
Την τακτοποίηση 
ληξιπρόθεσμων οφειλών 
των δημοτών 
Συζητά σήμερα

το Δ.Σ. Αχαρνών 

Αυθαίρετοι
οι υπολογισμοί, 

όσοι κάνουν αίτηση
θα βρουν θέση,

ξεκαθαρίζει 
ο Αρ. Ντινόπουλος
Για 62.000 παιδιά φτάνουν

τα κονδύλια για τους παιδικούς
σταθμούς, λέει η ΚΕΔΕ

Την ανησυχία του
για την ανεξέλεγκτη διάθεση

απορριμμάτων και τη νέα 
καταδίκη της χώρας

• Εκφράζει ο Συνήγορος του Πολίτη 
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ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

O Χαράλαμπος
Αβδρεαδάκης που θα

φορέσει τη φανέλα 
του Πανελευσινιακού 

ΣΤΙΣ 18/8 ΞΕΚΙΝΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Ο
ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ 

Τοπικά προϊόνταΤοπικά προϊόντα
και παράδοση και παράδοση 

στην πολυεκδήλωση
«Μεγάρων Γη»

Ξεκινούν τη 
λειτουργία τους οι

Φορολογικές 
Περιφέρειες 

- Θα ελέγχουν αν οι ΔΟΥ
πιάνουν τους στόχους

ΣΤΑ ‘’ΔΙΧΤΥΑ’’ ΤΗΣ 
ΕΛ.ΑΣ. ΤΡΙΑ ΑΤΟΜΑ

Για κλοπές και εξαπάτηση
ηλικιωμένων σε Αχαρνές 

και Άνω Λιόσια 
Σελ:  3

ΤΤΑΑ  3399ΑΑ  ΑΑΙΙΣΣΧΧΥΥΛΛΕΕΙΙΑΑ  
Η κορυφαία
γιορτή του 
πολιτισμού

στην Ελευσίνα 
με ανανεωμένο

πρόγραμμα
Σελ: 5

Σελ: 3

Σελ: 5

ΘΑ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Εντοπισμός 
πολιτών σε 
κατάσταση
ακραίας 
φτώχειας, 
από τους δήμους

Διαστάσεις επιδημίας 
τείνουν να λάβουν οι επιθέσεις

εναντίον λεωφορείων 
Επικίνδυνα δρομολόγια 
σε συνοικίες της Ζοφριάς 

και του Μενιδίου Σελ:  3

Σελ:  6

Σελ: 3

Σελ: 10

Σελ: 7

Σελ: 2
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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, Ντίνος Ρούσσης, 
Χρήστος Ρούσσος

Αθλητικά:
Ανέστης Τσακίρογλου

Διεύθυνση:
Πατριάρχου Γρηγορίου 4 

19300 Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ: 210 5571855 Fax: 210 5576740

Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€
Διεύθυνση τυπογραφείου: 

θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4,

19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. 

Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις από-

ψεις της εφημερίδας

Ελευσίνα
Νατσιοπούλου

Μάρθα Κ.
Κουγιουμτζόγλου 1,
Πλατεία Εθνικής 

Αντιστάσεως, 
Τηλέφωνο:

2105561131
Ασπρόπυργος

Καμπόλης Γεώργιος 
Ειρήνης 30, 

Εφημερία:  08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105574683

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Κατζιλιεράκη Βασ.

Τσακάλωφ 11 &
Μαστραχά 2,  
Τηλέφωνο:
2102471660

Αχαρνές

Κουτσουμάνη Τούλα
Φιλαδελφείας 203,
Εφημερία: 08:00 -

20:00
Τηλέφωνο:
2102385253

ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Λεωφ Πάρνηθος 170,

Εφημερία:  08:00 -
14:00 & 17:00 - 08:00

(Επομένης)
Τηλέφωνο: 2102406400

Μάνδρα
Μαρτζέλης Χρήστος 

Νικ. Ρόκκα 56   
Τηλέφωνο   

210 5555550

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τρίτη 29 Ιουλίου 2014

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ:Αίθριος
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 23 έως 34 
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Τίμος, Χρυσοβαλάντης Τίμος, Χρυσοβαλάντης 

ΘΑ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Εντοπισμός πολιτών, σε 
κατάσταση ακραίας φτώχειας, 
από τους δήμους

Στους Δήμους ανέθεσε το υπουργείο Εργασίας, να
εντοπίσει τους πολίτες που βρίσκονται σε κατά-
σταση ακραίας φτώχειας, προκειμένου να τους

χορηγηθεί το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
Οι δήμοι που θα επιλεγούν για την πιλοτική εφαρμογή

του επιδόματος από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα,
θα ενεργοποιήσουν τις υπηρεσίες στήριξης ειδικών κοι-
νωνικών ομάδων (πχ άστεγων).

Το υπουργείο Εργασίας κατέληξε σε αυτή την επιλογή,
μιας και διαπιστώθηκε ότι θα προκύψουν αρκετοί δικαι-
ούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι οποίοι
λόγω συνθηκών ακραίας φτώχειας και χαμηλού μορφω-
τικού επιπέδου, δεν θα μπορούν να προσέλθουν οι ίδιοι,
για παράδειγμα στα ΚΕΠ της περιοχής τους και να υπο-
βάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις.

Το τελικό σχέδιο του υπουργείου Εργασίας, περιλαμ-
βάνει την επιλογή 13 δήμων, έναν από κάθε περιφέρεια
για την πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου
εισοδήματος.

Η οριστική επιλογή των δήμων που θα συμμετάσχουν
θα πραγματοποιηθεί από την ηγεσία του υπουργείου
Εργασίας, το αργότερο έως το τέλος αυτής της εβδομά-
δας.

Η αρμόδια επιτροπή θα κάνει τις προτάσεις της και, αν
υπάρξουν περιφέρειες στις οποίες θα έχουν προταθεί
δύο ή και περισσότεροι δήμοι, τότε μόνο η τελική επιλο-
γή θα γίνει με κλήρωση, σύμφωνα με το dikaiologitika.gr.

Tο πραγματικό εισόδημα θα θεωρείται εκείνο που είναι
απαλλαγμένο από τυχόν φορολογικές επιβαρύνσεις ή
εισφορές προς τα ταμεία, ενώ θα δίνεται και μειωμένο
κατά 20% σε σχέση με αυτό που εισπράχθηκε. Αυτό
σημαίνει ότι εάν για παράδειγμα μια οικογένεια είχε εισό-
δημα πέρσι 5.000 ευρώ, από τα οποία τα 1.000 ευρώ

ήταν η φορολό-
γησή της και οι
α σ φ α λ ι σ τ ι κ έ ς
εισφορές που
κατέβαλλε, τότε
το πραγματικό
εισόδημα θα
θεωρείται σε
πρώτη φάση τα
4.000 ευρώ.

Από αυτά θα
υπάρχει μείωση
20%, άρα το
τελικό πραγματι-
κό εισόδημα θα
είναι τα 3.200
ευρώ και με
βάση αυτό θα
υπάγεται στο
ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

Σε κάθε περίπτωση το ύψος του ελάχιστου εγγυημένου
εισοδήματος θα ξεκινάει από τα 200 ευρώ για άγαμους
χωρίς παιδί και θα αυξάνεται κατά 100 ευρώ το μήνα για
έγγαμους, ενώ θα δίνονται και επιπλέον 50 ευρώ για
κάθε παιδί. Αυτό σημαίνει ότι για οικογένειες με δύο ανή-
λικα παιδιά το ύψος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδή-
ματος θα ανέρχεται τα 400 ευρώ το μήνα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου σε πρώτη
φάση, χρήση του συγκεκριμένου επιδόματος θα κάνουν
περίπου 20.000 πολίτες. 

Οι δήμοι που θα επιλεγούν για την πιλοτική εφαρμογή
του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος υπολογίζεται ότι
έχουν συνολικό πληθυσμό που φτάνει έως και τα
300.000 άτομα.

Συνελήφθησαν  από αστυνο-
μικούς της Άμεσης Δράσης
(Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), δύο ΡΟΜΑ,
ένας 22χρονος και μία
24χρονη, οι οποίοι λίγο νωρί-
τερα προσέγγισαν ηλικιωμένη
πεζή και προφασιζόμενοι ότι
ήταν φίλοι του υιού της επιχεί-
ρησαν να την εξαπατήσουν και
να αποσπάσουν χρηματικό
ποσό.

Όπως προέκυψε από την
έρευνα του Τ.Α. Μεταμόρφω-
σης, οι συλληφθέντες προσέγγιζαν ηλικιωμένες γυναί-
κες και υποκρινόμενοι τους φίλους συγγενικών τους
προσώπων, αποσπούσαν χρηματικά ποσά και
κοσμήματα.

Μέχρι στιγμής, έχει εξακριβωθεί ότι με τη μέθοδο
αυτή έχουν εξαπατήσει τρεις γυναίκες στη Μεταμόρ-
φωση, τις Αχαρνές και την Αγία Παρασκευή. 

Οι συλληφθέντες οδηγή-
θηκαν στον Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθη-
νών, ενώ συνεχίζονται οι
έρευνες για τη συμμετοχή
τους και σε άλλες παρό-
μοιες πράξεις.

Συνέλαβαν 20χρονο
για κλοπές στα Άνω

Λιόσια

Παράλληλα, στη σύλληψη ενός 20χρονου προχώρη-
σαν οι αστυνομικοί στα Άνω Λιόσια. Οι αστυνομικοί
εντόπισαν τον 20χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρε-
μούσε ένταλμα σύλληψης...

Ο 20χρονος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ.,
είχε συμμετοχή σε ληστείες και κλοπές και αναζητού-
νταν.

ΣΤΑ ‘’ΔΙΧΤΥΑ’’ ΤΗΣ ΕΛΑΣ ΤΡΙΑ ΑΤΟΜΑ
Για κλοπές και  εξαπάτηση ηλικιωμένων 
σε Αχαρνές και Άνω Λιόσια 
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To υπουργείο Εσωτερικών
διαβεβαιώνει ότι όλοι οι
γονείς που θα κάνουν αίτη-

ση θα βρουν θέση για τα παιδιά
τους στους δημοτικούς σταθμούς,
εφόσον πληρούν τις εισοδηματικές
προϋποθέσεις, αλλά η ΚΕΔΕ προ-
ειδοποιεί ότι χιλιάδες παιδιά θα μεί-
νουν εκτός.

Ο υπεύθυνος κοινωνικής πολιτι-
κής της ΚΕΔΕ δήμαρχος Νεάπο-
λης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, μιλώ-
ντας σε σταθμό, υποστήριξε ότι τα
160.000 εκατ. ευρώ που προβλέ-
πονται για τους δημοτικούς σταθ-
μούς δεν αρκούν, καθώς λόγω της
κρίσης, θα υποβληθούν περίπου
100.000 αιτήσεις.

Κατά την εκτίμησή του, περίπου
37.000 με 40.000 παιδιά θα μείνουν
φέτος εκτός βρεφονηπιακών σταθ-
μών, αφού, κατά τους υπολογι-
σμούς της ΚΕΔΕ, τα κονδύλια που
έχουν προβλεφθεί επαρκούν για τις
ανάγκες μόλις 62.000 παιδιών.

Ο κ. Δανιηλίδης σημείωσε πως
προκειμένου να μην υπάρξει πρό-
βλημα θα πρέπει να αποδεσμευ-
τούν από τώρα παγωμένα και
λιμνάζοντα κονδύλια του ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα πάντως με τον υπουργό
Εσωτερικών, οι υπολογισμοί αυτοί 

είναι αυθαίρετοι και τα χρήματα
που διατίθενται από το ΕΣΠΑ είναι
ικανοποιητικά. δηλώνοντας ότι και
φέτος θα επιδοτηθεί ο ίδιος αριθμός
παιδιών.

Υπενθυμίζεται ότι η  υποβολή των
αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 4 /8.

Διαστάσεις επιδημίας 
τείνουν να λάβουν οι
επιθέσεις εναντίον 

λεωφορείων

Επικίνδυνα 
δρομολόγια σε 

συνοικίες της Ζοφριάς
και του Μενιδίου 

Διαστάσεις επιδημίας έχουν λάβει οι επιθέ-
σεις μικρών  ομάδων  εναντίον λεωφορεί-
ων σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδί-

ου, όπως το Μενίδι, το Ανω Πέραμα, τη Ζοφριά και
τα Ανω Λιόσια.

Εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες κάνουν
λόγο για ένα συχνό φαινόμενο που δεν μπορεί
όμως εύκολα να καταπολέμηθεί. 

Η αστυνομία δεν είναι σε θέση να διαθέτει περι-
πολικά τα οποία θα συνοδεύουν τα λεωφορεία και
άλλος τρόπος αστυνόμευσης δεν υπάρχει. 

«Θύματα» επιθέσεων γίνονται, στην πλειονότητα
των περιπτώσεων, λεωφορεία σε συνοικίες απο-
μονωμένες  από το κεντρικό ιστό του δήμου Αχαρ-
νών, της Φυλής και της παραλιακής.  

Συνηθέστεροι δράστες , όπως έχουν διαπιστώσει
οι  αστυνομικές αρχές και παράγοντες της ΟΣΥ,
είναι είτε ομάδες Ρομά, είτε συμμορίες ανηλίκων
που επιτίθενται με διάφορους τρόπους στα λεω-
φορεία. 

«Εκτός από πέτρες, ή σφαίρες που έχουν δεχτεί
τα οχήματά μας, σε περιοχές όπως είναι η παρα-
λιακή λεωφόρος δεχόμαστε πολύ συχνά επιθέσεις
από ομάδες νεαρών που πετούν νεράτζια στα
οχήματα» περιγράφουν οδηγοί λεωφορείων.  

Μια δύσκολη περίπτωση είναι κι αυτή της γραμ-
μής 805 στον Ασπρόπυργο η οποία έχει - στο
παρελθόν - αναγκαστικά προβεί  στη διακοπή των
δρομολογίων νωρίτερα από τον καθορισμένο χρο-
νικό όριο για λόγους ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες εβδομάδες επίθεση
με πέτρες δέχθηκε βράδυ και ώρα 22.20 αστικό
λεωφορείο  της γραμμής 723 που εκτελούσε το
δρομολόγιο Φυλή - Άνω Λιόσια.

Οπως έγινε γνωστό το περιστατικό συνέβη στη
διασταύρωση των οδών Καραϊσκάκη και Πηνειού
και δράστες ήταν νέοι Ρομά . 

Από την επίθεση προκλήθηκε θραύση του παρ-
μπρίζ και ευτυχώς δεν τραυματίσθηκαν  ο οδηγός
του οχήματος ή κάποιος από τους επιβάτες.

Την τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών των δημοτών 
Συζητά σήμερα το Δ.Σ. Αχαρνών 

Συνεδριάζει σήμερα   Τρίτη
29 Ιουλίου 2014 και ώρα
20:00 το Δημοτικό Συμβού-

λιο Αχαρνών, προκειμένου να εξε-
τάσεις και να λάβει αποφάσεις για
τα   παρακάτω θέματα :

Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Β. ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 29-7-2014
1  Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους
2014.

2 Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης Δήμου Αχαρνών
έτους 2014.

3 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφει-
λών δημοτών μας από διάφορες
αιτίες προερχόμενες και σύμφωνα
με το ν.4257/2014.

4  Έγκριση διενέργειας προμήθειας βενζίνης για τις
ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων
και τρόπος εκτέλεσης της.

5  Έγκριση διενέργειας προμήθειας πετρελαίου θέρ-
μανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου και των
Νομικών του Προσώπων και τρόπος εκτέλεσής της

6 Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών για
την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχα-
νημάτων του Δήμου και τρόπος εκτέλεσής της.

7 Α. Επικύρωση του με αριθμ. πρωτ. 60709/18-07-
2014 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Διενερ-
γούμενων Προμηθειών, για την προμήθεια τροφίμων
για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προ-
σώπων.

Β. Απευθείας ανάθεση μετά από άγονο διαγωνισμό

της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου
και των Νομικών του Προσώπων, για τις ομάδες «A»
(Προμήθεια ειδών παντοπωλείου), «Β» (Προμήθεια
ειδών κρεοπωλείου), «Γ» (Προμήθεια μικρογευμάτων),
«Ε» (Προμήθεια ποτών, αναψυκτικών και ειδών καφε-
κοπτείου), «ΣΤ» (Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών) και
«Ζ» (Προμήθεια ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής
και γαλακτοκομικών ειδών), στον κο Δημήτριο Γαλαίο,
συνολικού ποσού 195.261,72 €, συμπεριλαμβανομέ-
νου Φ.Π.Α.

Παράλληλα, παραθέτουμε σχετική επιστολή από το
Γραφείο Τύπου του δήμου Αχαρνών προς το Δ.Σ. σχε-
τικα με τις  δυσκολίες που εντοπίζονται στη διαχείριση
της καθημερινότητας αλλά και των σημαντικών θεμάτων
για τη συνέχιση λειτουργίας του Δήμου έως την παρά-
δοση στη νέα διοίκηση .

Αυθαίρετοι οι υπολογισμοί, 
όσοι κάνουν αίτηση θα βρουν θέση,
ξεκαθαρίζει ο Αρ. Ντινόπουλος

Για 62.000 παιδιά φτάνουν τα κονδύλια για τους παιδικούς
σταθμούς, λέει η ΚΕΔΕ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΠΟ
4 ΕΩΣ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δυστυχώς το χρονικό διάστημα μετά τις εκλογές τις

25ης Μαίου και έως την παράδοση στη νέα διοίκηση
του Δήμου έχει εξ ορισμού σημαντικές δυσκολίες στη
διαχείριση της καθημερινότητας αλλά και των σημαντι-
κών θεμάτων για τη συνέχιση λειτουργίας του Δήμου.

Γνωρίζετε καλά ότι με τις δικές μας προσπάθειες ως
διοίκηση τα προηγούμενα χρόνια καταφέραμε να αλλά-
ξουμε την οικονομική κατάσταση του Δήμου αποπλη-
ρώνοντας χρέη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Η οικονομική κατάσταση όμως όσο και αν βελτιώθηκε
τα τελευταία χρόνια δεν παύει να είναι εύθραυστη, ειδι-
κά όταν μεσολαβεί τόσο μεγάλο διάστημα έως την
παράδοση της διοίκησης , εξαιτίας του γεγονότος ότι
αρκετές διαδικασίες απαραίτητες για τη λειτουργία του
Δήμου δεν μπορούν να προωθηθούν.

Όμως, σε κάθε περίπτωση και ασχέτως του εκλογι-
κού αποτελέσματος, εμείς έχουμε εντολή και υποχρέω-
ση έναντι των δημοτών να υπηρετήσουμε ως διοίκηση
έως τις 31 Αυγούστου το Δήμο Αχαρνών.

Εκτός όμως από την υποχρέωση προκύπτει και
ευθύνη πλέον για τον καθένα από εμάς. Με το έγγρα-
φο 27161/4-7-20147 το Υπουργείο Εσωτερικών καθι-
στά υποχρεωτική την αναμόρφωση του Προϋπολογι-
σμού. 

Επίσης με τον Ν.4270/2014 ΦΕΚ Α’143/28-6-2014
άρθρο 174 προσδιορίζονται επακριβώς οι Κυρώσεις
στους ΟΤΑ γεγονός που μας οδηγεί ως Δήμο να πρά-
ξουμε τα δέοντα προκειμένου ο Δήμος Αχαρνών να μην
βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να είναι ο πρώτος ή ανά

μεσα στους πρώτους που θα υποστεί τα προβλεπό-
μενα από τον Ν.4270/2014.

Για το λόγο αυτό αλλά και για άλλα σημαντικά θέματα
που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου σας καλώ να
είστε παρόντες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου την Τρίτη 29 Ιουλίου και ώρα 8μ.μ.

Επιπλέον, σας εφιστώ την προσοχή καθώς εξαιτίας
της στάσης ορισμένων συναδέλφων Δημοτικών Συμ-
βούλων που απέχουν αδικαιολογήτως των υποχρεώ-
σεων τους, έχει δημιουργηθεί κλίμα ανασφάλειας στους
εργαζομένους οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την «κινητι-
κότητα» έχουν υποβάλλει πληθώρα αιτημάτων για
μετάταξη σε άλλους ΟΤΑ.

Εμείς που διαφυλάξαμε στο ακέραιο αυτά τα χρόνια
την εργασιακή ειρήνη πρέπει έως τις 31 Αυγούστου να
τη στηρίξουμε ως διοίκηση. 

Η πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου αποστέλλε-
ται με υπογράφοντα τον Δήμαρχο βάσει του ΦΕΚ
661Β/2011, «Πρότυπος Κανονισμός Δημοτικού Συμ-
βουλίου» άρθρο 3§3.

Υ.γ 1: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.
Μπουζιάνης παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις σχετι-
κά με τη σοβαρότητα των θεμάτων και την ανάγκη
σύγκλησης του συμβουλίου αρνήθηκε συστηματικά τις
επιταγές της θέσης με ανούσιες και αστήριχτες αιτιάσεις

Υγ.2: Στη σύγκληση του συμβουλίου έχει συναινέσει
ασχέτως της στάσης τους κατά τη διάρκειά του ο κ.
Γιάννης Κασσαβός κατόπιν προφορικής συνεννόησης
παρουσία αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΣ Δ.Σ. 

Foodlink: 
Ενισχύει τον ιδιόκτητο 
στόλο φορτηγών

Το ποσό των 400.000 ευρώ
επένδυσε η εταιρεία Foodlink του
ομίλου FDL για την αγορά νέων
φορτηγών, ενισχύοντας τον

υπάρχοντα στόλο οχημάτων και βελτιώνοντας τις
παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Η  επέκταση του στόλου, σύμφωνα με την εταιρεία,
αφορά  στην απόκτηση οχημάτων νέας τεχνολογίας
Euro 6 με προδιαγραφές lightweight, πιστοποιημένες
με  CoC(certificate of Conformity), CEMT και TUV cer-
tificate. Με την επένδυση αυτή επιτυγχάνεται αφενός
μείωση του κόστους μεταφορών μέσα από τη δυνατό-
τητα μεταφοράς βαρύτερων φορτίων και αφετέρου μει-
ώνεται το ενεργειακό αποτύπωμα των μεταφορών και
το κόστος κατανάλωσης.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής ανά-
πτυξης του ομίλου εταιριών FDL, με σκοπό την κατά-
κτηση της ηγετικής θέσης στον κλάδο τωνlogistics,
μέσα από ένα ολοκληρωμένο φάσμα αυτοματοποιημέ-
νων υπηρεσιών που καλύπτουν τις σύγχρονες ανά-
γκες της αγοράς και προάγουν την εφαρμογή
τωνgreen logistics στην Ελλάδα.

Σε Ζεφύρι, Άγιο Στέφανο, Κω, 
Μπράλο και Λακωνία 

Άνοιξε νέα πρατήρια η Revoil

Έξι νέα πρατήρια υγρών καυσίμων εντάχθηκαν στο δίκτυο
της Ελληνικής Εταιρείας πετρελαιοειδών Revoil, που συνεχί-
ζει σταθερά την αναπτυξιακή της πορεία.

Το 1ο πρατήριο βρίσκεται στην οδό Παναγίας Γρηγορούσης
127 στο Ζεφύρι του νομού Αττικής και λειτουργεί υπό τη διεύ-
θυνση Τσίγκας Βασίλειος & Σια Ε.Ε.

Το 2ο πρατήριο βρίσκεται στην διεύθυνση Λεωφόρος Μαρα-
θώνος 18 στη περιοχή του Αγίου Στεφάνου στο νομό Αττικής
και λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του κυρίου Σπάρτακου
Παπαδόπουλου.

Το 3ο πρατήριο βρίσκεται στην περιοχή Ζιπάρι στη νήσο
Κω του νομού Δωδεκανήσων και λειτουργεί υπό τη διεύθυνση
του κυρίου Κιάρη Ιωάννη.

Το 4ο πρατήριο βρίσκεται στον Μπράλο του νομού Φθιώτι-
δας και λειτουργεί υπό την επωνυμία της κυρίας Σταμουκώ-
στα Χαρίκλειας.

Το 5ο πρατήριο βρίσκεται στην περιοχή Έξω Νύφι του
νομού Λακωνίας και λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του κυρίου
Μαυροδάκου Γεώργιου.

Το 6ο πρατήριο βρίσκεται στο 2ο χλμ. Σκάλας – Βλαχιώτη
στη Σπάρτη του νομού Λακωνίας και λειτουργεί υπό τη διεύ-
θυνση Κασιδάκος Γρηγόριος & Σια Ο.Ε.

ΕΛΠΕ: Επαλήθευση Απολογισμού 
από την TÜV AUSTRIA HELLAS

?
TÜV AUSTRIA HELLAS
επαλήθευσε τον Απολογι-
σμό Εταιρικής Υπευθυνό-

τητας 2013 του Ομίλου Ελληνικά
Πετρέλαια, που επέλεξαν την
έκδοση G4, της διεθνούς πρωτο-
βουλίας GRI.

Μετά από  μία σειρά επιτόπιων
ελέγχων και επαληθεύσεων σε
όλες τις βασικές εγκαταστάσεις
του Ομίλου των Ελληνικών
Πετρελαίων (ΕΛΠΕ) σε Βόρεια
και Νότια Ελλάδα, η TÜV AUS-
TRIA HELLAS επαλήθευσε τον
απολογισμό Εταιρικής Υπευθυ-
νότητας 2013.

Ο φορέας ανέλαβε την πιστοποίηση των στοιχείων που δημοσιεύονται στο συγκεκριμένο Απολογι-
σμό, διενεργώντας δειγματοληπτικό έλεγχο των σχετικών δεδομένων, καθώς και συναφών διαδικα-
σιών και συστημάτων.

Ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια, η μεγαλύτερη εταιρεία διύλισης στην Ελλάδα και από τους σημαντικό-
τερους ενεργειακούς Ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επέλεξε να υιοθετήσει τη νέα έκδοση G4,
της διεθνούς πρωτοβουλίας GRI για την έκδοση απολογισμών βιώσιμης ανάπτυξης, επιτυγχάνοντας
την ικανοποίηση ων απαιτήσεων της επιλογής comprehensive του GRI-G4 και αποδεικνύοντας έτσι
την πάγια στρατηγική του για έμφαση και ευαισθητοποίηση σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Επιπλέον, ο Απολογισμός καλύπτει τις αρχές και τα κριτήρια του Οικουμενικού Συμφώνου (UN
Global Compact -Advanced Level), καθώς και τις ειδικές απαιτήσεις για τον πετρελαϊκό κλάδο (GRI-
Oil & Gas Sector Supplement).

Η επαλήθευση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 από την TÜV AUSTRIA Hellas
προσδίδει στον όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια  κύρος και αξιοπιστία απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.  
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Aνοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στη
έκθεση προβολής τοπικών προϊόντων και
παραδοσιακών τεχνημάτων με τίτλο

«Μεγάρων Γη» απευθύνει στους ενδιαφερόμε-
νους επαγγελματίες, η Δημοτική Κοινωφελής Επι-
χείρηση (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ).

Η εν λόγω έκθεση που πραγματοποιείται την
περίοδο 4-7 Σεπτεμβρίου, στο άλσος «Θεόγνι-
δος» (Πευκάκια), με την αρωγή του Δήμου Μεγα-
ρέων και σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς,
για έκτη συνεχή χρονιά, προετοιμάζεται να φιλο-
ξενήσει πλέον των 100 εκθετών και μεγάλο πλή-
θος επισκεπτών, κυρίως από την αστική περιοχή
της Αττικής.

Κατά την διάρκεια της έκθεσης έχει προγραμμα-
τισθεί να γίνει σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων 

στους τομείς της μουσικής, λαογραφίας, 

θεάτρου και των εικαστικών.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως εκθέ-

τες, μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία της
ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ (Κυριακουλείο Πολιτιστικό Κέντρο
1ος όροφος) για να συμπληρώσουν την αίτηση
ενδιαφέροντος-συμμετοχής έως την Παρασκευή
22 Αυγούστου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της
της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. και συγκεκριμένα στα τηλέ-
φωνα: 22960/82747 και 22960/89150.

Κ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Εκδοση κυνηγετικών αδειών
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ασπροπύργου, εν όψει της

νέας κυνηγετικής περιόδου, μας ενημέρωσε ότι ανα-
λαμβάνει την έκδοση κυνηγετικών αδειών τόσο στις
περιοχές ευθύνης του Συλλόγου, δηλαδή:

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ασπροπύργου, εν όψει της
νέας κυνηγετικής περιόδου, μας ενημέρωσε ότι ανα

λαμβάνει την έκδοση κυνηγετικών αδειών τόσο στις
περιοχές ευθύνης του Συλλόγου, δηλαδή:

Κορυδαλλός, Αγ. Βαρβάρα, Χαϊδάρι, Δάσος Χαϊδαρί-
ου αλλά και σε οποιονδήποτε δήμο περιοχής ευθύνης
του Δασαρχείου Αιγάλεω, δηλαδή: Ελευσίνα, Μάνδρα,
Μαγούλα, Βίλλια, Ερυθρές, Αγ. Σωτήρα, Οινόη, Ιλιον,
Αγ. Ανάργυροι, Περιστέρι, Πετρούπολη, Αιγάλεω,
Καματερό.

Γιορτή λήξης στη θερινή 
κατασκήνωση που 
φιλοξένησε δεκάδες 
παιδιά από το Θριάσιο Πεδίο 

Στις 24 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η γιορτή για
τη λήξη της θερινής κατασκήνωσης που φιλο-
ξενείτο στο κτίριο των Εργαστηρίων Ειδικής

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης. Πέρα-
σε περίπου ένας μήνας, από τις 30 Ιουνίου που έγινε
η έναρξη, γεμάτος χορό, τραγούδι, μουσική, δημιουρ-
γικά παιχνίδια, αστεία που κράτησαν συντροφιά στα
παιδιά από την Ελευσίνα και την γύρω περιοχή. 

Έτσι ήταν και η γιορτή της λήξης, με χαρούμενα
πρόσωπα και καινούργιες φιλίες μεταξύ των παιδιών
και των εθελοντών της ΕΛΙΞ που είχε την ευθύνη για
την πραγματοποίηση της κατασκήνωσης.

Ένα πρόγραμμα που έγινε με την ενίσχυση των
ΕΛΠΕ και την υποστήριξη του Δήμου στον τομέα της
σίτισης και της μεταφοράς των παιδιών. 

Ο δήμος Ελευσινας ευχαριστεί θερμά όλους τους
εθελοντές της ΕΛΙΞ που βρέθηκαν όλο αυτό το διά-
στημα κοντά στα παιδιά, τους εθελοντές του Συλλό-
γου Θριασίου Πεδίου καθώς και όλους τους επαγγελ-
ματίες της πόλης που βοήθησαν στη σίτισή τους.  

Ξεκινούν τη λειτουργία τους 
οι Φορολογικές Περιφέρειες 
- Θα ελέγχουν αν οι ΔΟΥ πιάνουν τους στόχους

Την 1η Σεπτεμβρίου 2014 ξεκινά η λειτουργία
των φορολογικών περιφερειών Αθήνας, Πει-
ραιά, Θεσσαλονίκης και Πάτρας.

Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση της Γενι-
κής Γραμματέως Δημόσιων Εσόδων Κατερίνας
Σαββαΐδου συστήνονται τέσσερις Φορολογικές
Περιφέρειες, ειδικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες,
επιπέδου Διεύθυνσης, οι οποίες υπάγονται στον
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογι-
κής Διοίκησης.

Αναλυτικότερα, έργο των φορολογικών περιφε-
ρειών είναι:

η εποπτεία των οικείων εφοριών, η κατανομή των επιμέρους επιχειρησιακών σχεδίων και δράσεων
σε αυτές, η παρακολούθηση, η καθοδήγηση και ο έλεγχος για την υλοποίησή τους, η κατανομή των
στόχων, η αξιολόγηση της απόδοσης του έργου τους και

η ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, με σκοπό την περαιτέρω αξιολόγησή
τους.

Ακόμη, οι φορολογικές περιφέρειες θα είναι αρμόδιες για το συντονισμό της λειτουργίας των εφο-
ριών, καθώς και για την υποστήριξη στην υλοποίηση των επιχειρησιακών τους σχεδίων.

Στη βάση αυτή θα υποβάλλουν εκθέσεις, αναφορές και προτάσεις στην ηγεσία της Γενικής Διεύθυν-
σης Φορολογικής Διοίκησης, για θέματα λειτουργίας των ΔΟΥ, κατανομής των πόρων τους ανά την
περιφέρεια, αλλά και για τη διαχείριση, αξιολόγηση και αξιοποίηση του δυναμικού τους.

Οι Φορολογικές Περιφέρειες, ασκούν τις καθ' ύλην αρμοδιότητες τους, στο πλαίσιο της χωρικής τους
αρμοδιότητας, η οποία είναι η κατωτέρω:

Στη Φορολογική Περιφέρεια Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των
Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) των Περιφερειών Αττικής και Στερεός Ελλάδας, με την
επιφύλαξη της υποπαραγράφου β' της παρούσας παραγράφου

Στη Φορολογική Περιφέρεια Πειραιώς, με έδρα τον Πειραιά, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των
Δ.Ο.Υ. της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρει-
ας Αττικής, καθώς και των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

Στη Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, με έδρα την Θεσσαλονίκη, αντιστοιχεί η χωρική αρμο-
διότητα των Δ.Ο.Υ. των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακε-
δονίας και Θεσσαλίας.

Στη Φορολογική Περιφέρεια Πατρών, με έδρα την Πάτρα, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. των
Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Τοπικά προϊόντα και παράδοση Τοπικά προϊόντα και παράδοση 
στην πολυεκδήλωση «Μεγάρων Γη»
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Το Φεστιβάλ που διοργανώνει με συνέπεια
ο δήμος Ελευσίνας επι σχεδόν 4 δεκαετίες
, περιλαμβάνει και φέτος εκδηλώσεις θεα-

τρικές, μουσικές, κινηματογραφικές και εικαστικές,
καθώς στόχος του είναι να αγκαλιάσει και να προ-
βάλλει όλες τις μορφές της τέχνης στις πιο ευγενι-
κές τους μορφές.

Στις 10 Αυγούστου ανοίγουν την αυλαία τους τα
39α Αισχύλεια, που για άλλη μια χρονιά θα
φέρουν τον αέρα της τέχνης και του πολιτισμού
στην πόλη της Ελευσίνας.

Ειδικά φέτος τα Αισχύλεια λαμβάνουν διεθνή
χαρακτήρα με την διοργάνωση της κορυφαίας

έκθεσης του πρωτοπόρου της Arte Povera
Michelangelo Pistoletto, που θα εγκαινιασθεί στις
30 Αυγούστου στο Παλαιό Ελαιουργείο όπου
πραγματοποιείται και το σύνολο των κύριων εκδη-
λώσεων του Φεστιβάλ.

Επίσης, στις 30 Αυγούστου εγκαινιάζεται και η
έκθεση της Μαίρης Ζυγούρη που θα φιλοξενηθεί
στο Πολιτιστικό Κέντρο “Λεωνίδας Κανελλόπου-
λος” επίσης ως τις 5 Οκτωβρίου. 

Την ίδια περίοδο η Ελληνίδα καλλιτέχνης Μαίρη
Ζυγούρη θα οργανώσει δράσεις στη διάρκεια
πομπής από τον Κεραμεικό μέχρι τον αρχαιολογι-
κό χώρο της Ελευσίνας. Αυτές είναι και οι δύο
κορυφαίες εικαστικές εκδηλώσεις του φετινού
φεστιβάλ.

ΤΤΑΑ  3399ΑΑ  ΑΑΙΙΣΣΧΧΥΥΛΛΕΕΙΙΑΑ  
Η κορυφαία γιορτή 
του πολιτισμού 
στην Ελευσίνα

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Βραδιά Πανσελήνου με την Ευανθία

Ρεμπούτσικα
Αρχαιολογικό Χώρος Ελευσίνας
Είσοδος ελεύθερη

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
«ΑΙΑΣ» του Σοφοκλή,  ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ Γ΄

σε σκηνοθεσία Μάρθας Φριντζήλα
ΘΙΑΣΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΔΕΝΤΡΑ - BAUM-

STRASSE
Εισ. 12€ - Φοιτ. 5€

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
«ΠΕΡΣΕΣ» του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία

Νικαίτης Κοντούρη
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

(Κ.Θ.Β.Ε.)
Εισ. 12€ - Φοιτ. 5€

ΣΑΒΒΑΤΟ  30  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Εγκαίνια εικαστικής έκθεσης 
MICHAELANGELO PISTOLETTO
Παλαιό Ελαιουργείο

Εγκαίνια εικαστικής έκθεσης
ΜΑΙΡΗΣ ΖΥΓΟΥΡΗ
Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ελευσίνας
«Λεωνίδας Κανελλόπουλος» 

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
«ΒΑΤΡΑΧΟΙ» του Αριστοφάνη σε σκηνοθε-

σία Γ. Κακλέα
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Εισ. 12€ - Φοιτ. 5€
ΔΕΥΤΕΡΑ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ 
Εισ. 12€ - Φοιτ. 5€

ΤΡΙΤΗ  2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
PROJECT GAIA
Εκδήλωση λόγου του καθηγητή Carl Ruck
«Φίλοι της Ελευσίνας»
Είσοδος ελεύθερη

ΤΕΤΑΡΤΗ  3  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
«ΒΑΚΧΕΣ» του Ευριπίδη
σε σκηνοθεσία Άντζελας Μπρούσκου
Μετάφραση: Γιώργος Χειμωνάς
Εισ. 12€ - Φοιτ. 5€

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΙΜΑΜ ΜΠΑΙΛΝΤΙ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Εισ. 12€ - Φοιτ. 5€

ΣΑΒΒΑΤΟ  6  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
OMIKRON BAND
Συναυλία στο Πάρκο Μαγούλας
Είσοδος ελεύθερη

ΚΥΡΙΑΚΗ  7  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
«ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ» του Ευριπίδη
σε σκηνοθεσία Λυδίας Κονιόρδου
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Εισ. 12€ - Φοιτ. 5€

ΤΡΙΤΗ  9  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ

ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ
ΣΟΦΙΑ ΚΑΜΑΓΙΑΝΝΗ (Πιάνο, καλλιτεχνική

επιμέλεια)
ΑΝΝΗ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ (Φωνή)
Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλόπου-

λος»
Είσοδος ελεύθερη

ΤΕΤΑΡΤΗ  10  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΟΠΕΡΑ ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ
FENGLEI BEIJINGOPERA TROUPE
ΒΡΑΔΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – XICHENG DISTRICT OF

BEIJING
Εισ. 12€ - Φοιτ. 5€

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Παιδικό Θέατρο
«Το μαγικό κλειδί» σε σκηνοθεσία Κάρμεν

Ρουγγέρη
βασισμένο στο παραμύθι της Πηνελόπης

Δέλτα 
«Η καρδιά της βασιλοπούλας»
Είσοδος ελεύθερη

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Μουσική βραδιά
ΗΛΙΑΣ ΛΙΟΥΓΚΟΣ - «Μη σκέφτεσαι Γερμανι-

κά»
Σε τραγούδια Μάνου Χατζηδάκι.
Συνοδεύει στο πιάνο και τραγουδά η

Δέσποινα Στεφανίδου.
Εισ. 12€ - Φοιτ. 5€

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Θεατρική παράσταση "ΑΘΑΝΑΣΙΑ" του

Ελευσίνιου σκηνοθέτη Χρήστου Δήμα.
Εισ. 12€ - Φοιτ. 5€

ΔΕΥΤΕΡΑ 15  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ – ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΟΤΣΙΡΑΣ- ΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
«Λυπήσου αυτούς που δεν ονειρεύονται….»
Εισ. 12€ - Φοιτ. 5€

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Μίλτου Πασχαλίδη-Χρήστου Θηβαίου
Εισ. 12€ - Φοιτ. 5€

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Μουσική παράσταση 
ΑΣΠΑΣΙΑ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
" The Lady and the tramps"
με έντονες jazz και swing επιρροές.

Πλήκτρα- Φωνητικά: Κώστας Σέγγης
Κιθάρα - Φωνητικά: Κίμωνας Πολλάτος
Τρομπέτα- Κρουστά: Πάνος Βλάχος
Μπάσο- Ενορχηστρώσεις: Πόλυς Πελέλης
Τύμπανα: Πέτρος Πελέλης
Εισ. 12€ - Φοιτ. 5€

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Μουσική βραδιά Jazz
Trio M.O.T.He. (Music of The Heart)
Είσοδος ελεύθερη

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Ο ΚΑΛΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΣΒΕΙΚ 
Γιάροσλαβ Χάσεκ

Σε σκηνοθεσία Δημήτρη Θεοδώρου
Θεατρική Σκηνή Ελευσίνας
Είσοδος ελεύθερη

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
30.08 |  05.10
Michelangelo Pistoletto

Εγκαίνια: Σάββατο 30 Αυγούστου 2014 στις
20:30

Παλαιό Eλαιουργείο - Παραλία Eλευσίνας
Ώρα: 18:00 - 23.00
Εισ. 3€

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 30.08 |  05.10
ΜΑΙΡΗ ΖΥΓΟΥΡΗ

Εγκαίνια: Σάββατο 30 Αυγούστου 2014 στις
20:30

Πολιτιστικό Kέντρο Δήμου Ελευσίνας
"Λεωνίδας Kανελλόπουλος"

Είσοδος ελεύθερη

Παλαιό Ελαιουργείο - Παραλία Ελευσί-
νας

Ώρα έναρξης εκδηλώσεων: 20:30
Εισ. 12€ - Φοιτ. 5€

Εισιτήρια προπωλούνται:

Κ.Ε.Δ.Ε., Παγκάλου & Κίμωνος 11,
Δευτ - Πα 08:00-14:00

ΚΕΠ Ελευσίνας 
Δευτ- Πα  14:00-20:00
Σαβ  8:00-14:00
Παλαιό Ελαιουργείο
(κατά τη διάρκεια των Αισχυλείων,

19:00- 22:00)
On line κράτηση εισιτηρίων     Viva.gr 

Κάρτες διαρκείας για όλες τις παραστά-
σεις:

Οικογενειακή (4 άτομα) 100 ευρώ - Ατο-
μική 40 ευρώ - Φοιτητική 30 Ευρώ

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΙΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ

Η Κάρτα κοστίζει 40€ η κανονική, 30€ η
φοιτητική & 100€ η οικογενειακή (4 ατό-
μων) και παρέχει στον κάτοχο της δικαί-
ωμα πρόσβασης στο σύνολο των φετι-
νών εκδηλώσεων με έκπτωση 50% επί
της συνολικής τιμής των εισιτηρίων,
καθώς επίσης και το προνόμιο διακεκρι-
μένης θέσης.

(Το προνόμιο της αριθμημένης θέσης
δεν ισχύει μετά τις 20:30)

Η τιμή της κάρτας διαρκείας, για τους
κατόχους κάρτας ανεργίας, ορίζεται στην
κατώτερη τιμή 30€. 

Διάθεση κάρτας: Δευτέρα 28/07/2014
Κ.Ε.Δ.Ε Παγκάλου και Κίμωνος 11, 1ος

όροφος
(Δευτ-Πα 08:30-14:00)
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210

5565607  

ΤΟ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Απόλυτος τρόμος 
Οδηγός μπήκε στο αντίθετο
ρεύμα στην Κορίνθου - Πατρών 
για 14 χιλιόμετρα 

Oύτε ένα, ούτε δύο, αλλά 14 ολόκληρα χιλιόμετρα
στο αντίθετο ρεύμα διέσχισε ένα ΙΧ, σε έναν από τους
πιο επικίνδυνους δρόμους της Ελλάδας.   Οι οδηγοί
που κινούνταν κανονικά στην εθνική οδό Κορίνθου -
Πατρών δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν είδαν έναν
ηλικιωμένο οδηγό να κινείται αντίθετα, στο δικό τους
ρεύμα και να παρασύρει στο πέρασμά του τη σήμανση
(μπάρες-κορίνες) των έργων.   

Η απίστευτη κούρσα ξεκίνησε στο 73ο χιλιόμετρο
έως το 87ο, όπου και συνελήφθη και διήρκησε 45
λεπτά.

Συναγερμός... 
για το όζον 
- Τι πρέπει να κάνουν οι ευπαθείς ομάδες

Ξεπέρασαν το όριο ενημέρωσης κοινού οι τιμές του
όζοντος στην Αθήνα, καθώς το Δίκτυο Παρακολούθη-
σης Ατμόσφαιρας, εχθές και προσχθές , κατέγραψε
στο σταθμό Λυκόβρυσης, τιμή 184 μg/m³.

Γι’ αυτό, το Υπουργείο Υγείας με ανακοίνωσή του
συστήνει σε άτομα με αναπνευστικές και καρδιαγγει-
ακές παθήσεις και γενικότερα άτομα ευαίσθητα στην
ατμοσφαιρική ρύπανση να παραμένουν σε εσωτερι-
κούς χώρους και να αποφεύγουν την κυκλοφορία στο
εξωτερικό περιβάλλον.

Επίσης, συνιστάται -αυτές τι μέρες- τα ευπαθή
άτομα, αλλά και τα παιδιά, να αποφεύγουν την έντο-
νη σωματική άσκηση, που μπορεί να προκαλέσει
ερεθισμό της αναπνευστικής οδού και να οδηγήσει σε
αναπνευστικά προβλήματα.

Σημειώνεται, πως το όριο ενημέρωσης κοινού είναι
το 180 μg/m³ και το όριο συναγερμού το 240 μg/m³.

Κ. Μητσοτάκης: 
Αναγκαία η μεταφορά τεχνογνωσίας

από τον ιδιωτικό τομέα 
στη δημόσια διοίκηση

Στοιχείο αναγκαίο και ουσιώδες,
χαρακτηρίζει ο υπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης τη μεταφορά τεχνο-
γνωσίας από τον ιδιωτικό τομέα για
την αναβάθμιση των διαδικασιών
ανάδειξης των καταλληλότερων προϊ-
σταμένων στη δημόσια διοίκηση

Σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ο κ.
Μητσοτάκης δεν παραλείπει να επισημάνει ότι «μέχρι
σήμερα η επιλογή προϊσταμένων στη δημόσια διοίκηση
συντελούταν αμιγώς από δημοσίους υπαλλήλους και λει-
τουργούς οι οποίοι χρησιμοποιούσαν εργαλεία και μεθό-
δους αξιολόγησης που κρίνονται πλέον ως μη επαρκή».

Όπως, εξάλλου, αναφέρει ο υπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης, τα εργαλεία και οι μέθοδοι επιλογής προϊ-
σταμένων που εισάγει ο νέος νόμος έχουν εφαρμοστεί επί
πολλά χρόνια σε διάφορες μορφές τους σε μεγάλες επι-
χειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα, όχι όμως
στο ελληνικό δημόσιο. 

«Η μεταφορά της σχετικής τεχνογνωσίας από τον ιδιωτι-
κό τομέα είναι συνεπώς στοιχείο αναγκαίο και ουσιώδες,
προκειμένου να εφαρμοστούν οι νέες αυτές μέθοδοι στον
δημόσιο τομέα. 

Συνεπώς κρίνεται κατ΄ αρχήν αναγκαία η συμμετοχή
εμπειρογνωμόνων που να έχουν εφαρμόσει με επιτυχία
στην πράξη ανάλογες πρακτικές», σημειώνει ο κ. Μητσο-
τάκης και προσθέτει ότι «οι ιδιώτες εμπειρογνώμονες
παρέχουν την εμπειρία και τη γνώση τους προκειμένου να
συμβάλουν στην αναβάθμιση των σχετικών διαδικασιών
και στην ανάδειξη των καταλληλότερων προϊσταμένων στη
δημόσια διοίκηση».

Στο έγγραφό του ο υπουργός υπενθυμίζει ότι με τις δια-
τάξεις του νόμου «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Ν. 3528/2007)-Επιλογή Προϊστα-
μένων Οργανικών Μονάδων και άλλες διατάξεις», το
οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, προβλέπεται
η συμμετοχή ενός ιδιώτη εμπειρογνώμονα σε κάθε πεντα-
μελές συμβούλιο επιλογής προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και
ενός ιδιώτη εμπειρογνώμονα σε κάθε τριμελές συμβούλιο
συνέντευξης, το οποίο θα συγκροτείται από τρία μέλη του-
λάχιστον, ειδικότερα όσον αφορά στην επιλογή των
προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων. 

Την ανησυχία του για
την ανεξέλεγκτη διάθε-
ση απορριμμάτων και

τη νέα καταδίκη της χώρας
από το Δικαστήριο της   Ευρω-
παϊκής Ένωσης εκφράζει ο
Συνήγορος του Πολίτη, με
αφορμή τα σοβαρά προβλή-
ματα στην υφιστάμενη διαχεί-
ριση απορριμμάτων σε διάφο-
ρες περιοχές της χώρας

Όπως αναφέρει παρά τη
δέσμευση των αρμόδιων
αρχών για την κατάργηση των
Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθε-
σης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) -μετά την καταδίκη της
χώρας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (ΔΕΕ)- αρκετοί ΧΑΔΑ εξακολουθούν να παρα-
μένουν σε λειτουργία, γεγονός που είχε ως συνέ-
πεια τη νέα παραπομπή της Ελλάδας από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ΔΕΕ τον περασμένο
Νοέμβριο. Πρόσφατα εξάλλου υπήρξε νέα καταδί-
κη της χώρας μας από το ΔΕΕ για τον ΧΥΤΑ
Ζακύνθου.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή, η Πολιτεία,
αδυνατώντας να επιλύσει το γενικότερο ζήτημα
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων λόγω της
μακροχρόνιας καθυστέρησης αφενός στην υλο-
ποίηση των έργων των εγκεκριμένων Περιφερεια-
κών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ)
και αφετέρου στην εξυγίανση και αποκατάσταση
των υφιστάμενων ΧΑΔΑ, στρέφεται σε προσωρι-
νές λύσεις διαχείρισης, όπως η δεματοποίηση και
η προσωρινή αποθήκευση.

Ωστόσο, πρόσφατες αναφορές που υποβλήθη-
καν στον Συνήγορο καταδεικνύουν τα προβλήμα-
τα της πρακτικής που ακολουθείται. 

Για το λόγο αυτό έχει τεθεί στις αρμόδιες υπηρε-
σίες το ζήτημα της αποτελεσματικότητας των
έργων αυτών, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν δια-
φαίνεται έστω και προσωρινή επίλυση του προ-
βλήματος.

Ειδικότερα, ο Συνήγορος επεσήμανε ότι:
• Δεν διασφαλίζεται ότι ο εκάστοτε προσωρινός

χώρος δεματοποίησης -αποθήκευσης δεν θα
μετατραπεί σε νέο ΧΑΔΑ, δεδομένου ότι σε πολ

λές περιοχές δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία της
εκπόνησης των μελετών, της επιλογής του χώρου,
της δημοπράτησης, της κατασκευής και της απο-
δοτικής λειτουργίας των έργων του εκάστοτε
ΠΕΣΔΑ.

• Ένας χώρος προσωρινής αποθήκευσης δεν
παύει να χρήζει αναγκαίων υποδομών, («γηπέ-
δο», εγκαταστάσεις διαχείρισης στραγγισμάτων
και βιοαερίου).

• Η δεματοποίηση – προσωρινή αποθήκευση
αποτελεί συνοδό ενδιάμεσο έργο στην ολοκληρω-
μένη διαχείριση των αποβλήτων, πριν από την
τελική διάθεση. Συνεπώς, τα εν λόγω έργα δε
συνιστούν από μόνα τους έργα υποκατάστασης
των ΧΑΔΑ, καθώς προϋποθέτουν ύπαρξη τελικού
αποδέκτη ή άλλου τρόπου τελικής διάθεσης.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η αναποτελεσματι-
κότητα των παραπάνω προσωρινών λύσεων δια-
χείρισης δημιούργησε σε συγκεκριμένους δήμους
σοβαρό πρόβλημα συσσώρευσης και αδυναμίας
διαχείρισης των παραγόμενων απορριμμάτων.

Στις περιπτώσεις αυτές η Πολιτεία επέλεξε, ως
λύση, τη διάθεση των απορριμμάτων των δήμων
αυτών στο ΧΥΤΑ Φυλής γεγονός το οποίο, σε
βάθος χρόνου θα επιφέρει τον κορεσμό του
χώρου και θα οδηγήσει σε ακύρωση του Περιφε-
ρειακού Σχεδιασμού Αττικής. Ας σημειωθεί ότι
παράλληλα το κόστος μεταφοράς των απορριμμά-
των από άλλες περιφέρειες στην Αττική είναι
σημαντικό.

Την ανησυχία του για την ανεξέλεγκτη διάθεση 
απορριμμάτων και τη νέα καταδίκη της χώρας

• Εκφράζει ο Συνήγορος του Πολίτη 
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Δέκα αλλαγές στο σύστημα αξιολόγησης των
δημοσίων υπαλλήλων επεξεργάζεται η Κυβέρ-
νηση , προκειμένου να καμφθούν οι αντιδράσεις

και να προχωρήσει το μέτρο με όσο το δυνατόν μεγαλύ-
τερη αποδοχή από πλευράς δημόσιων υπαλλήλων.

Οι αλλαγές θα οριστικοποιηθούν τις επόμενες ημέρες
από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και αναμένεται να  «κλειδώσουν» μέσα
στην επόμενη εβδομάδα σε νέα συνάντηση κορυφής
που θα έχουν για το συγκεκριμένο θέμα οι Σαμαράς-
Βενιζέλος.

Μεταξύ των αλλαγών που προωθούνται - σύμφωνα με
ρεπορτάζ της Ελευθεροτυπίας - είναι η ρητή διαβεβαίω-
ση ότι κανένας υπάλληλος δεν θα απολυθεί εξαιτίας της
αξιολόγησης. Θα υπάρξει ευελιξία στο σύστημα των
ποσοστώσεων, που ωστόσο διατηρείται, ενώ σε μονά-
δες μέχρι έξι υπαλλήλους δεν θα εφαρμόζεται ο επιμε-
ρισμός σε ποσοστά. Για όσους δεν συμμετάσχουν στην
αξιολόγηση δεν θα μπορούν στη συνέχεια να ζητήσουν
μετάταξη, μετάθεση ή απόσπαση. Επίσης, θα αποκλεί-
ονται από τις προαγωγές, καθώς δεν θα τους επιτρέπε-
ται να διεκδικήσουν θέσεις προϊσταμένων.

Για όσους υπαλλήλους βαθμολογηθούν 
κάτω από τη βάση (15%) δεν θα απολυθούν 

αλλά θα επιμορφωθούν

Αναλυτικά το πλαίσιο αλλαγών συνοψίζεται ως εξής 
Σε ειδική ρύθμιση που θα προωθηθεί θα υπάρχει η

ρητή διαβεβαίωση ότι κανένας υπάλληλος δεν θα απο-
λυθεί εξαιτίας κακής αξιολόγησης. Η φράση που θα
προστεθεί είναι: «Κανένας υπάλληλος δεν πρόκειται να
απολυθεί βάσει της αξιολόγησής του, ούτε πρόκειται να
υποστεί μισθολογικές κυρώσεις ή οποιαδήποτε άλλη
αρνητική υπηρεσιακή μεταβολή».

Ευελιξία στο σύστημα των ποσοστώσεων που όμως
διατηρούνται. Θα διευρυνθεί ο επιμερισμός των ποσο-
στών σε επίπεδο γενικής διεύθυνσης και παράλληλα θα
δοθεί η ευχέρεια σε προϊσταμένους να προχωρήσουν
σε επιμερισμό ποσοστών είτε μέχρι το επίπεδο της
Διεύθυνσης είτε μέχρι το επίπεδο του Τμήματος, ανάλο

γα με τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε
υπηρεσίας. Αυτό για την Τοπική Αυτοδιοίκηση σημαίνει
ότι θα υπάρξει ευελιξία στο επίπεδο του δήμου και των
υπηρεσιών του, όσον αφορά την ποσόστωση. Πρέπει
να σημειωθεί ότι σε μονάδες μέχρι έξι υπαλλήλους δεν
εφαρμόζεται ο επιμερισμός σε ποσοστά.

Θα εφαρμοσθεί αντι-μπόνους σύστημα για όσους
υπαλλήλους δεν συμμετάσχουν στην αξιολόγηση. Υπό
τη μορφή των αντικινήτρων οι υπάλληλοι που δεν θα
αξιολογηθούν δεν θα μπορούν στη συνέχεια να ζητή-
σουν μετάταξη, μετάθεση ή απόσπαση. Επίσης, θα
αποκλείονται από τις προαγωγές, καθώς δεν θα τους
επιτρέπεται να διεκδικήσουν θέσεις προϊσταμένων.
Αντιθέτως, όσοι συμμετάσχουν στην αξιολόγηση θα
μπορούν να διεκδικήσουν όλα τα παραπάνω, ανεξάρτη-
τα από τη βαθμολογία που πήραν στην αξιολόγηση.

Ο αξιολογητής μαζί με τη βαθμολογία θα πρέπει να
προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση των
υπαλλήλων που θα πέσουν στην κατηγορία του 15%
(κάτω από τη βάση).

Ενα πρώτο μέτρο για όσους πέσουν κάτω από τη
βάση είναι να επιμορφωθούν πάνω στο αντικείμενό
τους σε πρόγραμμα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή του Ινστιτούτου Επιμόρ-
φωσης.

Ενα δεύτερο στάδιο είναι η επιμόρφωση σε ένα άλλο
αντικείμενο εργασίας σε πρόγραμμα διά βίου μάθησης.

Ο υπάλληλος θα κληθεί να βελτιώσει συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά που άπτονται της εργασίας και της
συμπεριφοράς του ή να αναπτύξει ατομική καλλιέργεια
ορισμένης δεξιότητας.

Σε περίπτωση ακόμα χειρότερης βαθμολογίας ο υπάλ-
ληλος θα κληθεί να αλλάξει προσωρινά αντικείμενο
εργασίας.

Μια άλλη εναλλακτική λύση που θα του προσφερθεί
είναι να μετακινηθεί εντός της υπηρεσίας σε άλλη θέση
(με τη θέλησή του).

10. Τέλος, ο υπάλληλος μπορεί με βάση τα προσόντα
και τις ικανότητές του να μεταταχθεί σε διαφορετικό
κλάδο (πάντα με τη θέλησή του).

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΜΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Δέκα αλλαγές στο σύστημα αξιολόγησης μελετά η κυβέρνηση Δέκα αλλαγές στο σύστημα αξιολόγησης μελετά η κυβέρνηση 

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. κατά της παιδικής πορνογραφίας
Κατ’ οίκον έρευνες σε Αγίους Αναργύρους και Κορυδαλλό 
Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο των δράσεων
για την αντιμετώπιση του φαινομένου της παιδικής
πορνογραφίας, μέσω του διαδικτύου, διενεργήθηκαν το
τελευταίο χρονικό διάστημα στοχευμένες έρευνες,
πανελλαδικά, στο πλαίσιο επιχείρησης με την κωδική
ονομασία «Zeppelin». 

Ειδικότερα, στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρο-
νικού Εγκλήματος, διεξήγαγαν διαδικτυακές αστυνομι-
κές έρευνες, μέσω του ειδικού λογισμικού προγράμμα-
τος CPS (Child Protection System), οι οποίες στόχευαν
στον εντοπισμό περιπτώσεων ανταλλαγής σεσημασμέ-
νων αρχείων πορνογραφίας ανηλίκων. 

Αποτέλεσμα των στοχευμένων διαδικτυακών ερευνών
ήταν να εντοπιστούν ιδιαίτερα σημαντικές περιπτώσεις
παραβατικών συμπεριφορών, από χρήστες του διαδι-
κτύου, με βασικό κριτήριο τον αριθμό και το είδος των
αρχείων που παρατηρήθηκε ότι διακινούνταν στα διά-
φορα δίκτυα ανταλλαγής αρχείων. 

Συγκεκριμένα, εξακριβώθηκε ότι χρήστες του διαδι-
κτύου, εντός της Ελληνικής επικράτειας, χρησιμοποιώ-
ντας εκατόν ενενήντα εννέα διαφορετικές IP διευθύν-

σεις, που ανήκουν σε διάφορες εταιρίες παροχής υπη-
ρεσιών, κατείχαν και ήταν πρόσφορα για διαμοιρασμό
αρχεία (εικόνες και βίντεο), που περιείχαν σκληρότατο
υλικό πορνογραφίας ανηλίκων. 

Τα στοιχεία και τα αποτελέσματα των ερευνών τέθη-
καν υπ’ όψιν της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και
εκδόθηκε Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών
Αθηνών, σύμφωνα με το οποίο διατάχθηκε άρση του
απορρήτου των επικοινωνιών. 

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαδικτυακής αστυνο-
μικής έρευνας, ταυτοποιήθηκε ψηφιακά η εμπλοκή
πέντε χρηστών - ιδιοκτητών συνδέσεων διαδικτύου και
κατοίκων σε διάφορες περιοχές της Αττικής και στη
Θεσσαλονίκη. 

Αναλυτικότερα, για τις περιπτώσεις αυτές: 

Σε συνεργασία και με τη συνδρομή αστυνομικών της
Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, πραγματοποιή-
θηκε έρευνα σε οικία Κύπριου υπηκόου στη Θεσσαλο-
νίκη, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε σκληροί
δίσκοι. 

Επίσης, κατ’ οίκον έρευνες διεξήχθησαν σε περιοχές
της Αττικής και συγκεκριμένα: 

- σε οικία 48χρονου, στους Αγίους Αναργύρους, όπου
βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας φορητός υπολογιστής,

- σε οικία 37χρονου, στον Κορυδαλλό, δεν βρέθηκε
τίποτα σχετικό με την υπόθεση, ενώ για την περίπτω-
ση αυτή διερευνάται η τυχόν εμπλοκή τρίτων προσώ-
πων,

- σε οικία 39χρονου, στο Χολαργό, βρέθηκαν και κατα-
σχέθηκαν έντεκα σκληροί δίσκοι και μία φορητή
συσκευή αποθήκευσης (usb stick) και

- σε οικία 43χρονου, στην Αθήνα, βρέθηκαν και κατα-
σχέθηκαν τρεις σκληροί δίσκοι.

Στην τελευταία περίπτωση, ο 43χρονος συνελήφθη
στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε
στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ για
τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, οι δικογραφίες που
σχηματίσθηκαν υποβλήθηκαν στις αρμόδιες Εισαγγελι-
κές Αρχές. 

Τα κατασχεθέντα πειστήρια θα αποσταλούν στα
εγκληματολογικά εργαστήρια για τις απαραίτητες εργα-
στηριακές αναλύσεις. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές-ΣΟΛ α.ε.» ως εταίρος

της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Θριασία – Νέες Γυναίκες της Επιστή-
μης στην Απασχόληση» για την υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Δρά-

σης «Δίκτυο για την κοινωνική οικονομία και την προώθηση στην
απασχόληση γυναικών επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» 

σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα με τίτλο:
«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη• εκφράζουμε την κοινωνική μας

υπευθυνότητα», 
την Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014 & ώρα 18:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων 

του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ασπροπύργου «Δημήτριος 
Καλλιέρης» (Αλέκου Παναγούλη 13, Ασπρόπυργος)

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επιχει-
ρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Θριασίου γύρω από
την έννοια, τα πρότυπα και τις πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης  «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόλη-
ση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» – Άξονας Προτεραιότητας 08 
«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις  3 περιφέρειες σταδιακής
εξόδου», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσ-
δα

136 73 Αχαρνές
Τηλ.: (+30) 213 2072 509
Fax: (+30) 213 2072 483
e - m a i l :

sxol.epit.2@gmail.com 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Βαθμός Προτεραιότητας:
Κοινός                                              

Χρόνος Διατήρησης του
εγγράφου στο           αρχείο:
Στο διηνεκές 

Αχαρνές, 28/07/2014
Αριθ. πρωτ.: 811

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την εκμίσθωση του
κυλικείου του 9ου

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Η Σχολική Επιτροπή Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Αχαρνών προκηρύσσει δημό-
σιο πλειοδοτικό διαγωνι-
σμό με σφραγισμένες προ-
σφορές για την εκμίσθωση
του κυλικείου του 9ου
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί
στα γραφεία της Σχολικής Επι-
τροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης στις 29/08/2014,
ημέρα Παρασκευή , και
ώρα 12:30 μ.μ.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να
υποβάλλουν την προσφορά
ενδιαφέροντος για το σχολικό
κυλικείο στο Γραφείο της Σχολι-

κής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρ-
νών, στο κτήριο των δημοτικών
υπηρεσιών, 2ος όροφ., έως την
28/08/2014, ημέρα Πέμπτη.

Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, τηλ 213
2072 509, απ’ όπου μπορούν να
παραλάβουν τη διακήρυξη του
διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (Δευτέρα –
Παρασκευή, 8:00 – 15:00).              

Αντίγραφο της παρούσας δια-
κήρυξης να δημοσιευθεί 30 του-
λάχιστον ημέρες πριν τη διενέρ-
γεια του διαγωνισμού στην εξώ-
θυρα του Δημοτικού Καταστήμα-
τος, στον πίνακα ανακοινώσεων
του σχολείου, καθώς και σε τοπι-
κές εφημερίδες.

Ο Πρόεδρος
Κατσανδρής Ιωάννης

ΕΚΠΟΣΠΟ Νόστος
Νοταρά 45 & Μετσόβου

30, Αθήνα 106 83
Τηλ 2105231966 Fax: 210

52 21 950
Email: nostos@ath.forth-

net.gr Website: www.nos-
tos.org.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Κατάθεση αιτήσεων
υποψηφίων 

επωφελουμένων από 30
Ιουλίου 2014 – 21 

Αυγούστου 2014

Στους Δήμους Αγίων Αναρ-
γύρων – Καματερού  και
Φυλής πρόκειται να λειτουρ-
γήσουν Κοινωνικό Παντοπω-
λείο, Κοινωνικό Φαρμακείο,
Δομή παροχής συσσιτίου,
Δημοτικός Λαχανόκηπος,
Τράπεζα Χρόνου και Γραφείο
Διαμεσολάβησης. Οι δομές
αυτές εντάσσονται στο πρό-
γ ρ α μ μ α
«ΝΟΣΤΟΣ_ΚΟΙΝΩ ΝΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»
του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπι-
νου Δυναμικού» (ΕΣΠΑ) που
υλοποιείται από την
Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο «ΝΟΣΤΟΣ»
με τη σύμπραξη των δύο
Δήμων και της Εργοερευ-
νητικής. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που
θέλουν να  εγγραφούν ως
ωφελούμενοι/ες στο Κοινωνι-

κό Παντοπωλείο, στο Κοινω-
νικό Φαρμακείο, στη Δομή
παροχής συσσιτίου ή στο
Δημοτικό Λαχανόκηπο θα
πρέπει να καταθέσουν αίτη-
ση και δικαιολογητικά, βάσει
των οποίων θα διαμορφωθεί
ο τελικός κατάλογος δικαιού-
χων. 

Πληροφορίες,  κατάθεση
αιτήσεων και συγκέντρωση
δικαιολογητικών Δευτέρα -
Παρασκευή 10.00 – 16.00
στις εξής διευθύνσεις: 

Στo Γραφείο Διαμεσολάβη-
σης του προγράμματος,
Κωνσταντινουπόλεως 160 &
Κλεισούρας, Αγ. Ανάργυροι, 

Στο Δημοτικό Λαχανόκηπο
του προγράμματος, Λ. Δημο-
κρατίας 61, Αγ. Ανάργυροι,
και 

Στο Κοινωνικό Φαρμακείο
του προγράμματος, Καμπό-
λη 31, Άνω Λιόσια

Πληροφορίες στα τηλέφω-
να:. 2102611232, 210
2690899, 210 2482002

Επίσης, μπορείτε να δείτε
λεπτομέρειες στις Ανακοινώ-
σεις που έχουν τοιχοκολληθεί
στις παραπάνω διευθύνσεις
καθώς και στις ιστοσελίδες
w w w . n o s t o s . o r g . g r ,
www.agan.gov.gr και
www.fyli.gr 

ΕΚΠΟΣΠΟ Νόστος 
Νοταρά 45 & Μετσόβου 30,

Αθήνα 106 83 
Τηλ 2105231966 Fax: 210

52 21 950
Email:  nostos@ath.forth-

net.gr Website:  www.nos-
tos.org.gr 

Απάντηση Γιάννη 
Σγουρού 
στον συντονιστή
του ΣΥΡΙΖΑ για τον 
τομέα της υγείας

Με αφορμή τη δήλωση του κ. Νίκου Μανιού,
συντονιστή του ΣΥΡΙΖΑ στον τομέα της υγείας,
στην εκπομπή «Πρώτη Γραμμή» για τα  προ-

βλήματα στο χώρο της υγείας, στις  28.07.2014, ότι: 
«Η κυρία Δούρου που δεν έχει αναλάβει ακόμη, ήδη

έχει βγάλει πρόγραμμα, ήρθε σε συνεννόηση με το Εθνι-
κό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και όλοι και
όλες οι ανασφάλιστες θα κάνουν οι μεν γυναίκες δωρεάν
τεστ ΠΑΠ και μαστογραφία και οι άνδρες θα κάνουν τον
έλεγχο για τον προστάτη. Με δαπάνες της Περιφέρειας
Αττικής, αυτή είναι η διαφορά μας»,

εκδόθηκε  από την Περιφέρεια Αττικής η ακόλουθη
ανακοίνωση:

«Σας γνωρίζουμε ότι ήδη από το έτος 2011 η Περιφέ-
ρεια Αττικής υλοποιεί πρόγραμμα σε συνεργασία με το
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, τις Πρυτανικές
Αρχές και τον επιστημονικά υπεύθυνο καθηγητή κ. Δ.
Κελέκη.

Ήδη από το 2007 η Νομαρχία Αθηνών είχε ξεκινήσει
την  επεξεργασία του συγκεκριμένου προγράμματος, το
οποίο είχε ψηφίσει το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αθηνών. 

Λόγω της εφαρμογής του Προγράμματος
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και τη δημιουργίας της αιρετής Περι-
φέρειας Αττικής, το θέμα επανήλθε στο Περιφερειακό
Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα με την αριθ. 245/16-11-2011 απόφασή
του το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, ενέκρινε τους
όρους προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρει-
ας Αττικής και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών για την εκτέλεση προγράμματος δωρεάν
εξέτασης μαγνητικής τομογραφίας ανασφάλιστων,  από-
ρων και οικονομικά αδυνάτων ανδρών και γυναικών και
μαστογραφίας ανασφάλιστων, απόρων και οικονομικά
αδυνάτων γυναικών.

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του επιτελέσθηκε 

σημαντικό κοινωνικό έργο, καθώς αντιμετωπίστηκαν
διαγνωστικά πάνω από 20.000 χιλιάδες συμπολίτες μας,
που ήταν άποροι, άνεργοι και γενικά ανασφάλιστοι και
χρειάστηκαν διαγνωστικές εξετάσεις μαγνητικής τομο-
γραφίας ή μαστογραφίας.

Συγκεκριμένα, έγιναν 15.375 μαγνητικές τομογραφίες
και 4.029 μαστογραφίες δωρεάν από άτομα που ανή-
κουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
με το 149/18-06-2014 έγγραφο της Μονάδας Έρευνας
Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης, ζήτησε τη συνέχι-
ση του σημαντικού αυτού κοινωνικού έργου με την υπο-
γραφή νέας προγραμματικής σύμβασης. 

Πράγματι, στη 15η Συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής, στις 10 Ιουλίου 2014, με το 3ο θέμα
της Ημερήσιας Διάταξης εγκρίθηκε η παράταση της σύμ-
βασης για τρία ακόμη έτη.

Επομένως, όσα είπε στην εκπομπή ο κ. Μανιός είναι
παντελώς ψευδή και η προσπάθειά του να εμφανίσει ως
δήθεν πρωτοβουλία της νέας διοίκησης της Περιφέρειας
Αττικής ένα Πρόγραμμα που υλοποιούμε ήδη από το
2011 και έχουμε ήδη εγκρίνει τη συνέχισή του μέχρι το
2017 είναι αχαρακτήριστη.

Για το θέμα ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός
δήλωσε:«Θέλω να συγχαρώ τις Πρυτανικές Αρχές και
τον επιστημονικά υπεύθυνο καθηγητή κ. Δ. Κελέκη που
σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής επιτελούν επί
τόσα έτη σπουδαίο κοινωνικό έργο.

Χιλιάδες άποροι συμπολίτες μας έχουν τη δυνατότητα
να κάνουν δωρεάν εξετάσεις υγείας χάρις στο Πρόγραμ-
μα αυτό που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής και υλο-
ποιεί το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. 

Θέλω με την ευκαιρία να ευχηθώ καλή επιτυχία στο νέο
Πρύτανη κ. Θ. Φορτσάκη και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχί-
σει τη συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.

Η προσπάθεια του κ. Μανιού να καπηλευτεί το έργο
μας είναι απαράδεκτη.

Από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
που ενέκρινε το συγκεκριμένο πρόγραμμα απείχαν και
δεν ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι που πρόσκει-
νται στο ΣΥΡΙΖΑ. 

Είναι απίστευτος λαϊκισμός να εμφανίζονται τώρα ότι
υποστηρίζουν κάτι που δεν ψήφισαν. 

Σε ένα θα συμφωνήσουμε με τον κ. Μανιό: «αυτή
πράγματι είναι η διαφορά μας…» 
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Δημοσθένης Μανουσάκης: 
<<Υπάρχει ταλέντο φέτος 
στον Αχαρναικό>>

Ο33χρονος επιθετικός  Δημοσθένης Μανουσάκης μαζί με τον
Ιβάν Γέσιτς αποτέλεσαν τις πιο ηχηρές μεταγραφές για τον

Αχαρναϊκό, στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Ο πρώτος τόνισε :
«Ήρθα σε μια πολύ οργανωμένη ομάδα, που αποτελείται παράλληλα
από καλά παιδιά, πράγμα σημαντικό για μένα. 

Είμαι ικανοποιημένος από όσα έχω δει έως τώρα, αφού υπάρχει ταλέ-
ντο στην ομάδα. Φέτος γίνανε λίγες αλλά ποιοτικές προσθήκες και αυτό
θα μας βοηθήσει στον τομέα της ομοιογένειας. Υπήρχαν γερές βάσεις
στον Αχαρναϊκό από την περσινή σεζόν και με την εμπειρία των πιο
μεγάλων σε ηλικία ποδοσφαιριστών, μπορούμε να δημιουργήσουμε
ένα καλό σύνολο».

Όσον αφορά στους στόχους για τη νέα περίοδο είπε: «Να φτάσουμε
όσο πιο ψηλά γίνεται. Η αρχή λένε είναι το ήμισυ του παντός και το
πιστεύω απόλυτα. Αν ξεκινήσουμε καλά στο πρωτάθλημα, θα αποκτή-
σουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση που θα μας βοηθήσει στη συνέ-
χεια». 

Στη συνέχεια ο πρώην άσος της Νίκης Βόλου απάντησε σε ερώτηση
εάν η παρουσία της ΑΕΚ στην Football League, αποτρέπει κάθε σκέψη
για άνοδο της ομάδας του: «Σίγουρα φέτος υπάρχει ένα ξεκάθαρο
φαβορί που είναι η ΑΕΚ. Είναι μια μεγάλη ομάδα που αυτοσκοπός της
είναι να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία. 

Πολλοί θεωρούν πως έχει «καπαρωμένη» τη μια θέση στην Super
League και πιθανότατα να έχουν δίκιο, όμως όλα θα αποδειχθούν στον
αγωνιστικό χώρο. 

Αν δεν υπήρχαν δύο όμιλοι αλλά ένας, θα βλέπαμε ίσως το πιο αντα-
γωνιστικό πρωτάθλημα των τελευταίων ετών, με την παρουσία ομά-
δων, όπως η ΑΕΛ, ο Ηρακλής, ο Παναιγιάλειος, ο Άρης, ο Απόλλωνας
Σμύρνης».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

6η Golden ΝΟΑ Regatta - 50 χρόνια Ν.Ο. A
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΠΑΘΛΩΝ 

Πλήθος κόσμου βρέθηκε χθες στην
τελετή λήξης και απονομής επά-
θλων της 6ης GOLDEN ΝΟΑ
REGATTA, για να τιμήσει τους πρω-
ταγωνιστές των αγώνων, τους αθλητές και αθλήτριες από 9 χώρες που συμμετείχαν στη διορ-
γάνωση. 

Στη τελετή παρευρέθησαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών κος Ακης Γεροντόπουλος, ο Υφυπουρ-
γός Εσωτερικών κος Γιώργος Ντόλιος, ο βουλευτής κος Μαρίνος Ουζουνίδης, ο Γραμματέας της
Πρεσβείας του Κουβέιτ και ο Διοικητής της 12ης Μεραρχίας Πεζικού κος Παναγιώτης Φαραντά-
τος, ενώ την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία εκπροσώπησε ο Πρόεδρός της κος Αντώνης
Δημητρακόπουλος. 

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

ΣΤΙΣ 18/8 ΞΕΚΙΝΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΤΟΥ Ο ΙΚΑΡΟΣ
ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ 

Δυναμικά θα κινηθεί ο Ικαρος Νεοκτί-
στων Ασπροπύργου στο μεταγραφικά 

παζάρι, με στόχο την επιστροφή του 
στην Α' κατηγορία Δυτικής Αττικής.
Η ομάδα θα είναι σε θέση να ανακοι-

νώσουν νέες μεταγραφές μέσα στην
εβδομάδα.

Η προετοιμασία θα ξεκινήσει στις
18/8 με τις οδηγίες του Γιάννη Πρίφτη.

Ο  ΜΠΑΜΠΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΣΤΟΝ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ

Κάτοικος Ελευσίνας θα είναι για την
επόμενη χρονιά ο 30 χρονος επιτελικός
μέσος Χαράλαμπος Αβδρεαδάκης που
θα φορέσει την φανέλα του Πανελευσι-
νιακού. 

Ο Μπάμπης Ανδρεαδάκης γεννήθηκε
στις 13/3/ 1984 στην Κρήτη και αγωνίζε-
ται στη μεσαία γραμμή. Διαθέτει εξαιρετι-
κή τεχνική κατάρτιση, αντίληψη του
χώρου και σπάνια ηγετικά προσόντα
στο παιχνίδι του.

Εχει την ικανότητα να απλώσει το παι-
χνίδι σε ολόκληρο το γήπεδο. 

Ο Ανδρεα-
δάκης ξεκί-
νησε την
καριέρα του
στα τμήματα
υποδομής
του ΟΦΗ και
προωθήθη-
κε μέχρι την
πρώτη
ομάδα.
Θεωρείται
ένας από τους καλύτερους επιτελικούς
χαφ της κατηγορίας. 

Εχει αγωνιστεί  στην Κρήτη (ΠΑΝΟΜ-
Ρούβα-ΠΑΟΚ-Γιούχτα), Αστέρα Βάρης,
Αήττητο Σπατών και Ιωνικό.
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ΥΓΕΙΑ - ΚΟΣΜΟΣ
Εκτός ελέγχου μαίνονται
πυρκαγιές στην Καλιφόρνια

Εκατοντάδες πολίτες έχουν αναγκαστεί να
εγκαταλείψουν τις οικίες τους, ενώ τουλάχι-
στον 10 σπίτια έχουν καεί ολοσχερώς από τις
πυρκαγιές που μαίνονται εκτός ελέγχου στην
Καλιφόρνια, λόγω των υψηλών θερμοκρα-
σιών και των ισχυρών ανέμων.

Περισσότερα από 500 σπίτια έχουν εκκε-
νωθεί στην περιοχή του Σακραμέντο, ενώ
ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν
μάχη για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Περίπου 1.500 πυροσβέστες και αεροπλάνα
της υπηρεσίας επιχειρούν σε μια έκταση
4.000 εκταρίων στην οποία μαίνονται δύο
φωτιές που κινούνται πολύ γρήγορα, λογω
των καιρικών συνθηκών και της ξηρασίας.

Οι φωτιές λόγω της ξηρασίας στην περιοχή
είναι σύνηθες φαινόμενο, ωστόσο φέτος τα
στοιχεία δείχνουν διπλάσιο αριθμό πυρκα-
γιών σε σύγκριση με πέρσι.

ΟΗΕ: Η κατάρριψη του Boeing
ίσως συνιστά έγκλημα πολέμου

Η πτώση του αεροσκάφους της Malaysia Airlines, το
οποίο κατερρίφθη από πύραυλο σε περιοχή της ανα-
τολικής Ουκρανίας, μπορεί να συνιστά «έγκλημα πολέ-
μου» δήλωσε η ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα Ναβί Πιλάι.

Εν τω μεταξύ, η κοινή αυστραλο-ολλανδική ομάδα
ερευνητών κατευθύνεται στον τόπο της συντριβής του
Boeing, επιβεβαίωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού
Πρακτορείου.

Η ομάδα αναχώρησε από το Ντονέτσκ για να μεταβεί
στο σημείο συντριβής του αεροπλάνου που βρίσκεται
60 χιλιόμετρα ανατολικά.

Η ίδια ομάδα είχε προσπαθήσει να φτάσει στο
σημείο και την Κυριακή, ωστόσο, λόγω των σφοδρών
μαχών κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό.

Στη διάρκεια της νύχτας τουλάχιστον 13 άνθρωποι
σκοτώθηκαν από τις συγκρούσεις που ξέσπασαν ανά-
μεσα στα ουκρανικά στρατεύματα και στους φιλορώ-
σους αυτονομιστές.

Η 49μελής ομάδα άοπλων αυστραλών και ολλανδών
ερευνητών της αστυνομίας συντονίζεται από τον Οργα-
νισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώ-
πη (ΟΑΣΕ).

Η Ολλανδία έχει τεθεί επικεφαλής της διαδικασίας
ταυτοποίησης των θυμάτων και της έρευνας που διε-
ξάγεται για τα αίτια του δυστυχήματος. 

«Κύριος στόχος μας είναι να ανακτήσουμε τις
σορούς. Αυτό περιμένει ο λαός της Αυστραλίας, αυτό
αξίζουν οι οικογένειες που θρηνούν σε ολόκληρο τον
κόσμο» είπε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Τόνι
Άμποτ.

Καθώς οι αστυνομικοί δεν θα οπλοφορούν, δεν χρει-
άζεται έγκριση από το ουκρανικό Κοινοβούλιο για την
παρουσία τους σε ουκρανικό έδαφος.

Από τους συνολικά 298 επιβαίνοντες στο Boeing των
Μαλαισιανών Αερογραμμών, το οποίο κατά τα φαινό-
μενα καταρρίφθηκε πάνω από την ανατολική Ουκρανία
την προηγούμενη εβδομάδα, βρίσκονταν 193 Ολλαν-
δοί.Πολλές από τις σορούς των θυμάτων έχουν ήδη
μεταφερθεί στην Ολλανδία, όμως άλλες παραμένουν
στο σημείο της συντριβής.

Άμεση και άνευ όρων 
εκεχειρία στη Γάζα

 ζητά το Συμβούλιο Ασφαλείας

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που συνεδρίασε
εκτάκτως σήμερα στη Νέα Υόρκη υιοθέτησε ομόφωνη
δήλωση που καλεί σε «άμεση και άνευ όρων ανθρωπι-
στική εκεχειρία» στη Γάζα.

Το Συμβούλιο καλεί το Ισραήλ και τη Χαμάς να παρα-
τείνουν την εκεχειρία καθ' όλη τη διάρκεια της μουσουλ-
μανικής γιορτής Αϊντ του τέλους του Ραμαζανιού «και
πέραν αυτής».

Ο Μπαράκ Ομπάμα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με
τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου από τον οποίο ζήτησε να
δεχτεί την «άμεση και άνευ όρων» κατάπαυση του
πυρός με τη Χαμάς.

Αφού έστειλε στην περιοχή τον υπουργό Εξωτερικών
Τζον Κέρι σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί τερματι-
σμός της σύγκρουσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε
στον ισραηλινό πρωθυπουργό την «επιτακτική ανάγκη
να εφαρμοστεί άμεση και άνευ όρων ανθρωπιστική
κατάπαυση του πυρός», σύμφωνα με ανακοίνωση του
Λευκού Οίκου.

Από την αρχή του πολέμου, περί τους 1.030 Παλαι-
στίνιους έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τις παλαιστινια-
κές υπηρεσίες. Τρεις στους τέσσερις νεκρούς είναι άμα-
χοι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο ισραηλινός στρατός έχει χάσει 43 στρατιώτες ενώ
τρεις πολίτες σκοτώθηκαν από ρουκέτες.

Η εκεχειρία του Σαββάτου προσέφερε λίγη ανακούφι-
ση στους κατοίκους της Γάζας, όπου πολλοί εκτοπι-
σμένοι επέστρεψαν στα σπίτια τους για να διαπιστώ-
σουν την έκταση των ζημιών στις κατεστραμμένες γειτο-
νιές τους. 

Μέχρι στιγμής οι αλλεπάλληλες εξαγγελίες για 24ωρη
ανθρωπιστική παύση των εχθροπραξιών στη Μέση
Ανατολή αποδεικνύονται κενές περιεχομένου.

Εντοπίστηκε περιοχή 
του εγκεφάλου, που βάζει 
απότομο «φρένο» στην όρεξη

Αμερικανοί επιστήμονες ανακάλυψαν μια περιο-
χή του εγκεφάλου, η οποία, αν διεγερθεί
κατάλληλα, «κόβει με το μαχαίρι» την όρεξη

των ζώων. 
Η ομάδα αυτή των νευρώνων (εγκεφαλικών κυττά-

ρων) φαίνεται να λειτουργεί σαν ένας κεντρικός «διακό-
πτης» για την όρεξη, φρενάροντας απότομα την επιθυ-
μία για τροφή, όταν «ανάψει»

Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι στο μέλλον η ανακάλυ-
ψή τους θα βοηθήσει στην ανάπτυξη νέων θεραπειών
για την παχυσαρκία, αλλά και για την ανορεξία.

Οι ερευνητές του Τμήματος Βιολογίας και Βιολογικής
Μηχανικής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνια
(Caltech), με επικεφαλής τον καθηγητή Ντέηβιντ Άντερ-
σον, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό
νευροεπιστήμης «Nature Neuroscience», σύμφωνα με
το BBC, πραγματοποίησαν πειράματα με ποντίκια.
Χρησιμοποιώντας δέσμες φωτός λέιζερ, ενεργοποίη-
σαν τη συγκεκριμένη μικρή εγκεφαλική περιοχή και δια-
πίστωσαν ότι επήλθε πλήρης και απότομη διακοπή
στην κατανάλωσης τροφής από τα πειραματόζωα.

«Ήταν απίστευτα εκπληκτικό. Ήταν σαν να πατάς
ένα διακόπτη και αμέσως αυτό να εμποδίζει τα ζώα να
τρώνε» δήλωσε ο Ντέηβιντ Άντερσον. «Αυτά τα κύττα-
ρα αποτελούν το πρώτο καλά προσδιορισμένο εγκεφα-
λικό κέντρο που αναστέλλει την κατανάλωση τροφής.
Είναι πιθανό ότι παρόμοια κύτταρα υπάρχουν και στον
ανθρώπινο εγκέφαλο. 

Αν αυτό αποδειχτεί αλήθεια και διαπιστωθεί ότι
όντως είναι δυνατό να εμποδίσουμε τους ανθρώπους
να τρώνε, τότε μπορεί μια ημέρα να βρούμε τρόπους,
ώστε να αναπτύξουμε θεραπείες για πολλές διαφορετι-
κές διαταραχές της διατροφής» πρόσθεσε.

Το επόμενο βήμα για τους επιστήμονες θα είναι να
μελετήσουν πώς αυτή η κομβική ομάδα νευρώνων, η
οποία βρίσκεται βαθιά «θαμμένη» στην αμυγδαλή του
εγκεφάλου (περιοχή που επίσης ρυθμίζει τον φόβο και
άλλα συναισθήματα), αλληλεπιδρά με άλλα ήδη γνω-
στά νευρικά κέντρα στον εγκέφαλο, τα οποία επίσης
εμπλέκονται στην όρεξη και τη λήψη τροφής.

ΓΑΜΟΣ
Ο KOCO ARJEL του MAKO και της MELPOMENI,

το γένος THANO που γεννήθηκε στο VLORE
VLORE Αλβανίας και κατοικεί στον Ασπρόπυργο, και
η Αθανασιάδη Ελισάβετ του Ιωάννη και της Δέσποι-

νας, το γένος Αθανασιάδη, που γεννήθηκε στο Ταράζ
Κασακστάν και κατοικεί στον Ασπρόπυργο, πρόκει-

ται να έλθουν σε γάμο που θα τελεστεί στον Ιερό
Ναό Αρχάγγελου Μιχαήλ στον Ασπρόπυργο.

ΓΑΜΟΣ
Ο Τσούλφας Χριστόφορος του Ιακώβου και της

Όλγας, το γένος Παναγιώτοβα, που γεννήθηκε Τσιμκε-
ντ Καζακστάν, και κατοικεί στον Ασπρόπυργο, και η
Σωτηριάδου Σοφία του Νικολάου και της Νίνας, το
γένος Σιμπάγιεβα, που γεννήθηκε στο Ντζαμπούλ
Καζακσταν και κατοικεί στον Ασπρόπυργο Αττικής,
πρόκειται να έλθουν σε γάμο που θα τελεστεί στον

Ιερό Ναό Αγίου Προκοπίου στον Ασπρόπυργο.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΓΚΑΡΙΚ ΟΓΚΑΝΕΣΙΑΝ του ΓΚΑΓΚΙΚ και της ΝΑΝΑ

το γένος ΑΡΟΥΤΟΥΝΟΒΑ, που γεννήθηκε στο Μπολ-
νίσι Γεωργίας και κατοικεί στην Ζαπορόζιε Ουκρανίας,
και η ΚΕΛΛΕΡ ΟΞΑΝΑ τoυ ΝΙΚΟΛΑΙ και της ΝΑΝΤΙΑ

ZVIAGINTSEVA, που γεννήθηκε στην Ζαποροζιε
Ουκρανίας και κατοικεί στην Ζαπορόζιε Ουκρανίας,

πρόκειται να έλθουν σε γάμο που θα τελεστεί στον ΙΝ
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Παλαιό Φάληρο Αττικής. 
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ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΑΔΑ
Καθεστώς διατίμησης 
στις πλαζ προωθεί 
το υπουργείο Ανάπτυξης
Την προώθηση του μέτρου της διατίμησης για τα

προϊόντα που πωλούνται στις δημοτικές και κρατικές
πλαζ, όπως το νερό, ο καφές και τα τοστ - σάντουιτς,
σχεδιάζει το υπουργείο Ανάπτυξης, όπως επισήμανε
ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γεράσιμος Γιακουμάτος,
μιλώντας σήμερα το πρωί στον ΑΝΤ1.

Ο κ. Γιακουμάτος σχολίασε ότι το κόστος στις οργα-
νωμένες πλαζ είναι απαγορευτικό για τις οικογένειες
και πως πρέπει να προωθηθεί το μέτρο της διατίμη-
σης, κάτι που μπορεί να επιβάλει το υπουργείο σε μη
ιδιωτικές πλαζ. 

«Πάντως, υπάρχουν και οι μη οργανωμένες παρα-
λίες που μπορεί να κάνει κάποιος το μπάνιο του»,
σημείωσε ο υφυπουργός.

Σύμφωνα με έρευνα της ΕΚΠΟΙΖΩ, η είσοδος σε μια
από τις οργανωμένες ακτές του Λεκανοπεδίου τα Σαβ-
βατοκύριακα ξεκινά για ένα άτομο από τα 4 ευρώ
(Αττική Ακτή, Βουλιαγμένη) και φτάνει τα 25 ευρώ
(Αστέρας), ενώ για μια οικογένεια με δύο παιδιά 6-12
ετών, από 16 ευρώ έως 76 ευρώ (στις ίδιες παραλίες).
Υπολογίστηκε επίσης ότι ο αντίστοιχος μέσος όρος
για ένα ζευγάρι είναι τα 22,75 ευρώ (με ξαπλώστρες
και ομπρέλα), ενώ για μια τετραμελή οικογένεια τα
37,60 ευρώ.

Στα παραπάνω δεν έχει υπολογιστεί το κόστος αγο-
ράς καφέ, σάντουιτς και νερού που ενδεχομένως
κάποιος ψωνίσει στη διάρκεια της παραμονής του
στην παραλία.

Σύμφωνα με την ΕΚΠΟΙΖΩ, είναι επιβεβλημένο και
στις οργανωμένες παραλίες να ισχύσουν οι τιμές των
βασικών ειδών (νερό, καφές, τοστ-σάντουιτς) που
προβλέπονται για τα κυλικεία των πλοίων, αεροδρο-
μίων, αρχαιολογικών χώρων κ.λ.π., ώστε ο κατανα-
λωτής με μικρό κόστος να προμηθεύεται τα είδη πρώ-
της ανάγκης.

OAEE: Οι μισοί ασφαλισμένοι 
αδυνατούν να πληρώσουν τις εισφορές

Ένας στους δύο ελεύθερους επαγγελματίες αδυνατεί να
πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές, δεν έχει ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη και απειλείται με κατάσχεση. 

Την ίδια ώρα ο ΟΑΕΕ καταρρέει υπό το βάρος των ελλειμ-
μάτων και είναι αμφίβολο αν θα μπορεί να καταβάλλει
συντάξεις και στο μέλλον.

Όπως αναφέρουν Τα Νέα της Δευτέρας, το Ταμείο εκτιμά-
ται ότι θα έχει φέτος μαύρη τρύπα 720 εκατ. ευρώ. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι το σύνολο των απλήρωτων εισφο
ρών φτάνει τα 7,4 δισ. ευρώ που προέρχεται κυρίως από 

μικροοφειλέτες.Κύκλοι των ασφαλιστικών ταμείων εκφρά-
ζουν την ανησυχία τους για την οικονομική κατάσταση του
ΟΑΕΕ και προειδοποιούν για ακόμα χειρότερες μέρες.

«Η πληρωμή των 265 εκατ. ευρώ τον μήνα σε συντάξεις
του ΟΑΕΕ από τον Σεπτέμβρη και μετά θα είναι ένας γρί-
φος» διαπιστώνει ο πρόεδρος της ΠΟΠΟΚΠ, Θανάσης
Καπωτάς.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας,
εντός του καλοκαιριού το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών
Εισφορών θα στείλει άλλα 92.000 ειδοποιητήρια σε ισάριθ-
μους οφειλέτες για την είπραξη χρεών της τάξης των 5.000-
15.000 ευρώ.

Από σήμερα στο taxisnet

Με νέα διαδικασία η δήλωση του 
ακατάσχετου λογαριασμού
Ηλεκτρονικές αιτήσεις στο TAXISnet θα μπορούν να υποβάλ-

λουν από την Τρίτη 29 Ιουλίου οι φορολογούμενοι προκειμένου
να δηλώνουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων τον
μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό τους λογαριασμό. 

Βάσει της νέας διαδικασίας μέσα σε λίγες ώρες θα είναι σε
θέση να γνωρίζουν για το εάν η τράπεζά τους έχει επιβεβαιώσει
πως όλα πήγαν ομαλά και ισχύει το ακατάσχετο ή εάν ανέκυ-
ψαν προβλήματα.

Συγκριμένα, απόφαση της γενικής γραμματέως Δημοσίων
Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου ξεκαθαρίζει πως κάθε φυσικό
πρόσωπο που φορολογείται στην Ελλάδα δικαιούται να διατη-
ρεί έναν μοναδικό λογαριασμό, ατομικό ή κοινό, σε ένα μόνο
πιστωτικό ίδρυμα, στον οποίο οι καταθέσεις είναι ακατάσχετες
μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ.

Στην περίπτωση φορολογουμένων, μισθωτών ή συνταξιού-
χων, ο ακατάσχετος λογαριασμός είναι αποκλειστικά αυτός
στον οποίο πιστώνονται περιοδικά οι μισθοί, συντάξεις ή και τα
όποια ασφαλιστικά βοηθήματα. 

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτη-
ση-υπεύθυνη δήλωση στο TAXISnet, μέσω εφαρμογής της
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμμα-
τείας Δημοσίων Εσόδων, με την οποία θα ενημερώνει για τον
αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (σε μορφή IBAN).

Η απόφαση εφιστά την προσοχή στο εξής: κάθε ενδιαφερό-
μενος που γνωστοποιεί στη φορολογική διοίκηση τον μοναδικό
ακατάσχετο τραπεζικό του λογαριασμό, οφείλει να ενημερώνει
αμελλητί, υποβάλλοντας νέα αίτηση - υπεύθυνη δήλωση με τον
ίδιο τρόπο, τον αριθμό IBAN τυχόν νέου λογαριασμού του σε
περίπτωση που ο προηγούμενος -ήδη δηλωμένος- κλείσει για
οποιονδήποτε λόγο ή εφόσον επιθυμεί την αλλαγή του παλαιού
λογαριασμού με νέο.

Επικαλείται και τις δηλώσεις Σταϊκούρα

ΠΟΠΕΚ: Να επιστρέψει ο ΕΦΚ
του πετρελαίου θέρμανσης στα
επίπεδα 2011-2012

Την επαναφορά του ΕΦΚ του πετρελαίου θέρμανσης,
εν όψει της ερχόμενης χειμερινής περιόδου, στα επίπε-
δα του 2011-2012, ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ).

Σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι για την καταπολέμηση
του λαθρεμπορίου και της νοθείας των καυσίμων η
ευθύνη είναι αποκλειστικά της κυβέρνησης, η οποία
καθυστερεί να εφαρμόσει νομοθετικές διατάξεις με σύγ-
χρονες τεχνολογικές μεθόδους από το 2009, αν θέλει να
επιβεβαιώσει την πολιτική της βούληση και να βάλει
τέλος στην γάγγραινα της οικονομίας από το λαθρεμπό-
ριο και τη νοθεία των καυσίμων.

Όπως επισημαίνεται, οι δηλώσεις του αναπληρωτή
υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα για την
αποτυχία του μέτρου της εξίσωσης του ΕΦΚ στο πετρέ-
λαιο θέρμανσης- κίνησης, επιβεβαιώνουν την αρχική
θέση της ΠΟΠΕΚ για το λάθος της απόφασης αυτής,
που κόστισε απώλεια δημοσίων εσόδων άνω των 750
εκατ. ευρώ κατά τη χειμερινή περίοδο 2012- 2013 και
2013- 2014, αφήνοντας χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς θέρ-
μανση.

Έρχεται «κούρεμα» σε 746.000
συντάξεις από την Τετάρτη

Περισσότεροι από 700.000 συνταξιούχοι θα δουν
από αύριο Τετάρτη 30 Ιουλίου, μειώσεις στις συντάξεις
τους, καθώς αλλάζει ο τρόπος παρακράτησης φόρου,
για όσους παίρνουν περισσότερες από δύο συντάξεις,
κύριες και επικουρικές.

Σύμφωνα με τον σχετικό νόμο του υπουργείου Οικο-
νομικών η παρακράτηση του φόρου θα γίνεται από
αυτό το μήνα προκαταβολικά στο σύνολο των συντάξε-
ων και όχι σε κάθε σύνταξη ξεχωριστά όπως γινόταν
μέχρι τον Ιούλιο. Με τις αλλαγές αυτές 746.780 συνταξι-
ούχοι με δύο ή περισσότερες συντάξεις που στο σύνο-
λο ξεπερνούν τα 750 ευρώ θα δουν 40 ευρώ μέση μεί-
ωση από αύξηση παρακράτησης, λόγω αλλαγής της
φορολογικής κλίμακας, επειδή όταν συμψηφίζονται δύο
ή περισσότερες συντάξεις μεγαλώνει η φορολογική κλί-
μακα.

Με αυτό τον τρόπο οι συνταξιούχοι θα πληρώνουν
προκαταβολικά κάθε μήνα ένα τμήμα του φόρου που
κανονικά θα έπρεπε να πληρώσουν την επόμενη χρο-
νιά με την εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης. 

έτσι, την επόμενη χρονιά, εάν δεν έχουν εισοδήματα
από άλλες πηγές δεν πρόκειται να πληρώσουν επιπλέ-
ον φόρο μετά την εκκαθάριση της φορολογικής τους
δήλωσης.

Αντίθετα 399.230 συνταξιούχοι με συντάξεις έως 700
ευρώ θα δουν 15 ευρώ μέση αύξηση επειδή σε αυτές
σταματά η παρακράτηση φόρου που είχαν μέχρι τον
Ιούλιο. Στην αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του
φόρου θα υπάρχει και η μηνιαία έκπτωση παρακράτη-
σης ύψους 1,5%.

ΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΦΑΠ
Στον «αέρα» λόγω χιλιάδων 
προσφυγών απο ιδιοκτήτες

Στον αέρα κινδυνεύει να βρεθεί ο προϋπολογισμός σε
περίπτωση που τα δικαστήρια οδηγήσουν σε κατάρ-
ρευση το καθεστώς φορολόγησης των ακινήτων περα-
σμένων ετών. Και συγκεκριμένα σε περίπτωση που κρί-
νουν αντισυνταγματικό τον ΦΑΠ ή Φόρο Ακίνητης Περι-
ουσίας που πλήρωσαν οι ιδιοκτήτες ακινήτων από
πέρυσι το φθινόπωρο για τα οικονομικά έτη 2011 και
2012 (καθώς και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό του 2010).

Χιλιάδες ιδιοκτήτες έχουν καταθέσει προσφυγές σε
όλα τα δικαστήρια της χώρας κάνοντας λόγο για υπερ-
βολική φορολόγηση η οποία στηρίχθηκε σε εκτός πραγ-
ματικότητας αντικειμενικές αξίες.

Το θέμα απασχόλησε σε «πιλοτική δίκη» την Ολομέ-
λεια του ΣτΕ, που εξέτασε τρεις ουσιαστικά υποθέσεις,
όπου καταγγέλθηκε αντισυνταγματική υπερφορολόγη-
ση που οδηγεί σε δήμευση περιουσίας.

Την ίδια στιγμή, το φθινόπωρο έρχεται νέα «πιλοτική
δίκη» στο ΣτΕ για τις «φουσκωμένες» αντικειμενικές
αξίες που διογκώνουν αντίστοιχα τους φόρους.Αν το
ΣτΕ δεχθεί τις σχετικές προσφυγές, η κυβέρνηση θα
βρεθεί μπροστά σε έναν νέο μεγάλο «πονοκέφαλο»,
αφού προσδοκά ετησίως περίπου μισό δισ. ευρώ από
τον ΦΑΠ, εισπράττοντας πάνω από 400 εκατ. ευρώ σε
κάθε τελευταία οικονομική χρήση.

Κινητοποίηση στην Ερμού

Επεισόδια στη διαμαρτυρία για το
κυριακάτικο άνοιγμα καταστημάτων

Κινητοποίηση πραγματοποίησαν το μεσημέρι της
Κυριακής στην Ερμού μέλη του συντονιστικού δράσης
ενάντια στην κυριακάτικη λειτουργία των εμπορικών
καταστημάτων.

Στη διάρκεια της κινητοποίησης σημειώθηκαν
συμπλοκές με δυνάμεις των ΜΑΤ. 

Οι αστυνομικοί με τη χρήση βίας επιχείρησαν να
εκδιώξουν συνδικαλιστές και υπαλλήλους που διαμαρ-
τύρονταν μπροστά από κάποια καταστήματα που ήταν
ανοιχτά.

Ορισμένα καταστήματα στην Ερμού άνοιξαν για δεύτε-
ρη φορά στο πλαίσιο της «πιλοτικής» εφαρμογής του
μέτρου για τις 52 εργάσιμες Κυριακές σε επιλεγμένες
τουριστικές περιοχές.
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ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΟΤΕ 
ΑΠΟ 1/6/14 ΕΩΣ 30/9/14

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

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

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

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

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ
MSc. MSc. Πανεπιστημίου ΑθηνώνΠανεπιστημίου Αθηνών

•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
Φυλής 3, 3ος όροφος

(έναντι Ταχυδρομείου) - Ασπρόπυργος
Τηλ./fax:  210 5577912

email: mouznikol@hotmail.com
22.5.14

ΓΑΜΟΣ
Ο Κυριαζίδης Κωνσταντίνος του Λουκά
και της Δέσποινας, το γένος Κυριαζίδη,
που γεννήθηκε στη Νίκαια Αττικής και

κατοικεί στον Ασπρόπυργο Αττικής, και η
Παπαδοπούλου Ελένη του Αναστασίου και
της Ελισάβετ, το γένος Ηλιάδη, που γεννή-
θηκε στη Νίκαια Αττικής και κατοικεί στον

Ασπρόπυργο, προκειται να έλθουν 
σε γάμο που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό
Αγίου Ελευθερίου στον Ασπρόπυργο. 

ΓΑΜΟΣ
Ο Φραγκούλιας Κωνσταντίνος του Ανδρέα
και της Αικατερίνης, το γένος Φράγκου,
που γεννηθηκε στους Αγ. Αναργύρους
Αττικής και κατοικεί στα Άνω Λιόσια 

Αττικής, και η Ζεϊμπέκη Αικατερίνη του
Σπυρίδων και της Σταυρούλας, το γένος

Μάραγγα, που γεννήθηκε στην Αθήνα και
κατοικεί στα Άνω Λιόσια Αττικής, 
πρόκειται να έλθουν σε γάμο που

θα τελεστεί  στον Ιερό Ναό Αγ. 
Κωνσταντίνου στα Άνω Λιόσια Αττικής.
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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

Ενοικιαζ́εται ισογ́εια κατοικιά
60 τμ στην Ελευσιν́α, με

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

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

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

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

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

κοινόχρηστα.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 6932720169(10.1.14)

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

Τηλέφωνο: 210-5577813,
6977096978(17.12)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μαθηματικός Πανεπιστημίου

Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτι-
κού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασί-
ου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:

6944132114 (30.1.14)

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται κοπέλα που να γνω-

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

·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ CNC
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επικοι-
νωνίας 2105552260.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Με προϋπηρεσία και συστά-

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

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

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

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος 
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ

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

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

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER
ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

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

Ζητείται κυρία, χωρίς υπο-
χρεώσεις, για διευκόλυνση

κυρίου και οικιακά.
Περιοχή Ελευσίνα. 
Τηλ.210 5542756.

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

με αυτόλογους βιολογικούς 
παράγοντες PRP

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 213
2028000

ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)
2105586830

ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773

ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

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

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

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546674-5546285

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

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

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546579-5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
210 2411444
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

213 2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

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

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

ΑΘΗΝΩΝ 210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210

5546993 - 5560800 - 5543065

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

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

TO ΣΗΜΕΡΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟΥ ΑΤΤΙCA TV
11.00: Υγεία και νανο-
τεχνολογία

12.00: Democracy Now

13.05: Μαγειρεύοντας
ελληνικά, πιτάκια με ζύμη
κουρού

13.15 Με γνώση και
μεράκι, Γραμμόφωνα

13.45: Κασσάνδρα
Χαλκιδικής

15.15: Δήμος Παγγαί-
ου

16.00: Υγεία και νανο-
τεχνολογία

17.00: Συντροφιά μας

17.40 Μικρό Συναξά-
ρι, Όσιος Σαμψών ο ξενο-
δόχος

18.00: Εν χορδαίς
Οι Κυκλαδίτες

18.30: Λόγια της πλώ-
ρης, Της αμπέλου και του
οίνου, Β μέρος

19.00: Θεσσαλονίκη
19.30: Η ζωή είναι
ωραία

20.00 : Λαϊκό Πανεπι-
στήμιο: Τσάλτας Γρηγό-
ρης, Το δίκαιο της θάλασ-
σας

20.30: Ο Ασπρόπυργος
του χθες στο σήμερα, 

Αποκαλυπτήρια γλυ-
πτού-ανάγλυφης παρά-
στασης

21.45: Κοντά στον
πολίτη, Χόνδρινες βλάβες
22.15 Δήμος Σκύρου

22.30 : Φ ι λ ο λ ο γ ι κ ό ς
Σύλλογος Παρνασσός,
Από το Μπαρόκ στον
Ρομαντισμό, Β μέρος

23.00 : Πέλλα, η
πατρίδα του Μεγαλέ-
ξανδρου

Δήμος Ελευσίνας

24.01: Democracy
Now (E)
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Στα τέλη Αυγούστου αναμένεται να ανοίξει νέος
γύρος κοινοτικών επιδοτήσεων για τις Κυκλάδες
χρηματοδοτώντας σε ποσοστό έως και 60%

δαπάνες νησιωτών, καθώς και εκείνων με καταγωγή
από χωριά του Αιγαίου που θέλουν να επενδύσουν σε
μικρές επιχειρήσεις.

Το νέο πρόγραμμα Leader των Κυκλάδων πρόκειται
να προκηρυχθεί περί τα τέλη Αυγούστου με αρχές
Σεπτεμβρίου και χρηματοδοτεί ενδεικτικά τη δημιουργία
νέων ή υφιστάμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
όπως:

• Μικρά τουριστικά καταλύματα και ξενοδοχεία (μέχρι
40 κλίνες) και campings.

• Επισκέψιμα αγροκτήματα.
• Εστιατόρια, αναψυκτήρια, παραδοσιακά καφενεία.
• Βιοτεχνικές μονάδες παραγωγής προϊόντων, όπως

χειροτεχνήματα μεταλλουργίας ή ξυλοτεχνίας, προϊόντα
κεραμικής - υφαντουργίας, ξύλινες κατασκευές (καρέ-
κλες, έπιπλα, έπιπλα κουζίνας).

• Βιοτεχνίες μεταποίησης - τυποποίησης γεωργικών
προϊόντων (όπως δημητριακά, οίνος, οπωροκηπευτικά,
κρέας, γάλα, αβγά, μέλι, ελιές, άνθη, σπόροι, φαρμα-
κευτικά και αρωματικά φυτά).

• Μικρές βιοτεχνίες επεξεργασίας ειδών διατροφής και
δασοκομικών υλών μετά την α' μεταποίηση (π.χ. αρτο-
ποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής,
παραγωγή αλευροειδών προϊόντων, παραγωγή αλκοο-
λούχων ποτών, παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων από
φρούτα και λαχανικά κ.λπ.).

• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (κομμωτήρια,

κουρεία, δρα-
σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς
φυσικής ευε-
ξίας, καλλιτε-
χνική και λογο-
τεχνική δημι-
ουργία και
ερμηνεία, επι-
σκευή υποδημάτων & δερμάτινων ειδών, λιανικό εμπό-
ριο οινοπνευματωδών και άλλων ποτών, παντοπωλεία
κ.λπ.).

• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέ-
τηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές
τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαι-
διών, χώροι γευσιγνωσίας).

Τα νησιά που επιδοτούνται

Τα νησιά και τα χωριά τους που επιδοτούνται είναι:
• Σαντορίνη: Εμπορείο, Επισκοπή Γωνιά, Θήρα, Καρ-

τεράδος, Μεσαριά, Ακρωτήρι, Βόθωνας, Βουρβούλος,
Εξω Γωνιά, Ημεροβίγλι, Μεγαλοχώρι, Οία και Πύργος
Καλλίστης.• Κέα: Ιουλίδα και Κορησσία

• Μήλος: Αδάμαντας, Τριοβάσαλος, Μήλος, Πέραν
Τριοβασάλου, Τρυπητή.• Μύκονος: Ανω Μερά, Μυκο-
νίων.• Σίφνος: Απολλωνία, Αρτεμώνας

• Σύρος: Ανω Σύρος, Βάρη, Γαλησσά, Πάγος, Ποσει-
δωνία, Φοίνικας, Χρούσα• Τήνος: Τήνος, Δύο Χωρία,
Τριαντάρος • Ιος και  Σέριφος

ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ 20.000 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Αλλάζουν όλα στις 
προσλήψεις εκπαιδευτικών
Σε νέα διαδικα-

σία επιλογής
και πριμοδότη-
σης των εκπαι-
δευτικών που
θα προσλη-
φθούν ως ανα-
πληρωτές προ-
χωρεί το
υπουργείο Παι-
δείας. Προβλέ-
πονται αυξημέ-
νη μοριοδότηση
για υπηρετούντες σε δυσπρόσιτες περιοχές και επανά-
καμψη του μπόνους προϋπηρεσίας.

Διπλάσια μοριοδότηση θα έχουν από φέτος οι εκπαιδευ-
τικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης που θα υπηρετήσουν ως αναπληρωτές σε
δυσπρόσιτες περιοχές (ορεινούς όγκους και απομακρυ-
σμένες νησιωτικές περιοχές).

Η σχετική διάταξη θα κατατεθεί την ερχόμενη εβδομάδα
στη Βουλή, σε νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, αλλά
αναφέρεται ήδη και στην εγκύκλιο που εξέδωσε προχθές
το υπουργείο Παιδείας, με την οποία καλούνται οι δάσκα-
λοι και οι καθηγητές υποψήφιοι αναπληρωτές να καταθέ-
σουν σχετικές αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
από σήμερα έως και τις 8 Αυγούστου 2014.

Στην ίδια διάταξη θα υπάρχει και επικαιροποίηση των
περιοχών που θα έχουν αυξημένη μοριοδότηση.

Επιδότηση έως 60% για δημιουργία 
επιχειρήσεων στα νησιά 
- Ποιοι δικαιούνται τα κονδύλια

TagesspiegelTagesspiegel
"Η Ελλάδα ελπίζει 
στους πολίτες της"
Παρά τις περικοπές στις συντάξεις και την υψηλή ανερ-

γία, οι Έλληνες αρχίζουν και πάλι να ξοδεύουν και
αυτό βοηθά την οικονομία, επισημαίνει ρεπορτάζ της εφη-
μερίδας Tagesspiegel.

Όπως επισημαίνει ο αρθρογράφος, «η Ελλάδα αφήνει
πίσω της την ύφεση των τελευταίων έξι χρόνων. Η οικονο-
μία της χώρας της κρίσης αναμένεται να αναπτυχθεί κατά
το δεύτερο εξάμηνο του 2014, και μάλιστα σε μεγαλύτερο
βαθμό από ότι αναμένετο μέχρι πρότινος. Αυτό προβλέ-
πουν τρεις έρευνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα αυτή την
εβδομάδα. Οι συντάκτες όμως υπογραμμίζουν την ίδια ώρα
ότι εάν η χώρα θέλει να ξεπεράσει μόνιμα την κρίση, θα
πρέπει να συνεχίσει με τις δομικές μεταρρυθμίσεις. Σε δια-
φορετική περίπτωση η κρίση μπορεί να επιστρέψει σύντο-
μα».

Αναφερόμενο στις σχετικές εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ αλλά και
της Eurobank, το άρθρο επισημαίνει ότι «η ανάπτυξη στη-
ρίζεται κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση, η οποία αυξήθη-
κε κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους κατά 0,7 %. 

Το ότι οι Έλληνες ξοδεύουν και πάλι περισσότερα προκα-
λεί ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση εάν αναλογιστεί κανείς ότι
τα εισοδήματα των νοικοκυριών εξακολουθούν να μειώνο-
νται. Την τρέχουσα χρονιά αναμένονται και άλλες περικο-
πές στις συντάξεις. Η Κομισιόν υπολογίζει ότι το 2014 οι
μισθοί θα μειωθούν στην Ελλάδα κατά 1,5 %. 

Προφανώς όμως πολλά νοικοκυριά προχωρούν τώρα σε
αγορές τις οποίες είχαν αναβάλει τα προηγούμενα χρόνια.
Αλλά και η ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού –κατά τους
πρώτους πέντε μήνες ο αριθμός των ξένων επισκεπτών
αυξήθηκε κατά 17 %- συμβάλει στην αναθέρμανση της
οικονομίας.

Το δημοσίευμα αναφέρεται και στις εκτιμήσεις της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδας για αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης
και παράλληλη μείωση της ανεργίας μέχρι το 2020.


