ΘΡΙΑΣΙΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Τιμή : 0,01€

Βελτιώσεις για την
προσπέλαση ΑμεΑ
και ένταξη στο
πρόγραμμα ‘’ΣΤΕΓΑΣΗ
& ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ’’
- Συζητά σήμερα το Δ.Σ.
Ελευσίνας

Πρόεδρος ΚΕΔΗΦ Γκίκας Χειλαδάκης:
«Στήριξη των
Ψυχοπαιδαγωγικών
Κέντρων
Πνοή, με όλες
μας τις δυνάμεις»

ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σελ: 3

ΣΕ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
Σκληρή δουλειά για την
αποκατάσταση ζημιών
σε ηλεκτροφωτισμό και ύδρευση

Αντώνης Σαμαράς:

«Σήμερα, η Ελλάδα
στέλνει μήνυμα ισχύος»

Εγκαινιάστηκε το Πνευματικό Κέντρο
του Ι.Ν. Ευαγγελίστριας στα Άνω Λιόσια
Το έργο της ενορίας εξήρε ο Μητροπολίτης Ιλίου
Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας

Σελ: 6

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ
ΕΣΚΑΝΑ:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Σήμερα στην Αντιπεριφέρεια
Δυτικής Αττικής

Εγκρίσεις
δαπανών για
συντηρήσεις
και επισκευές
στα Βίλλια
Στην αυριανή
συνεδρίαση της
Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου
Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ιστορικά τα επίπεδα
της μακροχρόνιας
ανεργίας στην Ελλάδα

Σελ: 5

H Χρυσή Ολυμπιονίκης
πάλης N.Vorobieva
στις Αχαρνές
Σελ: 6

Σελ: 2

ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ

Σελ: 5

Σελ: 2-8

Σελ: 3

ΕΓΙΝΕ Η ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ
«ΠΙΠΙΝΟΣ» ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΘΡΙΑΣΙΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Το πρωταρχικό ζήτημα που τέθηκε υπ’όψιν
του Αναπλ. Υπουργού Υγείας Λ. Γρηγοράκου
κατά τη διάρκεια επίσκεψής του
σε Μέγαρα και Μαγούλα
Σελ: 3-9

κ.2239
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- Συνάντηση με τον δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό

Σελ: 16

Σελ: 7

ΟΙ ΠΑΙΔΕΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ
ΕΚΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΕΑ
Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ
ΣΜΥΡΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΙΩΝΙΟ

ΦΙΛΙΚΟ ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ
Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΘΗΒΑ
Σελ: 10-11

Κατηγορηματικά αντίθετοι
οι Δήμοι Δυτικής Αθήνας

Στο κλείσιμο του ΨΝΑ
και του Δρομοκαΐτειου

2 - ΘΡΙΑΣΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014

Ελευσίνα

ΚΑΤΕΛΑΝΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ 92
Τηλέφωνο:
210 55 61 480
Ασπρόπυργος

Κολιός Αντώνιος Ν.
28ης Οκτωβρίου 17Α
& Θρασυβούλου,
Εφημερία: 08:00 08:00 (Επομένης)
Τηλέφωνο:
2105577744
Φυλή - Άνω Λιόσια
Κυριακόπουλος
Κυριάκος Σ.
Λεωφ Αχαρνών 36,
Τηλέφωνο:
2102472215

Αχαρνές
Κοκολάκης Χ.
Αριστοτέλους 86,
Εφημερία:08:00 08:00 (Επομένης)
Τηλέφωνο:
2102468746

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΜΙΧΟΓΛΟΥ Ε ΟΕ
Δεκελείας 41 &
Ξενοφώντος,
Εφημερία: 08:00 23:00 Τηλέφωνο:
2102463057
Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δήλου 12 &
Κοροπούλη
Τηλέφωνο:
2105551232

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Αυξημένη
συννεφιά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:
Από 16 έως 26
βαθμούς Κελσίου

Ο
ΕΟΡΤ ΟΛΟΓΙ
ΟΛΟΓ ΙΟ

Βάκχος, Βάκχη, Πολυχρόνης,
Χρόνης, Πολυχρονία,

ΘΡΙΑΣΙΟ
ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Α. Σαμαράς: «Σήμερα, η Ελλάδα
στέλνει μήνυμα ισχύος»
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ΕΓΙΝΕ Η ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ
«ΠΙΠΙΝΟΣ» ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

Π

αρουσία του Πρωθυπουργού Αντώνη
Σαμαρά του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ευάγγελου Βενιζέλου , του προέδρου της Βουλής και της ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας πραγματοποιήθηκε η τελετή
καθέλκυσης και ονοματοδοσίας του νέου υποβρυχίου«ΠΙΠΙΝΟΣ» στις εγκαταστάσεις των
ΕΝΑΕ, στον Σκαραμαγκά. Την τελετή αγιασμού
έκανε ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ενω «νονός»
ήταν ο απερχόμενος υπουργός Αμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος.

«Σήμερα η Ελλάδα στέλνει προς κάθε κατεύθυνση
ένα
μ ή ν υ μ α
ι σ χ ύ ο ς »
δήλωσε
ο
πρωθυπουργός Αντώνης
Σαμαράς στο
π λαίσιο της
τ ε λ ε τ ή ς
καθέλκυσης
του υποβρυχίου «Πιπ ίνος» στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.Η κυβέρνησή μας για
μια ακόμα φορά αποδεικνύει έμπρακτα ότι έχει και τη
θέληση και τη δύναμη και τη βούληση να οδηγήσει τη
χώρα με ασφάλεια στην μετά την κρίση εποχή τόνισε ο κ.
Σαμαράς.

Μετά από 12 χρόνια, τα λεφτά του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός

Αναφερόμενος στην καθέλκυση του υποβρυχίου υπογράμμισε ότι μετά από 12 χρόνια, τα λεφτά του ελληνικού
λαού πιάνουν τόπο: Για να φτάσουμε, όμως, εμείς σήμερα εδώ στην καθέλκυση του «Πιπίνος» δούλεψαν και
πολλοί άνθρωποι και πολλές κυβερνήσεις σημείωσε ο κ.
Σαμαράς.

Σκληρή δουλειά για την αποκατάσταση
ζημιών σε ηλεκτροφωτισμό και ύδρευση

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

Συνδρομές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR72 0110 2000 0000 2004 4032 660
Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη
τις απόψεις της εφημερίδας

Το «ΠΙΠΙΝΟΣ» είναι «επίτευγμα» του Πολεμικού Ναυτικού το
οποίο και ανέλαβε την αποπεράτωση των εργασιών ναυπήγησης των υποβρυχίων της «αμαρτωλής» σύμβασης, αλλά και του
υπουργείου Εθνικής Άμυνας που στήριξε αυτή την προσπάθεια
και άνοιξαν τα Ναυπηγεία και απασχολούνται περίπου 1.000
εργαζόμενοι.Πάντως απομένουν άλλα τρία υποβρύχια που θα
πρέπει να παραδοθούν στο πολεμικό Ναυτικό για να ολοκληρωθεί η παραγγελία των υποβρυχίων που έμεινε μετέωρη απο
την γερμανική εταιρεία.

ΣΕ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4
19300 Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Απ ό την
πλευρά του,
ο υπουργός
Εθνικής
Ά μ υ ν α ς
Δημήτρης
Αβραμόπουλος επισήμανε ότι ο
όλος χειρισμός στην
υπ όθεση
των υποβρυχίων δείχνει πόσο σημαντική είναι η πολιτική συνεννόηση για τα εθνικά μας θέματα. Τα σημερινό
αποτέλεσμα, πρόσθεσε δείχνει ότι η διατήρηση της ικανότητάς μας σε υποδομές και έμψυχο υλικό πρέπει να
αποτελεί κεντρικό άξονα της αμυντικής και αναπτυξιακής
μας πολιτικής στο μέλλον.

Η

διαχείριση της καθημερινότητας αποτελεί τη μεγάλη προτεραιότητα της Διοίκησης του Δήμου
Φυλής, με σκοπό αφενός να παρέχονται υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πολίτες κι αφετέρου να
υπάρχει άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά τους, αφού
πρόκειται για υπηρεσίες που πληρώνουν οι δημότες,
μέσω των λογαριασμών ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού.
Ενδεικτικά, μέσα στο Σεπτέμβριο, οι υπηρεσίες του
Δήμου αποκατέστησαν 110 βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης,

διέκοψαν 30 παράνομες
υδροδοτήσεις και προχώρησαν στην αντικατάσταση
ισάριθμων λαμπτήρων, στο
δίκτυο φωτισμού, επίδοση
που ικανοποίησε τον Αναπληρωτή Δήμαρχο Μαρίνο
Σαρλά, αλλά δεν τον εφησυχάζει.
«Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω τις
υπηρεσίες για την προσπάθειά τους, αλλά έχουμε,
ακόμα, πολλή δουλειά.

Ο δημοτικός φωτισμός είναι μια κρίσιμη
υπόθεση, αφού συνδέεται, άμεσα, με το αίσθημα
ασφαλείας των πολιτών και μάλιστα
σε μια περίοδο έξαρσης της παραβατικότητας.

Ο δημοτικός φωτισμός είναι μια κρίσιμη υπόθεση, αφού
συνδέεται, άμεσα, με το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών
και μάλιστα σε μια περίοδο έξαρσης της παραβατικότητας.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8
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ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ

Πρόεδρος ΚΕΔΗΦ - Γκίκας Χειλαδάκης:

«Στήριξη των Ψυχοπαιδαγωγικών Κέντρων
Πνοή με όλες μας τις δυνάμεις»

Κ

οντά
στους
γονείς και τα
παιδιά
του
Ψυχοπ αιδαγωγικού
Κέντρου «Πνοή» των
Άνω Λιοσίων, βρέθηκε
το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου,
ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φυλής
Γκίκας Χειλαδάκης.
Δέσμευση ότι η
ΚΕΔΗΦ θα
ενισχύσει το έργο
των ψυχοπαιδαγωγικών κέντρων

Ο Πρόεδρος αφού
συνομίλησε κι ενημερώθηκε από το επιστημονικό προσωπικό
για τη λειτουργία και
τους στόχους της
«ΠΝΟΗΣ» απευθυνόμενος στους γονείς
αλλά και στα παιδιά
έδωσε τη δέσμευση ότι
«η ΚΕΔΗΦ όχι μόνο
θα στηρίξει, αλλά και θα ενισχύσει τη Λειτουργία των
Ψυχοπαιδαγωγικών Κέντρων «Πνοή» «Η δουλειά που
γίνεται εδώ είναι πολύ καλή και θα τη στηρίξουμε με
όλες μας τις δυνάμεις, επιδιώκοντας να βοηθήσουμε
όσες περισσότερες οικογένειες και παιδιά έχουμε τη
δυνατότητα» πρόσθεσε ο κ. Χειλαδάκης, ο οποίος εξήρε
την προσφορά του προκατόχου του κ. Γιάννη Ρόδη.
«Τα σωστά πρέπει να λέγονται. Δεν ξεκινάμε από το
μηδέν. Ο προηγούμενος Πρόεδρος της ΚΕΔΗΦ Γιάννης
Ρόδης, έκανε πολύ καλή δουλειά και γι’ αυτό μπορούμε
να μιλάμε σήμερα μαζί σας» τόνισε χαρακτηριστικά.
Ο νέος Πρόεδρος της ΚΕΔΗΦ συνομίλησε εγκάρδια με
όλους τους γονείς και πριν αποχωρήσει μοίρασε μαζί με
το επιστημονικό προσωπικό, σε όλα τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας τσάντες για τη νέα σχολική
χρονιά.
Λίγα λόγια για την «ΠΝΟΗ»

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και στα πλαίσια της συνεργασίας με την κοινωφελή επιχείρηση του
Δήμου Φυλής από το έτος 2012, ο φορέας Κοινωνικές

Συνεταιριστικές
Δραστηριότητες
Ευπαθών Ομάδων
«ΕΔΡΑ»,
ανακοινώνει την
έναρξη της λειτουργίας
των
ψυχοπαιδαγωγικών
κέντρων
«ΠΝΟΗ»
Άνω
Λ ι ο σ ί ω ν ,
«ΠΝΟΗ» Ζεφυρίου και «ΠΝΟΗ»
Φυλής, για το
σχολικό
έτος
2014-2015.
Τα Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα
«ΠΝΟΗ»
λειτουργούν
ως
πρότυπα κέντρα
πρόληψης, αξιολόγησης και αποκατάστασης
μαθησιακών
δυσκολιών, σε
παιδιά προσχολικής και σχολικής
ηλικίας, που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγου, μάθησης ή σχολικής ένταξης.
Τα Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα στελεχώνονται από διεπιστημονική ομάδα, η οποία αποτελείται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όπως: ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, ειδικό παιδαγωγό, λογοθεραπευτή εργοθεραπευτή, δραματοθεραπευτή και παιγνιοθεραπευτή.
Εξυπηρέτηση και απόρων ή ανασφάλιστων

Στα Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα η κάλυψη των θεραπειών γίνονται μέσω των ασφαλιστικών ταμείων και παρέχονται υπηρεσίες όπως, αποκατάσταση μαθησιακών
δυσκολιών, λογο-θεραπεία, εργο-θεραπεία, δραματοθεραπέια, παιγνιοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη παιδιού- εφήβου, συμβουλευτική γονέων και μελετητήριο.
Επίσης εξυπηρετούνται άποροι και ανασφάλιστοι.
Στο πλαίσιο των Ψυχοπαιδαγωγικών Κέντρων λειτουργούν επίσης δραστηριότητες όπως: καλλιτεχνικά
εργαστήρια, παιδική δανειστική βιβλιοθήκη-ταινιοθήκη,
εκδρομές πολιτιστικού χαρακτήρα, επιμορφωτικές
συναντήσεις γονέων, εκπαιδευτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, προγράμματα πρόληψης, ευαισθητοποίησης
και αγωγής στην κοινότητα.

ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ
ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΘΡΙΑΣΙΟ - 3

Το πρωταρχικό ζήτημα
που τέθηκε υπ’όψιν του Αναπλ.
Υπουργού Υγείας Λ. Γρηγοράκου
κατά τη διάρκεια επίσκεψής του
σε Μέγαρα και Μαγούλα

Ο

Υπουργός Αναπληρωτής Υγείας Λεωνίδας Γρηγοράκος επισκέφθηκε το Κέντρο
Υγείας Μεγάρων, το Γενικό Νοσοκομείο
Ελευσίνας «Θριάσιο» και το Κέντρο Εγκαυμάτων
«Λάτσειο».
Στο Κέντρο Υγείας Μεγάρων ο κ. Γρηγοράκος
συμμετείχε σε σύσκεψη παρουσία του Δημάρχου
Μεγάρων κ. Γρηγόρης Σταμούλης, του Υποδιοικητή της δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας Χαράλαμπου Πλάτση, του Διοικητή του «Θριασίου»
Άγγελου Λιόση καθώς κι εκπροσώπων ιατρικού,
νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού.
Στο επίκεντρο βρέθηκε το θέμα της ενίσχυσης
του Κέντρου Υγείας Μεγάρων σε προσωπικό με
αμεσότερη ανάγκη για δύο γενικούς γιατρούς, η
συνένωση του Κ. Υ. Μεγάρων με την τοπική
Μονάδα του ΠΕΔΥ καθώς και η μετατροπή του
Κ.Υ. σε αστικού τύπου.

Βελτιώσεις για την προσπέλαση ΑμεΑ και ένταξη
στο πρόγραμμα ‘’ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ’’
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

- Συζητά σήμερα το Δ.Σ. Ελευσίνας

Η Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα ΣΤΕΓΑΣΗ &
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ του Υπουργείου Εργασίας, για τους αστέγους
και οι παρεμβάσεις για την ευκολότερη προσπέλαση των ΑμεΑ
στην πόλη της Ελευσίνας, είναι δύο κοινωνικά θέματα που θα
απασχολήσουν τη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. Ελευσίνας, η
οποία θα ξεκινήσει στις 8:30 μ.μ.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :
Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία:
NΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: NΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
Oρισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης με την επωνυμία:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
Oρισμός ενός (1) δημοτικού
συμβούλου ως Πρόεδρος,
στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Ελευσίνας.
Συγκρότηση Επιτροπής Καλής Λειτουργίας και Εποπτείας
Λαϊκών Αγορών Πλανόδιου Εμπορίου και Περιπτέρων.
Συγκρότηση Επιτροπής Τουρισμού.
Σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος.
Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα ΣΤΕΓΑΣΗ &
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ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής
Φροντίδας για τους Αστέγους.
Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης
του έργου: Kατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχέτευσης Δήμου Ελευσίνας,
προϋπολογισμού δαπάνης 315.000,00 €.
Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης
του έργου: Kατασκευή ραμπών προσπέλασης για ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους.
Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης της εργασίας:
«Συντήρησης και επισκευής κεντρικής θέρμανσης σχολικών κτιρίων Δήμου Ελευσίνας 2014-2015».
Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 243/14 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου κ.ά

«Καμπάνα» 50.000 ευρώ
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στον Δήμο Τρίπολης για τα απορρίμματα

Π

ρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ επέβαλε ο
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος
Τατούλης, στο Δήμο Τρίπολης για τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Σύμφωνα με την απόφαση, το πρόστιμο επιβλήθηκε μετά από έκθεση αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ
Αρκαδίας, σε μη αδειοδοτημένο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο 4ο χλμ. της Π.Ο. Τρίπολης - Τεγέας, όπου:
«1) Λειτουργεί κατ’ εξακολούθηση χώρο μεταφόρτωσης αστικών απορριμμάτων χωρίς να διαθέτει έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
2) H συσσώρευση των απορριμμάτων είναι τόσο
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μεγάλη, ώστε ο χώρος μεταφόρτωσης έχει μετατραπεί πλέον σε ΧΑΔΑ.
3) Δεν έχουν εφαρμοστεί από το Δήμο Τρίπολης
τα προτεινόμενα από την υπηρεσία μας προσωρινά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από
τη λειτουργία του χώρου (στεγάνωση δαπέδου,
συλλογή στραγγιδίων και μεταφορά στο βιολογικό
καθαρισμό Τρίπολης, περίφραξη, μέτρα πυρασφάλειας).
4) Υπάρχει ροή στραγγισμάτων από το σωρό
των απορριμμάτων διά μέσου χωμάτινου αύλακος
σε διπλανό αγροτεμάχιο και έχει αυξηθεί ο σωρός
των συσσωρευμένων απορριμμάτων».

Τα
Ψυχοπαιδαγωγικά
Κέντρα στεγάζονται :
A)Εγγονόπουλου 16, Άνω
Λιόσια Τ.Κ. 13341, Τηλ:
2102484694, 13:00πμ έως
21.00 καθημερινα Υπεύθυνος: Μπαντούνος Γιάννης
Email:pnoe.anwliosia
@gmail.com
Β) Φιλικης Εταιρίας 75, Ζεφύρι Τ.Κ.13341, Τηλ: 210
231155113:00πμ. έως 21:00
καθημερινα Υπεύθυνη: Παπαδοπούλου Ειρήνη Εmail:
pnoe.zefyri@gmail.com"
pnoe.zefyri@gmail.com
Γ) Λεωφ. Φυλής 91, Φυλή Τ.Κ
13351, Τηλ: 210241116 15:00
πμ έως 21:00 Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή
Υπεύθυνη:
Καμπουρούδη Βάσω Email:
pnoe.fyli@gmail.com

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Τη συνέχιση της απεργίας τους αποφάσισαν
εχθές κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης οι
εργαζόμενοι του δήμου Ασπροπύργου, οι οποίοι
διαμαρτύρονται για τον επανέλεγχο των συμβάσεων και τάσσονται κατά των απολύσεων.
Οι υπάλληλοι του δήμου Ασπροπύργου έχουν
εδώ και μέρες προβεί στην κατάληψη του δημαρχείου ενώ όπως ανακοινώθηκε από το Σωματείο
τους θα απέχουν απο τα καθήκοντά τους έως και
την Πέμπτη.

Έτοιμο να υποδεχθεί μικρούς
και μεγάλους μαθητές
Το Ιστορικό - Λαογραφικό
Μουσείο Αχαρνών

Η ΙΛΕΑ σας ενημερώνει ότι το Ιστορικό
και Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών άνοιξε τις πόρτες
του και περιμένει μικρούς και μεγάλους μαθητές να το
επισκεφθούν. Οι μαθητές θα περιηγηθούν στον χώρο
και στον χρόνο, γνωρίζοντας την ιστορία και
την λαογραφία της περιοχής των Αχαρνών.
Η ξενάγηση πραγματοποιείται από εθελοντές και
επαγγελματίες ξεναγούς, εκπαιδευτικούς,
λαογράφους και ιστοριοδίφες.
Τηλέφωνο για ραντεβού ξεναγήσεων: 210 2462 701,
καθημερινά από Δευτέρα έως
Παρασκευή και ώρες 9.00 - 13.00.
Το Δ.Σ. της ΙΛΕΑ

ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Σήμερα στην Αντιπεριφέρεια
Δυτικής Αττικής

Π

λατιά σύσκεψη για την προοπτική των ναυπηγείων Ελευσίνας και την κατάσταση στην οποία
έχουν περιέλθει οι 600 εργαζόμενοι της επιχείρησης,
πραγματοποιείται σήμερα 7 Οκτωβρίου και ώρα 11 ,
κατόπιν παρέμβασης του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής
Αττικής, Γιάννη Βασιλείου.
Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης στη σύσκεψη έχουν προσκληθεί τόσο ο υπουργός Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας κ. Νικόλαος Δένδιας, Βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής , εκπρόσωποι Κοινοβουλευτικών Ομάδων , της ΓΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου
Ελευσίνας- Δυτικής Αττικής και φυσικά πρωταγωνιστές θα είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι των Ναυπηγείων
Ελευσίνας.

Επίσκεψη του Πανεπιστημίου
Αθηνών στις εικαστικές
εκθέσεις του Δήμου Ελευσίνας

ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ

Εγκρίσεις δαπανών για συντηρήσεις
και επισκευές στα Βίλλια
Στην αυριανή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Αρκετά θέματα που αφορούν την περιοχή
των Βιλλίων θα τεθούν στην αυριανή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Μάνδρας- Ειδυλλίας , η οποία θα διεξαχθεί
στις 9:00 π.μ στο ΔημοτικόΜέγαρο .
Συγκεκριμένα τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης είναι τα ακόλουθα:
1.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού5.000,00 € απότους Κ.Α 25.6261.0004
με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή βιολογικού
σταθμούΔ.Ε Βιλίων »
2.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 52.619,28 € από τους Κ.Α
30.7341.0001 με τίτλο «Κατασκευή 2ος ΠαιδικούΣταθμούΔήμου Μάνδρας».
3.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 12.000,00 € από τους Κ.Α
10.6266.0005
με
τίτλο
«Συντήρηση
Προγράμματος –Εφαρμογών ΜισθοδοσίαςΔιαχείριση Προσωπικού».
4.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
8.000,00 € απότους Κ.Α 10.6266.0006 με τίτλο «Συντήρηση
Προγράμματος-ΤΑΠ-ΕΣΟΔΑ-ΥΔΡΕΥΣΗ .
5.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
1.000,00€ από τους Κ.Α 15.6661.0003 με τίτλο «Υλικά
συντήρησης και επισκευής κλειστών γυμναστηριων » .
6 . Κατακύρωση η μη αποτελέσματος δημοπρασίας για
παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού,
παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι
ανταλλάγματος .
7. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ,Ορισμός
υπολόγου και διάθεσης πίστωσης ποσού1.172,28€ απότον
Κ.Α 20.7325.0004 για επέκταση ηλεκτροφωτισμού σε
διάφορες περιοχές της Δ.Κ ΒΙΛΙΩΝ
8.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
1.500,00€ από τους Κ.Α 15.6111 με τίτλο «Αμοιβές νομικών
και συμβολαιογράφων »
9.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
1.300,00€ από τους Κ.Α 10.7134.0002 με τίτλο «Προμήθεια
λογισμικών »
10.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
3.000,00€ απότους Κ.Α 35.6693 με τίτλο «Προμήθεια φυτοπαθολογικούυλικού,λιπασμάτων και βελτιωτικούεδάφους »
11.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού

2.000,00€ από τους Κ.Α 20.6111 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων »
12.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
810,00€ από τους Κ.Α 35.6699.0005 με τίτλο «Προμήθεια
λοιπών αναλωσίμων »
13.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
3.000,00€ από τους Κ.Α 00.6111 με τίτλο «Αμοιβές νομικών
και συμβολαιογράφων »
14.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
6.000,00€ από τους Κ.Α 30.6111 με τίτλο «Αμοιβές νομικών
και συμβολαιογράφων »
15.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
3.000,00€ από τους Κ.Α 15.6699.0002 με τίτλο «Προμήθεια
ειδών για τη προστασία αδέσποτων ζώων »
16.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
1.000,00€ απότους Κ.Α 30.6699.0008 με τίτλο «Προμήθειες
λοιπών αναλωσίμων »
17.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
10.000,00€ απότους Κ.Α 10.6142.0003 με τίτλο «Αμοιβήγια
εργασίες για υπολογισμόαντικειμενικών αξιών των ακινήτων
και οικοπέδων του Δήμου »
18.Αποδοχή παραχώρησης (δωρεάν)από την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής μηχανημάτων έργου και
οχημάτων.

Το 25ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών τιμά
την Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος

Τ

Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο ΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

ο 25ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών γιορτάζει την Παγκόσμια
Εβδομάδα Διαστήματος σε
συνεργασία με το Ινστιτούτο Αστρονομίας Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεσκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ακολουθεί το πρόγραμμα:
Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014: Έναρξη
εκδηλώσεων ώρα 10.00 π.μ.

Τις εικαστικές εκθέσεις του Michelangelo
Pistoletto και της Μαίρης Ζυγούρη που λειτουργούσαν στο παλαιό Ελειουργείο και το
Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλόπουλος» επισκέφθηκε τμήμα διδασκόντων και φοιτητών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας. Η έκθεση του Michelangelo
Pistoletto ολοκληρώθηκε στις 5 Οκτωβρίου.
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Ο Δρ. Δημήτριος Παρώνης, μέλος του
ερευνητικού προσωπικού του ΙΑΑΔΕΤ
θα μιλήσει στους μαθητές της Δ΄, Ε΄ και
Στ΄ τάξης με θέμα «Παρατήρηση της Γης
από το Διάστημα». Στην εκδήλωση θα
παρευρεθούν και μαθητές της Ε΄ τάξης
του 2ου Δημ. Σχολείου Αχαρνών.

Προβολή βιντεοκλίπ του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Διαστήματος: «Η Γη από το
Διάστημα, Η χερσόνησος της Αττικής».
Ακολουθεί συζήτηση με τους μαθητές.
Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014: Έναρξη
εκδηλώσεων ώρα 10.00 π.μ.

Ο Δρ. Μανώλης Γεωργούλης, Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην European

εκδήλωση θα παρευρεθούν και μαθητές
της Στ ΄ τάξης του 22ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών.

Space Agency, Ερευνητής στο Κέντρο
Ερευνών Αστρονομίας & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών, θα μιλήσει στους μαθητές της Δ΄,
Ε΄, και Στ΄. Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν και μαθητές της Στ΄ τάξης του
15ου Δημ. Σχολείου Αχαρνών.
Προβολή βιντεοκλίπ του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Διαστήματος: «Διάστημα,
Το μέλλον της ανθρωπότητας». Ακολουθεί συζήτηση με τους μαθητές.
Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014: Έναρξη
εκδηλώσεων ώρα 10.00 π.μ.

Η Δρ. Φιόρη-Αναστασία Μεταλληνού,
υπεύθυνη σε θέματα Διάχυσης Επιστήμης του ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα μιλήσει στους
μαθητές της Β΄, Γ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης με
θέμα « Ήχοι από το Διάστημα». Στην

Προβολή βιντεοκλίπ του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Διαστήματος: Η Γη από το
Διάστημα, Αθήνα, η πόλη της γνώσης.
Ακολουθεί συζήτηση με τους μαθητές.

Επ΄ ευκαιρία της συνεργασίας μας με
τα Σχολεία που θα μας επισκεφθούν, θα
δοθούν πληροφορίες στους εκπαιδευτικούς για τον τρόπο εφοδιασμού δωρεάν
εκπαιδευτικού υλικού για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Διαστήματος (ESA.) Οι
μαθητές των προσκεκλημένων Σχολείων
θα ξεναγηθούν στους διαστημικά διαμορφωμένους χώρους του Σχολείου
μας.
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014:

Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με
την επίσκεψη των τάξεων Γ΄, Ε΄ και Στ΄
στο Αστεροσκοπείο Πεντέλης.
Με εκτίμηση,
Η Διευθύντρια
Αθηνά Πριμικίρη
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Εγκαινιάστηκε το Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν. Ευαγγελίστριας στα Άνω Λιόσια

Το έργο της ενορίας εξήρε ο Μητροπολίτης Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας

Μ

ε τη συμμετοχή πλήθους κόσμου κι εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής, τελέστηκαν το
πρωί της Κυριακής 5 Οκτωβρίου, τα εγκαίνια του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού
της Ευαγγελίστριας. Τον Αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας ο οποίος εξήρε το έργο της ενορίας.
Ο Εφημέριος του Ιερού Ναού πατήρ Κωνσταντίνος
Τόλιας, ευχαρίστησε θερμά όλους όσους συνέβαλαν
σε αυτή την προσπάθεια, τονίζοντας πως η Δημοτική
Αρχή του Δήμου Φυλής, βρίσκεται πάντα κοντά στον
Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας και δεν έχει απαντήσει

ποτέ αρνητικά
στα αιτήματα της
Ενορίας.
Μετά την τελετή
των εγκαινίων ο
παπά Κώστας,
αλλά και οι φιλόξενες κυρίες της
Ενορίες ξενάγησαν τον κόσμο
στις
αίθουσες
κατηχητικού
διδασκαλίας και
καλλιτεχνικών
του Πνευματικού
Κέντρου
και
κέρασαν γλυκίσματα
για
Τα φ ω το γ ρ α φ ι κά σ τ ι γ μ ι ότ υ π α ε ί ν α ι α π ό τ η ν τ ε λ ε τ ή τ ο υ Αγ ι α σ μ ο ύ κ α ι α π ό
τ ο υ ς χ ώ ρ ο υ ς τ ο υ Π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ Κ έ ν τ ρ ο υ πο υ δ ι α θ έ τ ε ι Κ ο ι ν ω ν ι κ ό Π α ν τ ο πω λ ε ί ο ,
τα καλορίζικα.
Α ί θ ο υ σ ε ς δ ι δ α σ κ α λ ί α ς κ α ι κ ο μ π ι ο ύ τ ε ρ κ α ι α ί θ ο υ σ α Αγ ι ο γ ρ α φ ί α ς

Στην τελετή του Αγιασμού έδωσαν το "παρών" ο
Αντιδήμαρχος Φυλής Δημήτρης Καμπόλης, ο οποίος
δέχθηκε προσωπικές ευχαριστίες από τον εφημέριο
για τη συμβολή του στην δημιουργία του Πνευματικού

Κέντρου, ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής
Επιτροπής Δημήτρης Τσίγκος και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Κρητικός, ο οποίος επίσης έχει συμβάλει στην ολοκλήρωση του Πνευματικού Κέντρου.

H Χρυσή Ολυμπιονίκης πάλης
N.Vorobieva στις Αχαρνές

- Συνάντηση με τον δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό

Ο

Δήμαρχος
Αχαρνών,
Γιάννης
Κασσαβός
υποδέχθηκε τη Χρυσή Ολυμπιονίκη της Πάλης
Natalia Vorobieva στο
Δημαρχείο Αχαρνών
την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου. Η Ρωσίδα
αθλήτρια, που βρέθηκε στη χώρα μας για
τις ολιγοήμερες διακοπές της συνοδευόμενη από τον προπονητή και τη συναθλήτριά της Victoria Shulgina,
θέλησε να γνωρίσει από κοντά το Δήμαρχο κ Γιάννη Κασσαβό και τους καταξιωμένους με σημαντικές
διακρίσεις και τίτλους στο χώρο της πάλης συναθλητές της, κκ Στάθη Τοπαλίδη και Γιώργο Σιδηρόπουλο.
Η Χρυσή Ολυμπιονίκης του Λονδίνου 2012 μίλησε
με θερμά λόγια για την πόλη μας που φιλοξένησε
τους Αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, και εξέφρασε τη λύπη της που, λόγω

του φορτωμένου προγράμματός της, δεν θα μπορέσει
να παραβρεθεί στη μεγάλη
γιορτή «ΑΘΗΝΑ 2004 - 10
χρόνια μετά» που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό
Χωριό στις 4 Οκτωβρίου
2014. Ενώ δεν παρέλειψε
να ευχηθεί κάθε επιτυχία
στο έργο της νέας Δημοτικής Αρχής, στον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού & Νέας Γενιάς κ
Στάθη Τοπαλίδη και στον
Πρόεδρο της Επενδυτικής
κ. Γιώργο Σιδηρόπουλο.
«Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε στη πόλη μας τη
Natalia Vorobieva. Μια μεγάλη αθλήτρια, με πολλές
και σημαντικές παγκόσμιες διακρίσεις στο ενεργητικό
της. Πιστεύουμε στη δύναμη του Αθλητισμού και στο
θετικό ρόλο του στη διάπλαση των νέων παιδιών. Ο
Δήμος Αχαρνών στέκεται πάντα στο πλευρό των
νέων αθλητών, ενώ σχεδιάζουμε δράσεις για την
προώθηση του αθλητισμού σε όλες τις ηλικίες»,
δήλωσε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Κασσαβός.

ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ

Κατηγορηματικά αντίθετοι οι Δήμοι Δυτικής Αθήνας:
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Τα ευρωπαϊκά προγράμματα
όπου μπορούν να
ενταχθούν οι δήμοι

Τ

ις δυνατότητες που έχουν οι δήμοι για να
συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα,
αλλά και οδηγίες σχετικά με το θεσμικό
πλαίσιο, την επιχειρησιακή λειτουργία και τη χρηματοδοτική υποστήριξη των διεθνών συνεργασιών
τους, γνωστοποιεί με εγκύκλιό του το υπουργείο
Εσωτερικών.

Τ

ην κατηγορηματική αντίθεση της Αυτοδιοίκησης
της Δυτικής Αττικής στο
κλείσιμο των νοσοκομείων ΨΝΑ
και Δρομοκαΐτειο, εκφράζει με
δήλωσή του ο πρόεδρος του
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας Ανδρέας Μποζίκας,
ενώ προαναγγέλλει την αντίδραση της Αυτοδιοίκησης στη
διάλυση των δομών ψυχικής
υγείας που μεθοδεύεται.
«Όλοι γνώριζαν και γνωρίζουν
τη μεγάλη προσφορά των
Δομών Ψυχικής Υγείας στην κοινωνική μέριμνα, τονίζει ο κ.
Μποζίκας. Δεν νοείται σύγχρονο

και αναπτυγμένο κράτος χωρίς
ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες
ψυχικής υγείας.

Οι δημόσιες δομές ψυχικής
υγείας είναι αναντικατάστατες
για τη θεραπεία, φιλοξενία,
ανθρώπινη μεταχείριση και κοινωνική επανένταξη των συνανθρώπων μας, που νοσούν ψυχικά.
Και όμως, σήμερα δύο υπερσύγχρονα νοσοκομεία με πλήρεις υποδομές τελευταίας τεχνολογίας, κλείνουν, όταν πάσχοντες και ασθενείς «εξορίζονται»
ως πράγματα σε όλο το Λεκανο

πέδιο, όταν το εξειδικευμένο
προσωπικό υψηλού επιπέδου,
απολύεται ή μετατάσσεται,
χωρίς στρατηγική και πρόγραμμα.

Με τον πιο κατηγορηματικό
τρόπο δηλώνω ότι η Αυτοδιοίκηση της Δυτικής Αθήνας, μαζί και
οι κάτοικοι της πόλης που φιλοξενεί τα δυο μεγάλα Ψυχιατρικά
Νοσοκομεία, θα αντισταθούμε
σ΄συτή τη διάλυση των δομών
ψυχικής υγείας που μεθοδεύεται.
Έως εδώ η υποβάθμιση. Φτάνει πια».

Συνάντηση της Περιφερειάρχη Αττικής
με το Προεδρείο της ΠΟΕ-ΟΤΑ

Σ

υνάντηση με το Προεδρείο της ΠΟΕ-ΟΤΑ είχε
την Παρασκευή στα γραφεία της Περιφέρειας, η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου. Η συνάντηση περιστράφηκε γύρω από
το θέμα του επανελέγχου της
μετατροπής των συμβάσεων,
που προωθεί το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθώς
και γύρω από τη διαχείριση των
απορριμμάτων.
Σε ό,τι αφορά στον επανέλεγχο, σχετική ανακοίνωση της
Περιφέρειεας επισημαίνει ότι :οι
δύο πλευρές συνέπεσαν στην
εκτίμησή τους ότι η διαδικασία αυτή οδηγεί στην αποδυνάμωση του Δημοσίου τομέα και όχι στην αναβάθμισή του, καθώς η προσπάθεια και η επιμονή του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης δεν
προσομοιάζει καν με «διοικητική μεταρρύθμιση» αλλά εξυπηρετεί τη μνημονιακή δέσμευση για 6.000
απολύσεις εργαζομένων το 2014.
Αναφορικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα της και στην ανάληψη πρωτοβουλιών ανατροπής της προδιαγεγραμμένης πορείας πλήρους ιδιωτικοποίησής της το ερχόμενο διάστημα. Παράλληλα υπογράμμισαν την ανάγκη ριζικής αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ με την ενεργή συμμετοχή τόσο του 1ου βαθμού Αυτοδιοίκησης
όσο και της ΠΟΕ-ΟΤΑ, προκειμένου να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους.

Πιο συγκεκριμένα, βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τις διεθνείς συνεργασίες των ΟΤΑ συνιστά
το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους
Πολίτες, 2014-2020″, το οποίο, μεταξύ άλλων, χρηματοδοτεί αδελφοποιήσεις και δίκτυα πόλεων και
συνιστά, ιδιαίτερα για εκείνους τους ΟΤΑ που δεν
διαθέτουν ευρείες εταιρικές σχέσεις με αντίστοιχους
οργανισμούς της αλλοδαπής, σημαντικό μέσο για
την ευρωπαϊκή τους δικτύωση.
Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

- να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν την
Ένωση, την ιστορία και την πολυμορφία της,
- να προωθήσει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να
βελτιώσει τις συνθήκες για τη συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά,
σε επίπεδο Ένωσης.

Ειδικοί στόχοι που θα επιδιωχθούν σε διακρατικό
επίπεδο ή με ευρωπαϊκή διάσταση είναι οι εξής:

- ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη
μνήμη, την κοινή ιστορία και τις αξίες καθώς και το
σκοπό της Ένωσης, δηλαδή την προαγωγή της
ειρήνης, των αξιών της και της ευημερίας των λαών
της μέσα από την τόνωση του διαλόγου, του προβληματισμού και της ανάπτυξης δικτύων,

- ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις
δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο, με υποβοήθηση των πολιτών να κατανοήσουν τη διαδικασία χάραξης πολιτικής της
Ένωσης και με την προώθηση ευκαιριών για κοινωνική και διαπολιτισμική δράση και εθελοντισμό
σε επίπεδο Ένωσης.

Επιπλέον, εκτός από το εν λόγω ευρωπαϊκό
πρόγραμμα, οι δήμοι και οι περιφέρειες δύνανται
να αναζητήσουν πόρους και σε άλλα προγράμματα. Τα κυριότερα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα της ΕΕ για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020 είναι τα ακόλουθα:
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Αναπληρωτής Δημάρχου Μαρίνος Σαρλάς
«Πρώτιστος στόχος της Διοίκησης
και δημοτών πρέπει να είναι
η διαφύλαξη του περιουσιακού αγαθού που
λέγεται δίκτυο ύδρευσης»

Σε πρώτη φάση θα συντονίσουμε την υπηρεσία,
ώστε να εξαντλήσουμε τα περιθώρια του υπάρχοντος δικτύου δημοτικού φωτισμού.
Σε δεύτερη φάση θα προχωρήσουμε στη μελέτη
επέκτασής του, ώστε να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες και κυρίως στις απομακρυσμένες συνοικίες,
όπου οι συμπολίτες νιώθουν ανασφαλείς.
Αναφορικά με το δίκτυο ύδρευσης θα προχωρήσουμε, σύντομα, στην ψηφιακή αποτύπωσή του,
ως πρώτο βήμα για τον περιορισμό της απώλειας
ύδατος, που επιβαρύνει το Δήμο κι εν συνεχεία στη
ζωνοποίησή του, ώστε να υπάρχει καλύτερος έλεγχος.
Πρώτιστος στόχος της Διοίκησης και δημοτών
πρέπει να είναι η διαφύλαξη του περιουσιακού αγαθού που λέγεται δίκτυο ύδρευσης, το οποίο κατασκεύασαν με τον ιδρώτα του προσώπου τους οι
γονείς μας.
Κι επειδή η διαχείριση της καθημερινότητας είναι
δουλειά πολλών ανθρώπων κι αφορά και σε
άλλους τομείς δραστηριότητας, οφείλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο,
αλλά και τους δημότες για τις προσπάθειες και τις
υποδείξεις τους», τόνισε ο Μαρίνος Σαρλάς.

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ‘’ΤΙΤΑΝ ΑΕ’’ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ»

«Οι σημαντικότερες εφευρέσεις
των αρχαίων Ελλήνων»

Ο

ι αρχαίοι ‘Έλληνες παρακολουθούσαν περιπετειώδεις μύθους στον κινηματογράφο, είχαν υπηρέτριες – ρομπότ που σέρβιραν κρασί και έβαζαν στην πόρτα τους συναγερμό. Αυτές και άλλες από τις
«σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων», μέρος της κινητής έκθεσης του Μουσείου
Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κ. Κοτσανά, θα φιλοξενήσει το Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλόπουλος» από 9 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014.
Η έκθεση, τα εγκαίνια της οποίας θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου, στις 19.00, διοργανώνεται με τη συνεργασία του Δήμου Ελευσίνας και την υποστήριξη της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, στο πλαίσιο της
ετήσιας έκθεσης-θεσμού που υλοποιεί στην Ελευσίνα προς τιμή του αείμνηστου Λεωνίδα Κανελλόπουλου, επί σειρά ετών Προέδρου της Εταιρίας.
Σκοπός της έκθεσης είναι να αναδείξει τη σχετικά άγνωστη πτυχή της τεχνολογίας των αρχαίων Ελλήνων και να δώσει στους επισκέπτες τη δυνατότητα, μέσω λειτουργικών
ομοιωμάτων όπως ο μηχανισμός των Αντικυθήρων, το σταθερό αυτόματο θέατρο του Ήρωνος, και το υδραυλικό ωρολόγιο του Αρχιμήδη, και σύγχρονων οπτικοακουστικών
μέσων, να ανακαλύψουν τις ομοιότητες της σύγχρονης τεχνολογίας με αυτή της αρχαίας Ελλάδας.
Τα εκθέματα συνοδεύονται από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό ώστε να γίνεται κατανοητή η λειτουργία των μηχανισμών, ενώ κάποια από αυτά είναι διαδραστικά. Η έκθεση είναι ταξινομημένη σε ενότητες και ακολουθεί όλες τις σύγχρονες πρακτικές της Παιδαγωγικής και Μουσειακής Αγωγής.
Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 9 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 και θα υπάρχει η δυνατότητα ξενάγησης για τα σχολεία, κατόπιν συνεννοήσεως με τον Δήμο Ελευσίνας (τηλέφωνο επικοινωνίας 210 55 65 615).

- Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 10:00 - 14:00 και 18:00 - 22:00 εκτός Δευτέρας, 25ης Δεκεμβρίου, απ όγευμα 24ης και 32ης Δεκεμβρίου.
- Πολιτιστικό Κέντρο «Λ. Κανελλόπουλος» Δραγούμη 37, Παραλία Ελευσίνας.

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ
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Ε

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ιλικρινά θα ήθελα να γράφω για θετικά και
ωραία πράγματα, να λέω μπράβο και συγχαρητήρια και στον δήμαρχο και σε οποιονδήποτε άλλον παράγοντα του δήμου και της
περιφέρειας όταν κάνει καλά πράγματα. Δυστυχώς όμως αυτοί που θα ήθελαν επιβραβεύσεις και
μπράβο και συγχαρητήρια, δεν κάνουν ότι πρέπει
να κάνουν για να τα εισπράξουν. Κάνω αυτόν τον
πρόλογο γιατί λόγο ενός περιστατικού που έπεσε
στην αντίληψη μου, με αναγκάζει να γράψω για
άλλη μια φορά επικριτικά για την δημοτική αρχή.
Πριν μερικές μέρες, καθώς έφευγα από το σπίτι
μου στα Νεόκτιστα, σταμάτησα στην κεντρική οδό
του συνοικισμού την Ηρώων Πολυτεχνείου, στο
σημείο που είναι ο σύλλογος της περιοχής, όπου
στο απέναντι γωνιακό σπίτι, ο ένοικος του με την
σύζυγο του, κάτι έφτιαχναν στο πεζοδρόμιο. Τους
πλησίασα και στην ερώτηση μου τι κάνουν μου
απάντησαν ότι φτιάχνουν το πεζοδρόμιο το οποίο
είχαν αφήσει ημιτελές πριν από χρόνια τα συνεργία του δήμου.
Μου είπαν οι άνθρωποι ότι έκαναν αίτηση στον
δήμο για να το φτιάξουν, αλλά ποτέ δεν έγινε κάτι.
Πήγαν δυο φορές στον δήμαρχο για αυτό το πρόβλημα αλλά και πάλι τίποτα.
Στο χαλασμένο πεζοδρόμιο παραπάτησε κάποια
γυναίκα και χτύπησε, αλλά ούτε και μετά αυτού

του ατυχήματος ο
δήμος ενδιαφέρθηκε
να στείλει κάποιο
συνεργείο να το φτιάξει. Η απάντηση του
δήμαρχου για τον λόγο
που δεν φτιάχνει το
πεζοδρόμιο (όπως μου
είπαν οι άνθρωποι)
ήταν ότι ο δήμος δεν
έχει λεφτά.
Απηύδησαν λοιπόν
από την αδιαφορία του
δήμου οι ιδιοκτήτες του
σπιτιού όπου είναι το
κατεστραμμένο
επί
χρόνια πεζοδρόμιο και
πήραν την απόφαση
να το φτιάξουν μόνοι
τους, με δικά τους
έξοδα και προσωπική εργασία! Στην περίπτωση
αυτή λοιπόν, ταιριάζουν χίλια μπράβο στους
δημότες που έφτιαξαν το πεζοδρόμιο μόνοι τους
και χίλιες αποδοκιμασίες για τον δήμο, για την
παντελή αδιαφορία.
Είναι κατάντια και ντορή για την όποια δημόσια
υπηρεσία να απαξιώνει τους πολίτες και να αδιαφορεί για θέματα που υποχρεούται να διεκπεραιώνει άμεσα.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3
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Πώς να γράψω έναν καλό λόγο για τον δήμο,
όταν όχι μόνο για το πεζοδρόμιο που ανέφερε
αδιαφόρησε, αλλά αδιαφορεί συστηματικά για
ολόκληρη την περιοχή Νεοκτίστων; Δε νομίζω να
υπάρχει άλλη περιοχή στην Ελληνική επικράτεια
που ο δήμος που ανήκει να την έχει καταδικάσει
σε εγκατάλειψη όπως είναι ο δήμος Ασπροπύργου που έχει εγκαταλείψει εδω και πολλά χρόνια
την περιοχή Νεοκτίστων…

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΜ & ΗΔ
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

Σ

την επίλυση μιας πολυετούς
εκκρεμότητας, που αφορά διοριστέους του ΑΣΕΠ, οι οποίοι διαγωνίστηκαν μέσω του αξιοκρατικού
συστήματος του Ν. 2190/1994 (νόμος
Πεπονή) και έχουν κριθεί ως επιτυχόντες, προχώρησε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
Συγκεκριμένα, το ΥΔΜΗΔ, στο πλαίσιο
του προγραμματισμού προσλήψεων
για το 2014, λαμβάνοντας υπόψη:

Αιτήματα για επέκταση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και αύξηση
κλινών στην ψυχιατρική κλινική απο τους διοικούντες των νοσοκομείων

Στη συνέχεια ο Υπουργός Αναπληρωτής Υγείας μετέβη στο Γ.Ν. Ελευσίνας
«Θριάσιο» και το Κέντρο Εγκαυμάτων «Λάτσειο» όπου ξεναγήθηκε στους
χώρους των δύο κτιρίων. Στην συζήτηση που ακολούθησε τέθηκαν όλα τα ζητήματα με πρωταρχικό την ενίσχυση –του νοσηλευτικού κυρίως- προσωπικού, την
επέκταση λειτουργίας της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και Μονάδας Αυξημένης
Φροντίδας καθώς και το ενδεχόμενο αύξησης των κλινών στην ψυχιατρική κλινική.
Ο κ. Γρηγοράκος εξέφρασε την ευαρέσκειά του για την προσπάθεια όλου του
προσωπικού, να κρατά σε υψηλά επίπεδα τις παροχές υγείας των νοσοκομείων
της περιοχής.

- τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί
για την κάλυψη των αναγκών της δημόσιας διοίκησης,
- την ενδυνάμωση της δημόσιας διοίκησης με εξειδικευμένο και υψηλού επιπέδου προσωπικό,
- τις δημοσιονομικές δυνατότητες της
χώρας,
ξεκίνησε τη διαδικασία για την πρόσληψη 773 ατόμων από τους συγκεκριμένους επιτυχόντες Πανεπιστημιακής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, μέσω
του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (ΑΣΕΠ).
Η εν λόγω διαδικασία πραγματοποιείται βάσει των αιτημάτων που υπέβαλαν
τα Υπουργεία για έγκριση από την ΠΥΣ

33/2006, όπως ισχύει πάντα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης (ΚΣΜ)
προγραμματισμού προσλήψεων για το
έτος 2014.
Με τη δημοσίευση της σχετικής
(1Δ/2014) προκήρυξης του ΑΣΕΠ, όσοι
περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και φορέων,
οι πίνακες των οποίων έχουν ελεγχθεί
από το ΑΣΕΠ, που δημοσιεύθηκαν σε
ΦΕΚ από 1-1-2009 και μετά και που δεν
έχουν διοριστεί, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για την πλήρωση, με
σειρά προτεραιότητας, 705 θέσεων
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 68
θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
τακτικού προσωπικού και προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, διαφόρων κλάδων –
ειδικοτήτων.

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΕΠΣΔΑ: ΑΓΩΝΕΣ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ (2η ΦΑΣΗ)

Α γ ώ ν ε ς
κυπέλλου για
την 2η φάση
θα γίνουν την
Τετάρτη 8/10
στην Δυτική
Αττική. Αναλυτικά τα ζευγάρια τα γήπεδα
και η ώρα
έναρξης:

Γιώργος
Ρουμελιώτης(16:00):
ΕλευσινιακόςΑκράτητος
Ανω Λιοσίων

Παραλίας Ασπροπύργου: Αίας- ΠΑΟ Κουντούρων Μάνδρας
Γκορυτσάς: Πυρρίχιος Ασπροπύργου-Ειδυλλιακός
Φυλής: Θρασύβουλος-Ατταλος Νέας Περάμου

ΦΙΛΙΚΟ ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΘΗΒΑ

Soccerland: ΝΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΙΘΡΙΔΑΤΗ
Οι ακαδημίες του Soccerland Ελευσίνας του Παντελή Κουμπή και Αργύρη

Τσεβρενίδη σε φιλικούς αγώνες επικράτησε στο γήπεδο Μοσχάτου και

Ρέντη της Αναγέννησης με 1-0 και
του Μιθριδάτης 6-2.

Οι φωτό είναι απο τα δυο μάτς.

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΤΟΝ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟ
Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΔΑΡΑΣ ΝΕΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία
του Μανδραϊκού, για την
ανάδειξη νέας διοίκησης
μετά την παραίτηση του Σπύρου Μαραθωνίτη.
Νέα πρόσωπα στο ΔΣ συμπληρώνουν
τους έμπειρους παράγοντες με ιστορία.
Νέος πρόεδρος αναδείχθηκε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Χρήστος Νοδάρας.
Το υπόλοιπο Δ.Σ. έχει ως εξής:

ΕΣΚΑΝΑ:
ΟΙ ΠΑΙΔΕΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ
ΕΚΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΠΡΩΤΕΑ

THN ΔΕΥΤΕΡΑ 13-6-2014 ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΘΑ
ΜΕΤΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΗΒΑ ΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟ ΑΓΩΝΑ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΙΔΑ
ΘΗΒΩΝ. ΩΡΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 16.45. ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
17..00. ΤΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΟ
ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ , ΜΕ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
18.30. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ
ΝΑ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΝ
ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΩΡΑ.
ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΣΤΗ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΙΩΝΙΟ

Αντιπρόεδρος: Δημοσθένης Πέππας
Γεν. Αρχηγός: Γιάννης Τσαντήλας
Β’ Γεν. Αρχηγός: Γιώργος Τσάκαλος
Γ. Γραμματέας: Νίκος Βλάχος
Αναπλ. Γ. Γραμματέας: Δημήτρης Τσοτσοβιέννας
Ταμίας: Βαγγέλης Λιάσκος
Δημ. Σχέσεις: Δημήτρης Χριστοβασίλης
Διευθ. Σύμβουλος: Μελέτης Παπανικολάου
Έφορος Ποδοσφ. Τμήματος: Θανάσης
Αλεξάνδρου
Δ/ντής Ποδοσφ. Τμήματος: Δημήτρης
Ρήγος

Υπεύθυνοι ακαδημιών οι: Δημήτρης
Ρήγος, Βασίλης Κώνστας, Παναγιώτης
Κωνσταντώνης.
Αν. Μέλη: Γιάννης Γρίβας, Αρης Ρουμελιώτης, Αναστάσιος Μαρούγκας.

Συνεχίζεται σήμερα το πρωτάθλημα Παίδω και Εφήβων της ΕΣΚΑΝΑ. Αναλυτικά:
ΚΛ. ΒΟΥΛΑΣ 21.30 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Ε Α Σέλληνας Κατσιμάρδος -Μιχελακάκης Δημητρακοπούλου
ΚΛ. ΒΑΡΙΚΑΣ 20.15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ Π Α Φάκωνας Φραγκιαδάκης -Πολίτης Γ Σαμούρης
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Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΟΝ ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

Μετά τις αρχαιρεσίες
που έγιναν στο ΔΑΣ
Ζεφυρίου το Δ.Σ πήρε
την παρακάτω σύνθεση:
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Β Α Μ Β Α Κ Α Ρ Η Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΛΙΔΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΤΑΜΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΙΠΑ ΝΤΟΙΝΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΛΑΠΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΕΝΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΛΕΧΟΥ
ΡΑΝΙΑ -ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΟΡΗΓΕΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΤΣΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣΚΛΑΠΑΚΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ -ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ -ΤΣΟΥΝΗΣ
ΝΤΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ- ΛΕΧΟΥ ΤΣΟΥΝΗΣ -ΚΛΑΠΑΚΗ
ΠΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ -ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ - ΤΣΟΥΝΗΣ
ΒΟΛΕΥ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ
ΡΥΘΜΙΚΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΛΑΠΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΛΕΧΟΥ
***ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΘΕΣ ΜΕ

Football League: ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ

Ανακοινώθηκε απο την γραμματεία της Football League το αγωνιστικό πρόγραμμα της πρεμιέρας.
Συγκεκριμένα:
Α'ΟΜΙΛΟΣ
Παρασκευή, 10/10
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣΦΩΣΤΗΡΑΣ(19:00)

Κυριακή, 12/10
ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧ.
- ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΑΛΙΜΟΣ ΤΡΑΧΩΝΕΣΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ - ΑΕΚ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ -ΧΑΝΙΑ
ΒΌΜΙΛΟΣ
Παρασκευή 10/10
ΛΑΜΙΑ
- ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤ.(17:00)
Κυριακή, 12/10
ΕΘΝ. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ

-

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
AN. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. ΟΛΥΜΠ. Β. ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Δευτέρα, 13/10
ΑΕΛ ΑΕΛ
ΑΠΟΛΛΩΝ 1926

ΑΠΟΛΛΩΝ

***Ο ΟΤΕ ΤV έκανε γνωστό ποιες
αναμετρήσεις της πρεμιέρας θα
καλυφθούν τηλεοπτικά.
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου
Λαμία - Αγροτικός Αστέρας 17:00
OTE Sport 4
Απόλλων Σμύρνης - Φωστήρας
19:00 OTE Sport 4
Κυριακή 12 Οκτωβρίου
Πιερικός - Ηρακλής 16:00 OTE
Sport 4
Παναιγιάλειος - ΑΕΚ 18:00 OTE
Sport 4
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου
ΑΕΛ - Απόλλων 1926 OTE TV

ΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΟΝΕΙΣ
ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑ ΤΟΝ
ΠΑΜΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ !!!!! ΣΤΗΝ
ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣ ΘΑ
ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ 2 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΕΙΣ
ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ !!!!!!! ΣΑΣ ΘΕΛΟΥΜΕ
ΟΛΟΥΣ ΚΟΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙ
ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΨΗΛΑ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ 6972119082 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
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Με το «καλημέρα» στη νέα περίοδο

Τετάρτη ξεκινά η συζήτηση για παροχή
ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση

Στο γραφείο του προέδρου της Βουλής, Ευάγγελου
Μεϊμαράκη, κατατέθηκε το πρωί της Δευτέρας η πρόταση του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, για την
παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.
Η συζήτηση θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα της
Τετάρτης και η ψηφοφορία θα γίνει τα μεσάνυχτα της
Παρασκευής.
Τη σχετική ανακοίνωση για το αίτημα παροχής
ψήφου εμπιστοσύνης έκανε ο ίδιος ο πρόεδρος του
Σώματος κατά την έναρξη των εργασιών της Ολομέλειας.

ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΑΔΑ
Ο κ. Μεϊμαράκης διάβασε τη σύντομη επιστολή του
πρωθυπουργού, η οποία έχει ως εξής:
«Αγαπητέ Πρόεδρε,
Καταθέτω πρόταση εμπιστοσύνης της κυβέρνησης, σύμφωνα με τα άρθρα 84 παρ. 1 του Συντάγματος και 141 παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλής».
Ο κ. Μεϊμαράκης ενημέρωσε ότι την Τρίτη συνέρχεται η Ολομέλεια για την εκλογή γραμματέων και
κοσμητόρων και έλυσε τη συνεδρίαση.
Η συζήτηση για την πρόταση εμπιστοσύνης ή
δυσπιστίας αρχίζει δύο ημέρες μετά από την υποβολή της πρότασης και δεν μπορεί να παραταθεί πέρα
από τρεις ημέρες από την έναρξή της.
Η ψηφοφορία για την πρόταση εμπιστοσύνης ή
δυσπιστίας διεξάγεται αμέσως μόλις τελειώσει η
συζήτηση.

ΑΧΕΠΑ
Σε σοβαρή κατάσταση 3 τραυματίες
του πολύνεκρου τροχαίου στη Βέροια

Ήρεμο βράδυ πέρασαν στην Παιδοχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου Γ. Γεννηματάς της Θεσσαλονίκης τα
δύο μικρά παιδιά, ηλικίας 4 ετών και 16 μηνών, που
τραυματίστηκαν στο χθεσινό, πολύνεκρο τροχαίο στην
Εγνατία Οδό (στο ύψος του κόμβου Βέροιας), ενώ διέφυγε τον κίνδυνο μια 25χρονη Βουλγάρα, που διακομίστηκε στο ΑΧΕΠΑ, μαζί με άλλα έξι άτομα.
Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διοικητής του ΑΧΕΠΑ
Παναγιώτης Παντελιάδης, από τα επτά θύματα του χθεσινού δυστυχήματος που διακομίστηκαν στο ΑΧΕΠΑ, οι
δύο ήταν νεκροί όταν έφτασαν στο νοσοκομείο, ενώ ένας
60χρονος κατέληξε στο χειρουργείο.
Όσον αφορά τους υπ όλοιπους τραυματίες, μία
18χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε σοβαρή αλλά
σταθερή κατάσταση, ενώ σε σοβαρή αλλά ελεγχόμενη
κατάσταση νοσηλεύονται ένας 64χρονος κι ένας 22χρονος.
Για τα δύο παιδάκια που νοσηλεύονται στο Γ. Γεννηματάς, ο διοικητής του νοσοκομείου Παύλος Παπαδόπουλος δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι μετά τη διακομιδή
τους υποβλήθηκαν σε όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις
και εισήχθησαν στην Παιδοχειρουργική Κλινική, όπου
πέρασαν ένα ήρεμο βράδυ μαζί με την γιαγιά τους, ενώ
νεώτερα για την κατάσταση της υγείας τους θα υπάρχουν τις προσεχείς ώρες, μετά την επίσκεψη των γιατρών.

ΚΕΡΚΥΡΑ

Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε
παράτυπους μετανάστες

Σπείρα, που διακινούσε παράτυπους μετανάστες,
μέσω του αεροδρομίου της Κέρκυρας και άλλων αεροδρομίων της χώρας, σε ευρωπαϊκούς προορισμούς,
εξάρθρωσε το Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Κέρκυρας.
Ως διακινητές της σπείρας φαίνεται να είναι δύο υπήκοοι Ρουμανίας, ηλικίας 25 και 21 ετών, σε βάρος των
οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για συστηματική διακίνηση και διευκόλυνση της παράνομης εξόδου από τη
χώρα παράτυπων μεταναστών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και μια 24χρονη αλλοδαπή, ομοεθνής τους, η
οποία και αναζητείται για να συλληφθεί.
Οι δύο δράστες, προσπάθησαν να προωθήσουν μια
22χρονη αλλοδαπή με τον 3χρονο γιο της, από την Κέρκυρα, στη Δανία, έναντι 6.000 ευρώ.
Όλα ξεκίνησαν, όταν εντοπίστηκε ο 25χρονος Ρουμάνος, ο οποίος υποδυόταν τον σύζυγο της 22χρονης Ιρα

Η διοικήτρια του ΕΚΕΠΥ στη Βόρεια Ελλάδα Τζίνα
Λεπτοκαρύδου, που επισκέφτηκε το πρωί τα δυο παιδιά, δήλωσε ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή.
Προθεσμία πήρε ο Ρουμάνος οδηγός
της νταλίκας που έσπειρε τον θάνατο

Προθεσμία πήραν από τον ανακριτή Βέροιας, στον
οποίο παραπέμφθηκαν να απολογηθούν, οι δύο συλληφθέντες για τη «φονική» καραμπόλα στην Εγνατία Οδό.
Ο 39χρονος Ρουμάνος οδηγός της μοιραίας νταλίκας
πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη, ενώ ο
42χρονος υπεύθυνος της αναδόχου εταιρείας εκτέλεσης
εργασιών θα κληθεί να λογοδοτήσει αύριο, Τρίτη, στον
ανακριτή. Έως τις απολογίες τους παραμένουν κρατούμενοι.Νωρίτερα, οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα Βέροιας, η οποία απήγγειλε τις σε βάρος τους
κατηγορίες και τους παρέπεμψε στον ανακριτή.
κινής, ενώ από την εξέλιξη της έρευνας διαπιστώθηκε
ότι ενεργούσε κατ΄ εντολή του 21χρονου ομοεθνή του, ο
οποίος εντοπίστηκε στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα Αττικής, ύστερα από άμεση κινητοποίηση αστυνομικών του τοπικού Τμήματος Ασφαλείας.
Από την περαιτέρω αξιοποίηση των στοιχείων της
αστυνομικής έρευνας διαπιστώθηκε ότι, οι δύο διακινητές
με τη συνδρομή της 24χρονης, συζύγου του 25χρονου
Ρουμάνου, η οποία αναζητείται, είχαν κατ΄ επανάληψη
διακινήσει στο Βέλγιο, από τα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης, των Χανίων, της Κω και του Βόλου, ανήλικα παιδία τα οποία εμφάνιζαν ως δικά τους.
Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί η δράση της σπείρας
σε άλλες έξι περιπτώσεις διακίνησης μη νόμιμων μεταναστών και κυρίως ανήλικων παιδιών, το τελευταίο τετράμηνο, από τα προαναφερόμενα αεροδρόμια, κατά τις
οποίες ελάμβαναν ως αντίτιμο το χρηματικό ποσό των
3.000 ευρώ για κάθε περίπτωση.
Οι δύο Ρουμάνοι διακινητές θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κερκύρας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και της τρίτης δράστιδας.
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Συνελήφθησαν ανήλικοι «κυνηγοί»
μετάλλων στην Καλαμάτα

Σαν ..."κύριοι", μέρα - μεσημέρι, τρεις νεαροί τσιγγάνοι
«κυνηγοί» μετάλλων μπήκαν στο προαύλιο καταστήματος σε χωριό του Δήμου Καλαμάτας, άρπαξαν ό,τι μεταλλικό βρήκαν μπροστά τους και το φόρτωσαν στο φορτηγό, που είχαν μαζί τους.
Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος αντιλήφθηκε την κλοπή,
όταν οι δράστες απομακρύνονταν με το φορτηγό τους,
αλλά συγκράτησε τον αριθμό κυκλοφορίας και ενημέρωσε
την αστυνομία, άνδρες της οποίας εντόπισαν το όχημα, το
εγκλώβισαν και συνέλαβαν τους δράστες, ηλικίας 16, 17
και 18 χρόνων.
Οι τρεις συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καλαμάτας, κατηγορούμενοι για
κλοπή, ενώ το φορτηγό κατασχέθηκε.

Αυτοσχέδιο αποξηραντήριο κάνναβης
εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη

Ένα αυτοσχέδιο αποξηραντήριο κάνναβης εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια περιπολίας από αστυνομικούς,
σε αγροτική περιοχή του χωριού Βασιλούδι της Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, σε δυσπρόσιτο χώρο με πυκνή βλάστηση, βρέθηκε αυτοσχέδιο αποξηραντήριο, με ανεστραμμένους κλώνους κάνναβης με φούντα, σε προχωρημένο στάδιο αποξήρανσης.
Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:
- Είκοσι οκτώ δενδρύλλια κάνναβης.
- Κλώνοι κάνναβης σε φούντα σε προχωρημένο στάδιο αποξήρανσης.
- Δύο μπιτόνια, τα οποία χρησιμοποιούνταν για το
πότισμα των δενδρυλλίων.
- Διάφορα υλικά από τα οποία απαρτίζονταν το αποξηραντήριο (πλαστικά καλύμματα, χαρτόνια και σύρματα).
Παράλληλα, μετά από συστηματικούς ελέγχους συνελήφθησαν τρία άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δικογραφίες για παράβαση του Νόμου περί
Εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.Οι συλληφθέντες
θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδ Θεσσαλονίκης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο παπα-Τσάκαλος ευχαριστεί
την εταιρεία Θεόδωρος Σκαμάγκος
και τη σύζυγό του Κωνσταντίνα,
την εταιρεία ΜΕΤΡΟ,
που συνεχώς παρέχουν δωρεάν
τρόφιμα, τα οποία διανέμονται κάθε
μήνα στους έχοντες ανάγκη, καθώς
και τον κ. Λούστα Νικόλαο από το
εργοστάσιο ΜΕΓΑ ΓΥΡΟΣ, που
προσφέρει κρέατα, τα οποία
μοιράζονται σε ευπαθείς οικογένειες.

ΓΑΜΟΣ

O Χαρουπάκης Μιχαήλ του Μανούσου και της
Ελπίδας, το γένος Σαρήκα, που γεννήθηκε στον
Πειραιά και κατοικεί στον Ασπρόπυργο,
και η Αγγελοπούλου Ειρήνη-Σοφία,
της Αικατερίνης, το γένος Αγγελοπούλου,
που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στον
Ασπρόπυργο, πρόκειται να έλθουν σε γάμο που
θα τελεστεί στο Δημαρχείο Ασπροπύργου.
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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

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

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

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ
MSc. Πανεπιστημίου Αθηνών

•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
•ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
•ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
Φυλής 3, 3ος όροφος
(έναντι Ταχυδρομείου) - Ασπρόπυργος
Τηλ./fax: 210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com
22.5.14
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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
Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

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
Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)
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 .
Τηλέφωνο-Φαξ:
2105575911(έπειτα απο τηλεφωνική συννενόηση)
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει τη
φύλαξη παιδιών στην περιοχή της
Ελευσίνας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμένων καθώς και τις οικιακές
εργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)
42χρονος με εμπειρία και
δίπλωμα στον χειρισμό κλαρκ
αναζητά εργασία ως χειριστής
κλαρκ ή εργάτης σε επιχείρηση
της Δυτικής Αττικής. Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6989293441
(4.4.14)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Αλ.
Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα210-5572695,
6932215870
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 2105573042. Fax: 210-5576988
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Σαλαμίνος 40,
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνα: 2105571472, 210-5570337. Fax:
210-5575184. Κινητά:
6979221888, 6979221885.

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6986734365
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Πωλείται ξυλουργικό
μηχάνημα (πλάτη σβρούρα,
ξεχοντριστήρας, δίσκος,
τρυπάνι) σε λογική τιμή.
Πληροφορίες
στο 210 5548930 ή στο
6972203340

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
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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

ΘΡΙΑΣΙΟ-15

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

ΑΛΦΑ- ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ

Εταιρεία μελετών και κατασκευών

Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις για την
εξοικονόμηση ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε ενερενεργειακά.
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίαςταρατσών.
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερθερμότητας.
Εγκατάσταση συστήματος γεωθερμίας.
Τοποθέτηση λαμπτήρων Led.
Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν.
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρεάν.
Τώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμο
(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις
κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου.
Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση σε ετήσια βάση μπορεί να
φτάση και να ξεπεράση το 70%.

Για περισσότερες πληροφορίες σας περιμένουμε στο γραφείο μας,
Φυλής 8Α Ασπρόπυργος. Τηλέφωνο 210-5573042 κ. Μαλιά Άννα.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
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Ιστορικά τα επίπεδα της μακροχρόνιας ανεργίας

Η

ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμούς υψηλότερους σε σχέση με τα περισσότερα κράτη- μέλη μέχρι
το 2007, αλλά από τότε εισήλθε σε βαθειά ύφεση.
Παράλληλα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μειώθηκε, παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα σε σχέση με την προ κρίσης εποχή και
έχει φτάσει στα επίπεδα του 2000.
Αυτά αναφέρονται μεταξύ άλλων στην τριμηνιαία έκθεση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση της απασχόλησης
στην ΕΕ που δόθηκε εχθές στη δημοσιότητα.

Οικονομικό σοκ για τα νοικοκυριά

Σύμφωνα με την έκθεση, στην Ελλάδα οι επιπτώσεις από το
οικονομικό σοκ στο εισόδημα των νοικοκυριών ήταν σημαντικές.
Μεταξύ του 2004 και του 2007 το εισόδημα των νοικοκυριών
αυξήθηκε με ρυθμούς ψηλότερους από αυτούς της οικονομίας,
ενώ στη συνέχεια οι κοινωνικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν σημαντικά από το 2010. Η Κομισιόν αναφέρει ακόμη ότι τα εισοδήματα των ασθενέστερων ομάδων είναι αυτά που υπέστησαν τις
μεγαλύτερες απώλειες.
Αναλυτικότερα, το πραγματικό εισόδημα στα χαμηλότερα
στρώματα είναι μειωμένο κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες σε

σχέση με το 2003, ενώ στα άλλα στρώματα του πληθυσμού
οι μειώσεις είναι της τάξης των 20 ποσοστιαίων μονάδων.
Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι αυξήθηκαν οι ανισότητες σε
σχέση με το 2010.
Το πρώτο τρίμηνο του 2014 οι εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση εργάστηκαν περισσότερο στην Ελλάδα με 41,9
ώρες/εβδομάδα και ακολουθούν οι Πορτογάλοι με 41,6 ώρες οι
Αυστριακοί με 41,5 ώρες, οι Γερμανοί 41,4 και οι Βρετανοί με
41,3 ώρες.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, η κατάσταση της απασχόλησης
φαίνεται πως έχει σταθεροποιηθεί στην Ελλάδα, ωστόσο η
μακροχρόνια ανεργία έχει φτάσει σε υψηλά ιστορικά επίπεδα
στη χώρα, καθώς και στην Ισπανία, με την Επιτροπή να σημειώνει ότι είναι ανησυχητικό που αυτά δεν μειώνονται.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι η ανεργία των νέων κυμάνθηκε
από το 10% ή και λιγότερο σε κράτη-μέλη που επηρεάστηκαν με
περιορισμένο τρόπο από την επιδείνωση της αγοράς εργασίας,
όπως στην Αυστρία και τη Γερμανία, και σε πάνω από το 50%
του οικονομικού ενεργά πληθυσμού μεταξύ των νέων σε χώρες
όπως η Ελλάδα και η Ισπανία, όπου η ανεργία των νέων είναι
τρεις φορές υψηλότερη σε σχέση με το 2008.

Η βελτίωση στην παραγωγικότητα της εργασίας σημείωσε
επιβράδυνση στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2014, ως αποτέλεσμα της μειωμένης ανάπτυξης, τονίζει η Επιτροπή. Ωστόσο,
παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών της
Ευρωζώνης, με την Ελλάδα και την Κύπρο να εμφανίζουν μεγάλες συρρικνώσεις, ενώ στην Εσθονία παρατηρείται σημαντική
αύξηση.
Σε ετήσια βάση, το δεύτερο τρίμηνο του 2014 η απασχόληση
μειώθηκε κατά 1,4% στην Κύπρο, κατά 1,2% στην Εσθονία,
0,9% στην Ιταλία, 0,7% στη Φινλανδία και 0,5% στην Ελλάδα,
εκτιμά η Επιτροπή, η οποία τονίζει ότι παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις το ποσοστό απασχόλησης παραμένει σε χαμηλότερα
από τα επίπεδα του 2008 στα τρία τέταρτα των χωρών της ΕΕ.
Εξάλλου, η Ισπανία, η Κύπρος και η Ελλάδα επλήγησαν
αισθητά με μειώσεις που έφτασαν το 9,8%, το 10,3% και το 14%,
αντίστοιχα, μεταξύ του 2008 και του πρώτου τριμήνου του 2014.
Την ίδια περίοδο η απασχόληση αυξήθηκε σημαντικά στη Γερμανία 2,0%, στην Ουγγαρία 3% και στη Μάλτα 6%.
Παρατηρείται μια διαφορά 27 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ
του υψηλότερου ποσοστού απασχόλησης (Σουηδία με 79,8%)
και του χαμηλότερου (Ελλάδα με 53,1%).
Η μακροχρόνια ανεργία φαίνεται πως σταθεροποιείται στην
πλειονότητα των χωρών της ΕΕ, ωστόσο εξακολούθησε να
αυξάνεται σε χώρες που ήταν υψηλή, όπως στην Ελλάδα, την
Ισπανία, την Ιταλία και την Κύπρο.
Σε ετήσια βάση, το πρώτο τρίμηνο του 2014 η Κύπρος εμφάνισε την υψηλότερη αύξηση με 2%, ενώ η μακροχρόνια ανεργία
παραμένει σε υψηλά ιστορικά επίπεδα στην Ελλάδα, στο 19,6%
και αύξηση 1,9% σε ετήσια βάση, υπογραμμίζει η Επιτροπή.
Στην Ελλάδα, η παραγωγικότητα βελτιώθηκε το πρώτο τρίμηνο κατά 0,2%, μετά από μια μείωση 0,6% το προηγούμενο
τρίμηνο.
Μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης, η Ελλάδα με -4,8% και
η Κύπρος με -5,1% συνέχισαν να εμφανίζουν μεγάλες μειώσεις
στις συνολικές αποδοχές ανά εργαζόμενο το δεύτερο τρίμηνο το
2014. Τέλος, το δεύτερο τρίμηνο του 2014 το μοναδιαίο κόστος
εργασίας συνέχισε να μειώνεται με υψηλούς ρυθμούς στην
Ελλάδα με -5% και στην Κύπρο με -4,3%, τονίζει η Επιτροπή.

