
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Τα 2 νέα 
προγράμματα 
που αφορούν 

1.620 ανέργους

ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ 

• Ζητεί με επιστολή της
προς 48 Δήμους η «Κίνηση 

Προστασίας 
δικαιωμάτων των πεζών» 

ΑΠΟ ΤΟ 2013 Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΜΠΟΡΙΑ 
Συλλήψεις στους 
Θρακομακεδόνες 

για διακίνηση πλαστών 
εισιτηρίων του ΟΑΣΑ 

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2561 Tετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014  Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr

Τιμή : 0,01€ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

κ.2239

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ 4-1 ΤΗΝ ΜΙΚΤΗ

ΟΜΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Στο Τουρνουά Μπάσκετ Γυναικών
Πανελευσινιακού

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΘΕΑΜΑ

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Ο
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΣΤΟ 0-0 ΜΕ ΤΗΝ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Σε γυμνάσια και λύκεια του Σε γυμνάσια και λύκεια του 
Θριασίου Πεδίου Θριασίου Πεδίου 

ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΓΑΠΗΣ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ

ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ
ΒΙΑΣ 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΩΣ
ΤΙΣ 31

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Για τηνΓια την

ανανέωσηανανέωση
αδειών λαϊκώναδειών λαϊκών
αγορών απόαγορών από
τους δήμουςτους δήμους

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Σπεύσατε για εγγραφές !

Σελ: 7

Από τον Ο.Α.Ε.Δ. στο
Δήμο Αχαρνών;

Φουντώνουν οι συζητήσεις 
περί παραχώρησης 

αθλητικών εγκαταστάσεων
του Ολυμπιακού Χωριού 

Στην πρόσληψη 200
εποχικά εργαζομένων

προχωρούν δήμοι
και Νομικά Πρόσωπα 

Κάλυψη αναγκών και σε νηπιακούς
σταθμούς των Άνω Λιοσίων 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ» ΕΒΕΑ«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ» ΕΒΕΑ
Το 50% των πολιτών αδυνατεί 

να πληρώσει φορολογικές
-ασφαλιστικές υποχρεώσεις

Σελ:  3
Σελ:  2

Σελ: 6 Σελ: 16

Σελ: 5 Σελ: 10-11

Σελ: 3

Σελ:  2

Αστικές αναπλάσεις
στις συνοικίες των

ROMA μελετά 
ο Δήμος Φυλής

Στόχος η εστίαση σε 
κοινωνικά προβλήματα κι η

άρση των ανισοτήτων με 
εργαλείο το ΣΟΑΠ Δυτ. Αθήνας

Εναντίον της αξιολόγησης
στο Δημόσιο η περιφερειάρχης

Αττικής Ρένα Δούρου 

Σελ: 5

Σελ: 3-4

- Εντολή στις διευθύνσεις της Περιφέρειας να μη στείλουν
κανένα έγγραφο στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Σελ: 8

‘’Καμία ανοχή
στους κατόχους

πλαστών 
πτυχίων. 

Αναζητήστε τους
στους κόλπους

σας με τις 
μαζικές 

ρουσφετολογικές
προσλήψεις’’

τόνισε η 
Περιφερειάρχης 
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, 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
Λουκοπούλου Κων-

σταντίνα Θ.
Βελουχιώτη Άρη 27

& Ερμού,  Εφημερία:
08:00 - 08:00 
(Επομένης)
Τηλέφωνο:

2105565432
Ασπρόπυργος

Καμπόλης Γεώργιος 
Ειρήνης 30, 

Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105574683

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

Αχαρνές
Παγώνας Σπυρίδων Χ.
Πλατεία Αγίου Νικολά-
ου 8, Εφημερία: 08:00
- 14:00 & 17:00 - 08:00

(Επομένης)
Τηλέφωνο:
2102467156

Παπανικολάου Γ.
Θρακομακεδόνων

117, Εφημερία:
Τετάρτη 24/09/2014

08:00 - 23:00
Τηλέφωνο:
2102430204

Μάνδρα

Ασημάκης Γρηγόριος 
Στρύ Ρόκκα 114, 

Τηλέφωνο:
2105550323

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ:Συννεφιά και 
θυελλώδεις άνεμοι 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 20 έως 29
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θέκλα, Μυρσίνη, Μυρτώ,Θέκλα, Μυρσίνη, Μυρτώ,

Αμερσούδα, ΠερσεφόνηΑμερσούδα, Περσεφόνη

Ως γνωστόν, η Πολι-
τεία - κατόπιν απο-
φάσεων που

λήφθηκαν σε σύσκεψη υπό
τον Υφυπουργό Πολιτισμού
και Αθλητισμού κ. Γιάννη
Ανδριανό- προχώρησε πριν
από περίπου ενά μήνα σε
εργασίες καθαρισμού στις
εγκαταστάσεις του Ολυμπια-
κού Χωριού. 

Στη συνέχεια  με την ευθύ-
νη του ΟΑΕΔ, θα πραγματο-
ποιούνταν εργασίες επι-
σκευής και αποκατάστασης
των αθλητικών εγκαταστά-
σεων του Ολυμπιακού
Χωριού, για να παραχωρη-
θεί στη συνέχεια η χρήση τους σε άλλο φορέα του
Δημοσίου ή ΟΤΑ, ο οποίος θα αναλάβει και το
κόστος λειτουργίας και συντήρησης.

Έρχεται ως θέμα στην επόμενη συνεδρίαση
 του Δ.Σ.

Ο δήμος Αχαρνών, λοιπόν, που είναι και ο δήμος
που φιλοξενεί εντός των ορίων του τις εγκαταστά-
σεις , φαίνεται πως βρίσκεται σε φάση συζητήσεων
για το θέμα παραχώρησης , καθώς  όπως προκύ-
πτει και από την ημερήσια διάταξη της επόμενης
συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 26 Σεπτεμβρίου, στην
αντζέντα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
περιλαμβάνεται η ‘’ Λήψη απόφασης για την παρα-
χώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυ-
μπιακού Χωριού από τον Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Αχαρ-
νών’’. 

Το ζήτημα είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον και σύντο-
μα ίσως υπάρξουν ανακοινώσεις από τους εμπλε-
κόμενους φορείς για την τύχη των αθλητικών εγκα

ταστάσεων στο Ολυμπιακό Χωριό. 
Να θυμίσουμε εδώ ότι με αφορμή την συμπλήρω

ση 10 χρόνων από τους Ολυμπιακούς Αγώνες
«Αθήνα 2004», η ομάδα Εθελοντών «Αθήνα 

2004», η ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Ολυ-
μπιακού Χωριού και των Αχαρνών και ο Δήμος
Αχαρνών, διοργάνωσαν πρόσφατα από κοινού και
υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτρο-
πής, εθελοντική δράση για τον καθαρισμό και την
αισθητική αναβάθμιση της πράσινης ζώνης και των
κοινόχρηστων χώρων του Ολυμπιακού Χωριού.

Η εκδήλωση έγινε με την παρουσία του Προέδρου
της ΕΟΕ κ. Σπύρου Καπράλου και του νέου
Δημάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού και μέσα
σε δύο ώρες μαζεύτηκαν τόνοι σκουπιδιών και
άλλαξε όψη το τοπίο! 

Οκτώ μικρές πλατείες και όλη η Πράσινη Ζώνη
καθαρίστηκαν με στόχο την ευαισθητοποίηση της
Πολιτείας αλλά και των κατοίκων του Χωριού για
την αναβίωση του Ολυμπιακού Πνεύματος και της
κληρονομιάς των Αγώνων της «Αθήνα 2004» και
για να εκπονηθεί ένας επιχειρησιακός σχεδιασμός
για την αξιοποίηση, συντήρηση και διαφύλαξη του
πράσινου αυτού χώρου προς όφελος των κατοί-
κων της ευρύτερης περιοχής. 

Από τον Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Αχαρνών;

Φουντώνουν οι συζητήσεις περί παραχώρησης
αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Χωριού 

ΑΠΟ ΤΟ 2013 Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΜΠΟΡΙΑ 

Συλλήψεις στους Θρακομακεδόνες 
για διακίνηση πλαστών εισιτηρίων του ΟΑΣΑ 
Μετά από συντονισμένη επιχεί-

ρηση συνελήφθησαν σε Θρακο-
μακεδόνες και Σεπόλια, τρείς
άνδρες 48, 43 και 30 ετών για
πλαστογραφία μετά χρήσεως και
αποδοχή και διάθεση προϊόντων
εγκλήματος. 

Η έρευνα ξεκίνησε μετά απο
καταγγελία στον Οργανισμό Αστι-
κών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), για διακίνη-
ση πλαστών εισιτηρίων, και τον εντιπισμό στο
Γαλάτσι περιπτέρου όπου βρέθηκαν και κατασχέ-
θηκαν 258  πλαστά εισιτήρια.

Συνελήφθη ο 30χρονος υπάλληλος του περιπτέ-
ρου, ενώ αναζητείται ο 49χρονος ιδιοκτήτης. 

Από την έρευνα  προέκυψε ότι ο 48χρονος και ο

43χρονος από κοινού, με συνερ-
γούς τους που αναζητούνται, από
τις αρχές του 2013 τουλάχιστον,
έφτιαχναν και πωλούσαν, ως
μεσάζοντες-έμποροι χονδρικής
πώλησης, πλαστά εισιτήρια του
Ο.Α.Σ.Α,  σε εμπόρους λιανικής
πώλησης εισιτηρίων (μεταξύ των
οποίων και το προαναφερόμενο

περίπτερο).
Αυτοί με τη σειρά τους τα διέθεταν στο επιβατικό

κοινό, αποκομίζοντας με αυτόν τον τρόπο παράνο-
μο περιουσιακό όφελος.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματί-
σθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Γ. ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΣΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
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Ευκαιρίες κατάρτισης και απασχόλησης σε 21.620
ανέργους θα δώσει ο ΟΑΕΔ μέσω δύο νέων προ-
γραμμάτων που ανακοίνωσε ο υπουργός Εργα-

σίας, Γ. Βρούτσης.Το πρώτο πρόγραμμα, προϋπολογι-
σμού 112 εκατ., αφορά 16.600 άνεργους ηλικίας από 29
έως 64 ετών, χαμηλών τυπικών προσόντων, που θα
καταρτιστούν για 400 ώρες και το 25% από αυτούς θα
απασχοληθούν για δύο μήνες. 

Το δεύτερο πρόγραμμα προϋπολογισμού 27 εκατ. προ-
βλέπει την επιχορήγηση μεγάλου μέρους του μισθού (18
ευρώ την ημέρα και 450 ευρώ τον μήνα για κάθε άτομο) για
την πρόσληψη και απασχόληση για ένα χρόνο 5.000 ανέρ-
γων 25-66 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να συμμετά-
σχουν οι επιχειρήσεις στο πρόγραμμα θα πρέπει να μην
έχουν μειώσει το προσωπικό τους στο τρίμηνο που προη-
γείται, ούτε και να έχουν μετατρέψει θέσεις πλήρους απα-
σχόλησης σε μερικής και εκ περιτροπής.

Σύμφωνα, τέλος, με στοιχεία του υπουργείου στα δύο
πρώτα προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης εργασια-
κής εμπειρίας με voucher που θα «τρέξουν» για 42.000
νέους υπό την εποπτεία του υφυπουργού Γιάννη Πλακιω-
τάκη έχουν υποβληθεί αιτήσεις από 105.000 (65.000 για
30.000 «επιταγές εισόδου» στην αγορά νέων ηλικίας από
25 έως 29 ετών και 40.000 για 12.000 «επιταγές» ανέργων
νέων ηλικίας 18-24 ετών).

Συνάντηση για την καλύτερη αξιοποίηση του τμήματος
του προγράμματος «EΠAνEK-κίνηση», που αφορά στην
εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων, είχε χθες
ο υπουργός Aνάπτυξης Nίκος Δένδιας με τον πρόεδρο της
ΓΣEE Γιάννη Παναγόπουλο.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Τα 2 νέα 
προγράμματα που
αφορούν 21.620 

ανέργους
Μοχλός της αναπτυξιακήςΜοχλός της αναπτυξιακής

στρατηγικής η στρατηγικής η 
ολοκλήρωση του Σχεδίουολοκλήρωση του Σχεδίου
Ολοκληρωμένης ΑστικήςΟλοκληρωμένης Αστικής
Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) 
της Δυτικής Αθήνας. της Δυτικής Αθήνας. 

ΟΔήμος Φυλής θα συμμε-
τάσχει  στην ανάδειξη ενι-
αίας αναπτυξιακής στρα-

τηγικής στη Δυτική Αθήνα, μέσα
από τη διαδικασία κατάρτισης του
Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής
Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) της Δυτικής
Αθήνας. 

Την εκπόνηση του ΣΟΑΠ, που
στοχεύει στον επαναπροσδιορισμό της Δυτικής Αθή-
νας, ως ενός ισότιμου τμήματος της ευρύτερης Αθήνας,
με υπέρβαση του διαχρονικού κοινωνικού διαχωρισμού
και της δυσμενέστερης, δομικά, θέσης που έχει η
περιοχή, έχει αναλάβει ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος
Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), με τη βοήθεια του επιστημονι-
κού του συνεργάτη και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, Δημήτρη Οικονόμου. 

Έμφαση στους θύλακες Ρομά  στις περιοχές του
Ζεφυρίου και του Αη Γιάννη Άνω Λιοσίων 

Η άρση των ανισοτήτων θα επιδιωχθεί μέσω της
εστίασης σε συγκεκριμέ-
νους θύλακες που
παρουσιάζουν κοινωνι-
κά προβλήματα. Στην
περίπτωση του Δήμου
Φυλής, οι θύλακες αυτοί
βρίσκονται στις περιο-
χές του Ζεφυρίου και
του Αη Γιάννη Άνω Λιο-
σίων, όπου κατοικούν
ROMA. 

Σύμφωνα με το χρονο-
διάγραμμα ενεργειών,
που συμφωνήθηκε στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος, το καλοκαίρι, παρουσία του
Δημάρχου Φυλής, Χρήστου Παππού, θα 

πρέπει, μέσα στο Σεπτέμβριο να έχει ολοκληρωθεί η
διαβούλευση, ώστε μέσα στον Οκτώβριο να θεσμοθετη-
θεί το ΣΟΑΠ, αφού προηγουμένως συγκεντρωθούν οι
απαραίτητες 21!!! υπογραφές των συναρμόδιων
Υπουργών.  

Μέχρι τον Οκτώβριο η θεσμοθέτηση 
του ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας 

Όπως είχε αναφέρει ο Υπουργός Γιάννης Μανιάτης,
κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, φιλοδοξεί να έχει στα
χέρια του το ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας, μέσα στον Οκτώ-
βρη, ώστε να αναζητήσει, εντός του Νοεμβρίου, στις

Βρυξέλλες, πηγές χρη-
ματοδότησής του και
πέραν του νέου ΕΣΠΑ
(ΣΕΣ).

Σημειωτέον ότι
ΣΟΑΠ, που αποτελεί
ένα εργαλείο για τη
χρηματοδότηση κοινω-
νικών δράσεων διαθέ-
τουν μόνο η Αθήνα, ο
Πειραιάς και η Δυτική
Αθήνα, ενώ αν εφαρ-
μοσθεί η σχετική διάτα-
ξη του Ρυθμιστικού

Σχεδίου της Αθήνας, σε μεμονωμένους Δήμους δεν θα
δοθεί η δυνατότητα εκπόνησης ΣΟΑΠ. 

Αστικές αναπλάσεις στις συνοικίες
των ROMA μελετά ο Δήμος Φυλής

Στόχος η εστίαση σε κοινωνικά προβλήματα 
κι η άρση των ανισοτήτων 

Στην πρόσληψη 200 εποχικά εργαζομένων προ-
χωρούν 19 δήμοι και Νομικά Πρόσωπα Δήμων
σε Αθήνα και περιφέρεια για την κάλυψη των

αναγκών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.
Οι θέσεις αφορούν τη σχολική περίοδο 2014-2015 και

θα καλυφθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκει-
ας έντεκα μηνών. 

Πιο συγκεκριμένα οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι 
ΝΠΔΔ Φλώρινας: Δεκατέσσερις εποχικές θέσεις, από

τις οποίες επτά για Προσωπικό Καθαριότητας ΥΕ, τέσ-
σερις για Βρεφονηπιοκόμους ΤΕ και τρεις για Μάγειρες
ΔΕ. Πληροφορίες: 23850 26474.

ΔΟΚΟΠΑΠ Λουτρακίου - Περαχώρας: 
Τρεις θέσεις ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου, ΔΕ

Μάγειρα και ΥΕ Καθαριστή. 
Φορέας Κοινωνικής Προστασίας Παιανίας: Εγκρίθη-

καν οκτώ θέσεις, από τις οποίες έξι για Καθαριστές ΥΕ
και δύο για Μάγειρες ΔΕ. Πληροφορίες: 210 6641062.

Εγκρίσεις
«Πράσινο φως» άναψε το ΑΣΕΠ για 32 θέσεις Βρεφο-

νηπιοκόμων, Βοηθών Βρεφοκόμων, Μαγείρων και
Καθαριστών στους Παιδικούς Σταθμούς Ανω Λιοσίων, 9
στους Παιδικούς Αγίας Παρασκευής, από τέσσερις στο
ΝΠΔΔ Παιδικών Σταθμών Νέας Σμύρνης, στο Δημοτικό 

Οργανισμό Θήβας και τον ΚΟΙΠΑΠ Πεύκης-Λυκόβρυ-
σης, τρεις θέσεις στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας
Κομοτηνής, από δύο θέσεις στον ΟΚΠΑΠΑ Φαρσάλων
και στο Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Κάντανου-Σελίνου
και από μία θέση στον Δήμο Μαρώνειας-Σαπών και τον
Δήμο Στυλίδας.

Στην πρόσληψη 200 εποχικά εργαζομένων
προχωρούν δήμοι και Νομικά Πρόσωπα 

Κάλυψη αναγκών και σε βρεφονηπιακούς 
σταθμούς των Άνω Λιοσίων 

Ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς συμμετείχε, στις 5 /8/14, στη σύσκεψη
για το ΣΟΑΠ, στο ΥΠΕΚΑ, παρουσία του Υπουργού, Γ. Μανιάτη

Από την ενημερωτική συνάντηση παραγόντων του Δήμου
Φυλής, στα γραφεία του ΑΣΔΑ, πριν από λίγες μέρες
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Ο Δήμος Φυλής παρακολουθεί από
κοντά τη διαδικασία και μάλιστα πριν από
λίγες μέρες είχε επισκεφθεί τον ΑΣΔΑ κλι-
μάκιο που αποτελούνταν από τον Αντι-
δήμαρχο Θανάση Σχίζα, τον Αναπληρω-
τή Δήμαρχο Μαρίνο Σαρλά, τον Πρόεδρο
του Τοπικού Συμβουλίου Άνω Λιοσίων
Χρήστο Καματερό, το Διευθυντή της
Τεχνικής Υπηρεσίας Νίκο Μαραγκό και
υπηρεσιακούς παράγοντες.

Συμμετείχε επίσης ενεργά, με τους Αντι-
δημάρχους Θανάση Σχίζα και Γιάννη
Μαυροειδάκο, στην παρουσίαση του
ΣΟΑΠ, που πραγματοποιήθηκε, την
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014, στο
Δημαρχείο Περιστερίου, στο πλαίσιο της
διαβούλευσης που θα διαρκέσει μέχρι τις
28 Σεπτεμβρίου.

Θ. Σχίζας: «Αν οι δράσεις του ΣΟΑΠ
γίνουν πράξη, θα αναζωογονήσουν
αστικά δύο από τις πιο προβληματι-

κές περιοχές του Δήμου Φυλής»  

«Αν οι δράσεις του ΣΟΑΠ γίνουν
πράξη, θα αναζωογονήσουν αστικά δύο
από τις πιο προβληματικές περιοχές του
Δήμου Φυλής, δηλαδή τον Αη Γιάννη
Άνω Λιοσίων και τη Λίμνη Ζεφυρίου. Στα
Άνω Λιόσια κρίνουμε ότι η ανάπλαση απ΄

τον Αη Γιάννη πρέπει να συνεχιστεί και
να φτάσει μέχρι την πλατεία Ηρώων»
υπογράμμισε ο Αντιδήμαρχος τεχνικών
έργων Θανάσης Σχίζας στον Πρόεδρο
του ΑΣΔΑ κ. Ανδρέα Μποζίκα με τον
οποίο είχε μια σύντομη συνομιλία στο
περιθώριο της παρουσίασης του Σχεδί-
ου. 

Μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία
χαρακτήρισε το ΣΟΑΠ ο Πρόεδρος

του ΑΣΔΑ Ανδρέας Μποζίκας 

«Αν σκεφτούμε, από τη μια τη χρονική
συγκυρία μέσα στην οποία κινούμαστε
και από την άλλη το μέγεθος και τις δυνα-

τότητες που ανοίγο-
νται, μπορούμε να
πούμε χωρίς υπερβο-
λή ότι το ΣΟΑΠ αντι-
προσωπεύει τη μεγά-
λη αναπτυξιακή ευκαι-
ρία της εποχής μας για
τη Δυτική Αθήνα. Επι-
διώκουμε την όσο
γίνεται πληρέστερη
ενημέρωση των Δήμων, γιατί αυτοί θα
έχουν, από ένα σημείο και πέρα, τον τελι-
κό αποφασιστικό λόγο. 

Ο ΑΣΔΑ θα καταρτίσει το πλαίσιο των
έργων και των παρεμβάσεων που θα
υλοποιηθούν, με προτάσεις που θα

κατατεθούν από τους Δήμους», τόνισε
χαρακτηριστικά. 

Την άποψή του συμμερίστηκε ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Σπύρος
Τζόκας, που τόνισε ότι το Σ.Ο.Α.Π. είναι
ένα αξιόπιστο εργαλείο για την επίλυση
των προβλημάτων της Δυτικής Αθήνας.

Αξιόπιστο εργαλείο το ΣΟΑΠ για την επίλυση
των προβλημάτων της Δυτικής Αθήνας

Νόμιμη έκρινε
τμήμα του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου, σε

διάσκεψη κεκλεισμένων
των θυρών, τη συμφωνία
για νέες επενδύσεις από
την COSCO στο λιμάνι του
Πειραιά, ύψους 230 εκατ.
ευρώ.

Σύμφωνα με το επιχειρη

ματικό σχέδιο, προβλέπε
ται η κατασκευή και εκμε-

τάλλευση του Δυτικού Προ-
βλήτα III του Σταθμού
Εμπορευματοκιβωτίων του
ΟΛΠ (ΣΕΜΠΟ) από τη
ΣΕΠ ΑΕ (Σταθμός Εμπο-
ρευματοκιβωτίων Πειραιά),
η κατασκευή για λογαρια-
σμό του ΟΛΠ ΑΕ του Προ

βλήτα Πετρελαιοειδών και
η αναβάθμιση με νέο μηχα-
νολογικό εξοπλισμό των
Προβλητών II και Ανατολι-
κού Προβλήτα ΙΙΙ ΣΕΜΠΟ.

Σημειώνεται ότι είχε
προηγηθεί απόφαση κλι-
μακίου του ελεγκτικού
συνεδρίου, που είχε κρίνει
αντίθετα.

‘’Πράσινο φως’’ για το ‘’Πράσινο φως’’ για το deal Cosco-deal Cosco-ΟΛΠΟΛΠ

Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο ο φιλικός 
διακανονισμός του OΛΠ με την Cosco

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών  Έργων Δήμου Φυλής 
Αθαν. Σχίζας με τον πρόεδρο του ΑΣΔΑ 
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Το σχολικό κουδούνι σήμανε
ξανά για τους μαθητές και για το
Πρόγραμμα «Φτιάχνουμε Μαζί

το Ουράνιο Τόξο» που υλοποιεί το
Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας,  με στόχο τη
μείωση της ξενοφοβίας, της εφηβικής
παραβατικότητας, της ενδοσχολικής
βίας και την πρόληψη των ρατσιστικών
συμπεριφορών. 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, ο
Καλλιτεχνικός Οργανισμός «Κοχύλι» θα
πραγματοποιήσει μέχρι τις 10 Νοεμβρί-
ου ακόμη έξι θεατρικές παραστάσεις
του έργου «Γδαρμένος» σε σχολεία
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην
Ελευσίνα και στην περιοχή του Θριασί-
ου Πεδίου. 

Οι παραστάσεις είναι δωρεάν

Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται
δωρεάν και για αυτό καλούμε τους
εκπρόσωπους των γυμνασίων και
λυκείων που επιθυμούν να συμμετέ-
χουν στο Πρόγραμμα να επικοινωνή-
σουν μαζί μας για τον έγκαιρο προ-
γραμματισμό τους!

Ο «Γδαρμένος» είναι ένα έργο που
απευθύνεται κυρίως στους νέους και σε
όσους βρίσκονται κοντά σε αυτούς,
ένας δυνατός μονόλογος που αγγίζει
βαθιά μαθητές, εκπαιδευτικούς και
γονείς.  

Το έργο μιλάει για το αδιέξοδο της βίας
μέσα στο οποίο βρίσκεται ένας νέος

άνθρωπος και το συγκλονιστι-
κό του ταξίδι για να αποκτήσει
μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Ανοιχτός διάλογος 
με τους μαθητές 

Μετά το τέλος της παράστα-
σης ακολουθεί ανοιχτός διάλο-
γος με τους συντελεστές της
παράστασης και οι μαθητές
καλούνται να συμπληρώσουν
ένα ειδικό ερωτηματολόγιο και

να συμμετάσχουν στην έρευνα που διε-
ξάγεται στο πλαίσιο του Προγράμματος
με θέμα τη βία και το ρατσισμό στα σχο-
λεία. Τα αποτελέσματα της έρευνας και
ο απολογισμός των δράσεων του Προ-
γράμματος θα παρουσιαστούν σε σχε-
τική εκδήλωση που θα πραγματοποιη-
θεί στις εγκαταστάσεις του Κέντρου
Αγάπης (η ακριβής ημερομηνία θα ανα-
κοινωθεί προσεχώς).

Παράλληλα, ύστερα από τις καλοκαι-
ρινές διακοπές, το Κέντρο Αγάπης
Ελευσίνας άνοιξε και πάλι τις πόρτες

του και οργανώνει για τα παιδιά που
θα συμμετέχουν στις Κυριακάτικες
εκδηλώσεις του μια σειρά εκπαιδευτι-
κών δραστηριοτήτων που προωθούν
τις αντιρατσιστικές αξίες και την κοι-
νωνική αλληλεγγύη. Σας περιμένου-
με!  

Για περισσότερες πληροφορίες:
Αλεξάνδρα Παπασπηλιωτοπούλου,

Συντονίστρια Προγράμματος «Φτιά-
χνουμε Μαζί το Ουράνιο Τόξο», 

τηλ.: +30 210 2113333, +30
6945434064, email:
ap@sympraxis.eu

Επισκεφτείτε μας στο διαδίκτυο:
w w w . f a c e b o o k .

com/FtiaxnoumeMaziToOuranioToxo
www.kentroagapis.gr
www.kohili.org
w w w . f a c e b o o k . c o m /

KohiliTheatrikosOrganismos

Σε γυμνάσια και λύκεια του Θριασίου Πεδίου 

ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΑΠΗΣ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 

Επιστολή σε 48 Δήμους της Αττικής, απ' όπου περνά-
νε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς του ΟΑΣΑ έστειλε η
«Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των

πεζών» (ΠΕΖΗ) ζητώντας να ληφθούν μέτρα για ασφαλέστε-
ρη κυκλοφορία των πεζών. Μάλιστα, η Κίνηση κάνει και προ-
τάσεις προς τις Δημοτικές Αρχές για την επίλυση των προ-
βλημάτων, που αντιμετωπίζουν όσοι αποφασίζουν να μην
χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις τους.

«Με αφορμή την έναρξη της θητείας της καινούργιας Δημο-
τικής Αρχής, θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή
στα προβλήματα της κυκλοφορίας των πεζών στους Ελληνι-
κούς Δήμους και να σας προτείνουμε να λάβετε μέτρα για να
αντιστραφεί αυτή η δυσμενής κατάσταση» αναφέρεται μεταξύ
άλλων στην επιστολή.

«Στις Ελληνικές πόλεις, οι κανόνες του Κ.Ο.Κ. για τη στάθ-
μευση των οχημάτων παραβιάζονται συστηματικά. Αυτοκίνη-
τα παρκάρουν σε διαβάσεις πεζών, πεζοδρόμια, γωνίες δρό-
μων. Οι πεζοί αναγκάζονται να πηγαίνουν ζιγκ-ζαγκ ή να κατε-
βαίνουν στο οδόστρωμα. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες απο-
φεύγουν να κυκλοφορούν λόγω της δυσκολίας που αντιμετω-
πίζουν.

Η νοοτροπία της κοινωνίας μας είναι υπερβολικά ανεκτική
στο Ι.Χ., αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει σιγά-σιγά. Δεν υπάρχει
άλλη λύση στο κυκλοφοριακό. Όλο και περισσότερος κόσμος
που αποφεύγει το αυτοκίνητο, λόγω της κρίσης, αντιμετωπί-
ζει τα προβλήματα του πεζού.

Σας προτείνουμε να πάρετε ενεργό ρόλο στη λύση του προ-
βλήματος και στη βελτίωση της εναλλακτικής μετακίνησης.
Παραθέτουμε μερικές ενέργειες, που μπορείτε να κάνετε:

• Φροντίστε να είναι καλοβαμμένες οι διαβάσεις πεζών.
Εκτός από τη λειτουργική τους ιδιότητα για την οδική ασφά-
λεια των πεζών, χρησιμεύουν και ως διαφήμιση για την πεζή
μετακίνηση και δείχνουν το ενδιαφέρον του Δήμου.

• Φροντίστε να μην εμποδίζετε τη διέλευση των πεζών, όταν
κάνετε κατασκευές σε πεζοδρόμια. Προτιμάτε να τοποθετείτε
τους κάδους απορριμμάτων στο δρόμο, παρά σε εγκοπή του
πεζοδρομίου, όπου είναι δυνατό.

• Χωροθετείστε θέσεις στάθμευσης για μηχανές στο δρόμο,
ώστε να μην παρκάρουν στα πεζοδρόμια, και τοποθετείστε
δέστρες για ποδήλατα, ενθαρρύνοντας έτσι τη χρήση του
ποδηλάτου. Η στάθμευση του ποδηλάτου θα πρέπει να είναι
ευκολότερη από κάθε άλλο όχημα.

• Μην δείχνετε καμιά ανοχή στη στάθμευση σε διαβάσεις
πεζών. Αν υπάρχουν θεσμικά εμπόδια για τον έλεγχο της
στάθμευσης, όπως η κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας,
ζητήστε να ξεκαθαρίσει η δικαιοδοσία των Δήμων σ' αυτά τα
θέματα. Ενημερώστε τους δημότες για το τι κάνετε προς αυτή
την κατεύθυνση. Συνεργαστείτε με άλλους Δήμους και με την
περιφέρεια, ώστε να βρεθούν λύσεις. Έχετε γενικότερη ευθύ-
νη για την ποιότητα συνύπαρξης των πολιτών στον Δήμο
σας.

• Συμμετέχετε σε καμπάνιες, όπως η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Κινητικότητας.

• Μετατρέψτε περισσότερους δρόμους σε δρόμους ήπιας
κυκλοφορίας, όταν έχουν μικρή κίνηση και δεν έχουν επαρκή
πεζοδρόμια.

• Κάντε πιο δύσκολη τη διαμπερή κυκλοφορία σε αυτοκίνη-
τα. Διευκολύνετε την ευθεία κυκλοφορία πεζών και ποδηλά-
των.

• Εφαρμόστε την ελεγχόμενη στάθμευση στις κυκλοφοριακά
κορεσμένες εμπορικές περιοχές, δίνοντας προτεραιότητα
στους κατοίκους και στη βραχυπρόθεσμη στάθμευση. Δίνο-
ντας προτεραιότητα στους κατοίκους, αποτρέπετε τους εργα-
ζόμενους να έρχονται στο Δήμο σας με αυτοκίνητο, καταλαμ-
βάνοντας έτσι μια θέση στάθμευσης όλη μέρα. Η βραχυπρό-
θεσμη στάθμευση ανακυκλώνει τα αυτοκίνητα και διευκολύνει
ακόμα και τους οδηγούς, ώστε όσοι έρχονται για μια σύντομη
δουλειά ή ψώνια να βρίσκουν πιο εύκολα θέση. Ο έλεγχος της
στάθμευσης γενικότερα δίνει την αίσθηση τάξης στους πολί-
τες και βοηθά στη μείωση της παράνομης στάθμευσης.

• Προσθέστε ενημερωτικό υλικό στην ιστοσελίδα σας, δηλώ-
νοντας, ότι στηρίζετε τη μετακίνηση με περπάτημα, ποδήλα-
το και μέσα μαζικής μεταφοράς».

Η επιστολή της Κίνησης απεστάλη στους Δήμους: Αθηναί-
ων, Αιγάλεω, Αλίμου, Αμαρουσίου, Ασπροπύργου, Αχαρνών,
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Βριλησσίων, Βύρωνος,
Γαλατσίου, Γλυφάδας, Δάφνης - Υμηττού, Διονύσου, Ελευσί-
νας, Ελληνικού - Αργυρούπολης, Ζωγράφου, Ηλιουπόλεως,
Ηρακλείου (Αττικής), Ιλίου, Καισαριανής, Καλλιθέας, Κερατσι-
νίου - Δραπετσώνας, Κηφισιάς, Κορυδαλλού, Κρωπίας,
Λυκόβρυσης - Πεύκης, Μάνδρας - Ειδυλλίας, Μεταμορφώσε-
ως, Μοσχάτου Ταύρου, Νέας Ιωνίας, Νέας Σμύρνης, Νίκαιας
- Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Παιανίας, Παλαιού Φαλήρου, Παλλή-
νης, Παπάγου - Χολαργού, Πειραιώς, Πεντέλης, Περάματος,
Περιστερίου, Πετρουπόλεως, Σαρωνικού, Σπάτων - Αρτέμι-
δος, Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, Φιλοθέης - Ψυχικού,
Φυλής, Χαϊδαρίου, Χαλανδρίου.

ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ 

• Ζητεί με επιστολή της προς 48 Δήμους η «Κίνηση 
Προστασίας δικαιωμάτων των πεζών» 

ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΜΑΝΔΡΑΣ

- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, ΑΧΑΡΝΩΝ,

ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ    
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣH ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Σήμερα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. θα συνεδριάσει το
Διοικητικο Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου», στο Γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής, Αγ. Μαρίνης 2 ( 3ος όροφος ).

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση είναι :
1. Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του

Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Δήμου Ασπροπύργου», ύστερα από το ορισμό του
Νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την αριθ. 387
απόφαση της 17ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλί-
ου.

2 . Ενημέρωση μελών του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο για τη
λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ.

3. Νομιμοποίηση και εξουσιοδότηση της Προέδρου του
Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Δήμου Ασπροπύργου» προς Τράπεζες, Δ.Ο.Υ., Δικα-
στικές Αρχές και λοιπούς Δημόσιους Φορείς, Νομικά και
Φυσικά πρόσωπα.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους
για τη συμμετοχή του σε προγραμματισθείσα συνεδρίαση,
οφείλει έγκαιρα να ενημερώσει τον πρόεδρο της Επιτρο-
πής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και
να συμμετάσχει στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό
μέλος.

ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ

Το τμήμα Ρυθμικής
Αγωνιστικής Γυμνα-
στικής 

του Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ενόψει
της σχολικής χρονιάς
2014-2015 εξέδωσε
την ακόλουθη ανα-
κοίνωση :

Αγαπητοί γονείς, αγαπητές μαθήτριες, 
Τα μαθήματα της ρυθμικής γυμναστικής θα ξεκινή-

σουν στις αρχές Οκτωβρίου. Μέχρι τότε, προκειμέ-
νου να διευκολυνθείτε ώστε να προγραμματίσετε και
τις υπόλοιπες δραστηριότητες σας, σας δίνουμε το
πρόγραμμα της νέας σχολικής χρονιάς βάσει των
ονομάτων των περσινών μαθητριών που είχαν
δηλωθεί τον Ιούνιο στην κυρία Μάχη. Σας παρακα-
λούμε, επειδή ο αριθμός των μαθητριών είναι εξαιρε-
τικά μεγάλος και η ένταξή τους στα τμήματα γίνεται
βάσει ηλικίας και σωματικής δυνατότητας, φροντίστε
το πρόγραμμά σας ώστε να  μπορέσετε να ενταχθεί-
τε στο αντίστοιχο τμήμα που έχει οριστεί για σας,
καθώς αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν. 

‘Οσον αφορά τα καινούρια παιδιά, μπορούν να

κάνουν εγγραφή όσα
στο σχολείο πηγαίνουν
α’ και β’ δημοτικού. Ο
αριθμός των καινού-
ριων παιδιών θα είναι
περιορισμένος,  για το
λόγο αυτό σπεύσετε οι
ενδιαφερόμενοι για τις
εγγραφές σας. Για

άμεση ενημέρωση  μπορείτε να μπαίνετε στο face-
book στη σελίδα μας Ρυθμική Γυμναστική Ελευσίνας
– καθηγήτρια Ζέτα Βαλαβάνη.

Από Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014 μπορείτε να
περνάτε από το Πολιτιστικό για την επίσημη εγγρα-
φή σας, το πρόγραμμα των τμημάτων και την ενημέ-
ρωσή σας για την ακριβή ημερομηνία έναρξης των
μαθημάτων. 

Αυστηρά, καμία μαθήτρια δεν θα μπαίνει στο μάθη-
μα εάν δεν έχει τακτοποιήσει πρώτα το θέμα της
εγγραφής. 

Για το λόγο αυτό, με την έναρξη των μαθημάτων οι
μαθήτριες θα επιδεικνύουν στην κυρία Ζέτα την καρ-
τέλα μαζί με την απόδειξη εγγραφής τους. Αυτό ισχύ-
ει για όλες τις μαθήτριες, καινούριες  και παλιές.

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Σπεύσατε για εγγραφές !

Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ ΦυλήςΝεολαία ΣΥΡΙΖΑ Φυλής
ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ 
Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ

Φυλής σας προσκαλεί
στην ΕΚΔΗΛΩΣΗ-
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ

ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ, με αφορμή τον ένα χρόνο από τη
δολοφονία του  μουσικού Παύλου Φύσσα .

Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 27/9, στις
19:00, στην Πλατεία Ηρώων (πλατεία Δημαρχεί-
ου) των Άνω Λιοσίων.

ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΟΙ:
- Μάνια Μπαρζέφσκι, μέλος της Πολιτικής Γραμ-

ματείας του ΣΥΡΙΖΑ 
- Θοδωρής Λάδης, μέλος της Γραμματείας του

ΚΣ της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, Μέλος του αντιφασιστι-
κού Συντονισμού Αθήνας- Πειραιά 

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ: 
•The Big Bang Theory 
•ΙΡΥΦΕΖ 
•ΧΡΗΣΤΟ ΛΟΥΦΗ

Η εκδήλωση διοργανώνεται με την στήριξη των
Συλλόγων Τσουκλιδίου και Γεννηματά καθώς και
της Ριζοσπαστικής Κίνησης Φυλής. 

Σκοπευτικός Όμιλος Ελευσίνος

Την πρωτιά κατέκτησε 
η Τσάκιρη Αναστασία 
στο Κύπελλο 
Ελλάδος Τοξοβολίας

Απόλυτη κυρίαρχος του αγώνα στέφθηκε η Τσά-
κιρη Αναστασία στο Κύπελλο Ελλάδος Τοξο-
βολίας που έλεβε χώρα στην Θεσσαλονίκη.

Την ημέρα των προκριματικών γύρων η Νατάσα
πλασσαρίστικε στην πρώτη θέση φτάνοντας κοντά
στην προσωπική της επίδοση. 

Η δεύτερη μέρα που είναι τα νοκ άουτ παιχνίδια
κατάφερε και έμεινε αήττητη με νέο πανελλήνιο ρεκόρ
και να βγει πρώτη.

Η ίδια μας ανέφερε « Είμαι πολύ χαρούμενη για την
κατάκτιση της πρώτης θέσης και κυρίως για την επί-
δοσή μου. Ήμουν καλά, ήρεμη αν και στον τελικό
αγχώθηκα και έκανα πολλά λάθη.  

Δούλεψα πολύ γι’ αυτόν τον αγώνα γι’ αυτό και η
προσπάθειά μου ανταμείφθηκε με αυτή την επόδο-
ση».

Ο προπονητής της Αλέξανδρος Παμβουξόγλου μας
ανέφερε. « Η Νατάσα μας εξέπλιξε. Από το ζέσταμα
φαινόταν ότι θα τα πάει καλά! Είμαι σίγουρος ότι φέτος
θα είναι η χρονιά της».

Το ΔΣ του Σ.ΟΕΛ. συγχαίρει αθλήτρια και προπονη-
τή και εύχονται πάντα επιτυχίες σε όλο το αγωνιστικό
τμήμα του σωματείου.

 Εκ του ΣΟΕΛ

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 
– 40 χρόνια ζωής του 

συλλόγου Αγ. Ι. Θεολόγος 
στο Μελί Μεγάρων 

Γιορτάζει ο συνοικισμός των Μεγάρων Μελί και
μαζί ο ομώνυμος τοπικός Πολιτιστικός Σύλλογος τα

40 χρόνια από της ίδρυσής του.
Το τετραήμερο θα είναι γεμάτο πολιτιστικές και

λαογραφικές εκδηλώσεις και θα κορυφωθεί με τον
εσπερινό (25) και την πανηγυρική θεία λειτουργία

(26) της μνήμης του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου
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Την αναγκαιότητα
να προχωρή-
σουν άμεσα οι

διαδικασίες για την ανα-
νέωση των επαγγελμα-
τικών αδειών στις λαϊκές
αγορές επισημαίνει με
έγγραφό της  προς τους
δήμους και τις εμπλεκόμενες
περιφέρειες η γενική γραμμα-
τεία Εμπορίου. 

Στο σχετικό έγγραφο υπογραμ-
μίζεται ότι σύμφωνα με το νέο
θεσμικό πλαίσιο οι άδειες θα
πρέπει να έχουν ανανεωθεί
μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014. 

Μάλιστα ο σχετικός νόμος
4264 προβλέπει ότι για να γίνει
αυτό θα πρέπει οι αρμόδιοι
φορείς να έχουν προβεί στις
αναγκαίες αποφάσεις δύο
μήνες πριν. 

Με δεδομένο ότι τα χρονικά
περιθώρια είναι μικρά, η γραμ

ματεία Εμπορίου ζητεί να
προχωρήσουν οι διαδικα-
σίες και να καθοριστούν
με αλφαβητική σειρά τα
χρονικά διαστήματα για
την κατάθεση των απαι-
τούμενων δικαιολογητικών
του άρθρου 14 του νόμου

4246/2014. 
Να επισημανθεί ότι για τις

γεωγραφικές περιοχής της
Αττικής και της Θεσσαλονίκης
η αρμοδιότητα ανήκει στις
περιφέρειες, ενώ στις υπόλοι-
πες περιοχές την ευθύνη έχουν
οι δήμοι.

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Για την ανανέωση αδειών λαϊκών αγορών από τους δήμουςΓια την ανανέωση αδειών λαϊκών αγορών από τους δήμους

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι 
του Δήμου Μεγαρέων

ΟΔήμαρχος Μεγαρέων, Γρηγόρης
Σταμούλης, ανακοίνωσε τα ονό-
ματα των νέων Αντιδημάρχων,

με το αντικείμενο ενός εκάστου, οι οποίοι
αναλαμβάνουν υπηρεσία, άμεσα, με
θητεία 30 μηνών.

Οι Αντιδήμαρχοι, που θα πλαισιώνουν
τον Δήμαρχο στις παρεχόμενες υπηρε-
σίες προς τους πολίτες είναι οι: 

ΦΩΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, πρώην Δήμαρχος
Νέας Περάμου, με αντικείμενο ευθύνης το
Τμήμα Εξωτερικών Συνεργείων, Σχεδια-
σμού και Συντήρησης Πρασίνου, το
Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης οχη-
μάτων και το Τμήμα Διαχείρισης Κοινοτι-
κών Πόρων. 

ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Κτηνίατρος, με αντι-
κείμενο την Αντιδημαρχία Νέας Περάμου
και υπεύθυνος του Δήμου Μεγαρέων
στον Τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης. 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Χει-
ρουργός Οφθαλμίατρος, με αντικείμενο
ευθύνης το Τμήμα Πολεοδομίας, Υδρεύ-
σεως-Αποχετεύσεως, τη Γραμματειακή
υποστήριξη και τήρηση του Αρχείου της
Πολεοδομίας και το Τμήμα Προαγωγής
και Προστασίας της Δημόσιας Υγείας. 

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΕΣΣΑ),
Φιλόλογος – Ασκούμενη Δικηγόρος, με
αντικείμενο τα θέματα Κοινωνικής Αρω-
γής και Παροχής Κοινωνικών Υπηρε-
σιών, Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών
Ισότητας Φύλων, Πολιτισμού, Τουρισμού,
Απασχόλησης και Ευρέσεως Εργασίας. 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ, Οικονομο-
λόγος, με αντικείμενο ευθύνης το Τμήμα
Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου, το
Τμήμα Προμηθειών και Εσόδων, το
Τμήμα Προγραμματισμού - Ανάπτυξης
και Οργάνωσης και το Τμήμα Τεχνολο-
γιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Περιφέρεια Αττικής

Ανακοινώθηκαν οι νέοι
θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες

Οι έξι θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες της νέας
Περιφερειακής Αρχής είναι οι εξής:

Εύη Αποστολάκη, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτι-
σμού

Χρήστος Καραμάνος, Αντιπεριφερειάρχης
Οικονομικών

Κατερίνα Θανοπούλου, Αντιπεριφερειάρχης
Κοινωνικής Πολιτικής

Βάσω Λάσκαρη – Κρασοπούλου, Αντιπεριφε-
ρειάρχης  Έργων και Υποδομών

Παναγιώτης Αθανασιάδης, Αντιπεριφερειάρ-
χης Ψηφιακής Πολιτικής

Ελισάβετ Τασούλη, Αντιπεριφερειάρχης Διοί-
κησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού.

Χωρίς μαγνητικό τομογράφο 
το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
«Αττικόν», εδώ και 4 μήνες

Ο μαγνητικός τομογράφος του Αττικόν, ο μοναδικός σε δημόσια
μονάδα υγείας σε όλη την περιοχή της Δυτικής Αττικής, ρημάζει
από το τέλος της άνοιξης και δεν προβλέπεται να ξαναλειτουρ-
γήσει.

Ο μαγνητικός τομογράφος του νοσοκομείου που φέτος έκλεισε τα 15 χρόνια λειτουργάις του, έχει σοβαρές βλάβες
και η εταιρεία που έχει αναλάβει τη συντήρηση του μηΧανήματος εκτιμά ότι η αποκατάσταση της ζημιάς ανερχεται σε
περίπου 400.000 ευρώ.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο το ιλιγγιώδες ποσό που «φρενάρει» τη διοίκηση του νοσοκομείου για την καταβολή του.
Το ουσιαστικότερο πρόβλημα, είναι νομικό και παρά τη γνωστοποίηση του θέματος στο υπουργείο Υγείας με επι-

στολές της διοικήτριας κας. Λίτσας Γιαννακάκου, μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει η επίλυση του ζητήματος που
εμποδίζει την αποκατάσταση της βλάβης ή την αντικατάστασή του.

Ο συγκεκριμένος μαγνητικός τομογράφος είναι ουσιαστικά ιδιοκτησίας άλλου νοσοκομείου και συγκεριμένα του
Σισμανόγλειου, από το οποίο μεταφέρθηκε πριν χρόνια, μετά το 2003, όταν μετακόμισαν στο «Αττικόν» πανεπιστη-
μιακές κλινικές από όλλα νοσοκομεία της Αττικής.

Γραφειοκρατικοί λόγοι, λοιπόν δεν επιτρέπουν στο νοσοκομείο Αττικόν να προχωρήσει στην επισκευή του μαγνητι-
κού τομογράφου, ενώ το Σισμανόγλειο δεν έχει κανένα λόγο και συμφέρον να δαπανήσει 400.000 ευρώ για ένα μηχά-
νημα το οποίο δεν λειτουργεί στις δικές του εγκατάστασεις.

Ο παροπλισμός πλέον του μαγνητικού τομογράφου έχει προκαλέσει σημαντικά λειτουργικά προβλήματα στο νοσο-
κομείο Αττικόν, αφού οι νοσηλευόμενοι ασθενείς θα πρέπει να μεταφερθούν σε άλλα νοσοκομεία προκειμένου να
υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία, ενώ τα επείγοντα περιστατικά για τη διάγνωση των οποίων κρίνεται απαραί-
τητη η μαγνητική τομογραφία μεταφέρονται σε άλλα δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα για την εξέ-
ταση αυτή, με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία τους. (Πηγή: http://www.onmed.gr/ygeia-politiki/item/319294)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΠΕ
Σε «Buy» αναβαθμίζει 

η UBS
Σε αναβάθμιση της σύστασης για τα Ελληνικά Πετρέλαια

ΕΛΠΕ -3,13% σε "buy" από "neutral" προηγουμένως προ-
χώρησε με έκθεσή της στις 18 Σεπτεμβρίου η UBS, διατη-
ρώντας αμετάβλητη την τιμή-στόχο στα 6,25 ευρώ ανά μετο-
χή.

Όπως επισημαίνει ο διεθνής οίκος, «βλέπει» ευκαιρία στα
ΕΛΠΕ, αφού η τιμή της μετοχής της εταιρείας βρίσκεται σε
χαμηλό διετίας, μετά από μια πτώση 10% τις τελευταίες 10
ημέρες και 13% τις προηγούμενες έξι εβδομάδες. Στο ίδιο
διάστημα, τα περιθώρια διύλισης έχουν ανακάμψει στο υψη-
λότερο των τελευταίων δυο ετών περίπου, ενώ το δολάριο
έχει ενισχυθεί σημαντικά έναντι του ευρώ, κάτι που αποτελεί
ένα ακόμα θετικό στοιχείο. 

Παράλληλα, η μετοχή των ΕΛΠΕ έχει υποχωρήσει κατά
30% από την αρχή του έτους, καταγράφοντας την μεγαλύτε-
ρη πτώση στον κλάδο.

Σύμφωνα με την άποψη της UBS, μέρος της υποαπόδο-
σης αυτής είναι δικαιολογημένο, λόγω των απογοητευτικών
αποτελεσμάτων που ανακοίνωσαν τα ΕΛΠΕ για το α' εξάμη-
νο του έτους, ωστόσο εκτιμά πως η τιμή της μετοχής της
εταιρείας έχει υποχωρήσει υπερβολικά.

Κατά τον διεθνή οίκο, οι μετοχές αναμένεται να ανακτήσου
μέρος του χαμένου εδάφους των τελευταίων έξι εβδομάδων
καθώς θα πλησιάζει η περίοδος ανακοίνωσης των αποτελε-
σμάτων γ' τριμήνου. Ένας ακόμα καταλύτης θα είναι η ορι-
στικοποίηση της πώλησης του ΔΕΣΦΑ –που θα μπορούσε
να αποφέρει 200 εκατ. ευρώ σε μετρητά για τα ΕΛΠΕ και
αναμένεται το δ' τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ενώ θετικό
στοιχείο θα αποτελούσε και μια περαιτέρω ενίσχυση του
δολαρίου.
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Ηπεριφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου  μιλώ-
ντας στο χθεσινό περιφερειακό ξεκαθάρισε  ότι
τάσσεται εναντίον της αξιολόγησης στο Δημόσιο

και έδωσε εντολή στις διευθύνσεις της Περιφέρειας να
μη στείλουν κανένα έγγραφο στο υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης.

Η ίδια διευκρίνισε επίσης τα εξής: 
«Η συντονισμένη απαξίωση του Δημοσίου και της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης μάς βρίσκει αντίθετους. Υπονο-
μεύει το αύριο της πατρίδας. 

Μετά από αυτή τη εβδομάδα συκοφαντίας και διαστρέ-
βλωσης, η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση δημιούργησε
εσκεμμένα αυτή τη κατάσταση.

» Καμία ανοχή στους κατόχους πλαστών πτυχίων.
Αναζητήστε τους στους κόλπους σας με τις μαζικές ρου-
σφετολογικές προσλήψεις

» Καλώ να μου φέρουν μία δήλωση μου με την οποία
να υποστηρίζω την κάλυψη ενός πλαστού πτυχίου. Δεν
θα βρουν γιατί δεν υπάρχει. Από την πλευρά της η νέα
Περιφερειακή Αρχή αναλαμβάνει την ευθύνη της προ-
στασίας της αξιοπρεπούς εργασίας στην Αττική.

» Η περιφέρεια δίνει εντολή στις διευθύνσεις της να
μην αποστείλουν κανένα έγγραφο που να συμβάλλει σε
ένα σύστημα επιζήμιο για το Δημόσιο.

» Οι έλεγχοι για οποιεσδήποτε παρανομίες σε ό,τι μας
αφορά θα ενταθούν. Είχαμε προειδοποιήσει προεκλογι-
κά: θα σας ταράξουμε στη νομιμότητα.»

Γ. Σγουρός :  «Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια για
διαφάνεια που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση»

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης και πρώην
Περιφερειάρχης Γ.Σγουρός επανέλαβε την αντίθεσή του
στην αξιολόγηση και υπενθύμισε την απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου επί θητείας του ως Περιφε-
ρειάρχης, σύμφωνα με την οποία υπάρχει αντικειμενική
αδυναμία εφαρμογής της αξιολόγησης μέχρι την από-

φαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
για τη συνταγματικότητα του νόμου. 

Όπως σημείωσε, ο νόμος Μητσοτάκη
για την αξιολόγηση έχει σοβαρά νομικά
κενά και ζητήματα συνταγματικότητας και
επισήμανε ότι «η αξιολόγηση σήμερα
χρησιμοποιείται ως φόβητρο και ως ενδε-
χόμενη δεξαμενή απολύσεων».

Ο κ. Σγουρός συντάχθηκε με την κ.
Δούρου και στο θέμα του ελέγχου των
πιστοποιητικών για ενδεχόμενη πλαστό-
τητα και διευκρίνισε ότι σε κάθε περίπτω-
ση ο ίδιος και η παράταξή του στηρίζουν
«κάθε προσπάθεια για διαφάνεια που
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση». Την
κατηγόρησε, όμως, για λαϊκισμό. 

Από την πλευρά του, πρότεινε την πρό-
σληψη των καθαριστριών του υπουργεί-
ου Οικονομικών στην Περιφέρεια με κοι-
νωνικά κριτήρια.

Γ. Κουμουτσάκος : «Είμαστε αιρετή 
Περιφέρεια που οφείλει να εφαρμόζει τους

νόμους του κράτους»

Για μεταφορά της πολιτικής ατζέντας του κομματικού
της χώρου στην Περιφέρεια κατηγόρησε την κ. Δούρου,
ο επικεφαλής της παράταξης που πρόσκειται στη ΝΔ
Γιώργος Κουμουτσάκος που ξεκαθάρισε ότι εάν υπάρ-
ξει πρόθεση ψηφοφορίας για μη εφαρμογή του νόμου η
παράταξή του θα αποχωρήσει. «Εδώ δεν είμαστε συνέ-
λευση, ούτε  συνδικαλιστικό όργανο, ούτε μη κυβερνητι-
κή οργάνωση. Είμαστε αιρετή Περιφέρεια που οφείλει
να εφαρμόζει τους νόμους του κράτους. Είναι ευκαιρία
με την αξιολόγηση να ξεχωρίσει την ήρα των λαμόγιων
από το στάρι των αποδοτικών δημοσίων υπαλλήλων»
είπε ο κ. Κουμουτσάκος.

«Τι ζητάτε; Κατ' επιλογή εφαρμογή του νόμου; Τι είναι
η Περιφέρεια; Μέρος της Πολιτείας ή αυτονομημένη διοί-
κηση; Θέλετε το σεβασμό του Κράτους Δικαίου ή αμφι-
σβητείτε το Κράτος Δικαίου και θέλετε την κατάλυσή
του;» συμπλήρωσε ο κ. Κουμουτσάκος απευθυνόμενος
στην κ. Δούρου. Αναφερόμενος στη συστράτευσή της με
τους 19 δημάρχους της χώρας που τίθενται κατά της
αξιολόγησης και του επανελέγχου των συμβάσεων ανέ-
φερε: «Ηγείστε της μεγαλύτερης Περιφέρειας της χώρας
ή είστε αρχηγός ατάκτων;»

Η φράση του κ. Κουμουτσάκου «Τι προσπαθείτε να
κάνετε εδώ; Να βάλετε πολιτική πλάτη και να στηρίξετε
τα λαμόγια;», προκάλεσε την έντονη αντίδραση των
εργαζομένων που παρακολουθούσαν το  Περιφερειακό
Συμβούλιο. Ο κ.Κουμουτσάκος όμως συνέχισε: «Έχετε
αντίρρηση; Δεν ήρθε η ώρα να αποκαλυφθούν οι απα-
τεώνες, οι πλαστογράφοι και οι απατεωνίσκοι; Ποιους
καλύπτετε; Βάζετε πλάτη σε λαμόγια. Καλύπτετε τα
λαμόγια».

Εναντίον της αξιολόγησης
στο Δημόσιο η περιφερειάρχης

Αττικής Ρένα Δούρου 

- Εντολή στις διευθύνσεις της Περιφέρειας να μη στείλουν κανένα
έγγραφο στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

- ‘’Καμία ανοχή στους κατόχους πλαστών πτυχίων. Αναζητήστε τους στους κόλπους
σας με τις μαζικές ρουσφετολογικές προσλήψεις’’ τόνισε η Περιφερειάρχης 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εκλογές Πολιτιστικού 

& Εξωραιστικού 
Συλλόγου 

Πανοράματος Φυλής
Ανακοινώνεται  ότι οι εκλογές του Συλλό-

γου 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

26-09-2014 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 Συνέ-
λευση 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 .
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Κοινωνικά ιατρεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο,
με πρωτοβουλία του QualityNet Foundation και
της Novartis Hellas, παρέχουν στους ανασφάλι-

στους  ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2 δωρεάν
εργαστηριακές εξετάσεις πλήρους αιματολογικού ελέγχου 

Δωρεάν εργαστηριακές εξετάσεις πλήρους αιματολογι-
κού ελέγχου, με στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη διά-
γνωση πιθανών επιπλοκών, συνεχίζουν να προσφέρονται
σε ανασφάλιστους ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη
Τύπου 2, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσέχω το
Διαβήτη μου», που αποτελεί πρωτοβουλία του QualityNet
Foundation, του Δικτύου Υπεύθυνων Οργανισμών και
Ενεργών Πολιτών, με την ευγενική υποστήριξη της
Novartis Hellas.

Οι ενδιαφερόμενοι ασθενείς καλούνται να προσέλθουν
στα ακόλουθα επιλεγμένα κοινωνικά ιατρεία σε Αττική,
Θεσσαλονίκη και Βόλο, όπου ενημερώνονται σχετικά και
λαμβάνουν τις εξετάσεις τους από τους αρμόδιους για-
τρούς:

Αθήνα
Γιατροί του Κόσμου: Πολυϊατρείο Αθήνας - Σαπφούς 12,

2103213150
Γιατροί του Κόσμου: Πολυϊατρείο Περάματος -  Αριστεί-

δου 5 & Ξενοφώντος, 2104414788 
Δημοτικό Ιατρείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νίκαι-

ας Ρέντη: Βοσπόρου 2 και Αμερικανίδων Κυρίων,
2104923734

Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής: Σεβαστουπόλεως 113,
Αμπελόκηποι, 2103847374

Ιατρείo Κοινωνικής Αποστολής Δήμου Ηλιούπολης:
Μαρίνου Αντύπα 81, 2109970055 

Κοινωνικό Ιατρείου Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου:
Μακρυγιάννη 141, Κηπούπολη, 2105026229,
2105061595

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Αλληλεγγύης Δ. Σαλαμί-
νας «Στάση Ζωής»: Γ. Λουκά 36, Σαλαμίνα, 2114110952,
2104650212

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Βύρωνα: Ελλησπόντου
12, 2107628209, 6941425303, 6977747431

Praksis: Πολυϊατρείο Αθήνας - Παιωνίου 5, 2108213704
Praksis: Κέντρο Ημέρας Υποδοχής Αστέγων Πειραιά –

Ζωσιμαδών 44, 6985866432

Θεσσαλονίκη
Γιατροί του Κόσμου: Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης – Πτολε-

μαίων 29Α (εντός στοάς), 2310566641
Praksis: Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης –Αρκαδιουπόλεως 1

& Αγ. Δημητρίου,
2310556145

Βόλος 
Ιατρείο Αλληλεγγύης

Ιατρικού Συλλόγου
Μαγνησίας:  Σκενδερά-
νης 11, Βόλος, 2421020646

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαγνωστικές εξετάσεις πραγ-
ματοποιούνται στις μονάδες της Βιοατρικής 

σε Αττική και Θεσσαλονίκη και στον Βόλο τους ασθενείς
θα εξυπηρετεί το Διαγνωστικό κέντρο Τσαμπαρλή – Λύκα
Μαρία (Σπ. Σπυρίδη 50, 2421025925).

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα, το οποίο τελεί υπό τις
αιγίδες της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας και της
Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, ξεκίνησε τον Ιούνιο
του 2014 και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως και το Δεκέμ-
βριο του 2014, με στόχο να καλύψει τις ανάγκες 5.000 ανα-
σφάλιστων ασθενών για δωρεάν εργαστηριακές εξετάσεις
πλήρους αιματολογικού ελέγχου.

ΜΜ ια εντυπωσιακή επίδειξη
TAE KWON DO από
αθλητές και προπονητές

του Συλλόγου ‘’ΖΕΥΣ’’ Ασπροπύρ-
γου, είχαμε τη χαρά να παρακολου-
θήσουμε την Κυριακή 21 Σεπτεμβρί-
ου στις 11:30 το πρωί στην πλατεία
Δημαρχείου, στο πλαίσιο των εκδη-
λώσεων ‘’ΘΡΙΑΣΙΑ 2014’’.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ, ο
Πανευρωπαϊκός πρωταθλητής
Γ Ε Ρ Α Σ Ι Μ Ο Σ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, ο πρωταθλη-
τής Ασίας ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΑΛΟΜΙΔΗΣ και οι αθλητές του

Αγωνιστικού Τμήματος ‘’Παίδων - Κορασίδων’’: Νάσια Ντάρα, Γιάννης
Μισαηλίδης, Γιώργος Σίτος, Αντώνης Ντεφάντζιο, Βασίλης Συμεωνίδης,
Συμεών Καραγιαννίδης, καθώς και οι αθλητές του Αγωνιστικού Τμήματος
‘’Ανδρών ‘’: Νίκος Κυρίτσης, Γώργος Μπιλάλης, Κώστας και Γιώργος Χρι-
στόπουλους και Βαγγέλης Μπαλντάς είχαν ετοιμάσει για το κοινό ένα
θέαμα μοναδικό! 

Ένα θέαμα που εκτός από υπέροχες τεχνικές, οι αθλητές μας μίλησαν για
αξίες όπως: ο σεβασμός, η πειθαρχία, η αυτοσυγκέντρωση, η τεχνική, η ακρί-
βεια και φυσικά το ‘’ευ αγωνίζεσθαι’’.  

Ο κ. Μ. Μουρούτσος μαζί με τον συνεργάτη του κ. Γ. Τσομπάνογλου μέσα
από το TAE KWON DO στον σύλλογο ‘’ΖΕΥΣ’’ Ασπροπύργου (Αγ. Δημητρίου
5), χρόνια τώρα υπηρετούν τον αθλητισμό με σεβασμό, ήθος και αξιοπρέπεια, 

προσφέροντας εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών στους αθλητές τους. 
Παράλληλα, προάγουν το αθλητικό ιδεώδες, καλλιεργούν την ευγενή άμιλλα,

μυούν τους αθλητές στην έννοια της Ολυμπιακής Ιδέας (σωματική και πνευ-
ματική ολοκλήρωση) και προωθούν αξίες όπως το αίσθημα της προσπάθει-
ας, της αυτοπεποίθησης, της αγωνιστικότητας και της αλληλεγγύης!

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Μιχάλη Μουρούτσο, τον κ. Γεράσιμο Τσο-
μπάνογλου, τον κ. Ανδρέα Σαλομίδη και όλους τους αθλητές που συμ-
μετείχαν στην επίδειξη για την τιμή που έκαναν στα παιδιά μας και στην
πόλη μας!

Οι γονείς μιας αθλήτριας 

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ Η ΕΠΙΔΕΙΞΗΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ Η ΕΠΙΔΕΙΞΗ
TAE KWONTAE KWON DO DO 

TOY TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ ‘’ΖΕΥΣ’’ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΣΥΛΛΟΓΟΥ ‘’ΖΕΥΣ’’ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΣΕΧΩ ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΜΟΥ»
Σε Κοινωνικά Ιατρεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης 
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

Φιλανθρωπικός αγώνας για
τον Δημήτρη Παπαϊωάννου

Αγώνας για φιλανθρωπικό σκοπό για την ενίσχυση
και την συμπαράσταση στον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή
του Αιγάλεω Δημήτρη Παπαϊωάννου ο οποίος τραυματί-
στηκε σοβαρά σε αγώνα ποδοσφαίρου έγινε στο γήπε-
δο ΔΑΚ Αιγάλεω (Μπαρουτάδικο). Μαζεύτηκε ένα σεβα-
στό ποσό που δώθηκε στον ποδοσφαιριστή. Αντίπαλοι
ήταν η μικτή παλαιμάχων Αιγάλεω-Ατρομήτου Αθηνών
με την αντίστοιχη του Εθνικού Πειραιά.

Για την ιστορία η παλαίμαχοι Εθνικού επικράτησαν με
3-1 των ομολόγων τους. Τα τέρματα σημείωσαν για τους
Πειραιώτες οι: Μέλλος 2(16' 27'), Χαραλαμπόπουλος
21'. Για λογαριασμό της ομάδος της μικτής παλαιμάχων
σκόραρε ο Δημήτρης Τσιαμπουρής 53'. Ο αγώνας είχε
διάρκεια 2Χ30' . Γιατρός του αγώνα ήταν ο Γιάννης
Μεταξάς ο οποίος βοηθά απο την σκοπιά του τους
παλαίμαχους σε ότι χρειαστούν.

Διαιτήτευσαν οι: Τογκελίδης, Παρασκευόπουλος-
Ψυκάκος.

ΜΙΚΤΗ ΑΙΓΑΛΕΩ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ(προπονη-
τής Χρήστος Καλογήρου): Βακράς, Μισαηλίδης, Μπονό-
βας, Νταγκίνης, Συνοδινός, Σάμιος, Καλογερόπουλος,
Τεργιάκης, Σταυρόπουλος, Τσιαμπουρής, Ρότσιος.

Αγωνίστηκαν στο Β' ημίχρονο και οι: Μπέλλας, Βασι-
λειάδης, Καραμπαλίκης, Λαγκαδίτης, Τεριάκης, Τοπαλί-
δης, Δεμίρης, Παύλου, Ζέρκουλης, Ζαμπέτας, Κολοκο-
τρώνης.

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ(προπονητής
Πέτρος Ζερβουδάκης):Μουτάφης, Ντρέλιας, Χαραλα-
μπόπουλος, Παπιέλα, Ασλάνης, Τζακάκος,  Κατσικο-
γιάννης, Ιωακειμίδης, Μέλλος, Κωνσταντακόπουλος,
Μήτσης.

Αγωνίστηακν και οι: Σταματάκης, Σεραφείδης, Παύλο-
βιτς, Χαβέλας, Σαμιόγλου.

Μετά το τέλος του αγώνα έγιναν  απονομές και δόθη-
καν μετάλλια. Τιμήθηκαν οι χορηγοί του συγκεκριμένου
αγώνα και ο γνωστός φίλαθλος του Εθνικού Γιάννης
Μαντζουράνης. Η διοργάνωση τελέστηκε  υπό την επί-
βλεψη του διοργανωτή Μαρίνου Παπαντωνόπουλου.
Χορηγοί ήταν οι: Πέτρος Αλεξανδρής και Δημήτρης Αμά-
ραντος.

***Τίμησαν με την παρουσία τους παλιές δόξες του
ποδοσφαίρου όπως ο Τάκης Μανδραφλής, Δημήτρης
Εξωμανίδης, Μαρκόπουλος, Λαγκαδίτης, και πολλοί
άλλοι.

Ο Μανδραικός πραγματοποίησε στο Φράγκειο
δημοτικό γήπεδο αγιασμό για τη νέα περίοδο. Τον
αγιασμό τέλεσε ο πατήρ Αιμιλιανός. Μετά ακολού-
θησε φιλική αναμέτρηση με την ομάδα της Καλλι-
θέας που αγωνίζεται στην φουτμπόλ λίγκ. Το τελι-
κό σφύριγμα του ρέφερυ απο την Κορινθία βρήκε
τις δυο ομάδες ισόπαλες χωρίς γκόλ.

Οι δύο τεχνικοί Δημήτρης Καλιακούδης και Σταύ-
ρος Ηλιόπουλος χρησιμοποίησαν διάφορα σχήμα-
τα. 

Η ομάδα της Μάνδρας φάνηκε μεταμορφωμένη
στον τρόπο παιχνιδιού της κάτι που ικανοποίησε
και το νέο τεχνικό του Μανδραικού. Ηταν ένα δυνα-
τό τέστ ενόψει του αγώνα κυπέλλου την Κυριακή
στο Λουτράκι. 

Η ομάδα της Καλλιθέας που έπαιξε επιφυλακτι-
κά λόγω του άσχημου αγωνιστικού χώρου θα αγω-
νιστεί την Κυραική στο Βόλο με τον Ολυμπιακό. 

Παραβρέθηκαν ο δήμαρχος Μάνδρας Ειδυλλίας
Γιώργος Δρίκος ο πρόεδρος της ΕΠΣΔΑ Μιχάλης
Τζανόπουλος, ο πρόεδρος της επιτροπής κυπέλ-
λου Κώστας Διολέτης, σύσσωμο το Δ.Σ και  οι πρό-
εδροι του Μανδραικού Α. Ο και ΑΟΚ κ.κ Σπύρος
Μαραθωνίτης και Θανάσης Μαλιώρης, με τους κ.κ
Χρήστο Νοδάρα, Νίκο Βλάχο, Δημήτρη Τσοτσο-
βιέννα, Δημήτρη Βλάχο,  Νεφέλη Τσιλεδάκη, Μελέ-
τη Τσάμο, Γιώργο Αντωνίου, ο παλιός πρόεδρος
Τάσος Παπαιωάννου, ακόμα ο Γιάννης Λινάρδος
κ.α. 

Διαιτητές: Ρούτσης, Μπερτσόγλου,
Μπάρτζης(Κορινθίας).

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ(προπονητής Δημήτρης Καλια-
κούδης): Τράκας, Μπινιχάκης, Νηφαδόπουλος,
Φερεντίνος, Κρητικός, Σιγάλας, Σινάνι, Ζώγγος,
Μποδώνιας, Μπέντας, Αμντουραχμάνι.

Αναπληρωματικοί: Μπεγκλετσής, Κοκολάκης,
Καουνάς, Τεπετόβ, Γερόλυμος, Κοτσαπαναγιώτης.
Απόντες: Παλιγγίνης(άδεια), Μανασίδης (άρρω-
στος).

ΚΑΛΛΙΘΕΑ(προπονητής Σταύρος Ηλιόπουλος):
Λυμπερόπουλος, Λεβέντης, Παγώνης, Συριόπου-
λος, Νικολάου, Ρουσάκης, Μπέλης, Μιχαλόπου-
λος, Ζορντί Βιντάλ, Αρναρέλλης, Γκαβασιάδης.

Αναπληρωματικοί:Κατσούλης (Τ), Αριανούτσος,
Δεμιρτζόγλου, Δημητρίου, Κατσικογιάννης, Μου-
ρούτης, Μπριλάκης, Ντογκοντάρι, Πιτταράς, Σου-
κρίογλου, Τσώνης, Τσούμας, Φερέιρα.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Ο ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΣΤΟ 0-0 ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΤΣΣΑΑΝΝ ΤΤΗΗΛΛ ΑΑΣΣ  --   ΚΚΑΑ ΛΛΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥΔΔ ΗΗΣΣ  ΔΔΕΕΧΧ ΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΤΤ ΙΙΣΣ   ΕΕ ΥΥΛΛΟΟΓΓΙΙΕΕ ΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΙΙΕΕΡΡΑΑ

ΠΠΑΑΡΡΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ  ΟΟΙΙ   ΜΜ..  ΤΤΖΖΑΑΝΝΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ--ΚΚ..   ΔΔΙΙΟΟΛΛΕΕΤΤΗΗΣΣ

ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΟΤΕ 
ΑΠΟ 1/6/14 ΕΩΣ 30/9/14

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

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

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30-14:00 & 17:30-21:00
ΤΛΦ 210 5562999 FAX 210 5560099  email:celefther@ote.gr

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

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

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και εγγραφές:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6943167656, 2105570665 

Email׃ sportlandfc@outlook.com Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στα
γήπεδα SPORTLAND στη ΘΕΣΗ ΖΟΥΝΟ στον ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ  
ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ο Σύλλογος δρομέων Υγείας Ελευσίνας συμμε-
τείχε με 13 αθλητές στον 8ο Γύρο Λίμνης Ιωαννί-
νων, που διοργάνωσε ο Αθλητικός Όμιλος «Ποσει-
δών Ιωαννίνων».

Οι χρόνοι των αθλητών του ΣΔΥΕ ήταν οι ακό-
λουθοι:

8ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων, 30 χλμ.
α) Ονοματεπώνυμο β) Γεν. Κατάταξη Χρόνος
Φιλιππακοπούλου Μαρία245 2:38:19
Γαρίτος Ανδρέας286 2:41:56
Μπάρκας Ιωάννης 375 2:50:28
Παπακωνσταντίνου Αθανάσιος415 2:53:21
Τζώρας Σπυρίδων 452 2:56:16
Παπαγεωργίου Παναγιώτης 476 2:58:54
Θεολόγου Ελένη 507 3:02:04
Παπαδάκης Κωνσταντίνος 593 3:16:36
Λίγγου Ειρήνη 605 3:19:40
Βαρβαρέσου Γεωργία 607 3:19:41
Γεώργας Σωκράτης 608 3:19:42
Νατσιοπούλου Βικτωρία 614 3:21:10
Χειμωνίδη Ελένη 615 3:21:10

Αγώνας 10 χλμ.
Κεφαλάς Μάρκος  58’44”

Στο τουρνουά γυναικών που διοργάνωσε ο Πανελευ-
σινιακός στο κλειστό Ανδρέας Δασκαλάκης ο Προφήτης
Ηλίας κατέκτησε το τουρνουά επικρατώντας στον τελικό
του Περιστερίου με 60-57 ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε η
Ελευθερία Μοσχάτου που λύγισε την διοργανώτρια
ομάδα.

Στα πλαίσια του τουρνουά βραβεύτηκε η παλιά διεθνής
παίκτρια, Λία Γκουζίνη, η οποία τα τελευταία χρόνια
εργάζεται στο τεχνικό τιμ της ανδρικής ομάδας του Πανε-
λευσινιακού στη Α1.

Στο αγωνιστικό μέρος ο Προφήτης με κορυφαία την
Άννα Ρουμπελάκη που σημείωσε 22 πόντους και πολύ
καλές τις Βροχίδου, Βλάμη και Δροσωτάκη επικράτησε
δύσκολα του Περιστερίου για το οποίο ξεχώρισαν η
Λιναρά και Γαβαλά. Στον μικρό τελικό η Ελευθερία νίκη-
σε σε ένα συναρπαστικό ματς τον Πανελευσινιακό παί-
ζοντας πάλι χωρις Κωνσταντίνου και Τζέμη. Η Κακλέα
πήρε το όπλο της με 18 πόντους και μαζί με τις Ξεπα-
παδέα και Μούλτση οδήγησαν το Μοσχάτο στη νίκη ενώ
για την Ελευσίνα που άφησε πολύ καλές εντυπώσεις
ξεχώρισαν οι ψηλές Πλαβούκου και Σαββουλίδου.

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 60-57
ΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗΣ,

ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ): ΒΛΑΜΗ 9, ΔΡΟΣΩΤΑΚΗ 8 ,
ΒΡΟΧΙΔΟΥ 7(1) , ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ 12,
ΚΑΨΟΚΟΛΗ , ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ 22(4),

Λ ΑΟΥΛ Α ΚΟΥ, Σ Π Υ Ρ Η
ΓΟΥΛΟΥΜΗ ,
Α Μ Α Ν Α Τ Ι Δ Ο Υ ,
Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Α
ΝΥΦΑΝΤΑΚΗ 2

ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (
ΚΟΜΗΣ,ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ).
ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑ, ΠΙΣΙΜΙΣΗ,
ΚΟΝΤΟΕ, ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6, ΓΑΒΑΛΑ
12, ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ 3(1),
ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 5, ΣΕΛΟΥΛΗ 3, ΛΙΝΑΡΑ 17(2), ΦΡΕΡΗ
(1), ΒΕ 2

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
66-67.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ(ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ , ΒΑΝΝΟΥ):
ΤΑΚΙΔΗ 4, ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΟΚΚΙΝΗ 11(1),
ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ 25, ΠΕΡΑΜΑΤΖΗ, ΣΑΒΟΥΛΙΔΟΥ 14,
ΓΡΙΒΑ, ΙΩΣΗΦΙΔΗ 2, ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ 10,
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
(ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗΣ,ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) ΚΑΚΛΕΑ
18(2), ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΥ 4, ΜΑΝΟΥΡΑ, ΟΡΦΑΝΟΥ,
ΜΟΥΛΤΣΗ 11, ΜΑΝΟΥ 2, ΔΗΜΕΛΗ 8, ΚΑΛΑΓΙΑ 2,
ΞΕΠΑΠΑΔΕΑ 13(1), ΜΑΥΡΙΔΟΥ 2, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 7

ΕΠΟ: 
Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΗΚΕ
ΟΤΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΙΣ

ΕΝΩΣΕΙΣ!!!

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ  Ο
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΣΤΟ ΔΣ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΙ.

Το πιο «καυτό» θέμα
που θα συζητηθεί στο ΔΣ
της Παρασκευής θα είναι
το περιεχόμενο του νομο-
σχεδίου, το οποίο έχει
ετοιμάσει ο υφυπουργός
αθλητισμού Γιάννης
Ανδριανός, όμως η ομο-
σπονδία δεν έχει επίσημη
ενημέρωση.

Παρόλα αυτά έχει πλη-
ροφορίες, σύμφωνα
πάντα με όσα λένε στην
ΕΠΟ, ότι εμπεριέχεται
διάταξη η οποία «καταρ-
γεί» τις ποδοσφαιρικές
ενώσεις, χωρίς να έχουν
διαρρεύσει περισσότερες
λεπτομέρειες.

Λογικά η ΕΠΟ, έστω και
από πληροφορίες θα
αποφασίσει να προχωρή-
σει σε καταγγελία στη
ΦΙΦΑ ή θα ζητήσει συνά-
ντηση με τον υπουργό
Πολιτισμού κ. Τασούλα.

Παράλληλα τυγχάνει την

1η Οκτωβρίου ο πρόε-
δρος της ΟΥΕΦΑ Μισέλ
Πλατινί θα βρίσκεται στην
Αθήνα, επειδή στον
«Αστέρα Βουλιαγμένης»
θα λάβει χώρα φόρουμ
της ευρωπαϊκής ομο-
σπονδίας. Όπως λένε
από την ΕΠΟ, όταν ο Γάλ-
λος είχε συναντηθεί με τον
Πρωθυπουργό Αντώνη
Σαμαρά του είχε επισημά-
νει ότι απαγορεύεται κάθε
κρατική παρέμβαση στο
ποδοσφαιρικό αυτοδιοίκη-
το.

Το νομοσχέδιο συντά-
χθηκε χωρίς συνεργασία
με την ΕΠΟ, από την
οποία ζητήθηκε πριν από
15 μέρες να κάνει προτά-
σεις, όμως δεν προχωρά
σε τέτοια κίνηση επειδή
γνωρίζει ότι είναι έτοιμο
και δεν θέλει να θεωρηθεί
ότι έλαβε μέρος σε διάλο-
γο, εφόσον οι προτάσεις
της αναμένεται να απορ-
ριφθούν. Αν ισχύουν οι
διαρροές, τότε αυτές
εκφράζουν τις …απόψεις
της συγκεκριμένης πλευ-
ράς, όπως αυτή εκφράζε-
ται στο πάνελ γνωστής
τηλεοπτικής εκπομπής.
Μάλιστα κάποιοι εξ αυτών
μετέχουν και στην Επιτρο-
πή του νομοσχεδίου!

Στο Τουρνουά Μπάσκετ Γυναικών Πανελευσινιακού

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΘΕΑΜΑ

 Τουρνουά βόλεϊ
 «Άκης Αθανασόπουλος» 
στη Νέα Πέραμο(26-28/9)

Η Κύζικος Νέας Περάμου θα διοργανώσει κι εφέτος το
τουρνουά στη μνήμη «Άκη Αθανασόπουλου». Οι αγώ-
νες θα γίνουν 26-28 στη Νέα Πέραμο και οι τρεις από τις
τέσσερις ομάδες θα είναι από τη Volleyleague ΟΠΑΠ.

Πρόκειται για τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον Παμ-
βοχαϊκό, ενώ η Κύζικος του Γιώργου Μπακοδήμου ανα-
μένεται να είναι από τις πρωταγωνίστριες στο πρωτά-
θλημα Α2 ανδρών.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ»

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου
17.00: Παναθηναϊκός – Κύζικος Νέας Περάμου
19.00: ΑΕΚ – Παμβοχαϊκός
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
17.00: Παναθηναϊκός – Παμβοχαϊκός
19.00: ΑΕΚ – Κύζικος Νέας Περάμου
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
17.00: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
19.00: Κύζικος Νέας Περάμου – Παμβοχαϊκός

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ 4-1

ΤΗΝ ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οι Παλαίμαχοι Νέας
Περάμου σε φιλικό
αγώνα που έδωσαν στο
γήπεδό τους επικράτη-
σαν της αντίστοιχης της
μικτής ομάδος των
Νοσοκομείων Αττικής με
4-1. Τα τέρματα των
κιτρινόμαυρων σημείω-
σαν οι: Τσιβλέρης 3,
Σβίγγος. 

Διαιτήτευσε ο Βαγγέλης
Δημόπουλος

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΝΕ.ΠΕΡΑΜΟΥ(προπονητής
Μπάμμπης Αγγελάκης): Μπόρας, Μπαμπάνης,
Σουγιουλτζλης, Μπαρκονίκος, Βάγιας, Γεωργιά-
δης, Γρίβας, Καψής, Γραμματικός, Αλεξανδρίδης,
Τσιβλέρης. Αγωνίστηκαν και οι: Κρυάδας, Σβίγ-
γος, Χατζής, Βαλαβάνης, Πετρόπουλος, Λέπου-
ρας, Σπανόπουλος.

Μ Ι Κ Τ Η
Ν Ο Σ Ο ΚΟ Μ Ε Ι Ω Ν :
Σερλής Α., Κούρτης,
Σερλής Ελευθ., Καρά-
λης, Αντωνίου, Γεωρ-
γόπουλος, Πίτσος,
Λαμπράκος, Πουρί-
κης, Αναπλιώτης,
Τσόλκας, Και οι: Θεο-
δωρόπουλος, Νικο-
λάου, Συναίτης, Ρου-
μελιώτης.ΟΟΙΙ  ΔΔΥΥΟΟ  ΟΟΜΜΑΑΔΔΕΕΣΣ
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ΕΣΕΕ: 7 δισ. ευρώ χρειάζεται 
η αγορά μέχρι το τέλος του 2014 

Επτά δισ. ευρώ χρειάζεται η αγορά μέχρι το τέλος του
χρόνου. Ταυτόχρονα, η πιεστική κατάσταση στην χρηματο-
δότηση θα διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι τον Φεβρουάριο,
καθώς τα χρήματα θα πάνε στη φορολογία, ενώ οποιαδή-
ποτε πρόβλεψη για το 2015 είναι επισφαλής λόγω της
πολιτικής κατάστασης.

Αυτό ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου σήμερα, με αφορμή
τον εορτασμό της Ημέρας του Εμπορίου, ο πρόεδρος της
ΕΣΕΕ Β. Κορκίδης ενώ σημείωσε ότι επειδή το έλλειμμα
ρευστότητας είναι πιεστικό, η Εθνική Συνομοσπονδία
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας επαναφέρει στην
κυβέρνηση την πρότασή της για την δημιουργία τράπεζας
μικρομεσαίων. 

Η τράπεζα αυτή, εκτιμά ο κ.Κορκίδης, μπορεί να δημι-
ουργηθεί από τη μετεξέλιξη του ΕΤΕΑΝ, σε συνεργασία με
τις υγιείς συνεταιριστικές τράπεζες, με κεφαλαιακή ενίσχυ-
ση των τελευταίων με τα διαθέσιμα χρήματα από τα ομόλο-
γα του Ταμείου. Για τα άλλα θέματα που ταλαιπωρούν την
αγορά όπως είναι τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, τα λου-
κέτα, η αλλαγή προς το δυσμενέστερο στις εργασιακές σχέ-
σεις και η ασφαλιστική κάλυψη των εμπόρων, η ΕΣΕΕ προ-
ωθεί συγκεκριμένες δράσεις. Ο κ. Κορκίδης σημείωσε ότι,
τον τελευταίο χρόνο οι μισθοί είναι στάσιμοι στο εμπόριο και
παρατηρείται ότι ένα 10% των συμβάσεων πλήρους απα-
σχόλησης μετατράπηκε σε μερικής απασχόλησης και
υπάρχει μεγάλη αύξηση της εκ περιτροπής εργασίας. 

Επίσης, ανέφερε ότι πρέπει να επιτραπεί η συλλογική
διαπραγμάτευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, χωρίς 

νομοθετική παρέμβαση, ακόμη και για τη διαμόρφωση
του ύψους του κατώτατου μισθού. Την απελευθέρωση του
ωραρίου στις τουριστικές περιοχές με εποπτεία της Περι-
φερειακής Αυτοδιοίκησης, ή τη λειτουργία τις Κυριακές εκ
περιτροπής σε συνορεύοντες δήμους ή σε εμπορικούς
δρόμους εντός των ίδιων δήμων, ανέφερε ως παράδειγμα
ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, θέλοντας να καταδείξει τη σημασία
της αυτορύθμισης της αγοράς. 

Η Συνομοσπονδία μάλιστα το έχει θέσει το όλο θέμα στο
πλαίσιο του διαλόγου με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου
για τη διαμόρφωση του Κώδικα Δεοντολογίας του Εμπορί-
ου στον οποίο προβλέπονται ανατροπές στα ισχύοντα για
τις ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους, για το ύψος των
εκπτώσεων, για το ξεκαθάρισμα των εκπτώσεων που
παρέχονται από "outlet" ή στοκατζίδικα κλπ. Είναι καθορι-
στικό, όπως είπε ο κ. Κορκίδης, ότι οι εκπτωτικές περίοδοι
θα μείνουν σταθερές αλλά θα αλλάξουν οι ενδιάμεσες
περίοδοι. 

Σε σχέση με τη λειτουργία των καταστημάτων την Κυρια-
κή επικαλούμενος σχετική έρευνα μεταξύ των εμπόρων
υποστήριξε ότι το μετρό απέτυχε όπως κατέδειξαν οι δεί-
κτες τζίρου και η κίνηση σε επίπεδο απασχόλησης. Μάλι-
στα υποστήριξε ότι 14.500 θέσεις εργασίας χάθηκαν μετα-
ξύ β´ εξαμήνου 2013 - β´ εξαμήνου 2014. Ο πρόεδρος της
ΕΣΕΕ  αναφερόμενος στη διαδικασία διαχείρισης των κόκ-
κινων δανείων σημείωσε ότι μόνο μια εταιρεία η ICAP έχει
πιστοποίηση να αξιολογεί επιχειρήσεις, εκφράζοντας τον
προβληματισμό του για το πώς θα γίνει η διαχείριση των
κόκκινων δανείων. Ανέφερε, δε, ότι μόνες τους οι τράπεζες
δε θα πρέπει να κάνουν αυτές τις αξιολογήσεις. 

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
Ρόδος: 14χρονος κουβαλούσε τσεκούρι για να...
σκοτώσει την καθηγήτρια Αγγλικών

Ανάστατοι είναι οι γονείς των μαθητών σε ένα Γυμνάσιο
της Ρόδου από την αποκάλυψη ότι ένας 14χρονος μαθη-
τής της Τρίτης Γυμνασίου έκρυβε στην τσάντα του ... ένα
τσεκούρι και έλεγε ότι σκόπευε να... σκοτώσει την καθη-
γήτρια των Αγγλικών!
Η ασυνήθιστη υπόθεση αποκαλύφθηκε από μια συμμα-
θήτρια του ανήλικου παιδιού, στην οποία εκμυστηρεύτηκε
ότι την επόμενη ημέρα θα σκότωνε την εκπαιδευτικό επει-
δή δεν την συμπαθούσε! Τρομοκρατημένη εκείνη, το είπε
και σε άλλους μαθητές και όλοι μαζί, όπως αναφέρει το
ifmedia, ενημέρωσαν την διεύθυνση του Γυμνασίου.
Το μήκους 25 εκατοστών τσεκούρι βρέθηκε στην τσάντα
του 14χρονου μαθητή, αλλά οι καθηγητές απλώς τον...
συμβούλευσαν να το αφήσει στο σπίτι του! Οι γονείς των
παιδιών, όμως, είναι αποφασισμένοι να ζητήσουν εξηγή-
σεις από την διεύθυνση του Γυμνασίου, αλλά και από
τους γονείς του συγκεκριμένου μαθητή.

ΔΕΝ ΑΝΤΕΞΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Σοκ στην Κρήτη από την αυτοκτονία

31χρονου άνεργου επιστήμονα

Μόλις 31 ετών και δεν άντεξε τα προβλήματα που του
δημιούργησε η ανεργία. Ένας Χανιώτης μηχανολόγος
επέλεξε να βάλει τέλος στη ζωή του, θεωρώντας ότι δεν
υπάρχει άλλη λύση.
Ο νεαρός άνδρας πήγε σε ελαιώνα σε αγροτική περιοχή
των Μουρνιών και χρησιμοποιώντας μια αυτοσχέδια
θηλιά απαγχονίστηκε. Τον άτυχο 31χρονο αντίκρυσε
νεκρό ο ιδιοκτήτης του χωραφιού ο οποίος και ειδοποίη-
σε τις αρχές.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν γνωστό στην τοπική
κοινωνία ότι η ανεργία και τα μεγάλα οικονομικά αδιέξοδα
είχαν οδηγήσει τον μηχανολόγο στην μελαγχολία, ωστόσο
κανένας δεν περίμενε ότι θα υπάρξει αυτή η τραγική κατα-
ληξη.

Σάλος στην Αμφιλοχία: 18χρονη 
κατήγγειλε τον βιασμό της από 57χρονο

Σάλος στην Αμφιλοχία: 18χρονη κατήγγειλε τον βιασμό
της από 57χρονο  
Εναν 57χρονο αναζητά τις τελευταίες ώρες η αστυνομία,
μετά την καταγγελία ότι βίασε κοπέλα, το βράδυ της Δευ-
τέρας στις 10:30 στην Αμφιλοχία.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του agrinionews θύμα
φέρεται 18χρονη από το Αγρίνιο, η οποία μετέβη στο
αστυνομικό τμήμα Αμφιλοχίας όπου μήνυσε τον 57χρονο
μια ώρα μετά το συμβάν.
Οι αναζητήσεις της αστυνομίας για τον εντοπισμό του
άνδρα είναι σε εξέλιξη παράλληλα με την έρευνα για την
υπόθεση.

ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Εξαρση του καταρροϊκού πυρετού στην Ηπειρο
Έξαρση του καταρροϊκού πυρετού, διαπιστώνεται το τελευταίο διάστημα σε κτηνοτροφικές μονάδες πολλών περιοχών της Ηπείρου, γεγο-
νός που, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, υποβοηθάται από την εναλλαγή των καιρικών συνθηκών.
Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου άρχισαν την καταγραφή των μονάδων, όπου εντοπίζονται κρούσματα της νόσου και
οι οποίες έχουν προμηθευτεί εντομοαπωθητικά σκευάσματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, προκειμένου να τους καταβληθεί σχε-
τική αποζημίωση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Σε δηλώσεις του, ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, ανέφερε ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας βρίσκονται σε συνεχή
επαφή με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς υπάρχει πρόβλημα σε πολλές κτηνοτροφικές μονάδες και υπογράμμισε: «Στην
Ήπειρο έχουμε έξαρση αυτή την περίοδο στην περιοχή της Πρέβεζας και της Άρτας, ενώ έχει αρχίσει να γίνεται έντονο το πρόβλημα και
σε μεγάλο τμήμα της Θεσπρωτίας. Υπάρχει και στα Γιάννενα, όχι όμως στον ίδιο βαθμό με τις άλλες περιοχές. Γενικά, στους παραθα-
λάσσιους νομούς, που έχουν πιο ήπιο κλίμα, το πρόβλημα είναι έντονο. Δυστυχώς, με τα μέτρα της απολύμανσης δεν υπήρξαν ουσια-
στικά αποτελέσματα και επιπλέον σε πολλά κοπάδια δεν έγινε αντιληπτή η νόσος έγκαιρα».
Ο κ. Καχριμάνης τόνισε ότι η προσπάθεια για παραγωγή εμβολίων στην Ελλάδα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, καθώς δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν τα ίδια με εκείνα των άλλων χωρών, γιατί ενδέχεται να υπάρξουν αποκλίσεις, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν παρε-
νέργειες. Γι αυτό τον λόγο, επανέλαβε την ανάγκη να λαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι τα προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα. Παράλληλα, ενη-
μέρωσε ότι με οδηγία του υπουργείου σταμάτησαν οι αιμοληψίες, γιατί πλέον ήταν άνευ σημασίας, από τη στιγμή που είχε γενικευθεί η
διάδοση της νόσου. Όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης, προ ημερών ήρθε έγγραφο από το υπουργείο να μη γίνονται αιμοληψίες για
καταρροϊκό πυρετό.

ΟΙ 12 ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συστάσεις Ράιχενμπαχ για τις ΜμΕ

Πενήντα συστάσεις για τη σωτηρία των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων με 12 από αυτές που χρήζουν άμεσης εφαρμο-
γής κάνει κοινή έκθεση της Task Force και των φορέων
εκπροωσώπησης των επαγγελματιών, βιοτεχνών και
εμπόρων.

Το κείμενο πολιτικής για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στην Ελλάδα παρουσιάζεται σε ειδική εκδή-
λωση και ο επικεφαλής της Ομάδας Δράσης Χορστ Ράι-
χενμπαχ επισήμανε τα τεράστια προβλήματα των υψηλών
επιτοκίων στην Ελλάδα, λέγοντας: "πουθενά στην Ε.Ε. δεν
υπάρχουν τόσο υψηλά επιτόκια", ενώ υπογράμμισε και τις
"υψηλές εγγυήσεις, οι οποίες είναι τεράστιες και τέτοιες δεν
ζητούνται στην Ε.Ε.".
Ο κ. Ράιχενμπαχ ανέφερε τρεις άξονες στους οποίους ανα-
φέρονται και οι συστάσεις:
1. Είναι τεράστιο το πρόβλημα των χρονοβόρων διαδικα-
σιών. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος.
2. Χρειάζεται εξαγωγικός προσανατολισμός. Απαιτείται
απλούστευση των διαδικασιών και αξιοποίηση της συγ-
χρηματοδότησης.
3. Δεν υπάρχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Οι δανειο-
δοτήσεις των τραπεζών μειώθηκαν κατά 50% και τα επιτό-
κια είναι πάρα πολύ ψηλά σε σχέση με την Ε.Ε. Οι απαι-
τήσεις που ζητούν είναι τεράστιες.

Ο κ. Ράιχενμπαχ τόνισε την ανάγκη ώστε οι συστάσεις να
τεθούν υπό τον συντονισμό της διεύθυνσης ΜΜΕ της Ευρ.
Επιτροπής.Οι 12 συστάσεις ειναι:
1. Μεταρρύθμιση του νομικού και θεσμικού πλαισίου για
την αδειοδότηση επενδύσεων και επιχειρήσεων.
2. Περαιτέρω απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών
μέσω εξορθολογισμού και ψηφοποίησης των διαδικασιών.
3. Μείωση φορολογικής επιβάρυνσης για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.
4. Προώθηση πιστοποιημένων ηλεκτρονικών πληρωμών
μεταξύ του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
5. Στενότερη εποπτεία της αγοράς για την αποφυγή των
ολιγοπωλιακών καταστάσεων και αυστηροί έλεγχοι για το
παράνομο εμπόριο.
6. Προτεραιότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ότι
αφορά τη χρηματοδότηση από την Ε.Ε.
7. Να δρομολογηθεί η ίδρυση του Ελληνικού Επενδυτικού
Ταμείου.
8. Καλύτερος σχεδιασμός χρηματοδοτικών μέσων για την
περίοδο 2014-2020.
9. Στήριξη εξαγωγών μέσω προγραμμάτων συγχρηματο-
δότησης.
10. Προώθηση συνεργατικών σχηματισμών και επιχειρη-
ματικών πάρκων.
11. Βελτίωση του νομικού και θεσμικού πλαισίου πιστοποί-
ησης επαγγελματικών προσόντων.
12. Ελευθερία επιλογής χαμηλότερης ασφαλιστικής κατη-
γορίας στον ΟΑΕΕ.

ΓΑΜΟΣ
Ο Σεμερτζίδης Στέφανος του Ιορδάνη και της
Όλγας, το γένος Κώνστα, που γεννήθηκε στο

Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στον Ασπρόπυργο
Αττικής και η Παπαδοπούλου  Ναντέζντα του Νικο-
λάου και της Βέρας, το γένος Καρακασίδου, που

γεννήθηκε στη Σλαβιάνκα Παχτααράλσκι Καζακστάν
και κατοικεί στον Ασπρόπυργο, πρόκειται  να

έλθουν σε γάμο που θα τελεστεί στο δημαρχείο
Ασπροπύργου. 

ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΑΔΑ
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ

MSc. MSc. Πανεπιστημίου ΑθηνώνΠανεπιστημίου Αθηνών
•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
•ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

•ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
Φυλής 3, 3ος όροφος

(έναντι Ταχυδρομείου) - Ασπρόπυργος
Τηλ./fax:  210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

22.5.14

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος 
Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 & 210 5571996
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(18.3.13)

21.11.11

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

- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

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

Ενοικιαζ́εται ισογ́εια κατοικιά
60 τμ στην Ελευσιν́α, με

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

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

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

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μαθηματικός Πανεπιστημίου

Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτι-
κού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασί-

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται κοπέλα που να γνω-

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

·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ CNC

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επικοι-
νωνίας 2105552260.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Με προϋπηρεσία και συστά-

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

42χρονος με εμπειρία και
δίπλωμα στον χειρισμό κλαρκ
αναζητά εργασία ως χειριστής
κλαρκ ή εργάτης σε επιχείρηση
της Δυτικής Αττικής. Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6989293441
(4.4.14)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

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

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

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος 
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ

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

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

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6986734365

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

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

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

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

με αυτόλογους βιολογικούς 
παράγοντες PRP

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

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

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

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

16.11
.12
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TO ΣΗΜΕΡΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟΥ ΑΤΤΙCA TV
11.00 Υγεία και νανο-

τεχνολογία

12.00 Τelemarketing
asvaganta

1 3 . 0 0 Te l e m a r k e t i n g
προϊόντων αδυνατίσμα-
τος

14.00 Τηλεδώρα
15.00 Μέρα με την μέρα

16.00 Υγεία και νανοτε-
χνολογία
17.00 Επαγγελματικός
προσανατολισμός, Βιολό-
γος

17.30 Μαγειρεύοντας
ελληνικά, Μοσχαράκι
στάμνας

17.40 Se lever, προϊόντα
ομορφιάς

18.00 Telemarketing
προϊόντων αδυνατίσμα-
τος

19.00 Se lever, προϊόντα
ομορφιάς
19.20 Λόγια της πλώ-
ρης, Tο σκάρωμα

20.00 Ανοιχτό Πανε-
πιστήμιο: Σακκάς Δαμια-

νός, Κινητικές διαταραχές

21.00 Carpe diem,
Μαθαίνοντας για το
Motocross
21.45 Se lever, προϊό-
ντα ομορφιάς

22.00 Γράμματα
Σπουδάματα, Πόσο
Μακεδόνες είναι οι Σκο-
πιανοί; B μέρος
23.00 Se lever, προϊό-
ντα ομορφιάς
23.20 Χανιά
23.30 They shoot
music
24.00 Democracy Now 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

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

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

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546674-5546285

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

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

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-

5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213

2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

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

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

210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210

5546993 - 5560800 - 5543065

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑΣτο κατάστημά
μας θα βρείτε:

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

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

Φυλής 8Α  Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801Φυλής 8Α  Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801

ΙΒΙΣΚΟΣ
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Μισθός 586 ευρώ και 
δοκιμαστική διετία στο Δημόσιο

Εισαγωγικός μισθός 586 ευρώ  για τους νεοδιοριζόμενους
στο Δημόσιο προβλέπεται σε σχέδιο για τις προσλήψεις
στο Δημόσιο και τον εισαγωγικό μισθό των νέων δημο-

σίων υπαλλήλων  που παρουσίασε ο  υπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνάντησή του με αντι-
προσωπεία του ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείο ο νέος μισθολογικός χάρ-
της για τους νεοπροσλαμβανόμενους φέρνει μισθούς ιδιωτικού
τομέα.

Όπως  αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του «Έθνους»  το
σχέδιο που συζητά η κυβέρνηση προβλέπει τη δημιουργία μιας
νέας μισθολογικής βαθμίδας («Ζ»), η οποία θα αποτελεί το εισα-
γωγικό κλιμάκιο για κάθε νεοδιοριζόμενο στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με το σχέδιο:
Για υπαλλήλους με απολυτήριο δημοτικού ο εισαγωγικός μισθός

θα διαμορφωθεί στα 586,08 ευρώ
Για υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο εισαγωγικός

μισθός θα διαμορφωθεί στα 639,35 ευρώ
Για υπαλλήλους κατόχους πτυχίου ΤΕΙ ο εισαγωγικός μισθός θα

διαμορφωθεί στα 749,70 ευρώ
Για υπαλλήλους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ο εισαγωγικός μισθός θα

διαμορφωθεί στα 787,40 ευρώ
Ο νεοπροσλαμβανόμενος για δύο χρόνια θα περνάει από αξιο-

λόγηση και ταυτόχρονα θα τελεί υπό μαθητεία και υπό δοκιμή.
 
Στο τέλος της διετίας το δημόσιο θα μπορεί να αντικαθιστά τον

υπάλληλο με άλλον. Στην περίπτωση που ο υπάλληλος κριθεί
κατάλληλος τότε θα μονιμοποιείται και θα λαμβάνει και μισθό που
προβλέπεται από το σχετικό μισθολόγιο.

Η  πρόταση Μητσοτάκη  προκάλεσε τη διαφωνία του ΠΑΣΟΚ, η
αντιπροσωπεία του οποίου υποστήριξε ότι οι αλλαγές στο μισθο-
λογικό χάρτη του Δημοσίου θα έχουν ουσία μόνο όταν υπάρξει μία
ολοκληρωμένη παρέμβαση και ψηφιστεί ένα μόνιμο σύστημα αξιο-
λόγησης.

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης είναι να υπάρξει ένας εξορθολογισμός της μισθολογικής
δαπάνης του δημοσίου το 2015 με δημοσιονομικά ουδέτερο
τρόπο δηλαδή χωρίς καμία αυξομείωση των κονδυλίων του κρά-
τους για πληρωμή μισθών δημοσίων υπαλλήλων (περίπου 15,7
δισ. ευρώ το 2014). Εξάλλου, το ΥΔΜΗΔ εξετάζει να θέσει σε
εφαρμογή από το 2015 διάταξη του ισχύοντος δημοσιοϋπαλληλι-
κού κώδικα ((ν.3528/2007), σύμφωνα με την οποία όποιος προ-
σλαμβάνεται στο Δημόσιο (πλην των αποφοίτων της Σχολής
Δημόσιας Διοίκησης) «περνά» από μία διετή δοκιμαστική και
εκπαιδευτική περίοδο, στο πέρας της οποίας είτε νομιμοποιείται
είτε απομακρύνεται αν διαπράξει κάποιο πειθαρχικό παράπτωμα
ή αξιολογηθεί δυσμενώς.

Καθοριστικό ρόλο στην αναζήτηση και εύρεση εργα-
σίας παίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μάλι-
στα αναμένεται ο ρόλος τους να γίνεται ολοένα και

σημαντικότερος τα επόμενα χρόνια, όπως προκύπτει από τα
αποτελέσματα έρευνας της εταιρείας ανθρώπινου δυναμικού
Adecco που διεξήχθη σε συνεργασία με το Catholic University
of Milan, της Ιταλίας.

Στην έρευνα, υπό τον τίτλο «Social Recruiting- Job Search,
Digital Reputation and HR Practices in the Social Media Age»
(Αναζήτηση Εργασίας, Ψηφιακή Εικόνα/φήμη και Πρακτικές
HR στην εποχή των Social Media) συμμετείχαν περισσότεροι
από 17.000 υποψήφιοι που αναζητούν εργασία και πάνω
από 1.500 εργοδότες από 24 χώρες μοιράστηκαν με την
Adecco τις απόψεις τους σχετικά με τη χρήση των μέσων κοι-
νωνικής δικτύωσης στη διαδικασία πρόσληψης και στην ανα-
ζήτηση εργασίας.

Τα στοιχεία, που αναλύθηκαν σε συνεργασία με το Catholic
University of Milan της Ιταλίας, καλύπτουν ειδικότερα τη
χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για επαγγελματικούς
σκοπούς, την αποτελεσματικότητά τους στο να συνδέουν τους
υποψηφίους με τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, καθώς και τη
σημασία της «ψηφιακής εικόνας/φήμης» και τις επιπτώσεις
της στην αναζήτηση και εύρεση εργασίας.

Σύμφωνα με τη μελέτη της Adecco, το 2013, από τη συνολι-
κή διαδικασία αναζήτησης και πρόσληψης εργαζομένων
περισσότερη από τη μισή πραγματοποιήθηκε με τη
χρήση/αξιοποίηση δυνατοτήτων που προσφέρει το Διαδίκτυο
(53%), με ιδιαίτερη έμφαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Το ποσοστό για το 2014 αναμένεται να είναι ακόμα πιο αυξη-
μένο (61%).

Πιο αναλυτικά, επτά στους δέκα εργοδότες δηλώνουν ότι
χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως μέρος της
διαδικασίας επιλογής ανθρώπινου δυναμικού, και πέντε
στους δέκα υποψηφίους απαντούν ότι χρησιμοποιούν τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης για σκοπούς αναζήτησης εργα-

σίας (στην Ελλάδα το ποσοστό των υποψηφίων που αναζη-
τούν εργασία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέρχε-
ται στο 65%). Επιπλέον, 34% των υποψηφίων στην Ελλάδα
δηλώνουν πως τουλάχιστον μια φορά κάποιος εργοδότης
τους προσέγγισε μέσω ενός από τα κανάλια κοινωνικής
δικτύωσης και το 6% αυτών έλαβε μάλιστα και προσφορά
εργασίας (τα αντίστοιχα ποσοστά της παγκόσμιας μελέτης
είναι 30% και 9%).

Αντίθετα με ό,τι θα θεωρούνταν αναμενόμενο, η αναζήτηση
εργασίας μέσω των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι
πλέον αποκλειστικό προνόμιο των έμπειρων υποψηφίων
που διαθέτουν εξαιρετικά προσόντα. Η πλειοψηφία των υπο-
ψηφίων που αναζητούνται για κάλυψη θέσεων σήμερα μέσω
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν αφορούν σε υψηλό-
βαθμα/διευθυντικά στελέχη.

Άλλο ένα εύρημα της μελέτης δείχνει ότι η δικτύωση μέσω
διαδικτύου είναι σημαντική για τη στελέχωση θέσεων αλλά και
για την αναζήτηση εργασίας. Υποψήφιοι που αναζητούν εργα-
σία και διαθέτουν διευρυμένο ψηφιακό δίκτυο προσεγγίζονται
πιο συχνά από πιθανούς εργοδότες και έχουν καλύτερες
πιθανότητες πρόσληψης. Οι υποψήφιοι επίσης με υψηλού
κύρους ψηφιακό δίκτυο είναι πιο αποτελεσματικοί στην εύρε-
ση εργασίας συγκριτικά με εκείνους που έχουν ένα υψηλού
κύρους δίκτυο προσωπικών offline επαφών.

Η μελέτη επιβεβαιώνει επίσης ότι η φήμη των υποψηφίων
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζει σημαντικό ρόλο και οι
εργοδότες χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τα κοινωνικά
δίκτυα για να την αξιολογήσουν. Για τον σκοπό αυτό, η χρήση
του Linked In σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα
παραμένει κυρίαρχη (68% σε παγκόσμιο επίπεδο, 48% στην
Ελλάδα), αλλά και το Facebook είναι επίσης σημαντικό (52%
σε παγκόσμιο επίπεδο, 25% στην Ελλάδα), παρόλο που γενι-
κά θεωρείται ως μια πιο προσωπική ιστοσελίδα κοινωνικής
δικτύωσης. Όταν εξετάζουν τα διάφορα στοιχεία στα προφίλ
των πιθανών υποψηφίων, οι εργοδότες δίνουν κυρίως σημα-
σία στην προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία. Πληροφο-
ρίες που αφορούν σε βραβεία ή άλλα επιτεύγματα είναι επί-
σης σημαντικές για τους εργοδότες, αλλά συχνά παραλείπο-
νται στα προφίλ των υποψηφίων.

Οι εργοδότες επίσης εξετάζουν στοιχεία που αφορούν στην
προσωπικότητα των υποψηφίων. Περίπου ένας στους τρεις
παραδέχεται ότι έχει απορρίψει έναν πιθανό υποψήφιο ως
συνέπεια του περιεχόμενου ή των εικόνων που δημοσιεύτη-
καν στο προφίλ του. Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των
υποψηφίων που αναζητούν εργασία υποτιμούν την επίδραση
των προσωπικών τους σελίδων σε μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης στην επαγγελματική τους πορεία.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ADECCOADECCO
Πληθαίνουν εκείνοι που αναζητούν εργασία 
μέσω των κοινωνικών δικτύων

«Οι μισοί Ελληνες αδυνατούν να
πληρώσουν φορολογικές-ασφαλιστι-
κές υποχρεώσεις».

Στη δήλωση αυτή προέβη ο πρόεδρος
της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος
Μίχαλος, δίνοντας χθες, στη δημοσιότητα
τη δεύτερη για το 2014 ποσοτική έρευνα
με τίτλο «Οικονομικό Βαρόμετρο», η οποία
πραγματοποιείται κατ' εντολή του ΕΒΕΑ
από την εταιρία ALCO, ενώ τα ευρήματά
της επεξεργάζονται από το Κέντρο Μελε-
τών και Έρευνας του ΕΒΕΑ.

Η έρευνα διεξήχθη μέσω τηλεφωνικών
συνεντεύξεων σε δείγμα 1.000 ενήλικων
ατόμων από όλη την Ελλάδα, το χρονικό
διάστημα μεταξύ 16- 18 Σεπτεμβρίου
2014.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, παρου-
σιάζουν τους συμμετέχοντες επιφυλακτι-
κούς, τόσο σχετικά με το κοινωνικό όφελος
των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυ-
πουργός, Αντώνης Σαμαράς, με μόλις
29% να εκτιμούν ότι θα μειωθούν οι δαπά-
νες τους, όσο και με το οικονομικό πρό-
γραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που παρουσίασε ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Αλέξης Τσίπρας, με μόλις 26% των ερω-
τηθένων να το θεωρούν εφαρμόσιμο.

Επιπλέον, περισσότεροι από τους
μισούς συμμετέχοντες, συγκεκριμένα 55%,
θεωρούν ότι δεν θα μπορέσουν να αντα-
ποκριθούν στις φορολογικές και στις
ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, γεγονός
που αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα
των μέτρων αυτών.

Αναλυτικότερα:
Στο πρώτο από τα τρία ερωτήματα που

κατά περίπτωση θέτει το ΕΒΕΑ σε κάθε
Οικονομικό Βαρόμετρο, οι συμμετέχοντες
κλήθηκαν να εκτιμήσουν τη συμβολή των
οικονομικών μέτρων που ανακοίνωσε ο
πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, για τη
μείωση των δαπανών των νοικοκυριών
και των επιχειρήσεων. 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων σε
ποσοστό 55% θεωρούν πως τα οικονομι-
κά μέτρα αυτά δεν θα συμβάλουν στη μεί-
ωση των δαπανών, ενώ μόλις 29% διατη-
ρούν αντίθετη άποψη. 

Σημαντικό είναι το ποσοστό αβεβαιότη-
τας ανάμεσα στους συμμετέχοντες, όπου
σχεδόν δύο στους δέκα δεν ήταν σε θέση
να εκφέρουν γνώμη στο συγκεκριμένο
ερώτημα.

Το δεύτερο ερώτημα κατά περίπτωση,
εξετάζει τη δυνατότητα εφαρμογής του

οικονομικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ
που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. 

Η συντριπτική πλειονότητα των συμμετε-
χόντων και συγκεκριμένα 59%, θεωρούν
ότι δεν είναι δυνατή η εφαρμογή ενός
τέτοιου προγράμματος, με μόλις 26% να
το κρίνουν ως εφαρμόσιμο. Και εδώ το
ποσοστό αβεβαιότητας στο 15% είναι
αρκετά σημαντικό.

Στο τρίτο και τελευταίο κατά περίπτωση
ερώτημα του ΕΒΕΑ για το οικονομικό του
βαρόμετρο, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να
εκτιμήσουν τη δυνατότητα ανταπόκρισής
τους στις ασφαλιστικές και φορολογικές
τους υποχρεώσεις. 

Σημαντικός αριθμός συμμετεχόντων,
συγκεκριμένα 55% αυτών, θεωρούν ότι
πλέον είναι αδύνατη η εκπλήρωση υπο-
χρεώσεων ασφαλιστικής και φορολογικής
φύσεως, ενώ μόλις 41% αυτών εκτιμούν
ότι θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε
αυτές. 

Το ποσοστό αβεβαιότητας σε αυτό το
ερώτημα διατηρήθηκε σε χαμηλά επίπεδα,
μόλις στο 4% του συνόλου.

Σε ό,τι αφορά την πορεία της ελληνικής
οικονομίας, τα ποσοστά φανερώνουν
αισθητή μεταβολή. Περισσότεροι από δύο

στους δέκα, και συγκεκριμένα ποσοστό
22% των συμμετεχόντων, δηλώνουν
αισιόδοξοι για την μελλοντική εξέλιξη της
ελληνικής οικονομίας, σε σύγκριση με το
προηγούμενο ποσοστό του 18%. 

Εντούτοις, το ποσοστό απαισιοδοξίας
παρουσίασε σημαντικότερη βελτίωση, μει-
ωμένο από 65% σε 57%, γεγονός που
δηλώνει ότι υπάρχει σημαντικά μεγάλη
μερίδα των πολιτών που πλέον διατηρούν
θετικότερη στάση σχετικά με τις μελλοντι-
κές οικονομικές εξελίξεις. Επιπλέον και
εξίσου σημαντική είναι η αύξηση του
ποσοστού αβεβαιότητας των συμμετεχό-
ντων, το οποίο κατέληξε στο 21%.

Σε ό,τι αφορά την πορεία των προσωπι-
κών τους οικονομικών, μόλις 20% των
συμμετεχόντων δήλωσαν αισιόδοξοι,
σημειώνοντας πάραυτα μια βελτίωση 5
ποσοστιαίων μονάδων από τα αποτελέ-
σματα της προηγούμενης έρευνας. 

Το ποσοστό απαισιοδοξίας των συμμετε-
χόντων, όμως, διατηρείται σε αρκετά
υψηλά επίπεδα ξεπερνώντας το 60%,
γεγονός που πιθανώς να υποδηλώνει τη
δυσκολία μεταστροφής του αρνητικού κλί-
ματος, ενώ και το ποσοστό αβεβαιότητας
είναι αρκετά υψηλό στο 19%.

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ» ΕΒΕΑ«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ» ΕΒΕΑ
Το 50% των πολιτών αδυνατεί να πληρώσει 
φορολογικές-ασφαλιστικές υποχρεώσεις


