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για 100 εκατ. ευρώ
σε δικαιούχους
του προγράμματος
«Εξοικονομώ
κατ΄ Οίκον» Σελ: 9

κ.2239

«Πράσινο φως»

Τιμή : 0,01€

Δέκα τόνοι όξινης
πίσσας σε παράδρομο
της Αττικής οδού

Έχει διαρρεύσει σε
παρακείμενα αμπέλια κι είναι
επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία

ΤΕΡΜΑΤΙΣΘΗΚΕ Κ. Μητσοτάκης:
Η ΔΡΑΣΗ
‘’Η αξιολόγηση
‘’ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ’’

ΠΟΥ ΠΑΓΙΔΕΥΕ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ
Συστήνονταν ως
άτομα επιφανούς
κοινωνικής θέσης
και ζητούσαν από
τα θύματα ως
εγγύηση για
αποκλειστική
συνεργασία, ποσά
που κυμαίνονταν
από 1.500 έως
1.800 ευρώ

Σελ: 3

ΠΡ ΟΘ ΕΣΜΙ Α Ε ΩΣ ΑΥ ΡΙΟ
Ε Χ ΟΥ Ν Ο Ι Δ Η Μ Ο Ι

Για τη
δήλωση
κενών θέσεων
σε παιδικούς
σταθμούς και
ΚΔΑΠ

Σελ: 9

ΣΤΟ ΑΙR SHOW ΣΤΟ ΤΑΤΟΪ
Η Ελληνική
Αντικαρκινική
Εταιρεία Αχαρνών
με εθελοντές ιατρούς
και διασώστες
Σελ: 3

Διεύρυνση των όρων
ένταξης στο Κοινωνικό

●

Τιμολόγιο της ΔΕΗ ζητά ο Σ. Δανιηλίδης
Σελ: 4

Σελ: 2

θα γίνει
ακόμα και αν
χρειασθούν εισαγγελείς’’
‘’Να σταθεί αντάξια
των περιστάσεων
η περιφερειάρχης
Αττικής
Ρένα Δούρου’’ ,
τόνισε ο υπουργός
Διοικητικής
Μεταρρύθμισης
Σελ: 2

Μεγάλη η
συνεισφορά του
κόσμου

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

στην 1η Αιμοδοσία της
Ενορίας Αγίου Κωνσταντίνου
στα Άνω Λιόσια

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Για την άμεση
απόφραξη των αγωγών
ομβρίων υδάτων

Σελ: 3

Σελ: 5

ΣΑΡΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ‘’ΘΡΙΑ’’
Παρελθόν οι εστίες σκουπιδιών,
μετά τη δράση καθαρισμού

Σελ: 7

ΜΠΑΣΚΕΤ:
Ο ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ
ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΟ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ
''ΖΕΡΒΟΝΙΚΟΛΕΙΑ'' 2014

ΦΙΛΙΚΟ Ο ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΝ
ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΜΥΡΝΗΣ

«Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ»
Εκδήλωση για το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
με πρωτοβουλία των Διευθύνσεων Α’ θμιας και
Σελ: 5 Β’ θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

Σελ: 10-11
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ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014

Ελευσίνα

Λουκοπούλου Κωνσταντίνα Θ.
Βελουχιώτη Άρη 27
& Ερμού, Εφημερία:
08:00 - 08:00
(Επομένης)
Τηλέφωνο:
2105565432
Ασπρόπυργος

Παπαχριστόπουλος
Χρήστος Π.
Περικλέους 1,
Τηλέφωνο:
2105575600

Φυλή - Άνω Λιόσια
Καραΐσκος Θ.
Πηνειού 81
Τηλέφωνο:
2102481114

Αχαρνές

Ρίζου Ευαγγελία
Μελά Παύλου 3,
Εφημερία: 08:00 14:00 & 17:00 - 08:00
(Επομένης)
Τηλέφωνο:
2102469362

Γκίκα Σ. - Ακριβή Κ.
Αριστοτέλους 260,
Εφημερία: 08:00 23:00
Τηλέφωνο:
2102448558

Μάνδρα
Αθανασοπούλου
Χρυσάνθη Χ.
Εργατικές Κατοικίες,
Τηλέφωνο:
2105541721

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ:Σχετικά καλός
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:
Από 22 έως 32
βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤ ΟΛΟΓ ΙΟ

Ιρις, Ιριδα , Ξανθ ίππη ,
Ξανθ ή, Πολυ ξένη

ΘΡΙΑΣΙΟ
ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Κ. Μητσοτάκης:Η αξιολόγηση θα γίνει
ακόμα και αν χρειασθούν εισαγγελείς

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014

‘’Να σταθεί αντάξια των περιστάσεων η περιφερειάρχης Αττικής
Ρένα Δούρου’’ δήλωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση ΔούρουΜητσοτάκη για την
αξιολόγηση.
Ο Υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει ότι οι διαδικασίες θα π ροχωρήσουν ακόμη και με τη
συμβολή εισαγγελέων
και εξαπολύει βολές
κατά της Ρένας Δούρου, η οποία αντιτίθενται στους ελέγχους
της μετατροπής συμβάσεων των εργαζομένων στους δήμους,
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ‘’Εκείνοι που
έστησαν το πελατειακό κράτος καταγγέλλουν τώρα την περιφέρεια ότι καλύπτει τους πλαστογράφους και τα παραποιημένα πτυχία’’ .
«Η αξιολόγηση και ο επανέλεγχος των στοιχείων στους
Δήμους θα γίνουν ακόμη και αν χρειαστεί να ζητήσουμε
τη βοήθεια των εισαγγελικών Αρχών. «Θα πρέπει οι
κατεργαράκοι και οι απατεώνες να πάνε σπίτια τους γιατί
τέτοιοι είναι αυτοί που χρησιμοποίησαν πλαστά πτυχία
και πιστοποιητικά για να διοριστούν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Θα αναζητηθούν ποινικές ευθύνες και από
παράγοντες της αυτοδιοίκησης που διόρισαν
τους υπαλλήλους με πλαστά πιστοποιητικά

Ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, άφησε επίσης να εννοηθεί
ότι θα αναζητηθούν ποινικές ευθύνες και από τους παράγοντες της αυτοδιοίκησης που διόρισαν τους υπαλλήλους με πλαστά πιστοποιητικά, αφού γίνει προσεκτική
τεκμηρίωση των δεδομένων.
Σχετικά με τη Ρένα Δούρου, εξέφρασε τη λύπη του γιατί
τα μέχρι τώρα βήματά της δεν δείχνουν αντάξια των περιστάσεων του αξιώματος για το οποίο εξελέγη.

Έχει διαρρεύσει σε παρακείμενα
αμπέλια κι είναι επικίνδυνο
για τη δημόσια υγεία

Δ

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
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Στο μεταξύ εκοσιτετράωρη απεργία στον Δημόσιο τομέα
έχει προκηρύξει για σήμερα η ΑΔΕΔΥ, μετά την έκδοση
της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
που έκρινε «παράνομη και καταχρηστική» την απεργία αποχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ, από τις διαδικασίες αξιολόγησης.

Δέκα τόνοι όξινης πίσσας
σε παράδρομο της Αττικής οδού

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος
Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Αθλητικά:
Ανέστης Τσακίρογλου

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.

Συμπλήρωσε πως περιμένει να δει την τοποθέτηση της
περιφερειάρχη Αττικής στο περιφερειακό Συμβούλιο της
Τρίτης.
Για τις υπολειπόμενες απολύσεις στο Δημόσιο που
πρέπει να γίνουν ως το τέλος του 2014 σημείωσε ότι
«πιστεύει ότι θα γίνουν».
Σε ό,τι αφορά την προεδρική εκλογή, ο κ. Μητσοτάκης
εκτίμησε πως είναι δυνατό να βρεθούν οι 180 βουλευτές,
υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ορατότητα για την
επόμενη ημέρα.
Τόνισε πως ρόλο θα παίξει και το πρόσωπο που θα
προταθεί, προσθέτοντας πως η υποψηφιότητα μπορεί
να προέρχεται και έξω από το χώρο της πολιτικής, ή να
μην είχε απαραίτητα πρωταγωνιστικό ρόλο κατά τα
προηγούμενα χρόνια στον πολιτικό στίβο.

φωτ ό α ρχε ί ου

έκα τόνους όξινης πίσσας εντόπισαν οι αρχές σε παράδρομο της Αττικής οδού στο 34ο χλμ. Πρόκειται για άκρως
επικίνδυνο απόβλητο, προϊόν επεξεργασίας ναυτιλιακού
πετρελαίου, το οποίο έχει διαρρεύσει και σε παρακείμενα αμπέλια.
Ειδικά κλιμάκια των αρμοδίων υπηρεσιών που βρέθηκαν εχθές
το απόγευμα στο σημείο για να συλλέξουν τα ιδιαιτέρως τοξικά
απόβλητα προβλέπεται να συντάξουν έκθεση για το συμβάν, ενώ
θα διερενηθεί και το μέγεθος του κινδύνου που τυχόν εγκυμονεί το
ατύχημα... για την δημόσια υγεία.
Όπως εκτιμάται από τις Αρχές, στην περιοχή ίσως διακινήθηκαν
λαθραία τόνοι ναυτιλιακού πετρελαίου και από την επεξεργασία
που υπέστησαν παρήχθησαν υγρά υλικά , που θα πέσουν στην
αγορά ως πετρέλαιο κίνησης ή θέρμανσης.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΘΗΚΕ Η ΔΡΑΣΗ
‘’ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ’’ ΠΟΥ ΠΑΓΙΔΕΥΕ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ
ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ
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Συστήνονταν ως άτομα επιφανούς κοινωνικής θέσης και
ζητούσαν από τα θύματα ως εγγύηση για αποκλειστική
συνεργασία, ποσά που κυμαίνονταν από 1.500 έως 1.800 ευρώ
Η εγκληματική ομάδα
είχε ‘’χτυπήσει’’
σε Μαγούλα και Μέγαρα

Τ

ερματίσθηκε η δράση πολυμελούς
οργάνωσης, που ενέχεται σε
σημαντικό αριθμό υποθέσεων
απάτης, σε βάρος αυτοκινητιστών - οδηγών ταξί, σε διαφορές περιοχές της Επικράτειας.
Ως προς το χρονικό της εξάρθρωσης,
ύστερα από συντονισμένη αστυνομική
επιχείρηση, συνελήφθησαν σε περιοχές
της Χαλκίδας, των Μεγάρων, της Μαγούλας, του Περάματος και του Κορωπίου,
επτά μέλη της οργάνωσης - όλοι Έλληνες
- εκ των οποίων τρεις γυναίκες, ηλικίας
39, 49 και 24 ετών και τέσσερις άνδρες,
ηλικίας 66, 48, 33 και 47 ετών.

Είχαν αποκομίσει πάνω από 110.000 ευρώ.

Το συνολικό ποσό που η εγκληματική οργάνωση
αποκόμισε από την παράνομη δράση της υπερβαίνει
τις 110.000 ευρώ.
Πιο αναλυτικά, οι δράστες επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με αυτοκινητιστές - οδηγούς ταξί, τους οποίους εντόπιζαν είτε απευθείας, είτε μέσω διαφόρων φορέων, σε
ολόκληρη την Επικράτεια και συστήνονταν σαν άτομα
επ ιφανούς κοινωνικής θέσης (όπως υπάλληλοι
Υπουργείων Εξωτερικών, Υγείας, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Συγκοινωνιών, Ναυτιλίας, Πολιτισμού, ιατροί,
πρέσβεις, καθηγητές πανεπιστημίων κ.λπ.).
Στη συνέχεια, παρουσιαζόμενοι με τις ιδιότητες αυτές,
ανέφεραν στους παθόντες ότι επιθυμούν να μισθώσουν
τα οχήματά τους για τη μετακίνηση δήθεν επίσημων
προσώπων ή Αξιωματούχων, από την Ελλάδα ή το
εξωτερικό, σε διάφορα μέρη, όπου υποτίθεται είχαν
προγραμματιστεί επίσημες ή/και ιδιωτικές εκδηλώσεις.

Μάλιστα, για να τους
δελεάσουν, ζητούσαν
αποκλειστική συνεργασία, με ιδιαίτερα ικανοποιητική αμοιβή,
που ανέρχονταν σε
300 ευρώ κάθε ημέρα
απασχόλησης, δηλαδή
συνολικά στο χρηματικό ποσό των 9.000
ευρώ, περίπου για ένα
μήνα!
Ωστόσο, για να προχωρήσουν στη συνεργασία αυτή, ζητούσαν
από τους παθόντες να
καταβάλλουν χρηματικά ποσά, που κυμαίνονταν από 1.500 έως
1.800 ευρώ, με το
πρόσχημα της εγγύησης για την τήρηση των όρων της συμφωνίας.
Ως προς τους ρόλους και τη σχέση των μελών της
ομάδας, προέκυψε, ότι αρχηγός της οργάνωσης ήταν ο
66χρονος, ενώ ο 48χρονος συλληφθείς είχε αναλάβει
την τηλεφωνική επικοινωνία με τους παθόντες.
Παράλληλα, ο 66χρονος και η 39χρονη προσέγγιζαν
τους υπόλοιπους κατηγορουμένους, πολλοί από τους
οποίους είναι άστεγοι ή επαίτες και τους έπειθαν να
γίνονται οι παραπάνω καταθέσεις σε δικούς τους προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, έναντι αμοιβής!
Τους μετέφεραν μάλιστα και σε υποκαταστήματα Τραπεζών, κυρίως στις περιοχές της Χαλκίδας, του Λουτρακίου και των Μεγάρων, προκειμένου να προβαίνουν σε αναλήψεις των χρηματικών ποσών.
Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε
σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παράπεμψε στον 7ο
Τακτικό Ανακριτή.

ΣΤΟ ΑΙR SHOW ΣΤΟ ΤΑΤΟΪ
Η Ελληνική Αντικαρκινική
Εταιρεία Αχαρνών με εθελοντές
ιατρούς και διασώστες

Το Παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας θα συμμετέχει στο

μεγάλο αεροπορικό show Athens Flying Week, που θα διεξαχθεί στο Τατόι 26-28
Σεπτεμβρίοθυ με Περίπτερο Πρώτων Βοηθειών και Ιατρικής Ενημέρωσης.

Εκεί- θα βρίσκονται καθόλη τη διάρκεια των επιδείξεων - για να πληροφορήσουν το

κοινό, εθελοντές Ιατροί, Φοιτητές Ιατρικής και διασώστες.

ΘΡΙΑΣΙΟ - 3

‘’Πάγωσαν’’ έργα του
ΕΔΣΝΑ για τα απορρίμματα
της Αττικής, κατόπιν
εντολής της Ρένας Δούρου

Πριν την εκπνοή του 2014
οι τελικές υπογραφές για τις 4 μονάδες
επεξεργασίας στην επαρχία

Π

ριν την εκπνοή του 2014 αναμένεται να πέσουν οι τελικές υπογραφές μεταξύ αναδόχων και Δημοσίου για
τέσσερα έργα στη διαχείριση απορριμμάτων προϋπολογισμού 340 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας που βρίσκονται σε Ήπειρο, Πελοπόννησο, Δυτική Μακεδονία και Ηλεία και για τις οποίες έχουν επιλεγεί ανάδοχοι.
Χρονοδιάγραμμα

Αυτή τη στιγμή, οι ανάδοχοι βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για την
εξασφάλιση χρηματοδότησης, η οποία προέρχεται
κατά 50% από την ΕΤΕπ,
με το υπόλοιπο τμήμα να
καλύπτεται μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου Jessica. Ενημερωμένες πηγές αναφέρουν ότι οι τράπεζες εμφανίζουν υψηλό
ενδιαφέρον για τη χρηματοδότηση των συγκεκριμένων έργων
των οποίων οι συμβάσεις παραχώρησης αναμένεται να υπογραφούν έως το τέλος της χρονιάς. Τα έργα αυτά θα επιτρέψουν
το «σφράγισμα» των ανεξέλεγκτων χωματερών που λειτουργούν σε Πελοπόννησο, Δυτική Μακεδονία, Ηλεία και Ήπειρο.
Στα τέσσερα έργα ΣΔΙΤ υπολογίζεται ότι θα απασχοληθούν,
κατά την κατασκευαστική περίοδο, συνολικά 650 άτομα, με τις
προσλήψεις, που διαδέχονται τις τελικές υπογραφές (των συμβάσεων παραχώρησης), να τοποθετούνται σταδιακά από το
πρώτο τρίμηνο του 2015.
Επίσης, κατά την περίοδο λειτουργίας (από 25 χρόνια και
περισσότερο), η οποία αναμένεται να ξεκινήσει περίπου σε δύο
χρόνια από την έναρξη των εργασιών, τα τέσσερα αυτά έργα θα
δημιουργήσουν περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας.
Ας σημειωθεί ότι σε αντίθεση με την περιφέρεια, στην Αττική, οι
μονάδες διαχείρισης σε Φυλή, Άνω Λιόσια, Γραμματικό, Κερατέα, προϋπολογισμού της τάξης των 450 εκατ. ευρώ, έχουν
μπλοκάρει καθώς η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου έχει
βάλει ‘’φρένο’’ σε δύο διαγωνισμούς έργων, που προκηρύχθηκαν από την προηγούμενη διοίκηση του Ειδικού Διαβαθμιδικού
Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) και φέρουν την υπογραφή
του Γ. Σγουρού. Σύμφωνα με το επιτελείο της κ. Δούρου αιτία,
για αυτές τις ενέργειες είναι «οι λόγοι ελέγχου πληρότητας και
σαφήνειας» της διακήρυξης αυτών.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ξ

Για την άμεση απόφραξη των
αγωγών ομβρίων υδάτων

εκίνησαν και συνεχίζονται οι καθαρισμοί
των φρεατίων των
αγωγών οβρίων υδάτων
από συνεργεία του Δήμου
Ελευσίνας.
Οι εργασίες καθαρισμού
θα πραγματοποιηθούν σε
όλα τα φρεάτια της πόλης
με σκοπό να απελευθερωθούν από
τα υλικά που έχουν εναποτεθεί και φράσσουν την διέλευση των
νερών της βροχής. Ιδιαίτερη προσοχή
δίνεται από τα συνεργεία σε σημεία, που

παρά τις διορθωτικές παρεμβάσεις, που
εντοπίστηκαν προβλήματα κατά την
περασμένη χειμερινή περίοδο.
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Υποχρεωμένες να
αναρτούν στη Διαύγεια
απολογιστικά
στοιχεία οι ΜΚΟ

Με νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή για
τα Ανοικτά Δεδομένα του Δημοσίου, μπαίνει
φρένο στην ανεξέλεγκτη χρηματοδότηση των
ΜΚΟ.
Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο οι ΜΚΟ
θα υποχρεούνται να ανεβάζουν στην ιστοσελίδα της Διαύγειας απολογιστικά στοιχεία των
δαπανών τους για επιχορηγήσεις που πήραν
από το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε η αρμόδια
υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου στον
ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ «η κυβέρνηση επεκτείνει το πρόγραμμα Διαύγεια της κυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ για τη διεύρυνση της διαφάνειας και
την καταπολέμηση της διαφθοράς».
Εν τω μεταξύ στην ίδια συνέντευξη, κληθείσα
να σχολιάσει τις δηλώσεις της περιφερειάρχη
Αττικής, Ρένας Δούρου και μερίδας δημάρχων
περί μη εφαρμογής των νόμων για την παράνομη μετατροπή συμβάσεων και για την αξιολόγηση, καθώς και την αντίθεσή τους στη διενέργεια σχετικών ελέγχων, η κ. Χριστοφιλοπούλου κάλεσε την κ. Δούρου και τους 19
δημάρχους να απαντήσουν στον ελληνικό λαό,
που τους ψήφισε, εάν υπερασπίζονται «αυτούς
που προσλήφθηκαν με καραμπινάτες παρανομίες, με πλαστά πτυχία και πιστοποιητικά».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ Μανδρας - Ειδυλλίας προσκαλεί τους
φίλους και τα μέλη του
το βράδυ της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου,
στην Ταβέρνα Χαγιάτι ,
Κοροπούλη 8 στη Μάνδρα,
σε μια βραδιά χωρίς διαδικασίες
και αποφάσεις, αλλά με μπόλικη πολιτική
κουβέντα, καλό κρασί και μεζέδες.

ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

- Περισσότερες από 250 παραβάσεις εντοπίσθηκαν
κατόπιν ελέγχων σε σχολικά λεωφορεία
Ελέγχου 3
Κίνηση σε μονόδρομο 2
Έλλειψη συνοδού 2
Μεταφορά Υπεράριθμων
μαθητών 1
Κίνηση σε αντίθετο ρεύμα 1
Λοιπές παραβάσεις 135

Ειδικότερα, κατά την ημέρα
έναρξης της νέας σχολικής
περιόδου (11/9), πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 1.377
σχολικά λεωφορεία και βεβαιώθηκαν συνολικά 128 παραβάσεις, ως εξής:

Στο πλαίσιο του ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, η Διεύθυνση Τροχαίας,
με αφορμή την έναρξη της νέας
σχολικής περιόδου, προγραμμάτισε και υλοποίησε εντατικούς
τροχονομικούς ελέγχους σχολικών λεωφορείων, σε όλη την
Επικράτεια.
Συγκεκριμένα, από εξειδικευμένα συνεργεία των Υπηρεσιών
Τροχαίας, που συγκροτήθηκαν
σε όλη τη Χώρα, κατά το διάστημα 11 έως 19 Σεπτεμβρίου 2014,
πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε
5.920 σχολικά λεωφορεία και

●

βεβαιώθηκαν συνολικά 253
παραβάσεις, ως εξής:

6

Φθαρμένα Ελαστικά 16
Παραβίαση ορίου ταχύτητας 16
Μη χρήση ζωνών ασφαλείας14
Βιβλίο ρεπό 11
Ταχογράφος 15
Έλλειψη φαρμακείου 9
Έλλειψη πυροσβεστήρα 9
Μη αναγραφή ορίων ταχύτητας

Στέρηση προβλεπόμενης άδειας
οδήγησης 5
Έλλειψη ζωνών ασφαλείας 4
Παραβίαση σημάνσεων 4
Στέρηση Δελτίου Τεχνικού

4

Παραβίαση ορίου ταχύτητας
9
Ταχογράφος 9
Βιβλίο ρεπό 7
Φθαρμένα Ελαστικά 6
Μη χρήση ζωνών ασφαλείας 6
Έλλειψη φαρμακείου 4
Έλλειψη πυροσβεστήρα 4
Μη αναγραφή ορίων ταχύτητας

Στέρηση προβλεπόμενης άδειας οδήγησης 4
Έλλειψη ζωνών ασφαλείας 3
Κίνηση σε μονόδρομο 2
Έλλειψη συνοδού 2
Στέρηση Δελτίου Τεχνικού
Ελέγχου 1
Μεταφορά Υπεράριθμων μαθητών 1
Λοιπές παραβάσεις 66.

Διεύρυνση των όρων ένταξης στο Κοινωνικό
Τιμολόγιο της ΔΕΗ ζητά ο Σ. Δανιηλίδης

Τ

ην επείγουσα αναγκαιότητα αναθεώρησης
και διεύρυνσης των προϋποθέσεων ένταξης
των ανέργων και οικονομικά αδύναμων στο
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ επισημαίνει ο
δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, με
επιστολή που απέστειλε στον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννη
Μανιάτη, και κοινοποίησε στον αρμόδιο υφυπουργό
Ασημάκη Παπαγεωργίου.
Όπως επισημαίνει, στην κρίσιμη προσπάθεια στήριξης των κοινωνικά αδύναμων που πλήττονται
πολύπλευρα από τις επιπτώσεις της οικονομικής
κρίσης, απαιτείται τα μέτρα παρέμβασης της πολιτείας και των συναρμόδιων φορέων να παρέχουν
ουσιαστική ανακούφιση και να επιτρέπουν στους πολίτες να ζουν με τις οικογένειές τους σε συνθήκες αξιοπρέπειας
και ασφάλειας.
«Προφανώς κανένας μας δε θέλει να φτάσουμε πάλι στο τραγικό σημείο να θρηνούμε ανθρώπινα θύματα, κυρίως
παιδιά, εξαιτίας της έλλειψης ρεύματος σε κατοικίες. Οφείλουμε να δράσουμε τώρα και να αποτρέψουμε κάθε πιθανό αδιέξοδο ζωής, στο οποίο μπορεί να περιέλθει ο οποιοσδήποτε πολίτης, ανά πάσα στιγμή», τονίζει.

ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ

Μεγάλη η συνεισφορά του κόσμου
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στην 1η Αιμοδοσία της Ενορίας Αγίου
Κωνσταντίνου στα Άνω Λιόσια

Θ

ερμή ανταπόκριση από αιμοδότες είχε το
κάλεσμα της Ενορίας του Αγίου Κωνσταντίνου,
που το πρωί της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου
διοργάνωσε
την
πρώτη της εθελοντική
αιμοδοσία, που πραγματοποιήθηκε
στο
Πνευματικό Κέντρο του
Ιερού Ναού, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού»
Αξίζει να σημειωθεί
πως το όλο εγχείρημα
ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Φυλής Θανάση
Σχίζα ο οποίος είναι
και υπεύθυνος στο
Φαρμακευτικό
Τμήμα του νοσοκομεί

●

ου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».
Ο ίδιος σε συνεργασία αρχικώς με
τον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου
Φυλής και τον εφημέριό του πατέρα
Μηνά και εν συνεχεία με τον Ιερό Ναό
του Αγίου Κωνσταντίνου κι Ελένης και
τον πατέρα Φανούριο με την ολόπλευρη
στήριξη και της Μητρόπολης Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως προχώρησαν
στην Δημιουργία Τράπεζας Αίματος με

Ο π ά τ ε ρ Φ α ν ο ύ ρ ι ο ς μ ε ν έ ο υ ς κα ι π α ι δ ι ά

στόχο
να
καλύπτονται
όλες οι ανάγκες
τον
συμπολιτών
μας.
Ήδη
η
Τ ρ ά π ε ζα
Αίματος έχει
δώσει
τα
πρώτα δείγματα γραφής αφού

έχει καταφέρει να καλύψει ανάγκες, με 37 φιάλες αίμα.
Πρόθεση είναι αυτή η προσπάθεια να βρει κι άλλους
συμπαραστάτες και να ενισχυθεί.
Τα μηνύματα πάντως από την 1η Αιμοδοσία του Αγίου
Κωνσταντίνου υπήρξαν ιδιαίτερα θετικά, καθώς μεγάλος αριθμός αιμοδοτών και κυρίως νέα παιδιά, έσπευσαν αυθόρμητα να δώσουν λίγο από το αίμα τους προκειμένου να βοηθήσουν συνανθρώπους μας που το
έχουν ανάγκη.
Η πρωτοβουλία έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης και
από το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Άνω
Λιοσίων καθώς ο πρόεδρος του Χρήστος Καματερός
δεσμεύθηκε να στηρίξει την προσπάθεια, ολόπλευρα.

«Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕΣΩ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ»

Εκδήλωση για το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ με πρωτοβουλία
των Διευθύνσεων Α’ θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

Η

Οργανωτική Επιτροπή των
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής διοργανώνει εισαγωγική εκδήλωση για το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ με θέμα:
«Η
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΗΣ
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ»
Η ενημερωτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ισόγειο του ΠΑΚΠΠΑ
Δήμου Ελευσίνας (Παγκάλου & Κίμωνος 11) την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου
2014 και ώρες 18:00-20:00 .
Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και γονέων των σχολείων της Δυτικής Αττικής για το περιεχόμενο και τις
δράσεις του Κοινωνικού Σχολείου και
ειδικότερα για την Καταπολέμηση της
Παχυσαρκίας στα παιδιά και τους
νέους.
H Οργανωτική Επιτροπή
Σπ ύρου Παναγιώτης, Διευθυντής
ΔΙΠΕ Δυτικής Αττικής, (Πρόεδρος)
Αργυρίου Αργύριος, Δ/ντης Δ.Ε. Δυτικής Αττικής (Αντιπρόεδρος)
Παυλικάκης Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών
Καζέλα Κατερίνα, Σχολική Σύμβουλος
56ης Περ. Π.Α. Αττικής

Στόχος είναι η ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση
εκπαιδευτικών και γονέων
των σχολείων της Δυτικής
Αττικής για το περιεχόμενο
και τις δράσεις
του Κοινωνικού Σχολείου
και ειδικότερα για την
Καταπολέμηση της
Παχυσαρκίας στα παιδιά
και τους νέους.

Παπαπανούση Χριστίνα, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ.Ε. Δυτικής
Αττικής
Σταματοπ ούλου
Γεωργίτσα, Υπεύθυνη
Αγωγής Υγείας Π.Ε.
Δυτικής Αττικής
Τσίγκου Αλεξάνδρα,
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
Π.Ε. Δυτικής Αττικής
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΗΜΕΡΙΔΑΣ

18:00- 18:15 -Χαιρετισμοί
Σπύρου Παναγιώτης, Δ/ντης Π.Ε.

Δυτικής Αττικής, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
Αργυρίου Αργύριος, Δ/ντης Δ.Ε. Δυτικής Αττικής
Εκπρόσωποι Φορέων
18:15-18:30 - «Στόχοι και Περιεχόμενο του Κοινωνικού Σχολείου»
Καζέλα Κατερίνα, Phd, Σχολική Σύμβουλος 56ης Περ. Π.Α. Αττικής
18:30-18:50 - "Παχυσαρκία και
παρεμβάσεις πρόληψης σε παιδιά και
εφήβους"
Ρίσβας Γρηγόρης, Phd, πρόεδρος
Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων-

κολατσιού στο σχολείο»
Μαράκης Γεώργιος, Διατροφολόγος
Phd, Διεύθυνση διατροφικής πολιτικής
και ερευνών του ΕΦΕΤ

Διατροφολόγων,
Επιστημονικός
Συνεργάτης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
18:50-19:10 - «Υγιεινές επιλογές

Συντονισμός προγράμματος: Παυλικάκης Γεώργιος, Phd, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών, μέλος Οργανωτικής
Επιτροπής

19:10-19:30 - «Παιδική παχυσαρκία
και άσκηση»
Μπασχαλής Συμεών, Phd, Σχολικός
Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δυτικής
Αττικής
19:30-19:40 - «Δημιουργούμε μόνοι
μας το δικό μας κολατσιό» Αλεξανδροπούλου Αικατερίνη, Νηπιαγωγός, 6ο
Νηπιαγωγείο Ελευσίνας

19:40-19:50 - «Διατροφή + Άσκηση
= Υγεία»
Κωνσταντίνα Τζοβάρα, Δασκάλα,
Μπαμπλέκης Στυλιανός, Εκπ/κός
Φυσικής Αγωγής, 6ο ΔΣ Άνω Λιοσίων
19:50-20:00 - «Υγιεινή διατροφή:
παράγοντες σωματικής και πνευματικής ευεξίας»
Στάθη
Αναστασία,
Εκπ/κος
ΠΕ04.02 (Χημικός), Λεβέντη Αγγελική ΠΕ02 (Φιλόλογος), Δ/ντρια, 3ο
Γυμνάσιο Ελευσίνας

ΤΟ Π Ι Κ ΕΣ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ
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ΞΕΚΙΝΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Β.Μ
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ο

Δήμος Αχαρνών και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής
Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του
Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του
Δήμου Αχαρνών στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &
ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.
Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Αχαρνών μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα προγράμματα, όπου παρατίθενται
στο τέλος της ανακοίνωσης.
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και
μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η
υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων
«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και
«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής

Δήμος Αγ. Αναργύρων:

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς
πόρους.
Οι διαδικασίες για τη δημιουργία τμημάτων από τα εθνικά
προγράμματα θα ξεκινήσουν άμεσα, ενώ τα τμήματα από
τα τοπικά προγράμματα πρόκειται να υλοποιηθούν σε
εύλογο χρονικό διάστημα.
Πληροφορίες/Επικοινωνία: Στο Κ.Δ.Β.Μ. Αχαρνών, Φιλαδελφείας 87 & Aθ.Μπόσδα, Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου
Μάθησης, 2ος όροφος
Υπεύθυνοι : Δημήτριος Καλομοίρης - Ελένη Τέγου
Τηλ. Επικοινωνίας 2132072431, 2132072470
email: kdvm142@gmail.com, dkalomoiris@acharnes.gr,
etegou@acharnes.gr
« Oι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 24/9/2014 καθημερινά από τις 10:00 έως 14:00»
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Παράταση για το επιδοτούμενο
πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ έως 30
Σεπτεμβρίου

Η
Αναπτυξιακή
Σύμπραξη
«ΑΤΤΙΚΑΙΝ» παρατείνει τη διάρκεια
υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ειδικά
για νέους επιστήμονες στο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Τοπικά σχέδια για την
απασχόληση προσαρμοσμένα στις
ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», έως και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει
ένα πλέγμα δράσεων που αφορούν την
επιλογή, κατάλληλη προετοιμασία, επιδοτούμενη
κατάρτιση
(5,00€
μεικτά/ώρα), συνεχή επαγγελματική
καθοδήγηση, καθώς και την ολοκληρωμένη συμβουλευτική και ψυχολογική
υποστήριξη των νέων επιστημόνων, με
σκοπό την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων, την καθοδήγησή
τους κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας
της επιχείρησής τους ή και την συμμετοχή τους σε δίκτυο νέων επιχειρηματιών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι
νέοι επιστήμονες (Μηχανικοί, Περιβαλλοντολόγοι, Οικονομολόγοι, Γεωπόνοι,
Βιολόγοι, Χημικοί, Απόφοιτοι πληροφορικής, Ιατροί, Δικηγόροι, κ.λπ) , εφόσον
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1.
Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01.2011 και μετά.
2.
Δύνανται να ενταχθούν στο
πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε
έναρξη επιτηδεύματος από
την
01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως
έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και μετά,
έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή
έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό
χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή.
3.
Να μην έχει παρέλθει χρονικό
διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο
των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης
του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς).

Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι
(6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών
σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει
αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η
ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά στους
ιατρούς.
4.
Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
5.
Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από
το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6)
ετών, υπολογίζεται από την λήψη του
πτυχίου.
6.
Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών,
(έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και
των γυναικών νέων επιστημόνων,
μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου
τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας
που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42
ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη
συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34
ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που
αφοράστις μεταπτυχιακές σπουδές.
Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του
ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η
τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους
γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές
σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται
υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση
τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
7.
Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς
τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην
υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00€.
Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος
(όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή
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Συνεδριάζει το
Περιφερειακό
Συμβούλιο
Αττικής στις 25/9

Συγκαλείται σε συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων (Αναστάσεως 2
και Τσιγάντε, ΠαπάγουΧολαργός), την 25/9/2014,
ώρα 15:30
Ημερήσια διάταξη

Εκλογή µελών Συντονιστικών Μητροπολιτικών
Επιτροπών σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων
210
&
212
του
Ν.3852/2010
(ΦΕΚ
87Α’/07-06-2010
Πρόγραµµα «Καλλικράτης»).
(Εισηγητής ο Πρόεδρος
του Περιφερειακού
Συµβουλίου Αττικής)

Ορισµός νέων εκπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής στις γνωµοδοτικές επιτροπές
Λιµεναρχείων
χωρικής
αρµοδιότητας
Περιφέρειας Αττικής για το
υπόλοιπο του έτους 2014
και για το έτος 2015.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος
του
Περιφερειακού
Συµβουλίου Αττικής)

Γνωµοδότηση επί της
Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου « Νέα αναβαθµισµένη πρόσβαση στο Νοσοκοµείο «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
στο Πανόραµα του ∆ήµου
Κηφισιάς της Περιφέρειας
Αττικής.

(Εισηγήτρια η Αν. Προϊσταµένη της ∆/νσης Περιβάλλοντος κ. Α. Παρασκευοπούλου)

Η Πρεσβεία της Ουκρανίας
γιόρτασε την 23η επετείο
της Ανεξαρτησίας της...

Παρών στην εκδήλωση του Πρέσβη στην Αθήνα
ο δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας

τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής
άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο
πρόγραμμα.
8.
Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που
έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι
κάτοικοι αυτής.
9.
Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και
10. Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα
απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).
Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται
όσοι έχουν ιδρύσει: Ø Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), Ø Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, Ø όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., εκτός της έναρξης
δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία
περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης, καθώς
και κάθε άλλη πληροφορία σχετική με
το πρόγραμμα στα παρακάτω σημεία:
Ø ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ Α.Ε., Φερών 16,
Αθήνα (Πλατεία Βικτωρίας) Τηλέφωνο:
210 8838540 (Δρανδάκη Αννίκα), ημέρες: Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες:
10:00 – 16:00 Ø
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, Κοινωνική Υπηρεσία, Λεωφόρος Δημοκρατίας
και Ι. Μέρλα, Αγ. Ανάργυροι Τηλέφωνο:
213 2039921 (Τσιαμπόκαλου Ελένη),
ημέρες: Δευτέρα – Παρασκευή και
ώρες: 08:30-14:30
Ø Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) Παντείου
Πανεπιστημίου, Αριστοτέλους 3, Καλλιθέα Τηλέφωνο 2109201631, ημέρες:
Τετάρτη (14:00-17:00) & Παρασκευή
(14:00 -16:00) Ø
Στην ιστοσελίδα
www.attikain.gr

Σ

τις 18 Σεπτεμβρίου 2014, η Πρεσβεία της Ουκρανίας στην Ελλάδα είχε οργανώσει στην Αθήνα την
επίσημη δεξίωση επ' ευκαιρίας της 23ης επετείου της
Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.
Η ουκρανική εορτή έφερε σε επαφή τα φιλοξενούμενα
μέλη της Ελληνικής κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου,
των Υπουργείων και των Τοπικών αρχών, του Διπλωματικού σώματος, των μέσων μαζικής ενημέρωσης,
εκπρόσωπους επιχειρήσεων καθώς και τα μέλη της
Ουκρανικής Διασποράς.

Με ομιλία προς το κοινό, ο Πρέσβης της Ουκρανίας
κ. V.Shkurov, ευχαρίστησε την ελληνική πολιτική ηγεσία, αλλά και τους πρέσβεις των κρατών-μελών της
ΕΕ για την υποστήριξη της Ουκρανίας σε αυτή τη
δύσκολη στιγμή για τη χώρα. Ο V.Shkurov τόνισε ότι η
Ουκρανία θα προστατεύσει την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία, καθώς και την ειρήνη και
την ασφάλεια στην Ευρώπη, ενώ δεν παρέλειψε να
ευχαριστήσσει τους Έλληνες για την διατήρηση και την
προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα..
Προσκλεκλημένος στην οικία του Πρέσβη στην Αθήνα,
ήταν και ο δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Γεώργιος
Δρίκος, ο οποίος ευχήθηκε στην Ουκρανία την επιστροφή της ειρήνης το συντομότερο δυνατό, ενώ τόνισε πόσο σημαντική είναι η συνεργασία των περιοχών
της Ουκρανίας με την Ελλάδα και υπογράμμισε την επιθυμία της περαιτέρω ανάπτυξης μέσω της συνεργασίας τους...

ΣΑΡΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ‘’ΘΡΙΑ’’
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Παρελθόν οι εστίες με άχρηστα αντικείμενα
στον παραλιακό χώρο, μετά τη δράση καθαρισμού

ο Σαββάτο 20/9/14 στις 5 το
απόγευμα οι μικροί και μεγάλοι
Εθελοντές
της
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ «ΘΡΙΑ»
συγκεντρώθηκαν στην παραλία
Ασπροπύργου, όπου είχε καθορισθεί
το ραντεβού και με το κέφι της προσφοράς να ξεχειλίζει ανέλαβαν
δράση.
Φορώντας τα γάντια τους οι εθελοντές σάρωσαν μια απόσταση 500
μέτρων, απομακρύνοντας οτιδήποτε
αφήνει πίσω της η αδιαφορία και η
αναισθησία μερικών.
Στην εθελοντική δράση καθαρισμού
συνέδραμαν με την παρουσία τους
εκπρόσωποι του Λιμενικού Ελευσίνας και του Αστυνομικού τμήματος
Ασπροπύργου .
Η ομάδα ‘’ΘΡΙΑ’’ παρέδωσε έναν
παράλιο χώρο όπως όλοι ευχόμαστε

και επιθυμούμε
να
παραμείνει.
Οι εικόνες,
άλλωστς,
είναι αδιάψευστος
μάρτυρας
και αποτυπ ώ ν ο υ ν
ανάγλυφα το
πριν και το
μετά .
Να σημειωθεί ότι η
ο μ ά δ α
‘’ΘΡΙΑ’’ συμβάλλει
σε
αυτήν
την
π ρωτοβουλία για τρίτη

συνεχόμενη
χρονιά
ενώ παράλληλα προτρέπει και τον υπόλοιπο κόσμο να διαθέσει
ελάχιστο χρόνο για τη
συμμετοχή του σε ανάλογες δράσεις καθαρισμού .

Γνωμοδότηση
επί των
προβλεπόμενων
χρήσεων γης της
μελέτης «ΒΙΠΑ –
ΒΙΟΠΑ & κατοικία»
στο Καλυμπάκι
Στη συνεδρίαση της
Επ ιτροπ ής Ποιότητας
Ζωής του δήμου
Ελευσίνας

Σήμερα το πρωί και ώρα
9:00 π.μ. θα συνεδριάσει η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
του δήμου Ελευσίνας προκειμένου να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής.
Γνωμοδότηση επί των προβλεπόμενων χρήσεων γης
της Πολεοδομικής μελέτης «ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ και κατοικία»
στην περιοχή Καλυμπάκι σύμφωνα με το Ν. 4269/2014
(ΦΕΚ 142/Α/2014).
Γνωμοδότηση για την αντιστοίχηση χρήσεων γής των
διατάξεων ά. 3 Π.Δ. 23-2-1987 (ΦΕΚ 166Δ΄) με αυτές
των διατάξεων του ά. 17 του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142
Α΄/28-6-2014) στην περιοχή ΙΡΙΣ – ΚΡΟΝΟΣ.

Το περιβάλλον είναι πάνω και πέρα
απ όλα ΠΑΙΔΕΙΑ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΗ κι αυτό είναι το μήνυμα που παλεύει να διαδώσει σε
όσους το δυνατόν περισσότερους
δημότες και η ομάδα ‘’ΘΡΙΑ’’, που η
προσφορά της είναι πραγματικά άξια
συγχαρητηριών.

Δεν ξεχνούν τους αδικοχαμένους πρωταθλητές...

Τρεις σπουδαίους αθλητές, που έχασα
πρόωρα την ζωή τους, τους τελευταίους
μήνες, αναμένεται να τιμήσει ο Δήμος
Αχαρνών και η ΕΟΕ, δίνοντάς το όνομά
τους σε δρόμους του Ολυμπιακού χωριού.

Τα ονόματα των Γιώργου Σηφάκη, Παναγιώτη Ποικιλίδη και Άννας Πολλάτου αναμένεται να δοθούν
σε τρεις δρόμους του Ολυμπιακού χωριού.
Ο Δήμος Αχαρνών και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα τιμήσει την μνήμη των τριών αθλητών,
που έχασα την ζωή τους, τους τελευταίους μήνες, βάζοντας τα ονόματά τους σε περίοπτη θέση στο
Ολυμπιακό Χωριό.
Η απόφαση αυτή θα γίνει πράξη στις 4 Οκτωβρίου, ημέρα που θα διοργανωθεί εκδήλωση για την
συμπλήρωση δέκα χρόνων απ΄τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα.

Νέες ασφαλτοστρώσεις
στην Μαγούλα

Νέες ασφαλτοστρώσεις πραγματοποιήθηκαν από συνεργεία του Δήμου Ελευσίνας, στην
Δημοτική Ενότητα Μαγούλας.
Οι αποκαταστάσεις πραγματοποιήθηκαν στις
οδούς 25ης Μαρτίου, Αγίου Γεωργίου, Αθανα
σίου Διάκου, Αναλήψεως και πέριξ του Θριασίου Νοσοκομείου.
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ΖΗΤΕΙ Ο ΚΕΟΣΟΕ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

Να ενισχυθούν με 75% στην αναδιάρθρωση
αμπέλων όλες οι περιφέρειες

Τ

ον επανυπολογισμό
των κριτηρίων σύγκλισης ζητά η ΚΕΟΣΕΟ
με αφορμή την ανακοίνωση
του προγράμματος αναδιάρθρωσης αμπελώνων της
περιόδου 2014-2018, καθώς
ναι μεν οι οικονομικές ενισχύσεις αυξάνονται με τη νέα Υ.Α,
όμως 6 από τις 11 περιφέρειες
μετατάχτηκαν από τις περιοχές σύγκλισης και ως εκ τούτου θα ενισχύονται με ποσοστό 50% αντί για 75%.

Σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ η μετάταξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι
το έτος βάσης για τον υπολογισμό
του ΑΕΠ της κάθε περιφέρειας της
χώρας που ελήφθη υπ΄όψιν, είναι το
2009, έτος προ οικονομικής κρίσης,
που ουσιαστικά καθιστά μη επιλέξιμες για Σύγκλιση τις περιφέρειες της
Δ. Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Αττικής, Β. Αιγαίου και
Κρήτης, ενώ ήταν εκτός Σύγκλισης οι
αντίστοιχες του Ν. Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας. Παράλληλα οι περιφέρειες που παραμένουν στο Στόχο 1
είναι της Αν. Μακεδονίας και Θράκης,
της Θεσσαλίας της Ηπείρου και της
Δυτ. Ελλάδος.
Όπως σημειώνεται στο site της
ΚΕΟΣΟΕ: Η μεταβολή αυτή είναι
απαράδεκτη δεδομένου ότι οι προ
κρίσης δείκτες, επ ουδενί απεικονίζουν σήμερα την οικονομική πραγματικότητα, αφού είναι βέβαιο ότι και οι
13 περιφέρειες της χώρας, βρίσκονται εντός των οικονομικών παραμέτρων, που θέτουν οι κοινοτικοί κανονισμοί ως προς την ένταξή τους στις
περιφέρειες Σύγκλισης.
Η ΚΕΟΣΟΕ θα θέσει θέμα για τον
επανυπολογισμό των κριτηρίων
Σύγκλισης με βάση το αμέσως προηγούμενο έτος, σε συνάντηση που
επίκειται με τον υπουργό ΑΑΤρ κ. Γ.
Καραμσάνη
Εν τω μεταξύ σημειώνεται πως
επέρχονται σημαντικές αυξήσεις στα
κονδύλια των επί μέρους δράσεων
που ποικίλουν ανά κατηγορά (ορεινές , νησιωτικές, Λοιπές κλπ.) που

κειμένονται από 13,75% έως
17,76%, γεγονός που καταδεικνύει
την προσπάθεια του ΥΑΑΤ
να
αμβλύνει τις επιπτώσεις μετάταξης
των περιφερειών εκτός Σύγκλισης.
Πιο αναλυτικά:
Την μεγαλύτερη συνεπώς αύξηση
των ενισχύσεων σύμφωνα με το
άρθρο 16 της Υ.Α. καρπούται η πλειοψηφία των επιλέξιμων εκτάσεων της
χώρας (Λοιπές περιφέρειες – Λοιπές
περιοχές), για τις οποίες η αύξηση
ανέρχεται στο 17,76% (από 867
ευρώ/στρέμμα σε 1.021 ευρώ /
στρέμμα) μη συμπεριλαμβανομένων
των τεχνικών διαχείρισης του αμπελώνα που ανέρχεται σε ευρώ241
(από 209 ευρώ), οπότε και το συνολικό ύψος των ενισχύσεων για την
κατηγορία αυτή αποζημιώνεται
πλέον με ευρώ 1.262 (από ευρώ
1076), δηλαδή αύξηση + 15,33 %.
Δεύτερη κερδισμένη κατηγορία είναι
αυτή των Λοιπών περιφερειών με
ορεινές και νησιωτικές περιοχές,
όπου η αύξηση ανέρχεται σε 17,60%
( 1.176 ευρώ / στρέμμα από 1.000
ευρώ/ στρέμμα) μη συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών διαχείρισης του
αμπελώνα που παραμένει στα ευρώ
260, οπότε το συνολικό ύψος για την
κατηγορία αυτή ανέρχεται στα ευρώ
1.436 (από ευρώ 1.260), δηλαδή
αύξηση + 13,97%
Για τις περιφέρειες Σύγκλισης του
άρθρου 8 § 1 και 2 (Ορεινές μειονεκτικές και Νησιωτικές περιοχές), η
αύξηση των κονδυλίων εκρίζωσης και
αναφύτευσης ανέρχεται σε 13,75%
(1.456 ευρώ/ στρέμμα από 1.280

ευρώ/στρέμμα) μη συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών διαχείρισης των
οποίων η αποζημίωση παραμένει
σταθερή στα 390 ευρώ, οπότε η
συνολική αύξηση διαμορφώνεται στα
1.846 ευρώ από 1.670 ευρώ (+10,54
%).
Τέλος για τις Λοιπές περιοχές της
παραπάνω κατηγορίας η αύξηση της
Δράσης εκρίζωση – αναφύτευση
αυξάνεται κατά 13,91% (1.261
από
1.107
ευρώ/στρέμμα
ευρώ/στρέμμα), οι τεχνικές διαχείρισης αυξάνονται από 313 ευρώ σε
360 ευρώ, οπότε η συνολική αύξηση
ανέρχεται στα
+14,15% (1.621
ευρώ/στρέμμα
από
1.420
ευρώ/στρέμμα)
Είναι φανερό ότι πλέον η Δράση της
Αναδιάρθρωσης – Μετατροπής των
αμπελώνων είναι ελκυστική από
οικονομικής άποψης για τους αμπελουργούς αρκεί να επιλυθεί το ανυπέρβλητο εμπόδιο έκδοσης εγγυητικών επιστολών , (όταν η δράση ολοκληρώνεται πέραν του ενός έτους).
Το θέμα η ΚΕΟΣΟΕ επίσης επαναφέρει στον νέο υπουργό Γ. Καρασμάνη, με πρόσθετη αιτιολογία την ανάγκη απορρόφησης των κονδυλίων
της ΕΕ, αφού και αυξημένος προϋπολογισμός διατίθεται για την αναδιάρθρωση (10 εκ. ευρώ), αλλά και
αναμένεται μεταφορά πρόσθετων
κονδυλίων, εξαιτίας των δυσχερειών
που παρουσιάζει η απορρόφηση του
μέτρου «Επενδύσεις» στον Εθνικό
Φάκελο της Ενιαίας ΚΟΑ που αφορά
τον αμπελοοινικό τομέα, με ποσό 6
εκ. ευρώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εκλογές Πολιτιστικού
& Εξωραιστικού Συλλόγου
Πανοράματος Φυλής

Ανακοινώνεται ότι οι εκλογές του Συλλόγου
μας για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου & Ελεγκτικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθούν την ΚΥΡΙΑΚΗ
28-09-2014 από

11:00 πμ έως 14:00 μμ στο γραφείου του Συλλόγου στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΟΙΞΗΣ .
Υποψηφιότητες μπορούν να κατατεθούν στην
επιτροπή μας μέχρι και την Παρασκευή 26-092014 και ώρα 18:00 μμ στο e mail του Συλλόγου sillogos.panoramatos@gmail.com και στο
Τηλ. 6979772862
Όσοι φίλοι δεν είναι μέλη του Συλλόγου
μας
θα μπορέσουν να ψηφίσουν αφού
εγγραφούν ώς μέλη και με την προυπόθεση*
να είναι κάτοικοι της Πολεοδομικής Ενότητας του Πανοράματος.
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
( η οποία εκλέχθηκε από την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την 21-09-2014 )
ΑΝΤΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
*ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για την εγκυρότητα των εκλογών
και την διαφύλαξη του κύρους της εφορευτικής επιτροπής και της εκλογικής διαδικασίας θα υπάρχουν
υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.105 στην οποία θα
δηλώνουν πέραν των λοιπών στοιχείων και την
διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους,
Δηλώσεις που θα ελεγχθούν κατόπιν από την
Εφορευτική επιτροπή και το Νέο Δ.Σ .

ΠΡΟ ΘΕΣΜΙ Α ΕΩΣ ΑΥΡΙΟ ΕΧΟΥΝ ΟΙ Δ ΗΜΟ Ι
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Για τη δήλωση κενών θέσεων σε παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ

Μ

έχρι αύριο, 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 14.00 καλούνται οι φορείς/δομές όλων
των περιφερειών της χώρας που
έχουν κενές θέσεις σε παιδικούς
και βρεφονηπιακούς σταθμούς και
ΚΔΑΠ να τις δηλώσουν στην
Ε.Ε.Τ.Α.Α., προκειμένου να ενταχθούν οι δομές αυτές στο συμπληρωματικό πρόγραμμα φιλοξενίας
παιδιών και να εξυπηρετηθούν τα
παιδιά που ήρθαν επιλαχόντα και
έμειναν εκτός του αρχικού προγράμματος από την 1η Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της
Ε.Ε.Τ.Α.Α., καλούνται οι φορείς
που ενδιαφέρονται να ενταχθούν
στο σκέλος του Προγράμματος,
που θα χρηματοδοτηθεί από Εθνικούς
Πόρους, να δηλώσουν τις κενές θέσεις,
που μπορούν να διαθέσουν στο Πρόγραμμα, συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο έντυπο ( θα το βρείτε στο
http://www.eetaa1.gr/index1.html ) και να
το αποστείλουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. μόνο
μέσω e-mail: foreis2@eetaa.gr έως και
την Τετάρτη 24/9/2014 και ώρα 14.00.
Να σημειωθεί ότι «για το συγκεκριμένο
Πρόγραμμα και για τις προσφερόμενες
θέσεις δεν ισχύουν τα όρια του 70% της
συνολικής δυναμικότητας της Δομής,
αλλά θα πρέπει να τηρούνται τα όρια της
συνολικής δυναμικότητας της κάθε δομής
και τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα
ξεπερνώνται» μετά από διαβούλευση και
απαίτηση της ΚΕΔΕ να αρθεί η συγκεκριμένη ρήτρα.
Επίσης όπως σημειώνει η Ε.Ε.Τ.Α.Α.
«η χρηματοδότηση του συμπληρωματικού προγράμματος θα είναι συνολικού
ύψους 23 εκ. ευρώ και θα αφορά σε παιδιά, που θα εισαχθούν σε Βρεφικούς και
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας και Παιδικούς Σταθμούς, με τους
ίδιους όρους που ισχύουν στην Πρόσκληση 1551/2.7.2014 της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Η διάρκεια του συγκεκριμένου Προγράμματος θα είναι συνολικά για 10
μήνες (1.10.2014 – 31.7.2015) και θα
υλοποιηθεί βάσει ιδιαίτερης σύμβασης
μεταξύ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και των Φορέων /
Δομών.

Τα αναφερόμενα στην Πρόσκληση
ποσά ανά ωφελούμενη/ο καλύπτουν το
συνολικό κόστος των προσφερόμενων
υπηρεσιών μειούμενα κατά 1/11, όπως
αυτές προβλέπονται στην ανωτέρω Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Έγγραφο προειδοποίηση
του Υπουργού Παιδείας
προς τους Δντες να προσέχουν
τι δηλώνουν για τα σχολεία τους

Επίσης, κοινοποιήθηκε το έγγραφο του Γραφείου του
Υπουργού Παιδείας κ. Λοβέρδου Θέμα: Εισαγωγή/επικαιροποίηση στοιχείων στο σύστημα myschool, στο
οποίο επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Αγαπητές συνεργάτιδες Αγαπητοί συνεργάτες Λόγω
των σημαντικών αποκλίσεων που παρατηρούνται στα
στοιχεία που αποστέλλουν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μέσω των Περιφερειών και τις καταγραφές του
συστήματος myschool, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

«Πράσινο φως»
για 100 εκατ. ευρώ
σε δικαιούχους του
«Εξοικονομώ κατ΄
Οίκον»

Άμεση χρηματοδότηση του ΕΤΕΑΝ, με 100 εκατ.
ευρώ, για την πλήρη αποπληρωμή όλων των δικαιούχων από το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄Οίκον»
ενέκρινε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.
Οι δικαιούχοι υπολογίζονται σε περίπου 10.000 νοικοκυριά τα οποία με τη σειρά τους, θα εξοφλήσουν
περίπου 30.000 επαγγελματίες.
Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος δήλωσε πως έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες ενέργειες ώστε να εγκριθεί από την Ε.Ε. η ένταξη νέων χρηματοδοτήσεων
για δικαιούχους του Προγράμματος «Εξοικονομώ κατ΄Οίκον», με εμπροσθοβαρή χρονικά τρόπο, στη νέα προγραμματική περίοδο 2014 - 2020.

Νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων
‘Αλλωστε, είναι μεγάλη η αποδοχή που έδειξαν πολίτες και αγορά για το
πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον» που υλοποιείται στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ 2007- 2013. Στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη-

Για την χρηματοδότηση θα αξιοποιηθεί ο κατάλογος της Ε.Ε.Τ.Α.Α., που
αφορά στις επιλαχούσες/επιλαχόντες
του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
για το σχολικό έτος 2014-2015 και θα
τηρηθούν όλες οι διαδικασίες παρακολούθησης, που προβλέπονται στο ως
άνω Πρόγραμμα. Όλες οι πληρωμές θα
γίνονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. σε τέσσερις
δόσεις, ενώ το φυσικό αντικείμενο
προσδιορίζεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του ως άνω
Προγράμματος και θα διενεργούνται
έλεγχοι, όπως και στο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα.
Στο εν λόγω Πρόγραμμα μπορούν να
ενταχθούν οι Φορείς/Δομές όλων των
Περιφερειών στους οποίους υπάρχουν
θέσεις για τις επιλαχούσες/επιλαχόντες,
που δεν τοποθετήθηκαν. Η τελική επιλογή των Φορέων/Δομών, που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, προκειμένου να
χρηματοδοτηθούν από Εθνικούς Πόρους
θα αναρτηθεί στο site της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
(www.eetaa.gr).

1.Ο/η Διευθυντής/ντρια κάθε σχολικής μονάδας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 3848/2010 έχει την
ευθύνη της καταγραφής και εισαγωγής των στοιχείων
που αφορούν τη μονάδα ευθύνης τους στο σύστημα
καταγραφής myschool, καθώς και την επικαιροποίησή
τους καθημερινά.
2. Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης βάσει του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν.
3848/2010 είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο, την ακρίβεια
και την επικαιροποίηση των ανωτέρω στοιχείων. Μέχρι
την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 14.00 το σύστημα
θα αποτυπώσει την υπάρχουσα κατάσταση. Η μη καταχώριση και επικαιροποίηση των στοιχείων θα ελεγχθεί
από τους οικείους Περιφερειακούς Διευθυντές. Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

τας που διαβιβάστηκαν στη
Βουλή δείχνουν ότι από τα
47.769 νοικοκυριά που συμμετέχουν στην εν λόγω δράση, τα
31.930 έχουν ήδη ολοκληρώσει
τις σχετικές εργασίες.
Οι τομείς της οικοδομικής δραστηριότητας που φαίνεται να
ωφελήθηκαν κυρίως από το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄
Οίκον» είναι ο κλάδος των αλουμινοκατασκευών, ο κλάδος της
θερμομόνωσης κτιρίων, οι εταιρείες ενεργειακών συστημάτων
θέρμανσης και εξοικονόμησης
ενέργειας, ο κλάδος των ελαιοχρωματιστών, οι επιχειρήσεις
τοποθέτησης συστημάτων σκίασης, οι τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες,
ο κλάδος των μηχανικών και οι ενεργειακοί επιθεωρητές.
Όπως αναφέρεται στο έγγραφο της γενικής γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων- ΕΣΠΑ, που διαβιβάστηκε έπειτα από ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Πάρι Μουτσινά για την επανεκκίνηση του κλάδου της οικοδομής, «η
ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και η ενίσχυση των νοικοκυριών σε δράσεις
εξοικονόμησης ενέργειας, εντάσσεται στις προτεραιότητας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020» και είναι βέβαιος «ο σχεδιασμός νέου
αντίστοιχου Προγράμματος πολύ πιο φιλικού προς τον πολίτη στο άμεσο μέλλον, αξιοποιώντας την ήδη αποκτηθείσα εμπειρία».
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΜΠΑΣΚΕΤ: Ο ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ
ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ''ΖΕΡΒΟΝΙΚΟΛΕΙΑ'' 2014

Στους αγώνες ''ΖΕΡΒΟΝΙΚΟΛΕΙΑ''που διοργανώνει κάθε χρόνο ο δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας ο
Μανδραικός επικράτησε στον τελικό της Δάφνης
Δαφνίου με 69-54 και κατέκτησε το τρόπαιο.
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ-ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ 69-54
( Τελικός)

Διαιτητές:Γερουλάνος, Φάκωνας
Γραμματεία και ηλεκτρονικός πίνακας Γιάννης
και Αιμίλιος Λινάρδος.
Α'περίοδος: 24-8
Β'περίοδος: 12-13
Γ'περίοδος: 22-21
Δ'περίοδος: 11-12
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ (προπονητής Βασίλης Μαρίνος
Ηρακλής Τσιρίδης): Μεντένης, Μάκος, Καλεμτζάκης, Αττίκος, Ηλιάδης, Καμπερίδης, Καλλιώρας,
Μπαλάφας, Μπόγρης, Μακρής.
ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ(προπονητές
Μάριος
Δεσποτάκης). Ασπρόπουλος Ζαφειρακόπουλος
Μάουνης Νικολετάκης Πολίτης, Ρήγγας, Βοϊδήλος,
Γκίνης, Λύρρος, Ρόης, Ρήγγας, Σκούταρης, Τασούλας, Τσατσάνης.

Ο Ι ΔΙ ΑΙΤΗ ΤΕΣ

ΟΚΕ-ΝΕΜ 54-49 (Μικρός Τελικός)

Δαιτητές: Φάκωνας, Γερουλάνος.
Γραμματεία και ηλεκτρονικός πίνακας Γιάννης
και Αιμίλιος Λινάρδος.
Α'περίοδος: 12-14
Β'περίοδος: 10-11
Γ'περίοδος: 11-15
Δ'περίοδος: 21-9
ΟΚΕ (προπονητές Διολέτης Μ., Τσιγκανάς Δ):
Αντωνάρας, Αρβανίτης, Δασκαλάκης, Δούκας,
Κουρίλας, Λιώρης, Μπακογιάννης, Μπούτσικος,
Νάσης, Ντάρδας,
Ντάφας, Παπανικολάου,
Παπαχριστοδούλου, Πατάλας, Περαματζής, Τηγάνης, Χρήστου.

Α.Σ. ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΦΥΛΗΣ:
ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ
ΧΡΟΝΙΑ

Aπο το νέο σωματείο της Δυτικής Αττικής Σκορπιός Φυλής που θα λάβει φέτος
μέρος στο πρωτάθλημα της Β'κατηγορίας και τον υπεύθυνο Γιώργο Συρρο
λάβαμε μια επιστολή που μεταξύ άλλων
αναφέρει:« Θα θέλαμε να ευχηθούμε
καλή ποδοσφαιρική χρόνια σε όλους
πρωτίστως με υγεία και έπειτα με επιτυχίες . Η φετινη σεζον μας βρισκει στην
ευχάριστη στιγμή να γινει πραγματικότη-

Ο Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ Τ Η Σ Δ ΑΦ Ν Η Σ Δ ΑΦ Ν Ι Ο Υ

ΝΕΜ (προπονητές: Παπαδόπουλος Ε., Μαργέτης Κ.) Προσελέντης, Δασκαλούδης, Αβραμίδης,
Μεντζελιώτης, Ραφαηλίδης, Παρασκευόπουλος,
Μήτσος Κ., Κόμπουλης, Προύζος, Διπλάρας.
***Μετά το τέλος έγιναν απονομές και κύπελλα
στις ομάδες του τελικού. Τις απονομές στους
αρχηγούς των ομάδων έκανε ο δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας Γιώργος Δρίκος

τα μια ιδέα αρκετών χρόνων, η ιδρυση
του ερασιτεχνικου σωματειου Α.Σ. Σκορπιος Φυλης και η συμμετοχη του στα
πρωταθλήματα της τοπικής μας ένωσης
Ε.Π.Σ. Δυτικης Αττικής.
Ο σκοπος του σωματειου θα ειναι η
συνεχεια των ποδοσφαιρικων βηματων
νεων αθλητων που βγαινουν απο την
Ακαδημια Ποδοσφαιρου Play-Park και
οσων ακομη παιδιων συμβαδιζουν με τα
ποδοσφαιρικα της πρωτυπα, δηλαδη με
ηθος και ακρως ποδοσφαιρικη παιδεια.

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Γ. Δ Ρ Ι ΚΟ Σ Κ Α Ι Ο
Γ. Κ Α Μ Π Ε Ρ Ι Δ Η Σ Μ Ε Τ Ο Κ Υ Π Ε Λ ΛΟ

***Παραβρέθηκαν
ο αντιπρόεδρος της
ΔΟΚΑΜΠΕ Μάριος Βασιλείου, η πρόεδρος του
τοπικού συμβουλίου Σίσσυ Μπέκα, σύσσωμο το
Δ.Σ του Μανδραικού ΑΟΚ με επικεφαλής τους
Θανάση Μαλιώρη, Μελέτη Τσάμο, Γιώργο Αντωνίου, Νίκο Πάλλη, Μελέτη Σκόρδα κ.α.
***Τον αγώνα παρακολούθησε ο πρώην πρόεδρος Μελέτης Παπανικολάου και αρκετοί φίλαθλοι.

Στοχος μας θα ειναι η προετοιμασια
νεων αθλητων και η βοηθεια σε οσους
θελουν να προχωρησουν στις μεγαλυτερες επαγγελματικεςκατηγοριες.
Λειτουργωντας και ως τωρα στην ακαδημια μας με αυστηρα κριτηρια στην επιλογη προπονητων ανακοινωνουμε την
συνεργασια μας με τον νεαρο προπονητη Λουμακη Παναγιωτη στο ανδρικο
τμημα του συλλογου μας. »
Σας ενημερωνουμε και για το τελικο
ροστερ της ομαδας.
(Ακαδημια Playpark) Κατσαρας Π,Μπικας Αθ,Παππας
Ν,Πλωτας Κ,Σουσανιδης Δ,Κωστολιας
Χρ,Κωνσταντοπουλος Ν,Μπουντουβης Αλ. (Α.Ε.Ζεφυριου) Ελευθεριαδης
Γ.Ατζαμπος Αν. (Ακρατητος Α.Λ) Πλατσιδακης Εμ,Παπαδοπουλος Ι,Συρος
Χρ,Σουτας Αγ. (Καματερο) Τασιουδης Κ.
(Εθνικος Πανοραματος) Ριζος

Ν,Αργυροπουλος Απ,Τσιγκος Αθ,
(Α.Ο. Ζωφριας) Τσιγκος Γ. Χουμπαβλης
Δ. (Μεγαρικος) Κελλης Π.
(Π.Α.Ο.
Φυλης) Τζωρτζολακης Σπ,Κανελλακης
Θ,Χαζλαρης Μ.
(Δ.Α.Σ.Α.Λ) Κοκκοριας Κ, (Αστερας
Α.Λ) Λασπας Β. (Ελευθεροι) Γεντικης Μ,
Θανος Λ, Λελος Στρ, Βρυσελλας Ε,
Βρυσελας Κ, Γιαννακουδακης Δ, Καιταζη
Κ,Πουλης Ε,Χρυσανθιδης Ι. Τελος η
διοικηση του συλλογου βρισκετε σε συζητησεις με εναν νεαρο τερματοφυλακα
απο επαγγελματικες κατηγοριες.
Η προετοιμασια του ανδρικου τμηματος συνεχιζετε με καθημερινες προπονησεις σε εντονους ρυθμους χωρις καποιο
ιδιαιτερο προβλημα και μεχρι τωρα
εχουν διεξαχθει τρια φιλικα με τις ομαδες
Δαφνη Αθηνων, Ν.Περαμος και Ικαρος
Καλλιθεας.
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ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ
3ο ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ ΓΈΘΝΙΚΗΣ

Την προσεχή Κυριακή 28/9 θα γίνουν οι (μονοί,
νοκ άουτ) αγώνες της Α' φάσης του Κυπέλλου Γ'
Εθνικής:
ΠΑΟ Λουτρακίου – Μανδραϊκός
Αχαϊκή – Πανελευσινιακός
Δόξα Μανολάδας – Βύζας Μεγάρων
ΠΑΟ Βάρδας – Αστέρας Μαγούλας
3η αγωνιστική (Κυριακή 5 Οκτωβρίου, 4.00
μμ.)
Καλαμάτα – Ζακυνθιακός
Αχαϊκή – Πανελευσινιακός
Μανδραϊκός – Αιολικός
ΠΑΟ Βάρδας – Ερμής Κιβερίου
Παναρκαδικός – Δόξα Μανολάδας
Παναργειακός – Βύζας Μεγάρων
Αστέρας Μαγούλας – Κύμη
Ρεπό: ΠΑΟ Λουτρακίου

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ Α.Ο:
ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΜΑ
ΦΙΛΑΘΛΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ/Σ
σας προσκαλούν την Τρίτη 23/9/2014 και ώρα
16,00 στο ΦΡΑΓΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΝΔΡΑΣ στον ΑΓΙΑΣΜΟ
των ποδοσφαιρικών
Τμημάτων του ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΥ ΑΟ
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα
Μετά τον ΑΓΙΑΣΜΟ θα εξακολουθήσει φιλικός
αγώνας με την ΚΑΛΛΙΘΕΑ ομάδα Β! ΕΘΝΙΚΗΣ
Εισοδος ΔΩΡΕΑΝ
Σας ευχαριστώ
Ο πρόεδρος Μαραθωνιτης Σπυρος

«Εφυγε» ο Θεόδωρος Μανιατέας

Η οικογένεια της ΑΕΚ, θρηνεί την απώλεια ενός
απο τους πιο "χρυσούς" ανθρώπους της. Του τερματοφύλακα Θεόδωρου Μανιατέα. Του Θοδωρή,
που παλευε τα πέντε τελευταία χρόνια με την
επάρατη νόσο, που τον είχε "κτυπίσει" στα πνευμόνια και τελευταία στον εγκέφαλο και νικήθηκε
τελικά στα 69 του χρόνια!
Ο Θεόδωρος Μανιατέας, πήγε στην ΑΕΚ από
τον Πανθησιακό, τον Ιούνιο του 1964. Και το καλοκάιρι του 1965, έκανε με την ΑΕΚ μεγαλη αίσθηση
υπερασπιζόμενος τα δοκάρια της στο τουρνουά
της Νέας Υόρκης. Ηταν ο ηθικος αυτουργός, για
να ακουστεί το όνομα της ΑΕΚ-που τότε είχε κάνει
μεγάλη ανανέωση- στα πέρατα της γης!
Αντίπαλοι της ΑΕΚ σ' εκείνους τους αγώνες στη
Νέα Υόρκη η Μπενφίκα του Εουσέμπιο και η
Σάντος του Πελε. Και ο Μανιατέας, είχε "κρατησει"
μόνος του τη Σάντος, υποχρεώνοντας τον Πέλε,
να τον φιλήσει και να του "πλέξει" το αγκώμιο για
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΤΟΥ
ΡΙΟ ΤΑ 470 ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ
RSX ΑΝΔΡΩΝ

Σε δύο κατηγορίες εξασφάλισε η
Ελλάδα τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς αγώνες του Ριο το 2016 από
τους αγώνες της ISAF στο Σανταντέρ
της Ισπανίας .
Στα 470 ανδρών με την 3η θέση των
Π.Μάντη-Π.Καγιαλή και στα RSX
ανδρών με την 6η θέση του Βύρωνα
Κοκκαλάνη , ο οποίος στις λεπτομέρειες έχασε μια καλύτερη θέση και ένα
μετάλλιο .

τις επεμβάσεις του. Μάλιστα οι διοργανωτες
εκείνου του τουρνουά, είχαν δώσει στον Μανιατεα
ως δώρο ένα χρυσό ρολόι!
Ο Θεόδωρος Μανιατέας, που είχε γεννηθεί στις
19 Μαρτίου 1945, ήταν απο τις πιο ευγενικές
φυσιογνω μίες που πέρασαν απο την ΑΕΚ. Αμίμητος, για το χίουμόρ του. Ανυπέρβλητος για την
καλοσύνη του.
Εφυγε απο την ΑΕΚ το 1968, όμως την παρακολουθούσε. Και ήταν και απο τα ενεργά στελέχη
στον Σύνδεσμο παλαιμάχων. Ηταν παντρεμένος
με την Μηλία και είχαν αποκτήσει τρία παιδιά, Την
Μαρία, τον Γιώργο και τον Πετρο. Το νήμα της
ζωής του "κοπηκε" στις 21:00 του Σαββάτου 20
Σεπτεμβρίου. Είχε αισθανθεί πόνους από το
μεσημέρι, ανέβασε υψηλο πυρετό και οι οικίοι του,
τον είχαν μεταφέρει στο Λαικό Θεραπευττήριο,
όπου άφησε την τελευταία του πνοή.
Η κηδεία του θα γίνει την Τριτη 23 Σεπτεμβρίου
από το Γ' Κοιμητήριο Νίκαιας.

Το χάλκινο μετάλλιο στα 470 πρόσφερε μεγάλη χαρά στην ελληνική αποστολή , όμως η αλήθεια είναι ότι οι ιστιοπλόοι μας δεν έμειναν ικανοποιημένοι
από την συνολική παρουσία τους . Θα
μπορούσαν να πάρουν την πρόκριση
και σε άλλες κατηγορίες όπως είναι τα
ΦΙΝΝ και τα Λέιζερ Στάνταρντ που δεν
τα κατάφεραν μόλις για μια χώρα .
Ασφαλώς υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες και οι αθλητές μας είναι αισιόδοξοι
ότι θα τα καταφέρουν έτσι ώστε η Ελλάδα να εκπροσωπηθεί στην Βραζιλία αν
όχι σε όλες στις περισσότερες κατηγορίες .
Τα τελικά αποτελέσματα ανά κατηγορία έχουν ως εξής:
470 ανδρών (74 σκάφη, προκρίθηκαν

Στις 12 Οκτωβρίου
ο ημιμαραθώνιος
«Στα Χνάρια του Παυσανία»

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014, για 14η συνεχή φορά, διοργανώνεται ο αγώνας δρόμου 21
χιλιομέτρων επί δημοσίας οδού «Στα Χνάρια του
Παυσανία» και αναμένεται να προκαλέσει το
ενδιαφέρον εκατοντάδων δρομέων απ’ όλη την
Ελλάδα.
Ο αγώνας συνδιοργανώνεται από τον Ηρόδωρο
του Δήμου Μεγαρέων, το ΠΑΚΠΠΑ του Δήμου
Ελευσίνας, την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δυτικής Αττικής και
τον σύλλογο «Απόλλων Δυτικής Αττικής»

οι πρώτες 13 χώρες)
Π.ΜάντηςΠ.Καγιαλής 3οι,
Π. Καμπουρίδης-Ε.Παπαδόπουλος
23οι.
470 γυναικών (54 σκάφη, 10 χώρες)
Δ.Παγίδα-Α. Στρατηγίου 47ες.
RSX ανδρών (98 σκάφη,18 χώρες) Β.
Κοκκαλάνης 6ος.
RSX γυναικών (62 σκάφη, 13 χώρες)
Α.Σκαρλάτου 47η.
49er (80 σκάφη, 10 χώρες) Σ.Σωτηρίου-Α.Παναγιωτίδης 53οι.
ΦΙΝΝ (78 σκάφη, 12 χώρες) Ι.Μιτάκης 17ος.
ΛΕΙΖΕΡ Στάνταρντ (147 σκάφη, 23
χώρες) Α. Μπουγιούρης 60ος
ΛΕΙΖΕΡ Ράντιαλ (120 σκάφη, 19
χώρες) Β.Καραχάλιου 42η.

Ταυτόχρονα πραγματοποιούνται τα εξής αγωνίσματα:
Σκυταλοδρομία 2 Χ 10.500μ.
Εντός σταδίου δρόμος 1.000μ κοριτσιών
Εντός σταδίου δρόμος 2.000μ αγοριών
Κατηγορίες:
Ανδρών Α: 18-29 ετών
Ανδρών Β: 30-39 ετών
Ανδρών Γ:40-49 ετών
Ανδρών Δ: 50-59 ετών
Γυναικών Α: 18-29 ετών
Γυναικών Β: 30–39 ετών
Γυναικών Γ: 40–49 ετών
Γυναικών Δ: 50 ετών & άνω

ΦΙΛΙΚΟ Ο ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΝ
ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΜΥΡΝΗΣ
Το Σάββατο (27/9) στις 17:00 ο

Αχαρναικός θα δώσει φιλικό παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα

Σμύρνης, το μάτς θα γίνει είτε στο

Μενίδι είτε στο γήπεδο της Φυλής.
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Αντικατάσταση επαγγελματικών
αδειών έως 17/10 στις Περιφέρειες

Από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης όλων των Περιφερειών
πρέπει να περάσουν υδραυλικοί, τεχνίτες ,χειριστές μηχανημάτων ψυκτικοί και μια σειρά από τεχνικά επαγγέλματα
ώστε να αντικαταστήσουν τις επαγγελματικές άδειες που
έχουν εκδοθεί με παλαιότερες διατάξεις όπως ορίζει η
νομοθεσία
Ειδικότερα οι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας των ειδικοτήτων: Υδραυλικών, χειριστών μηχανημάτων έργου, τεχνιτών
- τεχνικών αερίων καυσίμων, μηχανικών βιομηχανίας (πρακτικοί μηχανικοί, συντηρητές, εργοδηγοί, κάτοχοι εγγραφής
στα μητρώα μέσων τεχνικών σχολών κλπ), συγκολλητών
(οξυγονοκολλητές, ηλεκτροσυγκολλητές), ψυκτικών πρέπει
να προσέλθουν στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειών ώστε να κάνουν αίτηση και να προσκομίσουν τα κατά
περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποχρεωτική αντικατάσταση των επαγγελματικών τους αδειών Οι
καταληκτικές ημερομηνίες : 1.Όλων των υδραυλικών ειδικοτήτων των οποίων η ημερομηνία θεώρησης δεν έχει
παρέλθει, μέχρι την 17 Οκτωβρίου 2014 σύμφωνα με το
Π.Δ. 112/2012. 2.Των χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων, μέχρι την 17 Οκτωβρίου 2014 σύμφωνα
με το Π.Δ. 113/2012. 3.Των τεχνιτών και εγκαταστατών
αερίων καυσίμων και είναι σε ισχύ, μέχρι την 17 Οκτωβρίου 2014 σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2012. 4.Των πρακτικών
μηχανικών και συντηρητών κάθε τάξης, καθώς και οξυγονοκολλητών ή και ηλεκτροσυγκολλητών κάθε τάξης, μέχρι
την 17 Οκτωβρίου 2014 σύμφωνα με το Π.Δ. 115/2012.
5.Των τεχνικών ψυκτικών όλων των ειδικοτήτων των οποίων η ημερομηνία θεώρησης δεν έχει παρέλθει, μέχρι την 8
Ιανουαρίου 2015 σύμφωνα με το Π.Δ. 1/2013 και 6.Των
ηλεκτρολόγων όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών, μέχρι
την ημερομηνία θεώρησής τους, σύμφωνα με το Π.Δ.
108/2013. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας επισημαίνεται ότι δεν θα είναι δυνατή η αντικατάσταση
των αδειών και οι υφιστάμενες άδειες που δε θα αντικατασταθούν με νέου τύπου, δεν θα είναι πλέον σε ισχύ.

4ωρη στάση εργασίας στο Μετρό
την Τετάρτη

Χωρίς μετρό θα μείνει η
πρωτεύουσα την ερχόμενη
Τετάρτη, από τις 13:00 έως
και τις 17:00, λόγω της
4ωρης στάσης εργασίας
που έχει προκηρύξει το
επιχειρησιακό σωματείο εργαζομένων ΣΤΑΘΕΡΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΣΕΛΜΑ».
Οι εργαζόμενοι, τις ώρες αυτές, θα πραγματοποιήσουν
Γενική Συνέλευση στο Αμαξοστάσιο των Σεπολίων.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος
55χρονου, ο οποίος λάμβανε
παράνομα από το Ι.Κ.Α. σύνταξη χηρείας

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 55χρονου αλλοδαπού, ο
οποίος κατηγορείται για απάτη κατ’ εξακολούθηση,
καθώς λάμβανε παράνομα από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύνταξη χηρείας.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας,
προέκυψε ότι ο 55χρονος μετά το θάνατο της συζύγου
του, ξεκίνησε να λαμβάνει σύνταξη χηρείας, σύμφωνα
με σχετική Απόφαση του Ιδρύματος, ωστόσο σύναψε
δεύτερο γάμο χωρίς να το δηλώσει για να διακοπεί η
καταβολή της.
Αποτέλεσμα ήταν για χρονικό διάστημα άνω των
πέντε (5) ετών (Οκτώβριος του 2008 έως και το
Δεκέμβριο του 2013) να εξακολουθεί να πιστώνεται
στον τραπεζικό του λογαριασμό η σύνταξη χηρείας,
προκαλώντας οικονομική ζημιά στο Ι.Κ.Α τουλάχιστον
20.000 ευρώ.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
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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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22.5.14

Έναρξη προπονήσεων της σχολής

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 έγινε την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου!!!
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.

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

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

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
Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονοκατοικία 100τμ με ηλιακό, θέρμανση, τζάκι, πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948 911
222 κα Βασιλείου. (22.9.14)
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 Ασπρόπυρ-

γο διαμέρισμα 85 τμ με ηλιακό,
air condition , αυτόνομη θέρμανση, θέση parking, 2 κρεβατοκάμαρες,
2
wc.
Τηλ:
6937050218(6.2.14)
Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 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)
ΜΑΝΔΡΑ 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)

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
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασί-

ου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

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

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
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

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

(4.4.14)

Γεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - Χειρούργος

- 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)

ΙΒΙΣΚΟΣ

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014

ΘΡΙΑΣΙΟ-15

Στο κατάστημά
μας θα βρείτε:

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

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

Φυλής 8Α Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

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
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 55465795546930
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ
ΑΙΟΛΟΣ (ΜΑΝΔΡΑ) 210 5559701
ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 & ΑΘΗΝΩΝ
210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210
5546993 - 5560800 - 5543065

TO ΣΗΜΕΡΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥ ΑΤΤΙCA TV

11.00
Υγεία και νανοτεχνολογία

12.00 Telemarketing ashwagandha
1 3 . 0 0 Te l e m a r k e t i n g
προϊόντων αδυνατίσματος
14.00 Τηλεδώρα
15.00 Μέρα με την μέρα
16.00
Υγεία και νανοτεχνολογία
17.00Επ αγγελματικός
Προσανατολισμός, Μηχανικός τηλεπικοινωνιών
17.15
Παραμυθιού

αρχή, Οι τρεις τσάντες
17.30
Μαγειρεύοντας
ελληνικά, Τζατζίκι

21.00Κοντά στον πολίτη, Η κατάθλιψη των παιδιών και των εφήβων

17.40 Se lever, προϊόντα
ομορφιάς
1 8 . 0 0 Te l e m a r k e t i n g
προϊόντων αδυνατίσματος
19.00 Se lever, προϊόντα
ομορφιάς
19.20 Σάμος
20.00 Λαϊκό Πανεπιστήμιο:
Παπαϊωάννου
Μαρία, Η προστασία της
πολιτιστικής κληρονομιάς
στα πλαίσια του Διεθνούς
Δικαίου

21.40
Se lever, προϊόντα ομορφιάς
22.00 Φ ι λ ο λ ο γ ι κ ό ς
Σύλλογος Παρνασσός,
Athens
Chamber
Ensemble 2012, Β μέρος
22.40
Se lever, προϊόντα ομορφιάς
23.00

Σαμοθράκη

00.00 Democracy Now
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Μ. Χρυσοχοΐδης:

Οι οδικές υποδομές δεν κοστίζουν
ακριβότερα στην Ελλάδα
Εμφανίζουν το χαμηλότερο μέσο
κόστος ανά χιλιόμετρο στην ΕΕ

«Δεν ευσταθεί σε καμία περίπτωση ο ισχυρισμός ότι στην
Ελλάδα το κόστος κατασκευής των οδικών υποδομών είναι
υπέρογκο σε σχέση με αυτό των ευρωπαϊκών χωρών»,
αναφέρει ο υπουργός Υποδομών Μιχάλης Χρυσοχοΐδης,
σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης για το κόστος κατασκευής ενός χιλιομέτρου δρόμου στην Ελλάδα.
Ο κ. Χρυσοχοΐδης παραθέτει στοιχεία τεχνικής έκθεσης
του υπουργείου Οικονομικών της Βρετανίας του 2010, η
οποία αφορούσε και τη σύγκριση του μέσου κόστους κατασκευής ενός χιλιομέτρου οδικής υποδομής σε κράτη και
περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από το διάγραμμα της συγκεκριμένης μελέτης για το μέσο
κόστος ανά χιλιόμετρο, προκύπτει ότι η Ελλάδα και η Ισπανία εμφανίζουν το χαμηλότερο μέσο κόστος.
Ο υπουργός Υποδομών αναφέρεται, επίσης, σε έρευνα
που είχε διεξάγει το υπουργείο στο παρελθόν (συγκεντρώθηκαν στοιχεία κόστους υλοποίησης δρόμων σε διάφορες
χώρες της Ευρώπης), από την οποία προκύπτει ότι η κατασκευή αυτοκινητοδρόμων σε Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία,
Ιρλανδία και Ουγγαρία, κατά μέσο όρο (σε τιμές 2006)
κοστίζει 13,4 εκατ. ευρώ/χλμ (κυμαίνεται από 5,9 εκατ.
ευρώ έως 30 εκατ. ευρώ ανά χιλιόμετρο).
Το έγγραφο διαβιβάστηκε μετά από ερώτηση που είχε
καταθέσει ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Ηλίας Παναγιώταρος.

Προκηρύξεις για 3.500 θέσεις εργασίας

Με διαδοχικές προκηρύξεις θα καλυφθούν
το επόμενο διάστημα 3.500 θέσεις στον
χώρο της υγείας. Πρόκειται για θέσεις ιατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και
ειδικών κατηγοριών προκειμένου να περιοριστούν οι ελλείψεις σε διάφορες υπηρεσίες του συγκεκριμένου χώρου.
Θέμα ημερών θεωρείται από την ηγεσία
του υπουργείου Υγείας η έκδοση προκήρυξης για την τοποθέτηση 400 ιατρών για τις
ανάγκες της δευτεροβάθμιας υγείας, δηλαδή
των νοσοκομείων.
Σύμφωνα με τα «ΝΕΑ» επίσης θα προκηρυχθούν 1.000 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού.

Η όλη διαδικασία θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ.
Μέσω των προσλήψεων αυτών θα καλυφθούν ανάγκες σε διάφορα νοσοκομεία της
χώρας. Παράλληλα, στα χέρια της ανεξάρτητης Αρχής (ΑΣΕΠ) βρίσκεται το αίτημα για
προκήρυξη, που θα αφορά την πρόσληψη
200 διασωστών στο ΕΚΑΒ για τη στελέχωση και λειτουργία των ασθενοφόρων.
Για τις ανάγκες του πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας, του ΠΕΔΥ, προωθείται η τοποθέτηση στις διάφορες μονάδες του 900 επικουρικών ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων
και οδοντιάτρων. Με την ανακοίνωση της
προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει
να υποβάλουν αίτηση δηλώνοντας τις προτιμήσεις τους.
Η τελευταία μεγάλη προκήρυξη που αναμένεται να συμπληρώσει τον αριθμό των 3.500
προσλήψεων είναι αυτή των 1.000 οικογενειακών ιατρών, για την οποία προωθείται
ήδη νέο πλαίσιο προκειμένου να μπορέσει
να λειτουργήσει ο νέος θεσμός και για τον
λόγο αυτό αναμένεται να εκδοθεί τους επόμενους μήνες.
Όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του
θεσμού αυτού, θα προσληφθούν γενικοί
ιατροί και παθολόγοι.

Κομισιόν: Η Ελλάδα επλήγη σοβαρά
από τις επιπτώσεις της κρίσης

Η

Πρωταγωνίστησε μαζί με την Πορτογαλία στην μεταρρυθμιστική προσπάθεια

μεταρρυθμιστική προσπάθεια στην Ελλάδα, ειδικά σε
ότι αφορά την αγορά προϊόντων υπήρξε αξιοσημείωτη τα τελευταία πέντε χρόνια, υπογραμμίζει σε έκθεσή της η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, η οποία τονίζει ότι ειδική
έμφαση δόθηκε στις διαδικασίες που
αφορούν τις καινοτόμες επιχειρήσεις
και στη μείωση των εμποδίων του
ανταγωνισμού στον τομέα των υπηρεσιών.

Ειδικότερα, στην έκθεση με τίτλο «η
πορεία των μεταρρυθμίσεων στην Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την
Ελλάδα» που δόθηκε στη δημοσιότητα,
η Επιτροπή αναφέρει ότι η Ελλάδα
επλήγη σοβαρά από τις επιπτώσεις της
κρίσης, οι οποίες είχαν αρνητικό αντίκτυπο σε ότι αφορά τις καθυστερήσεις των
πληρωμών, αλλά και στη δυνατότητα
του δικαστικού συστήματος να λαμβάνει
έγκαιρα αποφάσεις.
Η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών φαίνεται πως συνέβαλε στην αύξηση της διάρκειας επίλυσης δικαστικών
υποθέσεων και θα πρέπει να σημειωθεί
ότι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων
μέχρι το 2012 χαρακτηρίστηκε από
έλλειψη φιλοδοξιών, εκτιμά η Κομισιόν.
Σύμφωνα με την Επιτροπή, στην
παρούσα φάση ένα ευρύ πλαίσιο μεταρρυθμίσεων στο δικαστικό σύστημα βρίσκεται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του προγράμματος προσαρμογής, το οποίο
μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα
του συστήματος στο εγγύς μέλλον.

μετώπιση των στρεβλώσεων που εκκρεμούν, ώστε να υπάρχει ταχεία εφαρμογή
της νομοθεσίας και παρακολούθηση της
αποδοτικότητας των μεταρρυθμίσεων.
Σημαντικά οφέλη σε ότι αφορά την
παραγωγικότητα της εργασίας

Σε ότι αφορά τις μεταρρυθμίσεις στον
ψηφιακό τομέα, η Επιτροπή τονίζει ότι
ναι μεν υπήρξε πρόοδος σε ότι αφορά το
ηλεκτρονικό εμπόριο και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ωστόσο παρατηρείται
επιβράδυνση σε ότι αφορά τη διάδοση
του γρήγορου ίντερνετ.
Όπως επισημαίνεται στην έκθεση,
σύμφωνα με τους δείκτες για την αξιολόγηση του ρυθμιστικού πλαισίου η Ελλάδα και η Πορτογαλία είναι οι χώρες που
προώθησαν περισσότερο τις μεταρρυθμίσεις: Την περίοδο 2008-2013 οι δύο
αυτές χώρες πρωταγωνίστησαν στην
μεταρρυθμιστική προσπάθεια σύμφωνα
με το δείκτη για τη ρύθμιση της αγοράς
προϊόντων του ΟΟΣΑ, σημειώνει η Επιτροπή.
Η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα,
έκαναν πολλά για να μεταρρυθμίσουν
την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών αλλά υπάρχει περιθώριο για

περαιτέρω πρόοδο, εάν γίνει σύγκριση
με χώρες όπως η Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, τονίζει η Επιτροπή.
Παράλληλα, η εισαγωγή ενός ηλεκτρονικού καταλόγου για την απλούστευση
των διαδικασιών δημιουργίας νέων επιχειρήσεων συνέβαλε στο να περάσει η
Ελλάδα από την 189η θέση στην 36η
θέση, σύμφωνα με την έκθεση της
Παγκόσμιας Τράπεζας για την επιχειρηματικότητα.
Είναι η μεγαλύτερη βελτίωση που έχει
σημειωθεί για οποιαδήποτε χώρα μεταξύ του Ιουλίου 2012 και του Ιουνίου
2013.
Η Κομισιόν υπογραμμίζει επίσης πως
σε ότι αφορά την απελευθέρωση των
επαγγελμάτων η Ελλάδα έχει σημειώσει
πρόοδο τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτή
η πρόοδος ήταν άνιση μεταξύ των επαγγελμάτων και η περαιτέρω πρόοδος θα
εξαρτηθεί από την αποτελεσματική αντι-

Οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν
στις 4 χώρες είχαν ως αποτέλεσμα να
υπάρξουν σημαντικά οφέλη σε ότι
αφορά την παραγωγικότητα της εργασίας, η οποία αυξήθηκε από 4% στην
Πορτογαλία στο σχεδόν 9% στην Ελλάδα, καταλήγει η Επιτροπή.
Εν κατακλείδι, στο ερώτημα κατά πόσο
η μεταρρυθμιστική προσπάθεια ήταν
επαρκής στις 4 χώρες, η έκθεση τονίζει
ότι ναι μεν έχουν εφαρμοστεί ήδη πολλές
διαρθρωτικές μεταρρυθμιστικές αλλά
ακόμη πιο πολλές έχουν υιοθετηθεί και
θα πρέπει τώρα να εφαρμοστούν κατάλληλα.
Παράλληλα, υπάρχουν και μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα οι
οποίες μόλις ανακοινώθηκαν.
Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν υπάρχουν
περιθώρια για εφησυχασμό, αναφέρει η
Επιτροπή, η οποία διαμηνύει ότι τώρα
που οι πιέσεις των αγορών έχουν εκτονωθεί οι χώρες αυτές θα πρέπει να
παραμείνουν απολύτως προσηλωμένες
στην εφαρμογή μιας αποφασιστικής
μεταρρυθμιστικής ατζέντας.
Η έκθεση αναδεικνύει, τέλος, τα δυνητικά πρόσθετα οφέλη υπό την προϋπόθεση ότι οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες
θα συνεχιστούν σε όλους τους τομείς.

