προϊόντα τους από περιβαλλοντική σκοπιά, να διαφημί-
ζουν αυτή τη βελτίωση ως μία ακούσια θετική παρενέργεια
μιας άλλης τροποποίησης του προϊόντος, η οποία είχε
σκοπό τη βελτίωση της συνολικής του ποιότητας.

Η επιστημονική ομάδα παρατήρησε επίσης ότι η ιδιαίτερη
αυτή καταναλωτική συμπεριφορά περιορίζεται μόνο στο
συγκεκριμένο παράδειγμα, και δεν επηρεάζεται από άλλες
συνήθεις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρακτικές εταιρει-
ών όπως η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι
δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα ή περιβαλλοντικές
οργανώσεις με την αγορά κάθε προϊόντος. 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Απασχόλησης  & Κοινωνικής Καινοτομίας (EaSI)

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

«ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ»

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

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 κατα-
θέσουν εγγράφως την αίτηση για την συμμετοχή τους
το αργότερο μέχρι την 13η Σεπτεμβρίου 2014 στο γρα-
φείο του συλλόγου.

Αιτήσεις θα υπάρχουν στο γραφείο του συλλόγου
Τηλ. Γραφείου   2105562021
Τηλ. Χρηστοφή Μελέτη 6992987526

Ελευσίνα  5η Σεπτεμβρίου  2014

Η    ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ    ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         ΛΙΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΟ  μμέέσσοοςς  κκααττααννααλλωωττήήςς  θθεεωωρρεείί  τταα
««ππρράάσσιινναα»»  ππρροοϊϊόόνντταα  υυπποοδδεεέέσσττεερραα
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έναρξη προπονήσεων της σχολής

στις 15 Σεπτεμβρίου

Η διεύθυνση της σχολής μας σας ενημερώνει ότι λόγω των συνεχό-
μενων 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.

Σε φάση αποπληθωρισμού παρέμεινε η Ελλάδα για
18ο συνεχή μήνα, καθώς οι περικοπές στους
μισθούς και τις συντάξεις, σε συνδυασμό με την

ύφεση της οικονομίας, συνέχισαν να ασκούν πιέσεις στις
τιμές.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κατα-
ναλωτή (ΓΔΤΚ) υποχώρησε κατά 0,3% σε ετήσια βάση τον
Αύγουστο του 2014, έναντι μείωσης 1,3% που είχε κατα-
γραφεί κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2014, ο ΓΔΤΚ υποχώρησε
κατά 1,2%, έναντι μείωσης 1,6% που σημειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2013 -
Αυγούστου 2014 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του
δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2012 - Αυγούστου 2013 παρου-
σίασε μείωση 1,4%, έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε
κατά το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά 1,2%
τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον Ιούλιο, προήλθε κυρίως
από τις ακόλουθες μεταβολές:

1. Από τις μειώσεις των δεικτών:
α) Κατά 0,3% της ομάδας «Διατροφή και μη αλκοολούχα

ποτά», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα νωπά φρούτα
και στα νωπά λαχανικά. Μέρος της μείωσης αντισταθμίστηκε
από την αύξηση των τιμών στα δημητριακά και παρασκευά-
σματα, ψάρια νωπά, κρέατα γενικά.

β) Κατά 15,5% της ομάδας «Ένδυση και υπόδηση», λόγω
των γενικών θερινών εκπτώσεων.

γ) Κατά 2,6% της ομάδας «Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυ-
ριού και υπηρεσίες», λόγω των γενικών θερινών εκπτώσε-
ων.

δ) Κατά 1,0% της ομάδας «Μεταφορές», λόγω μείωσης
κυρίως των τιμών στα καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη) και στα
εισιτήρια αεροπλάνων. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθ-
μίστηκε από την αύξηση των τιμών των αυτοκινήτων.

ε) Κατά 0,3% της ομάδας «Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια»,
λόγω μείωσης κυρίως των τιμών των εστιατορίων-ζαχαρο-
πλαστείων-καφενείων.

στ) Κατά 0,5% της ομάδας «Άλλα αγαθά και υπηρεσίες»,
λόγω των γενικών θερινών εκπτώσεων στα είδη ταξιδίου και
λοιπά προσωπικά είδη.

2. Από τις αυξήσεις των δεικτών:
α) Κατά 1,3% της ομάδας «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως

των τιμών των φαρμάκων.
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά 0,3%

σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2013, προήλθε κυρίως
από τις ακόλουθες μεταβολές:

2. Από τις μειώσεις των δεικτών:
α) Κατά 2,4% της ομάδας «Διατροφή και μη αλκοολούχα

ποτά», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα νωπά λαχανι-
κά, νωπά φρούτα, νωπές πατάτες, νωπά ψάρια, δημητρια-
κά και παρασκευάσματα, κρέατα γενικά, ζάχαρη. 

Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από τη αύξηση
των τιμών στα γαλακτοκομικά και αυγά και στο ελαιόλαδο.

β) Κατά 1,3% της ομάδας «Ένδυση και υπόδηση», λόγω
μείωσης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

γ) Κατά 1,3% της ομάδας «Στέγαση», λόγω μείωσης
κυρίως των τιμών των ενοικίων κατοικιών, των υπηρεσιών
κοινοχρήστων, του πετρελαίου θέρμανσης και του φυσικού
αερίου. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την
αύξηση των τιμών στον ηλεκτρισμό.

δ) Κατά 0,5% της ομάδας «Μεταφορές», λόγω μείωσης
κυρίως των τιμών των καυσίμων αυτοκινήτου (βενζίνη) και
των αυτοκινήτων. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστη-
κε από την αύξηση των τιμών στα εισιτήρια αεροπλάνων.

ε) Κατά 2,5% της ομάδας «Αναψυχή – Πολιτιστικές δρα-
στηριότητες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στον οπτικο-
ακουστικό εξοπλισμό-υπολογιστές, στα μικρά είδη αναψυ-
χής-άνθη-κατοικίδια ζώα, στο πακέτο διακοπών, στις αθλη-
τικές δραστηριότητες και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.

στ) Κατά 3,9% της ομάδας «Εκπαίδευση», λόγω μείωσης
κυρίως των τιμών στα δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, ξένων
γλωσσών, φροντιστηρίων και ΙΕΚ.

ζ) Κατά 0,4% της ομάδας «Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια»,
λόγω μείωσης κυρίως των τιμών των εστιατορίων-ζαχαρο-
πλαστείων-καφενείων-κυλικείων. Μέρος της μείωσης αυτής
αντισταθμίστηκε από την αύξηση των τιμών στα ξενοδοχεία.

η) Κατά 2,6% της ομάδας «Άλλα αγαθά και υπηρεσίες»,
λόγω μείωσης κυρίως των τιμών των κουρείων-κομμωτη-
ρίων, των ειδών ατομικής φροντίδας, των προσωπικών
ειδών και των ασφαλίστρων αυτοκινήτων και δικύκλων.

2. Από τις αυξήσεις των δεικτών:
α) Κατά 1,9% της ομάδας «Αλκοολούχα ποτά και καπνός»,

λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη
σερβιριζόμενα) και στα τσιγάρα.

β) Κατά 3,5% της ομάδας «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως
της συμμετοχής των καταναλωτών στις λιανικές τιμές των
φαρμάκων. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από
τη μείωση των τιμών στις ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊ-
ατρικές υπηρεσίες.

γ) Κατά 0,1% της ομάδας «Επικοινωνίες», λόγω αύξησης
κυρίως των τιμών των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Πτώση 0,3% στις τιμές καταναλωτή 
τον Αύγουστο
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β) Γιατί έγινε ορκωμοσία των δημοτικών συμβούλων
στις 31 Αυγούστου χωρίς να έχει λάβει γνώση της λαν-
θασμένης απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, που πάρθηκε στις 8 Ιουλίου του 2014, ήτοι δύο
μήνες νωρίτερα, ώστε να γίνουν από τον δήμο ή άλλον
ενδιαφερόμενο οι απαραίτητες ενστάσεις για τη διόρθω-
ση του λάθους; 

Υπογραμμίζουμε εδώ ότι στην πρόσκληση του δήμου
για την ορκωμοσία των νέων δημοτικών συμβούλων
αναφέρεται ότι ήταν σε γνώση τους η υπ’ αριθμόν
456/2014 του αρμόδιου Πρωτοδικείου Αθηνών…. 

Η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
έχει αριθμό απόφασης 795/2014!

Όπως ήδη αναφέραμε στο έγγραφο του Πρωτοδικείου
με τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοτικών εκλογών
- ανάμεσα στα άλλα- υπήρξαν στις μαθηματικές πράξεις
για το μέτρο ανάδειξης των υποψηφίων εμφανή λάθη,
μεταφέροντας την μία έδρα του Συνδυασμού του Βαγγέ-
λη Παπανικολάου στον συνδυασμό του κ. Γιάννη Ηλία. 

Όπως πληροφορηθήκαμε, ο δήμος, με επιστολή του
ζήτησε άμεσα τη διόρθωση του λάθους, αλλά δεν απο-
κλείεται μέχρι τη διόρθωσή του να περάσουν αρκετοί
μήνες, κι η βούληση των ψηφοφόρων του Ασπροπύρ-
γου να είναι αλλοιωμένη στο Δ.Σ. του δήμου. 

Τελειώνοντας, επισημαίνουμε ότι οι παραπάνω εξελί-
ξεις προκαλούν καθυστερήσεις στη λειτουργία του
δήμου, καθώς αν δεν διορθωθεί άμεσα το λάθος, θα
πρέπει να ορκισθεί ο νέος δημοτικός σύμβουλος του
συνδυασμού του Γιάννη Ηλία και να επαναληφθούν οι
δημαιρεσίες στον δήμο. 

Ε. Λιάκος

ΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΟΟΡΡΚΚΩΩΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑΣΣ  



ΠΗΡΕ ΤΣΟΥΜΑΓΚΑ 
Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
Ο Πανελευσινιακός Α.Ο
ανακοίνωσε την από-
κτηση του πρώην ποδο-
σφαιριστή της
ΑΕΚ,Τάσου Τσουμά-
γκα.Ο 23χρονος αριστε-
ρός οπισθοφύλακας
έχει αγωνιστεί επίσης
στην Πορτογαλική Λεϊ-
σόες, τον Αστέρα Τρίπο-
λης την Ζάκυνθο, Δόξα
Κατωκοπιάς(Κύπρου).
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ΕΠΣΔΑ: Συγκέντρωση 
παρατηρητών για νέα χρονιά

Σήμερα και ώρα 18:00 στα γραφεία
της Ενωσης θα γίνει συγκέντρωση
παρατηρητών για ενημέρωση της
έναρξης πρωταθλημάτων και νέων
κανονισμών του ΚΑΠ .

Οριστικοποιήθηκε η πρώτη 12άδα των κορυφαί-
ων ιστιοπλόων στην κατηγορία STAR που θα τρέ-
ξουν τον Δεκέμβριο στις Μπαχάμες στον τελικό του
STAR SAILOR LEAQUE με έπαθλο 200.000 δολά-
ρια . 

Ανάμεσά τους είναι ο Αιμίλιος Παπαθανασίου, ο
οποίος αν και τα δύο τελευταία χρόνια απείχε από
την ενεργό δράση κατάφερε να πλασαριστεί στους
καλύτερους του κόσμου . Αυτή την εποχή στην
παγκόσμια κατάταξη είναι 11ος .

Οι 12 κορυφαίοι κυβερνήτες που θα τρέξουν τον
μεγάλο αγώνα είναι ολυμπιονίκες και παγκόσμιοι
πρωταθλητές με δεκάδες  μετάλλια στο ενεργητικό
τους .  Πρόκειται για τους εξής :  1 Ντιέγκο Νέγκρι
Ιταλία ,  2 Ογκι Ντίαζ  ΗΠΑ , 3 Ρόμπερτ Στάνιεκ 

Γερμανία , 4 Χαβιέ Ρόχαρτ Γαλλία , 5 Γιοχάνες
Πόλγκαρ Γερμανία, 6 Ρόμπερτ Σάϊντ Βραζιλία , 7
Τζόρτζ Ζάμπο ΗΠΑ , 8 Ματέους Κουσνιέρεβιτς 

Πολωνία , 9 Μάρκ
Μέντελμπλατ ΗΠΑ , 10
Εϊβιντ Μέλεμπι Νορβηγία
, 11 Αιμίλιος Παπαθανα-
σίου Ελλάδα , 12 Μαρ-
τσέλο Φούκς Βραζιλία.

Τα 12 σκάφη θα πλαι-
σιώσουν άλλα 8 , τα
οποία θα επιλεγούν από
την κλάση και θα είναι
πολύ γνωστά ονόματα
στο χώρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι
ο τελικός του STAR SAILOR LEAQUE είναι το 8ο
σπουδαιότερο ιστιοπλοϊκό event της χρονιάς και
θα μεταδοθεί ζωντανά από ξένα τηλεοπτικά δίκτυα  

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

Σε φιλικό προετοιμασίας που έγινε
στο κλειστό της Γούβας ο Πανελευσι-
νιακός επικράτησε του Αετού με σκόρ
64-53(ημίχρονο 37-27).
Πρώτος σκόρερ της ομάδας ο Μάρεϊ
με 16 πόντους.
Επόμενο φιλικό τέστ  για τον Πανε-
λευσινιακό την Παρασκευή στο τουρ-
νουά της Κύμης με την τοπική
ομάδα.
Τα δεκάλεπτα:16-15, 37-27, 54-37,
64-53
ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ(προπο-
νητής Γιώργος Σκαραφίγκας): Αβραμίδης 4, Μάρ-
κοβιτς 11, Κόξ 8(2), Μάρεϊ 16, Τσακαλέρης 10(1),
Μάντζαρης 3, Δορκοφίκης 10, Σωτηράκης 2.

Για προληπτικούς λόγους δεν αγωνίστηκαν οι
Βασιλόπουλος, Αθανασούλας, Ιωάννου αλλά και
ο τραυματίας Τζόνσον!

O ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 64-53 ΤΟΝ ΑΕΤΟ

ΟΙ 12 ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΤΡΕΞΟΥΝ ΣΤΟ STAR SAILOR LEAQUE 
–ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΓΙΑΣΜΟ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ο

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ A.O

Την Παρασκευή στις 18:30 στο βοηθητικό γήπεδο
(έναντι ΔΕΗ),θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός της

ομάδος του Πανελευσινιακού εν όψει του νέου πρω-
ταθλήματος που ξεκινάει την Κυριακή 14/09.
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Αγιασμός για την νέα αγωνιστική περίοδο πραγ-
ματοποιήθηκε στην ομάδα καλαθοσφαίρισης του
Μανδραϊκού στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης,
η οποία φέτος, για πρώτη φορά, θα αγωνίζεται
στην Γ’ εθνική κατηγορία.

Ο αγιασμός έγινε σε κλίμα αισιοδοξίας και υψη-
λών προσδοκιών για την νέα περίοδο και την νέα
κατηγορία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την άνοδο του Μαν

δραϊκού στην Γ’ εθνική δημιουργήθηκε
διοικητικό κενό, γεγονός το οποίο αποτέ-
λεσε σοβαρό κίνδυνο για το μέλλον της
ομάδας.

Το παρόν συμβούλιο συγκροτήθηκε και
ανέλαβε τα καθήκοντά του μόλις δύο ημέ-
ρες πριν από την λήξη της μεταγραφικής

περιόδου.
Παρ’ όλα αυτά τα κατάφερε και συγκρότησε μια

εντελώς καινούργια ομάδα από το μηδέν και όλοι
στον σύλλογο πιστεύουν ότι θα έχει αξιόλογη και
σημαντική πορεία.

Τον αγιασμό τέλεσε ο π. Αυξέντιος, εφημέριος
του ι.ν. Αγίας Τριάδος Οινόης

Στην εκδήλωση στην οποία προσήλθαν όλοι οι
αθλητές και οι αθλήτριες των τμημάτων του Μαν-
δραϊκού παρευρέθη σύσσωμο το Διοικητικό Συμ-
βούλιο με επικεφαλής τον Πρόεδρο Θανάση Μαλ-

λιώρη. Παρευρέθη ο Δήμαρχος της πόλης Γιώργος
Δρίκος με μεγάλο αριθμό αξιωματούχων του
Δήμου.

Μεταξύ αυτών ήταν:
Ο Αντιδήμαρχος Μελέτης Αδάμ, ο Πρόεδρος της

Κοινωφελούς Επιχειρήσεως του Δήμου Γιάννης
Λινάρδος, Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανι-
σμού Μάριος Βασιλείου και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Κων. Διολέτης, Κων. Ρόκας, Ιωάννα Διαγγελάκη
και Δημ. Μπέκας.

Επίσης ο Πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας
Σπύρος Μαραθωνίτης, ο Γραμματέας του ποδο-
σφαιρικού Μανδραϊκού Νίκος Βλάχος και ο Πρόε-
δρος του βόλεϊ Παν. Μήλιος

*** Μετά τον αγιασμό ακολούθησε φιλικό παιχνίδι
προετοιμασίας μεταξύ του Μανδραϊκού και της
Νεανικής Εστίας Μεγαρίδος. Το ματς στην κανονι-
κή του διάκεια έληξε 66-50 υπέρ των γηπεδούχων.

Αγιασμός στο μπάσκετ του Μανδραϊκού

Με αισιοδοξία για την νέα περίοδο 
στην Γ’ εθνική κατηγορία

Ανακοίνωση
του Πυρρίχιου

Ασπροπύργου για τις
ακαδημίες του

Τμήμα ακαδημιών 
ποδοσφαίρου ανακοίνω-
σε ο Πυρρρίχιος Ασπρο-

σπύργου. 
Οι εγγραφές άρχισαν

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Α.Σ. Πυρρίχιος Ασπρο-

πύργου με ιδιαίτερη χαρά και
υπευθυνότητα ανακοινώνει
την ίδρυση ακαδημιών ποδο-
σφαίρου. Μετά τα επιτυχημέ-
να βήματα της ανδρικής ομά-
δας στο τοπικό πρωτάθλημα
της Δυτικής Αττικής, η διοίκη-
ση του συλλόγου στρέφει το
ενδιαφέρον της στα τμήματα
υποδομής της ομάδας καλώ-
ντας παιδιά από όλη την
περιφέρεια Δυτικής Αττικής να
ενταχθούν στην οικογένεια
του Πυρρίχιου Ασπροπύρ-
γου. 

Στόχος της κίνησης αυτής
είναι η περαιτέρω ανάπτυξη
του αθλήματος στη Δυτική
Αττική καθώς και η εκπαίδευ-
ση των νεαρών αθλητών στις
τεχνικές και τακτικές του
ποδοσφαίρου λαμβάνοντας
παράλληλα την κατάλληλη
αθλητική και κοινωνική παι-
δεία. 

Η ακαδημία μας θα φιλοξε-
νήσει τους νεαρούς αθλητές
της στο γήπεδο Γκορυτσάς
(Πάρκο Δ.Ε.Κ.Α.) σε ένα κατα-
πράσινο περιβάλλον ιδανικό
για την άθληση και ψυχαγω-
γία των παιδιών.

Στην ακαδημία μας θα λει-
τουργήσουν όλα τα τμήματα
ανά ηλικία όπως προβλέπο-
νται από τους κανονισμούς
της ΕΠΟ για τη σεζόν 2014-
2015.

Αναλυτικά:
Εφηβικό 1997-1998-1999

Παιδικό 2000-2001
Παμπαιδικό 2002-2003 
Τζούνιορ 2004-2005
Προτζούνιορ 2006-2007
Αστεράκια 2008-2009-2010
Όλα τα παιδιά της ακαδη-

μίας θα ακολουθούν τις οδη-
γίες πιστοποιημένων προπο-
νητών με δίπλωμα UEFA σε
ένα ασφαλές περιβάλλον με
πλήρη υλικοτεχνικό εξοπλι-
σμό. 

Κατά την έναρξη θα γίνει
ενημέρωση των γονιών για το
πρόγραμμα και τα τουρνουά
που θα συμμετέχει η ακαδη-
μία μας ανά ηλικία.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν την
1η Σεπτεμβρίου και θα διαρ-
κέσουν μέχρι τις 15 Σεπτεμ-
βρίου. Υπεύθυνη ακαδημιών:
Κα Σοφία Σαμψωνίδου

Τηλέφωνα  επικοινωνίας:
210-5597966 και 6974-
271235.»
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ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΑΔΑ
ΜΕΧΡΙ 10/10 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Πρόγραμμα για άπορες οικογένειες
από την «Αποστολή»

Σε νέα καταγραφή των αναγκών των εξαιρετικά
αδύναμων οικονομικά οικογενειών που κατοικούν
στα όρια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών προ-

χωρά από σήμερα η «Αποστολή» σε συνεργασία με τις
145 ενορίες.
Στo πλαίσιo της υλοποίησης του προγράμματος «Η
Εκκλησία στο Σπίτι» οι ιερείς θα προχωρήσουν σε ανα-
λυτική ενημέρωση των κατοίκων της ενορίας τους, ενώ
σε συγκεκριμένες ημέρες θα παραλαμβάνουν τις αιτή-
σεις με τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων για την
παροχή βοήθειας σε τρόφιμα για το έτος 2015.
Όπως τονίστηκε χθες σε σύναξη των υπευθύνων ιερέ-
ων των Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων της Ι. Αρχιε-
πισκοπής που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωτοσύ-
γκελλο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Αρχιμ. π.
Συμεών Βολιώτη, τον Γενικό Διευθυντή του Γενικού
Φιλοπτώχου Ταμείου π. Βασίλειο Χαβάτζα και τον Γενι-
κό Διευθυντή της «Αποστολής» κ. Κωνσταντίνο Δήμτσα
το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά κατοίκους ενοριών
που υπάγονται στην Περιφέρεια της Ιεράς Αρχιεπισκο-
πής Αθηνών, οι οποίοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις
αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους, στην ενορία της
κατοικίας τους, το αργότερο έως 10 Οκτωβρίου 2014.
Για την επιλογή των επωφελούμενων του προγράμμα-
τος θα συνεκτιμηθούν, μέσω μοριοδότησης:
Ο αριθμός των ανέργων μελών στην οικογένεια
Εισοδηματικά κριτήρια: Για ένα άτομο 0 έως 6.000
ΕΥΡΩ, συν 1.000 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον μέλος της
οικογένειας, όπως αυτά δηλώνονται στο εκκαθαριστικό
φορολογίας 2014.
Εφ΄όσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια, η βοή-
θεια θα δοθεί κατά προτεραιότητα ανάλογα με τον:
Αριθμό προστατευόμενων μελών
Αριθμό ανάπηρων μελών

«Μαθήματα» οδικής «Μαθήματα» οδικής 
ασφάλειας σε μαθητές ασφάλειας σε μαθητές 

δημοτικού από τροχονόμουςδημοτικού από τροχονόμους

Πρόγραμμα διανο-
μής ενημερωτικών
φυλλαδίων έξω από
τα δημοτικά σχολεία
της χώρας, στα οποία
υπάρχουν οδηγίες για
την ασφαλή μετακίνη-
ση των μαθητών,
αρχίζει από αύριο η
Τροχαία, εν όψει της
έναρξης της νέας σχο-
λικής χρονιάς.

«Μαθήματα» οδι-
κής ασφάλειας σε
μαθητές δημοτικού
από τροχονόμους

Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο να ενημερώσει και να
ευαισθητοποιήσει γονείς και μαθητές σε θέματα οδικής
ασφάλειας, ιδίως κατά τις μετακινήσεις τους από και προς
τα σχολικά συγκροτήματα.

Η διανομή φυλλαδίων στην Αττική, θα γίνει στα εξής
σχολικά συγκροτήματα:

Αθήνα: Μουστοξύδη 23, Αχαρνών 399 και Τσούντα,
Φωκίωνος Νέγρη 63, Μαρασλή 4
Γαλάτσι, Γαλατσίου 86
Αγία Παρασκευή, Αγ.Ιωάννου 27
Αιγάλεω, Θηβών και Κουντουριώτου
Καλλιθέα, Λασκαρίδου 35-37
Ζωγράφου, Ιοκάστης και Μακρυγιάννη 46
Νίκαια, Ακροπόλεως και Παντειχίου
Νέα Φιλαδέλφεια, Εφέσου και Τρύπια 1
Πειραιάς : Πολυτεχνείου και Λ. Χατζηκυριάκου, Τομπά-

ζη και Σαχτούρη
Περιστέρι, Π. Τσαλδάρη και Τανάγρας
Γλυφάδα, Ρ. Φεραίου και Βουλιαγμένης
Κηφισιά, Λ. Κηφισίας 282).

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έβγαζε
πλαστά διαβατήρια σε αλλοδαπούς

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έβγαζε πλαστά διαβατήρια
σε αλλοδαπούς. Συνελήφθησαν συνολικά επτά αλλοδα-
ποί, έξι Σύριοι 20, 24, 24, 42, 30 και 40 ετών, καθώς και
ένας 35χρονος Ρουμάνος, εκ των οποίων οι τρεις είναι
μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργημα-
τικού χαρακτήρα για τα κατά περίπτωση αδικήματα της
σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφίας,
ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης και παράβασης της νομοθε-
σίας για τους αλλοδαπούς, ενώ η δικογραφία περιλαμβά-
νει ακόμη έναν 58χρονο από τη Συρία, επίσης μέλος της
εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και άγνωστο αριθμό
μελών της.

Ειδικότερα, το απόγευμα της περασμένης Κυριακής
στο αεροδρόμιο Καλαμάτας αστυνομικοί της Ασφάλειας,
κατά τον έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων του ενός
24χρονου, ο οποίος συνοδευόταν και θα συνταξίδευε με
τον 35χρονο για το Μόναχο της Γερμανίας, διαπίστωσαν
ότι ήταν πλαστά και τον συνέλαβαν.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας που ακολούθη-
σε, προέκυψε ότι ο 24χρονος είχε προμηθευτεί το πλαστό 

διαβατήριο από άλλο άγνωστο μέλος της οργάνωσης.
Επιπλέον διακριβώθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση
χρησιμοποιούσε κατάστημα ιδιοκτησίας του 58χρονου σε
περιοχή της Αττικής, προκειμένου να εφοδιάζει αλλοδα-
πούς με ανάλογα πλαστά έγγραφα έναντι χρηματικής
αμοιβής, με απώτερο σκοπό να ταξιδέψουν σε χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνέχεια, μετά από οργανωμένη αστυνομική επι-
χείρηση της Ασφάλειας Καλαμάτας, με τη συνδρομή αστυ-
νομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Πνευματικής
Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, έγινε έρευ-
να στο κατάστημα της Αττικής, εντός του οποίου συνελή-
φθησαν οι άλλοι πέντε συλληφθέντες.

Κατά την έρευνα στο κατάστημα αλλά και στην κατοχή
τους βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν το χρηματικό
ποσό των 35.915 ευρώ και 26 δολαρίων ΗΠΑ, δελτίο ταυ-
τότητας κυπριακών και σουηδικών αρχών, άδεια ικανότη-
τας οδηγού των συριακών αρχών, οκτώ κινητά τηλέφωνα
και πλήθος εγγράφων και φωτογραφιών.

Όλοι οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Καλαμάτας, ενώ η αστυνομική έρευνα και η
προανάκριση συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Ασφα-
λείας Καλαμάτας, προκειμένου να ερευνηθεί όλο το εύρος
και το πεδίο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης.

«Διαφάνεια Τώρα»: 
Περισσότερες από 600 
καταγγελίες σε ένα χρόνο

Περισσότερες από 600 καταγγελίες κυρίως για
μη έκδοση αποδείξεων έχει δεχτεί στον ένα
χρόνο λειτουργίας της η υπηρεσία «Διαφά-

νεια Τώρα!» της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Διε-
θνής Διαφάνεια- Ελλάς».
Με αφορμή τον ένα χρόνο λειτουργίας η «Διεθνής
Διαφάνεια» προτρέπει τους πολίτες που έχουν
πέσει θύματα διαφθοράς να κατεβάσουν δωρεάν
στο τηλέφωνό τους τη νέα εφαρμογή και μέσω αυτής
να καταγγείλουν με τέσσερα απλά βήματα το περι-
στατικό το οποίο έχουν αντιμετωπίσει.
Ανοίγοντας την εφαρμογή, ο χρήστης καλείται να
απαντήσει σε ένα κουίζ ερωτήσεων για να διαπι-
στώσει εάν το περιστατικό που τον απασχολεί σχε-
τίζεται ή όχι με διαφθορά. 
Στη συνέχεια τού ζητείται να καταγράψει περιληπτι-
κά το περιστατικό και κάποιο στοιχείο επικοινωνίας
του. 
Στη συνέχεια, η Διεθνής Διαφάνεια υποδέχεται τη
γραπτή καταγγελία και αφού εξετάσει την κάθε περί-
πτωση μεμονωμένα, επικοινωνεί με τον πολίτη
παρέχοντάς του σαφείς πληροφορίες και καθοδήγη-
ση για το πώς και που να απευθυνθεί. 
Ταυτόχρονα, είναι εκεί για να παρακολουθήσει και να
ασκήσει πιέσεις για την έκβαση της υπόθεσης.
Η ΜΚΟ «Διεθνής Διαφάνεια- Ελλάς» δημιούργησε 

την Υπηρεσία «Διαφάνεια Τώρα!» το Σεπτέμβριο
του 2013 με σκοπό την υποδοχή καταγγελιών που
αφορούν σε υποθέσεις διαφθοράς. Ένα χρόνο μετά,
η Υπηρεσία έχει καταγράψει περισσότερες από 600
αναφορές πολιτώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΜΠΕ, οι καταγγελίες
αφορούν κυρίως σε υποθέσεις φοροδιαφυγής (μη
έκδοση αποδείξεων), σε απάτες στον τομέα της
Υγείας (παράνομες συντάξεις και φακελάκια), σε
ανασφάλιστη εργασία και σε αδιαφανείς διαδικασίες
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (προμήθειες και προσλή-
ψεις).
Νομική ομάδα και εκπαιδευμένοι εθελοντές της
Υπηρεσίας «Διαφάνεια Τώρα!» παρέχουν ενημέρω-
ση και καθοδήγηση σε θύματα και μάρτυρες δια-
φθοράς και παρεμβαίνουν όπου χρειαστεί για να
ασκήσουν πίεση στην επίλυση της υπόθεσης.
Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση καταγγελλόμενων
κακοτεχνιών στις εργασίες αναστήλωσης του ιστορι-
κού ναού Παναγίας Χιλιαδού στην Εύβοια, την
οποία δημοσιοποίησε η «Διεθνής Διαφάνεια-
Ελλάς» τον περασμένο Μάιο. Στην υπόθεση αυτή
υπάλληλος της 23ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιο-
τήτων ανέφερε στην Υπηρεσία «Διαφάνεια Τώρα!»
ότι κλήθηκε να απολογηθεί τρεις φορές, επειδή τόλ-
μησε να καταγγείλει φαινόμενα που σχετίζονται με
την εκτέλεση της σχετικής εργολαβίας.
Για τον ένα χρόνο λειτουργίας της Υπηρεσίας, η
ΜΚΟ «Διεθνής Διαφάνεια- Ελλάς» ετοιμάζει εκδήλω-
ση ενημέρωσης του κοινού στις 18 Οκτωβρίου.

Υπερψηφίστηκε το άρθρο του 
αντιρατσιστικού για τις γενοκτονίες

Υπερψηφίστηκε μετά από ονομαστική ψηφοφορία το
άρθρο 2 του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου στο οποίο
συμπεριλαμβάνεται και η διάταξη για τις γενοκτονίες κατά
των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας (Πόντιοι, Αρμένιοι και Μικρασιάτες).

Στην ονομαστική ψηφοφορία σημειώθηκαν αποκλίσεις
από την επίσημη κομματική γραμμή των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων, με την Ραχήλ Μακρή και τον Παύλο Χαϊκάλη να
καταψηφίζουν όλα τα άρθρα, όπως επίσης και από την
επίσημη γραμμή της ΔΗΜΑΡ, με τη Μαρία Ρεπούση να
καταψηφίζει το επίμαχο δεύτερο άρθρο και να δηλώνει
"παρών" στα άλλα δύο.

Υπέρ του άρθρου 2, το οποίο υπενθυμίζεται ότι προ-
βλέπει την ποινικοποίηση των ξενόφοβων και ρατσιστικών
συμπεριφορών που εκδηλώνονται είτε με την επιδοκιμα-

σία είτε με την κακόβουλη άρνηση και τον ευτελισμό της
σημασίας του Ολοκαυτώματος αλλά και τον Γενοκτονιών
που έχουν αναγνωριστεί με αποφάσεις διεθνών δικαστη-
ρίων ή της Βουλής των Ελλήνων, ψήφισαν 54 βουλευτές
(ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ πλην της Μαρίας Ρεπούση που
καταψήφισε), ενώ κατά τάχθηκαν 42 βουλευτές της αντι-
πολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΚΚΕ και ανεξάρτητοι), ενώ
τρείς επέλεξαν το «παρών» (Γρ.Ψαριανός, Μ.Ανδρουλά-
κης και Β.Πολύδωρας). Την οπνομαστική ψηφοφορία είχε
ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Επίσης, με ονομαστικές ψηφοφορίες υπερψηφίστηκαν
το άρθρο 1 του νομοσχεδίου (με 58 υπέρ, 10 κατά και 31
παρών), με το οποίο ορίζονται οι προϋποθέσεις για την
ποινική αξιολόγηση των εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενο-
φοβίας, όπως και το άρθρο 3 (με 60 υπέρ, 10 κατά και 29
παρών), το οποίο διευρύνει την τιμωρία και τις ποινές για
τα αδικήματα ρατσισμού και ξενοφοβίας και μέσω διαδι-
κτύου.
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ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΟΤΕ 
ΑΠΟ 1/6/14 ΕΩΣ 30/9/14

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

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ  08:30 - 15:00

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
08:30-14:00 & 17:30-21:00

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

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ

MSc. MSc. Πανεπιστημίου ΑθηνώνΠανεπιστημίου Αθηνών

•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

•ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
•ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

Φυλής 3, 3ος όροφος
(έναντι Ταχυδρομείου) - Ασπρόπυργος

Τηλ./fax:  210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

22.5.14
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(18.3.13)

21.11.11

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

- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

Ενοικιαζ́εται ισογ́εια κατοικιά
60 τμ στην Ελευσιν́α, με

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

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

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

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

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-

γο δύαρι διαμέρισμα 3ου ορό-
φου 55τμστημ οδό Φυλής πλη-
σίον εμπορικού κέντρου West
Plaza.Διαθέτει τζάκι,Air codi-
tion,ηλεκτρική κουζίνα
P i t s o s , η λ ι α κ ό
θερμοσίφωνα,αυτόνομη θέρ-
μανση και ιδιόκτητο
p a r k i n g . Χ α μ η λ ά
κοινόχρηστα.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 6932720169(10.1.14)

Ενοικιάζεται τριάρι διαμέρι-

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

Τηλέφωνο: 210-5577813,
6977096978(17.12)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μαθηματικός Πανεπιστημίου

Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται κοπέλα που να γνω-

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

·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ CNC
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επικοι-
νωνίας 2105552260.

 ·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ CNCCAM. Τηλ
Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
2105552260.(11.6.14)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Με προϋπηρεσία και συστά-

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

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

(4.4.14)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

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

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

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος 
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ

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

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

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6986734365

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
τηλ.: 6971862201 και e-mail: 
sofi_tripitsidou@hotmail.com  

Κύριος 75 ετών , λάτρης της
φύσης, αναζητά κυρία κοντά
στην ηλικία του για σοβαρή
γνωριμία. Τηλ. 6943014666

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

με αυτόλογους βιολογικούς 
παράγοντες PRP

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

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

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

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

16.11
.12

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER
ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος 
Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 & 210 5571996
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 213
2028000

ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)
2105586830

ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773

ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210

2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546674-5546285

ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560

(ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546579-5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
210 2411444
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

213 2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 
ΑΙΟΛΟΣ (ΜΑΝΔΡΑ) 210 5559701
ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 &

ΑΘΗΝΩΝ 210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210

5546993 - 5560800 - 5543065

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

TO ΣΗΜΕΡΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟΥ ΑΤΤΙCA TV
11.00 Υγεία και
νανοτεχνολογία

12.00 Telemarketing

13.00 Telemarketing
προϊόντων αδυνατί-
σματος

14.00 Τηλεδώρα

15.00 Μέρα με την
μέρα

16.00 Υγεία και
νανοτεχνολογία

17.00 Παιχνιδοπαγί-
δες

17.45 Παραμυθιού
αρχή, Ο Πέτρος κι ο
χαρταετός

18.00 Telemarketing
προϊόντων αδυνατί-
σματος

19.00 Σκέψεις, κρί-
σεις, σχόλια, 
Ο ελληνισμός της
Μικράς Ασίας από την
κλασσική αρχαιότητα

ως τον 20ο αιώνα

20.15
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο:
Ιερομόναχος κ.κ. Θεο-
λόγος, 
1050 χρόνια Άγιον
Όρος

21.00 Business
χωρίς σύνορα

23.30 Αχαΐα

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

ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΕΝΤΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΦΑΚΛΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΚΑΝΤΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΛΩΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΑ
ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ 

ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
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Μέσω ΗΔΙΚΑ οι αιτήσεις 
για το ελάχιστο 
εγγυημένο εισόδημα

Μέσα στον Οκτώβρη θα ξεκινήσει η εξάμηνη
πιλοτική εφαρμογή της καταβολής του ελάχι-
στου εγγυημένου εισοδήματος στους δήμους

Δράμας, Έδεσσας, Γρεβενών, Ιωαννίνων, Λευκάδας,
Καρδίτσας, Χαλκίδας, Καλλιθέας Αττικής, Μεσολογγίου,
Τρίπολης, Σύρου, Σάμου και Μαλεβιζίου Κρήτης. Σύμ-
φωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις μέσα στο 2015
το μέτρο θα εφαρμοστεί σε περίπου 700.000 δικαιού-
χους, με κόστος 1 δισ. ευρώ. Η υποβολή των αιτήσεων
των ενδιαφερομένων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του
διαδικτυακού τόπου της ΗΔΙΚΑ, ενώ τα χρήματα θα
καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό. Δικαιούχοι
θα είναι άτομα και οικογένειες που διαμένουν στους
παραπάνω δήμους τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρό-
νια. 

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια 
για να καταστεί κάποιος δικαιούχος

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για να
καταστεί κάποιος δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημέ-
νου εισοδήματος είναι τα εξής:

Μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες χωρίς άλλα εισοδή-
ματα θα λαμβάνουν το σύνολο του ποσού.

Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις λαμβάνεται υπόψη η
διαφορά του πραγματικού εισοδήματος από το όριο
που έχει τεθεί με την απόφαση. Σημειώνεται πως
πραγματικό εισόδημα θεωρείται το συνολικό καθαρό
εισόδημα των τελευταίων 12 μηνών – μετά την αφαίρε-
ση των φόρων, των εισφορών για την κοινωνική ασφά-
λιση, της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν. 3986/11 –
συμπεριλαμβανομένου και του συνόλου των επιδομά-
των και των άλλων ενισχύσεων, καθώς και το εισόδημα
που απαλλάσσεται από φόρο η φορολογείται με ειδικό
τρόπο.

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιου-
σίας να μην υπερβαίνει τα 90.000 ευρώ, ποσό που
προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον
προστατευόμενο ενήλικο και κατά 10.000 για κάθε προ-
στατευόμενο ανήλικο, με ανώτατο πλαφόν τα 200.000
ευρώ.

Η κινητή περιουσία (αυτοκίνητα, δίκυκλα) να μην
υπερβαίνει σε αντικειμενική δαπάνη τα 6.000 ευρώ.
Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις από άτομα που έχουν στην
ιδιοκτησία τους σκάφη αναψυχής ΙΧ, αεροσκάφη, ελικό-
πτερα ΙΧ, ανεμόπτερα και πισίνες.

Το συνολικό ύψος καταθέσεων στα πιστωτικά ιδρύμα-
τα και η τρέχουσα αξία μετοχών και ομολόγων να μην
υπερβαίνουν το διπλάσιο του εισοδήματος που αναλο-
γεί με βάση τη ρύθμιση.

ΠΟΙΟΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ 
ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 
Με την τροπολογία του ΕΝΦΙΑ 

Έκπτωση 20% του φόρου ακινήτων για τα κενά μη ηλεκτροδο-
τούμενα ακίνητα, προβλέπει η Τροπολογία με τις διορθώσεις
στον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων,

που κατατέθηκε, προχθες, στη Βουλή. 
Παράλληλα, με τις διατάξεις της Τροπολογίας διορθώνονται οι υπερ-

βολικές φορολογικές επιβαρύνσεις, που είχαν προκύψει σε ιδιοκτήτες
4.000 περιοχών εκτός αντικειμενικού συστήματος, καθώς προβλέπεται, ότι για τον υπολογισμό του φόρου θα λαμβάνονται
πλέον υπόψη οι περυσινές τιμές με τις οποίες προσδιορίστηκε ο ΦΑΠ.

Πρόκειται για δύο από τις αλλαγές, που περιλαμβάνει η Τροπολογία, αλλαγές με τις οποίες η Κυβέρνηση διορθώνει αδι-
κίες, που είχαν προκύψει κατά την πρώτη εκκαθάριση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. 

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η κατάργηση της υποχρέωσης του ιδιοκτήτη να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος,
για να δικαιούται τις εκπτώσεις που προβλέπει η νομοθεσία για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

Ο εν λόγω φόρος θα καταβληθεί σε έξι δόσεις, η πρώτη έως το τέλος Σεπτεμβρίου και η τελευταία ως το τέλος Φεβρου-
αρίου. 

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το καθεστώς των εκπτώσεων, προκειμένου να χορηγηθεί έκπτωση 50% στον φόρο σε ιδιοκτή-
τες με οικονομική αδυναμία, προστίθεται στα κριτήρια και η αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Έως τώρα ο νόμος προέ-
βλεπε εισοδηματικά κριτήρια και συγκεκριμένη έκταση ακίνητης περιουσίας για να δικαιούται κάποιος έκπτωση 50% στο
ύψος του φόρου. Με την Τροπολογία προστίθενται και όρια, που αφορούν τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του
ιδιοκτήτη. 

Αυτά είναι: 85.000 ευρώ για τον άγαμο, 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογέ-
νεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και 200.000 ευρώ για τον έγγαμο τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη
μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα. 

Εξάλλου, διευρύνεται η απαλλαγή από τον φόρο για το έτος 2014 για τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Κεφαλονιά.
Διευκρινίζεται, ότι απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. όχι μόνο τα σεισμόπληκτα κτίσματα στην Κεφαλονιά και στις Π.Ε.
Φθιώτιδας και Φωκίδας, αλλά και το οικόπεδο που αναλογεί σε αυτά. 

Επίσης, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., για το έτος 2014, τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ορίων των κηρυχθέ-
ντων ως πολεοδομικά ανενεργών στην παλαιά τους θέση οικισμών Πεπονιάς, Πολύλακκου, Αξιόκαστρου, Κλήματος, Τρα-
πεζίτσας-Πανάρετης και Πυλωρών της Π.Ε. Κοζάνης, εφόσον το 2013 δεν ηλεκτροδοτήθηκαν.  Τέλος, απαλλάσσονται από
τον φόρο τα κτίρια, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης.

Το επάγγελμα του γονέα φαίνεται
ότι ακολουθεί ένα σημαντικό
ποσοστό των παιδιών στην

Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα
στοιχεία που δημοσιοποίησε η
ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με τη διαγε-
νεακή επαγγελματική
κινητικότητα.

Όπως αναφέρει η
ΕΛΣΤΑΤ, η έρευνα αυτή
πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο της δειγ-
μ α τ ο λ η π τ ι κ ή ς
έρευνας εισοδήμα-
τος και συνθηκών
διαβίωσης των νοι-
κοκυριών (2011),
με περίοδο αναφο-
ράς εισοδήματος
το 2010.

Σκοπός της έρευ-
νας, είναι η διερεύ-
νηση του κατά πόσον η κοινωνικοοικο-
νομική κατάσταση και το επάγγελμα των
γονέων μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυ-
νο φτώχειας και τον κοινωνικό αποκλει-
σμό κατά την ενηλικίωση.

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε για
τα μέλη των νοικοκυριών που έχουν γεν-
νηθεί από το 1951 έως και το 1985 (25
έως και 59 ετών), ενώ τα στοιχεία για το
2005 αφορούν στα μέλη των νοικοκυ-
ριών που έχουν γεννηθεί από το 1939
έως και το 1979 (25 έως και 65 ετών).

Όλα τα ερωτήματα απαντήθηκαν για το
χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ερω-
τώμενος ήταν περίπου 14 ετών. Το ερώ-
τημα που αφορούσε στην ασχολία
(επάγγελμα) του πατέρα είχε διατυπωθεί
ως εξής: Ποια ήταν η κύρια ασχολία του
πατέρα σας όταν ήσασταν περίπου 14
ετών;

Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν
ως εξής:

Α. Επάγγελμα του παιδιού, μέλους του
νοικοκυριού σε σχέση με το επάγγελμα
του πατέρα:

I. Όταν ο πατέρας ήταν διευθυντικό
στέλεχος, το παιδί (μέλος του νοικοκυρι-

ού), ήταν το 2011:
Υπάλληλος γρα-
φείου (18,5%)

Διευθυντικό
στέλεχος

(16,4%)
Επαγγελ-

μ α τ ί α ς
(16,4%)
Α π α σ χ ο -

λούμενος στην
παροχή υπηρεσιών
και πωλητής (15,8%)

Τεχνολόγος και ασκών συναφές επάγ-
γελμα (9,3%)

Μη εργαζόμενος (8,6%)
Ειδικευμένος τεχνίτης και ασκών συνα-

φές επάγγελμα (7,7%)
Ανειδίκευτος εργάτης, χειρώνακτας και

μικροεπαγγελματίας (3,9%)
Χειριστής μηχανημάτων εξοπλισμού

και συναρμολογητής (1,8%)
Ειδικευμένος γεωργός, κτηνοτρόφος,

δασοκόμος και αλιέας (1,2%)
Υπηρετών στις ένοπλες δυνάμεις

(0,3%).
Τα ποσοστά για το 2005 ήταν 15%,

18%, 19,4%, 11,6%, 9,3%, 7,9%, 8,8%,
3,4%, 4,4%, 2,1%, και 0,2% αντίστοιχα.

ΙΙ. Όταν ο πατέρας ήταν επαγγελμα-
τίας, το παιδί (μέλος του νοικοκυριού),
ήταν το 2011:

Επαγγελματίας (42,3%)
Μη εργαζόμενος (16,4%)
Υπάλληλος γραφείου (10,6%)
Απασχολούμενος στην παροχή υπηρε-

σιών και πωλητής (8,3%)

Διευθυντικό στέλεχος (7,3%)
Τεχνολόγος και ασκών

συναφές επάγγελμα (7,3%)
Ανειδίκευτος εργάτης, χει-

ρώνακτας και μικροεπαγγελ-
ματίας (2,2%)

Ειδικευμένος τεχνίτης και
ασκών συναφές επάγγελμα

(2,2%)
Υπηρετών στις ένοπλες δυνάμεις

(1,4%)

Ειδικευμένος γεωργός, κτηνοτρόφος,
δασοκόμος και αλιέας (1,2%)

Χειριστής μηχανημάτων εξοπλισμού
και συναρμολογητής (0,9%).

Τα ποσοστά για το 2005 ήταν 40,6%,
9,5%, 11,7%, 8,4%, 7%, 10,3%, 2,8%,
6,9%, 0,7%, 1,4% και 0,8% αντίστοιχα.

ΙΙΙ. Όταν ο πατέρας ήταν ειδικευμένος
γεωργός, κτηνοτρόφος, δασοκόμος ή
αλιέας, το παιδί (μέλος του νοικοκυριού),
ήταν το 2011:

Ειδικευμένος γεωργός, κτηνοτρόφος,
δασοκόμος και αλιέας (18,4%)

Ειδικευμένος τεχνίτης και ασκών συνα-
φές επάγγελμα (15%)

Απασχολούμενος στην παροχή υπηρε-
σιών και πωλητής (11,9%)

Μη εργαζόμενος (11,4%)
Ανειδίκευτος εργάτης, χειρώνακτας και

μικροεπαγγελματίας (9,5%)
Επαγγελματίας (8,6%)
Υπάλληλος γραφείου (8,0%)
Χειριστής μηχανημάτων εξοπλισμού

και συναρμολογητής (6,1%)
Διευθυντικό στέλεχος (5,7%)
Τεχνολόγος και ασκών συναφές επάγ-

γελμα (4,7%)
Υπηρετών στις ένοπλες δυνάμεις

(0,6%).

Τα ποσοστά για το 2005 ήταν 23,6%,
16,1%, 10,4%, 12,8%, 7%, 5,6%, 7,1%,
6,4%, 6,1%, 4,4%, και 0,5% αντίστοιχα.

ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΠΟΛΛΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ
Ως προς την επιλογή επαγγέλματος

Eρωτηματολόγιο από Χ.Γ. 
Φούχτελ προς τους OTA

Για την καταγραφή περιουσιακών 
στοιχείων και υποδομών 

Ένα 8σελιδο ερωτηματολόγιο εστάλη σε δήμους και
περιφέρειες της χώρας από την «Ελληνογερμανική
Συνέλευση». Το έντυπο θέτει ερωτημάτα για τα πλήρη
περιουσιακά στοιχεία του κάθε Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, τις υποδομές που διαθέτει, καθώς και
την κοινωνική κατάσταση και μάλιστα με λεπτομέρειες
ακόμη και για την «ακτινογραφία» του (π.χ. μετανάστες
και Ρομά).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ερωτηματολόγιο υπάρχει
συγκεκριμένη ενότητα για τα απορρίμματα και τη διαχεί-
ρισή τους. Ζητούνται απαντήσεις για το ποια είναι τα
αστικά, ποια τα ανακυκλώσιμα, τα μπάζα και τα ογκώδη
απορρίμματα .


