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ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ...
ΜΠΑΖΩΝ Η 

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 
Εκατοντάδες τόνοι σε 

ανεξέλεγκτες χωματερές
στο Θριάσιο Πεδίο 

και το Ποικίλον όρος
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Συσπειρώνονται 8
ανεξάρτητοι δήμαρχοι 

της χώρας
Δημιούργησαν το «Κίνημα 

των ανεξάρτητων δημάρχων»
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ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: 
«Ασημένια» η Ελισάβετ

Τελτσίδου στο Ευρωπαϊκό

Τρεις νέες μεταγραφές 
ανακοίνωσε ο Βύζας Μεγάρων

ΠΗΡΕ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ-
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ-ΜΠΑΜΠΑΝΗ  

ΑΥΤΟΒΟΥΛΩΣ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ 

Παρουσιάσθηκε
28χρονος με

ένταλμα 
σύλληψης για

ανθρωποκτονία

Κλειστές οι στρόφιγγες 
για δανεία προς τον

ιδιωτικό τομέα
Αρνητικός επί 42 μήνες ο 

ρυθμός πιστωτικής επέκτασης

Στην ‘’καρδιά’’ του ΣΔΟΕ σοβαρές υποθέσεις 
απόκρυψης πλούτου 

Παράνομες 
επιδοτήσεις και 

εικονικά τιμολόγια 
από ‘’κυκλώματα’’ 

σε Μάνδρα και 
Μακρακώμη Σελ:  3

Μαζική συμμετοχή στην 5η 
ετήσια εκστρατεία καθαρισμού 

στην Λεωφόρο Σχιστού
Ουσιαστικά αποτελέσματα

από τη συνεργασία 
δήμων-φορέων-
εθελοντών, αφού 

καθαρίστηκαν πλήρως
χώροι στάθμευσης και 

δασικοί δρόμοι Σελ: 9

Σελ: 3

Σελ: 5

ΑΛΑΛΟΥΜ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ
ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Καταιγισμός
αντιδράσεων 

για τις ασφυκτικές
πιέσεις που 
θέτει ο νόμος 

στις νέες 
δημοτικές αρχές

ΤΟΝΙΖΕΙ ΣΕ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Η ICAP
Οκτώ στους δέκα

κλάδους υπέστησαν
τρομακτικές 
απώλειες από 

την ύφεση 
Σελ:  16

Σελ:  5

Σελ: 3

Σελ: 10

Σελ: 2-6

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
Θεοφυλακτίδου

Άννα Γ.
Ερμού 82 & Πετρά-

κη,  Εφημερία:  08:00
- 08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105561723

Ασπρόπυργος
Λιόση Ιωάννα Σ.

Σαλαμίνος 17 & Τσί-
γκου Α., Εφημερία:

08:00 - 08:00
(Επομένης)
Τηλέφωνο:

2105576927

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Κατζιλιεράκη Βασ.

Τσακάλωφ 11  
Τηλέφωνο:
2102471660

Αχαρνές
ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΜΗΛΟΜΠΑΤΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΕ

Εφημερίας: Τετάρτη
30/07/2014 08:00 -

14:00 & 17:00 - 08:00
(Επομένης)
Τηλέφωνο:
2102465432

ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ
Λεωφ Καραμανλή

Κωνσταντίνου 38-40,
Τηλέφωνο:
2102446460

Μάνδρα
Ρούτης Κων/νος 
Κοροπούλη Ε.   

Τηλέφωνο   
210 5551954

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τετάρτη 30 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
Ανδρόνικος, Ανδρονίκη,

Σιλουανή, Σιλουάνα

ΑΛΑΛΟΥΜ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
Καταιγισμός αντιδράσεων για τις ασφυκτικές πιέσεις

που θέτει ο νόμος στις νέες δημοτικές αρχές

Σε ‘’ομηρία’’ βρίσκονται οι προϋπολογισμοί
των Δήμων για το 2015, με δεδομένο ότι θα
πρέπει να έχουν εγκριθεί από τα δημοτικά

συμβούλια μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου, δηλαδή τέσσε-
ρις μόνο ημέρες από...την ημερομηνία που επίση-
μα, οι απερχόμενοι δήμαρχοι θα παραδώσουν τη
σκυτάλη στους νεοεκλεγέντες.

Τιτάνιος αγώνας  προκειμένου
να καταρτίσουν τους “πετσοκομμένους” 

προϋπολογισμούς 
τους μέσα σε τέσσερις ημέρες

Συνεπώς οι πιέσεις για τους νέους δημάρχους
και Περιφερειάρχες, που  πρέπει να ορκισθούν με
καταληκτική ημερομηνία την 1η Σεπτεμβρίου, και
αμέσως μετά,  να καταρτίσουν τον προϋπολογισμό
τους και να τον καταθέσουν προς έγκριση στο
Υπουργείο Εσωτερικών, είναι ασφυκτικές .

Το ΥΠΕΣ, αν και έχει δεχθεί καταιγισμό αντιδρά-
σεων από δημάρχους και αιρετούς, δεν έχει προ-
βεί σε διευκρίνιση επί του θέματος.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το Νόμο 4172/2013,

οι προϋπολογισμοί των Δήμων για την επόμενη
χρονιά θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από τα δημο-
τικά συμβούλια μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου του
προηγούμενου έτους.

Όμως οι νέες αρχές αναλαμβάνουν την 1η
Σεπτέμβρη 2014 και είναι σαφές ότι ούτε οι νέες
Οικονομικές Επιτροπές των Δήμων θα έχουν
συσταθεί, ούτε βέβαια οι νέες δημοτικές αρχές θα
είναι σε θέση να γνωρίζουν πλήρως τα οικονομικά
δεδομένα των Δήμων, ιδίως όταν επίκειται αλλαγή
Δημάρχου, όπως συμβαίνει στους περισσότερους
Δήμους τουλάχιστον της Περιφέρειας Αττικής.

Ο προβληματισμός είναι μεγάλος τόσο στους νυν
όσο και στους επόμενους Δημάρχους, δεδομένου
ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι οι δημότες εξέλεξαν νέες
αρχές με συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία δεν
μπορούν να περιοριστούν από αποφάσεις των
συμβουλίων που ολοκληρώνεται η θητεία τους.
Mάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις που οι προε-
κλογικές συγκρούσεις ήταν σφοδρές, ελλοχεύει ο
κίνδυνος σε κάποιους Δήμους να υιοθετηθούν
προϋπολογισμοί που θα ναρκοθετήσουν την προ-
σπάθεια των νέων Δημάρχων αλλά και την τοπική
κοινωνία.

ΟΛΗ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Συσπειρώνονται 8 ανεξάρτητοι
δήμαρχοι της χώρας
Δημιούργησαν το «Κίνημα 

των ανεξάρτητων δημάρχων»

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6

Κείμενο με τίτλο
«Πρόσκληση για

μία νέα αυτοδιοίκηση»  δημοσιεύουν οκτώ ανεξάρτητοι
δήμαρχοι μεγάλων δήμων της χώρας, οι οποίοι επιχει-
ρούν να συσπειρωθούν και να καλέσουν κι άλλους
δημάρχους να ενωθούν μαζί τους.

Το κείμενο αυτό φέρει τις υπογραφές του δημάρχου
Αθηναίων Γιώργο Καμίνη, Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού,
Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινού, Θεσσαλονίκης Γιάννη
Μπουτάρη, Ιωαννιτών Θωμά Μπέγκα, Λαμίας Νίκου
Σταυρογιάννη, Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη Γιώργου Ιωα-
κειμίδη και Χανίων Τάσου Βαμβούκα.

Οι ανεξάρτητοι δήμαρχοι θέλουν να παλέψουν για μία
νέα τοπική αυτοδιοίκηση που θα υπερβαίνει τις παθογέ-
νειες του σήμερα και θα είναι μακριά από αποχρώσεις
κομματικών ψηφοδελτίων. «Εμείς θεωρούμε μεν τα κόμ-
ματα ως βασικό πυλώνα της δημοκρατίας μας, διαφω-
νούμε όμως με τη λογική του κομματικού εναγκαλισμού
της Αυτοδιοίκησης.», αναφέρουν χαρακτηριστικά στη
διακήρυξή τους και καλούν τους δημάρχους να επικοι-
νωνήσουν μαζί τους, ώστε να διαμορφώσουν μαζί
θέσεις, να αναδείξουν νέα πρόσωπα και να γίνουν οι
πρωταγωνιστές των αλλαγών που έχουν ανάγκη οι
δήμοι.
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Ιδιαίτερα  χαμηλές είναι οι
επιδόσεις στην ανακύκλωση
των οικοδομικών υλικών στη

χώρα μας  αφού μόλις το 5% των
ιδιωτών  διαχειρίζεται σωστά στις
αδειοδοτούμενες μονάδες και
εναποθέτει τα υλικά αυτά στα
κατάλληλα σημεία. 

Υπολογίζεται ότι μόνο στην
Αττική, υπάρχουν 600.000 τόνοι
με μπάζα σε ανεξέλεγκτες χωμα-
τερές κυρίως στο όρος Αιγάλεω,
στο Θριάσιο Πεδίο , στο όρος
Ποικίλο όρος,  το Κορωπί , σε
περιοχές του Υμηττού ακόμα και
στους πρόποδες της Πάρνηθας. 

Αν και υπάρχουν μονάδες
που έχουν λάβει άδεια,
εντούτοις πολλοί ιδιώτες
για να μην πληρώσουν το
κόστος διαχείρισης,
πετούν τα μπάζα ανεξέλε-
γκτα με σοβαρές επιπτώ-
σεις στο περιβάλλον. 

Σύμφωνα με την ευρω-
παϊκή νομοθεσία, η Ελλά-
δα έχει την υποχρέωση
μέχρι το τέλος του 2015, το
50% των οικοδομικών υλι-
κών να ανακυκλώνεται
όμως  φαίνεται να απέχει
από αυτόν τον στόχο.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΜΑΧΟΥΣ 
ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ 

Με πρωτοβουλία των εθελοντών  
Αχαρνών ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ''

Η ομάδα κοινωνικού έργου ‘’ΠΡΟΣΦΕΡΩ’’ συγκε-
ντρώνει φάρμακα για τους άμαχους του πολέμου της
Παλαιστίνης.

Όπως επισημαίνουν οι εθελοντές - πολίτες Αχαρ-
ναί σε ανακοίνωσή τους χρειάζεται άμεσα να συγκε-
ντρωθούν φάρμακα ( όχι ληγμένα) προκειμένου να
αποσταλλούν στο λαό της  Παλαιστίνης. 

Σημεία όπου μπορείτε να βρείτε κουτιά του Κοινω-
νικού έργου ''Προσφέρω'' είναι:

1) ΠΑΓΩΝΑ ΑΡΓΥΡΩ ΟΔΟΣ Λ.
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 10 ΑΧΑΡΝΑΙ )

2) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΟΔΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 2 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 

3) ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΟΔΟΣ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ 8
ΜΕΛΙΣΣΙΑ.

ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΟΔΟΣ Λ. ΠΑΡΝΗΘΟΣ 47
ΑΧΑΡΝΑΙ

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.
6937191968 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ μετά τις 14:00

Στην ‘’καρδιά’’ του ΣΔΟΕ
υποθέσεις απόκρυψης πλούτου 
Παράνομες επιδοτήσεις και 
εικονικά τιμολόγια από 
‘’κυκλώματα’’ σε Μάνδρα 
και Μακρακώμη 

Σοβαρές υπο-
θέσεις που
α φ ο ρ ο ύ ν

‘’μυστήριες επιδοτή-
σεις’’ και απάτες με
πλαστά τιμολόγια
έχουν φθάσει  στην
‘’καρδιά’’ της ελεγκτι-
κής Αρχής, την Επι-
χειρησιακή Διεύθυν-
ση Ειδικών Υποθέ-
σεων Αθηνών
(ΕΔΕΥΑ) του ΣΔΟΕ,
προκειμένου να
ερευνηθούν εξονυ-
χιστικά .

To τελευταίο οι ελε-
γκτές της ΕΔΕΥΑ
έχουν συντάξει μια
σειρά από πορίσμα-
τα τα οποία καταγράφουν πραγματικά ενδιαφέρουσες
περιπτώσεις απόκρυψης πλούτου. 

Για παράδειγμα, στην περιοχή της Μακρακώμης δει-
νεργήθηκε έλεγχος όπου διαπιστώθηκε  σκάνδαλο με
ελλιπή παραστατικά σε αναθέσεις έργων, ενώ εντοπί-
σθηκε  και  μια λαθραία δεξαμενή πετρελαίου. 

Η περίοδος που ερευνάται είναι 2009 και εντεύθεν,
ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν
υπάρχουν παραστατικά για τα έργα που έγιναν, ενώ δεν
υπάρχουν και αποθήκες.

Άλλη έρευνα στην Μάνδρα Αττικής αποκάλυψε ολό-

κληρο κύκλωμα το οποίο εμπλέκεται σε υπόθεση εικονι-
κών τιμολογίων. 

Σε αυτήν την περίπτωση τα πρόστιμα τα οποία επι-
βλήθηκαν άγγιξαν τα 150 εκατομμύρια ευρώ.

Στην Κεντρική Μακεδονία διαπιστώθηκε σκάνδαλο
που αφορούσε επιδοτήσεις του αγροτουρισμού την
περίοδο 2010-2012.

Επιτακτική είναι ωστόσο κι η  ανάγκη πρόσληψης 300
ελεγκτών οι οποίοι θα στελεχώσουν το ΣΔΟΕ. για το
οποίο έχουν αιτηθεί πολλάκις διάφοροι Οικονομικοί
Εισαγγελείς .

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ... ΜΠΑΖΩΝ Η ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 
Εκατοντάδες τόνοι σε ανεξέλεγκτες χωματερές 
στο Θριάσιο Πεδίο και το Ποικίλον όρος
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"Σήκωσαν" 3 τόνους 
μετάλλου από εργοτάξιο 
αλλά τους ..τσάκωσαν

Συνελήφθησαν, προχθες το απόγευμα, στο
Δερβένι Κορινθίας, από αστυνομικούς του

Αστυνομικού Τμήματος Ξυλοκάστρου, ένας
46χρονος ημεδαπός και δύο  αλλοδαποί υπήκο-
οι Αλβανίας, ηλικίας 40 και 38 ετών αντίστοιχα,
για κλοπή μεταλλικών αντικειμένων.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω, χθες το απόγευμα, στο
Δερβένι Κορινθίας , αφαίρεσαν από εργοτάξιο
εταιρείας, ποσότητα μεταλλικών αντικειμένων,
συνολικού βάρους περίπου -3- τόνων, τα οποία
στη συνέχεια φόρτωσαν σε φορτηγό όχημα,
πλην όμως εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν
ύστερα από άμεση επέμβαση αστυνομικών του
Αστυνομικού Τμήματος Ξυλοκάστρου.

Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα βρέθηκαν και απο-
δόθηκαν σε αρμόδιο εκπρόσωπο της εταιρείας,
ενώ κατασχέθηκε το φορτηγό όχημα, ως μέσο
τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγ-
γελέα Πρωτοδικών Κορίνθου.

Η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση, διε-
νεργούνται από το Αστυνομικό Τμήμα Ξυλοκά-
στρου.

Προσφυγές στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας
προετοιμάζει η Ένωση
Ιατρών Νοσοκομείων
Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ)
για τις περικοπές που
έχουν υποστεί οι αποδο-
χές του ειδικού μισθολο-
γίου των μελών της σε
εφαρμογή των σκληρων
πολιτικών λιτότητας.

Συγκεκριμένα, θα
ασκηθούν οκτώ αυτοτε-
λείς προσφυγές, αντι-
στοίχων νοσοκομείων

της Αθήνας και του Πειραιά και
συγκεκριμένα των νοσοκομείων:
Ευαγγελισμός, Γεννηματάς, 

Γενικό Κρατικό Νικαίας, 
Θριάσιο, Σισμανόγλειο, ΚΑΤ,

Αγλαΐα Κυριακού και Παίδων
Πεντέλης.

Πέραν των προσφυγών θα
ασκηθούν και αγωγές, τα έξοδα
των οποίων θα καλύψει η ΕΙΝΑΠ,
χωρίς να επιβαρυνθούν οι γιατροί
– μέλη της.

Η προθεσμία για την άσκηση
αγωγών είναι η 31η Δεκεμβρίου
2014.

Προσφυγές στο ΣτΕ για τις αποδοχές
των νοσοκομειακών γιατρών

Από 8 νοσοκομεία 
μεταξυ των οποίων 

και το ΘΡΙΑΣΙΟ

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα,
ανακοινώθηκε ότι,  πιστώθηκε στους

λογαριασμούς 126.303 νοικοκυριών, ποσό «κοι-
νωνικού μερίσματος» ύψους 84.170.531,50
ευρώ. 

Το ποσό αυτό αφορά αιτήσεις που είχαν απορ-
ριφθεί, με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδή-
ματος του οικονομικού έτους 2013 και πληρούν
τις προϋποθέσεις, με βάση τη δήλωση φορολο-
γίας του οικονομικού έτους 2014. 

Με τη σημερινή 4η καταβολή, ο αριθμός των
δικαιούχων που έλαβαν το «κοινωνικό μέρισμα»
ανέρχεται σε 690.838 νοικοκυριά και το συνολικό 

ποσό που διατέθηκε μέχρι σήμερα διαμορφώνε-
ται σε 446.910.598,35 ευρώ. 

Σημειώνεται ότι, για ορισμένες ακόμη αιτήσεις
που εκκρεμούν, λόγω ελέγχου των δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος, ή που έχουν παραπεμ-
φθεί προς έλεγχο, η καταβολή θα πραγματοποιη-
θεί από την 1η έως την 10η Οκτωβρίου 2014. 

«Η Κυβέρνηση, με συνέπεια, έγκαιρα, επιδει-
κνύοντας κοινωνική ευαισθησία, με αίσθημα κοι-
νωνικής δικαιοσύνης, αποδίδει πλήρως στις πιο
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες το σύνολο των 450
εκατ. ευρώ που είχε προβλέψει για κοινωνικό
μέρισμα» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση
του Υπ. Οικονομικών.

84 εκ. € σε αρχικά απορριφθέντες 
του «κοινωνικού μερίσματος»

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  22001144  
Ο μισθός των εργαζομένων 
στις δημοτικές παιδικές 
κατασκηνώσεις 

ΤΤ ον μισθό που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στις
παιδικές κατασκηνώσεις που διαχειρίζονται οι
δήμοι της χώρας καθορίζουν με κοινή απόφαση

τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας. 
Ειδικότερα ο μηνιαίως μισθός του προσωπικού με

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται
στις παιδικές εξοχές και κατασκηνώσεις των οποίων η
λειτουργία έχει ανατεθεί σε Δήμους ως ακολούθως για το
έτος 2014: 

1. Συντονιστής     611 ευρώ 
2. Επιμελητές     483 ευρώ 
3. Ομαδάρχες     331 ευρώ 
4. Ιατροί     824 ευρώ 
5. Νοσοκόμοι     606 ευρώ 
6. Γυμναστές     502 ευρώ 
7. Ειδικοί συνεργάτες Ψυχαγωγίας και 
χειροτεχνίας     502 ευρώ 
8. Διαχειριστές     577 ευρώ 
9. Β. Διαχειριστές     493 ευρώ 
10. Αποθηκάριοι     493 ευρώ 
11. Μάγειροι     843 ευρώ 
12. Β. Μάγειροι     615 ευρώ 
13. Τμηματάρχες     460 ευρώ 
14. Ναυαγοσώστης   606 ευρώ

Τυχόν χορηγούμενες σε είδος παροχές (τροφής,
κατοικίας κ.λπ.) δεν αφαιρούνται από τις αποδοχές που
καθορίζονται πιο πάνω. 

Στους εργαζόμενους που βρίσκονται σε κατάσταση
ετοιμότητας χορηγείται προσαύξηση στους παραπάνω
μισθούς σε ποσοστό 5%. 
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Μαζική συμμετοχή στην 5η ετήσια εκστρατεία 
καθαρισμού στην Λεωφόρο Σχιστού
Ουσιαστικά αποτελέσματα από τη συνεργασία δήμων-φορέων-εθελοντών, 
αφού καθαρίστηκαν πλήρως χώροι στάθμευσης και δασικοί δρόμοι.

Έξι αεροδιακομιδές ασθενώνΈξι αεροδιακομιδές ασθενών

- Πολύτιμη η επέμβαση της - Πολύτιμη η επέμβαση της 
Πολεμικής Αεροπορίας Ελευσίνας Πολεμικής Αεροπορίας Ελευσίνας 

Τέσσερα βρέφη και
δύο γυναίκες, που
έχρηζαν νοσοκομει-

ακής περίθαλψης, μεταφέρ-
θηκαν από νησιά του Αιγαί-
ου τις πρωινές ώρες της
Τρίτης με μέσα της Πολεμι-
κής Αεροπορίας και της
Αεροπορίας Στρατού σε
διάστημα πέντε ωρών
κατόπιν αιτημάτων του

ΕΚΑΒ.
Συγκεκριμένα, στις 3:30 προσεδαφίστηκε στο Ηράκλειο, αεροσκάφος

C- 27 μεταφέροντας από τη Ρόδο τρία νεογέννητα αγοράκια, μέσα σε
θερμοκοιτίδα. Το πρώτο με αναπνευστική δυσχέρεια, το δεύτερο γεννή-
θηκε πρόωρα και το τρίτο με αιματέμεση.

Στις 5:24 προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση της Ελευσίνας αερο-
σκάφος C- 27, το οποίο μετέφερε από το Ηράκλειο ένα αγοράκι 19
μηνών με ειλεό.

Στις 7:46 προσεδαφίστηκε στην ίδια αεροπορική βάση ελικόπτερο
CH- 47 (Chinook) της Αεροπορίας Στρατού, μεταφέροντας από την
Πάρο, 47χρονη γυναίκα με υπαραχνοειδή αιμορραγία και μία 41 ετών
με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, διασωληνωμένη.

Οι ασθενείς μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Με βάση την κοινή προσπάθεια του Περι-
βαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας
- Πειραιά (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.) και των Δήμων

Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, Κερατσινίου - Δραπετσώ-
νας, Αιγάλεω, Κορυδαλλού, Χαϊδαρίου, Αγίας
Βαρβάρας και Περάματος για προστασία του
περιβάλλοντος, βελτίωση ποιότητας ζωής των
πολιτών αλλά και της πυροπροστασίας του –
μοναδικής αξίας για την ευρύτερη περιοχή –
Όρους Αιγάλεω, διοργανώθηκε από τον
ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. η 5η ετήσια εκστρατεία καθαρισμού
στην Λεωφόρου Σχιστού, η οποία και ολοκληρώ-
θηκε με επιτυχία. 

Από τις 6 το πρωί του περασμένου Σαββάτου
και μέσα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, μικτά
συνεργεία του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. και των Δήμων της
ευρύτερης περιοχής επιχείρησαν μαζικά με φορ-
τηγά, χωματουργικά μηχανήματα και εξειδικευμέ-
νους εργάτες για τον καθαρισμό των χώρων
στάθμευσης της Λεωφόρου Σχιστού και των δασι-
κών δρόμων, μεταφέροντας στον ΧΥΤΑ Λιοσίων
συνολικά εκατό τόνους κάθε είδους αποβλήτων. 

Το κύριο βάρος της επιχείρησης ανέλαβαν οι
Δήμοι Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Κορυδαλλού,
Αγίας Βαρβάρας και Περάματος, ενώ συμμετείχε
και κλιμάκιο από το ΒΙ.ΠΑ., επιτελείο από τα
Σώματα Πυροσβεστικής και Αστυνομίας, εθελο-
ντές από την Πρωτοβουλία Πολιτών Κορυδαλλού
και τον Κυνηγετικό Σύλλογο Πειραιά και πολίτες
από την ευρύτερη περιοχή. 

Στο επιχειρησιακό πεδίο παραβρέθηκαν ο νέος
Δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκης, ο
Αντιδήμαρχος Κερατσινίου - Δραπετσώνας, 

Κώστας Αλεξίου, ο Αντιδήμαρχος Κορυδαλλού,
Μιχάλης Ευθυμιάδης, ο Αντιδήμαρχος Αγίας Βαρ

βάρας, Νικόλαος Κολιάκος, ενώ τη νέα Περιφε-
ρειάρχη Ρένα Δούρου εκπροσώπησε η Περιφε-
ρειακή Σύμβουλος, Ειρήνη Μεταξά. 

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπεριφερειάρχης
Δυτικού Τομέα, Σπύρος Τζόκας, ο οποίος αφού
αναγνώρισε το έργο του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π., ανάφερε
χαρακτηριστικά: «Πρωτοβουλίες όπως αυτή του
ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. και των Δήμων - μελών του είναι
εξαιρετικά σημαντικές για την περιβαλλοντική
προστασία της περιοχής. 

Με δεδομένο το γεγονός ότι μεγάλο τμήμα της
Λεωφόρου Σχιστού εντάσσεται διοικητικά στην
Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα είναι αυτο

νόητο ότι το θα είμαστε στο πλευρό κάθε τέτοι-
ας προσπάθειας». 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρι-
σμού, ο Πρόεδρος του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π., Γρηγόρης
Γουρδομιχάλης σημείωσε ότι: «Θα ήθελα να
ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες Δήμους,
Φορείς και πολίτες που ανταποκρίθηκαν άμεσα
στο 5ο κατά σειρά κάλεσμα που απηύθυνε ο
ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. για τον καθαρισμό της Λεωφόρου
Σχιστού. Η συνεργασία είχε θεαματικά αποτελέ-
σματα αφού καθαρίστηκαν πλήρως χώροι στάθ-
μευσης και δασικοί δρόμοι. Είμαστε πάντα στην
πρώτη γραμμή αναφορικά με την προστασία του
Όρους Αιγάλεω και την βελτίωση της ποιότητας
ζωής των πολιτών».

ΑΥΤΟΒΟΥΛΩΣ ΣΤΟ Τ.Α. ΑΧΑΡΝΩΝ 

Παρουσιάσθηκε 28χρονος με ένταλμα 
σύλληψης για ανθρωποκτονία

Αυτοβούλως παρουσιάσθηκε
στο Τμήμα Ασφαλείας Αχαρ-
νών, ένας 28χρονος ημεδα-

πός σε βάρος του οποίου εκκρεμού-
σε ένταλμα σύλληψης για ανθρωπο-
κτονία από πρόθεση.

Ειδικότερα, ο 28χρονος στις 20-4-
2014 στις Αχαρνές, είχε προκαλέσει
με χρήση σωματικής βίας επικίνδυ-
νες σωματικές βλάβες σε 65χρονο
ημεδαπό για αδιευκρίνιστους προ-
σωπικούς λόγους. 

Ο παθών είχε μεταφερθεί σε νοσο-
κομείο όπου παρέμεινε νοσηλευόμε-
νος έως την 20-7-2014, οπότε και
κατέληξε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον
αρμόδιο Εισαγγελέα.
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Οι συνεχιζόμενοι
ανελέητοι βομβαρδι-
σμοί στη Γάζα έχουν
ήδη προκαλέσει τερά-
στιες καταστροφές και
έχουν σαν αποτέλε-
σμα εκατοντάδες
θύματα και χιλιάδες
τραυματίες. κυρίως
αθώους, άμαχους.
Ανάμεσα τους γυναί-
κες και παιδιά.

Οι Γιατροί του
Κόσμου πιστοί στην
αποστολή τους,
παρεμβαίνουν για μια
ακόμα φορά.

Από κοινού και οι 15
εθνικές αντιπροσωπείες δημι-
ουργούν μια μεγάλη αλυσίδα
ανθρωπιάς, εξασφαλίζοντας και
μεταφέροντας όλα τα απαραίτη-
τα υλικά και φάρμακα για να
στηρίξουν τις υγειονομικές
δομές στην Γάζα και να σταθούν
στο πλευρό των παλαιστινίων
συναδέλφων τους.

Σε αυτή την αλυσίδα ανθρω-
πιάς, εμείς οι έλληνες Γιατροί
του Κόσμου έχουμε τον δικό μας
ρόλο. 

Με σχέσεις χρόνων και βαθιάς
αλληλεγγύης με τον Παλαιστι-
νιακό λαό καλούμαστε για άλλη

μια φορά να σταθούμε στο
πλευρό τους. Σε αυτή μας την
προσπάθεια χρειαζόμαστε
συμπαραστάτες. Εσάς. Με την
δική σας μικρή η μεγάλη συνει-
σφορά από το υστέρημα όλων
μας θα μπορέσουμε αγοράζο-
ντας να εξασφαλίσουμε εκείνα
τα αναγκαία εφόδια που χρειά-
ζονται για να στηρίξουμε τα
νοσοκομεία στη Γάζα που είναι
σε κίνδυνο. Να ανακουφίσουμε
και να δώσουμε ελπίδα σε αθώ-
ους ανθρώπους που σήμερα
μας χρειάζονται περισσότερο
από ποτέ.

Με την δική σας συνδρομή να
δώσουμε φωνή στην Ελλάδα.

Γιατί εμείς στην Ελλάδα ξέρου-
με από αδικία...

Οι ΓτΚ ζητούν επείγουσα οικο-
νομική βοήθεια στον ειδικό
λογαριασμό της Alpha Bank, με
την ένδειξη “Γάζα”.

ALPHA BANK : Αρ. Λογ/σμού:
199-00-2002-002401

IBAN: GR06 0140 1990 1990
0200 2002 401 / SWIFT: CRBA-
GRAAXXX

Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας…
όπου υπάρχουν άνθρωποι

Επείγουσα Έκκληση Επείγουσα Έκκληση 
των ΓτΚ για την Γάζα των ΓτΚ για την Γάζα 

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΩΝ 70 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 10 ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

Στην «Γκούρα» 
της Πάρνηθας

Την Κυριακή 27/07/2014 συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από
την βάρβαρη εκτέλεση των 10 συμπατριωτών μας Μενιδια-
τών και Χασιωτών στην «Γκούρα» της Πάρνηθας, από τα
στρατεύματα της Γερμανικής Κατοχής. Πραγματοποιήθηκε
τρισάγιο στο βυζαντινό μοναστήρι της Αγίας Τριάδας από
ιερέα της I. Μονής Πετράκη και στη συνέχεια κατατέθηκαν
λίγα λουλούδια στο μνημείο που τοποθετήθηκε πέρυσι στη
Μόλα και του οποίου η αποκάλυψη έγινε στις στις
27/06/2013 από τους Δημάρχους Αχαρνών Σ. Ντούρο και
Φυλής Δ. Μπουραΐμη και από τον αντιπρόεδρο του Περι-
φερειακού Συμβουλίου Αττικής Χ. Δαμάσκο, παρουσία συγ-
γενών των θυμάτων και πολυμελούς αντιπροσωπείας της
Ι.Λ.Ε.Α. ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Εφέτος η Ι.Λ.Ε.Α εκπροσωπήθηκε από τους Μαίρη και Δημήτρη Γιώτα και τον Σπύρο Σερέπα, ενώ συμμετείχαν
και πολυάριθμοι συγγενείς των εκτελεσθέντων. Στην συνέχεια οι συμμετέχοντες επέστρεψαν στην ειδυλλιακή
περιοχή της Μόλας όπου ξαναθυμήθηκαν τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν εκεί τον Ιούλιου του 1944, όπως οι
ερευνητές της Ιστορίας μας, μέλη της Ι.Λ.Ε.Α. τα ανέδειξαν. Στους παριστάμενους χορηγήθηκαν βιβλία ιστορικών
εκδόσεων μελών της Ι.Λ.Ε.Α. 

Το Δ.Σ. της Ι.Λ.Ε.Α.

(ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 2)

Αναλυτικά, το κείμενο των ανεξάρτητων δημάρχων:
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Φίλοι Δήμαρχοι και Αυτοδιοικητικοί,
Εμείς, Δήμαρχοι πόλεων της χώρας, παλιοί αλλά και νεώτε-

ροι, αποφασίσαμε να απευθυνθούμε σε σάς και να σας καλέ-
σουμε, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μαζί να παλέψουμε για
μια τοπική αυτοδιοίκηση που θα υπερβαίνει τις παθογένειες του
σήμερα.  

Στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές αποδοκιμάστηκαν όλες οι
αποχρώσεις κομματικών ψηφοδελτίων και κομματικής χειραγώ-
γησης των πολιτών. Τα ανεξάρτητα ψηφοδέλτια θριάμβευσαν,
από τη μια άκρη της χώρας έως την άλλη, ανατρέποντας κατε-
στημένα πολλών ετών.

Στις τοπικές κοινωνίες γεννήθηκε η ελπίδα, ότι θα προχωρή-
σουν, μόνον εφόσον στηριχτούν στις υγιείς κοινωνικές δυνάμεις,
με μοναδικό κριτήριο την προσωπική αξία και τις δυνατότητες
του καθενός αυτοδιοικητικού.

Στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές οι τοπικές κοινωνίες έφε-
ραν σε πέρας, με ωριμότητα, μια σιωπηρή επανάσταση, ανανε-
ώνοντας σε πρωτοφανή βαθμό το πολιτικό προσωπικό των
δήμων. Σήμερα, στα δύο τρίτα των πόλεών μας, έχουν εκλεγεί
νέοι Δήμαρχοι και αυτό δείχνει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο, την
επιθυμία των δημοτών για ένα καινούργιο ξεκίνημα στις πόλεις,
στηριγμένο σε υγιείς βάσεις και νέους ανθρώπους.

Από αυτή τη θεμελιώδη, ιδρυτικού χαρακτήρα, απόφαση των
πολιτών, τα κομματικά επιτελεία αποστρέφουν το πρόσωπο,
αρνούνται να την αντικρύσουν.  Ήδη ξεκίνησαν να στήνουν τα
ψηφοδέλτιά τους για τα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης.
Επιχειρούν να προσεταιριστούν Δημάρχους και δημοτικούς
συμβούλους,  με βάση τους μηχανισμούς που έχουν εκ των
προτέρων ορίσει τα κομματικά επιτελεία για την ανάδειξη των
Προέδρων και των υπόλοιπων μελών των συλλογικών οργά-
νων μας. Και ας ορκίζονταν προεκλογικά ότι το χρώμα τους είναι
«λευκό».

Εμείς θεωρούμε μεν τα κόμματα ως βασικό πυλώνα της δημο-
κρατίας μας, διαφωνούμε όμως με τη λογική του κομματικού
εναγκαλισμού της Αυτοδιοίκησης.

Γι αυτό ήλθε η ώρα εμείς οι ίδιοι, οι άνθρωποι της Αυτοδιοίκη-
σης, να κόψουμε κάθε δεσμό με αυτή την κατάσταση! Ως εδώ»!
Δεν θα στηρίξουμε ψηφοδέλτια που άλλοι στήνουν και καθοδη-
γούν. Δεν θα απαλλοτριώσουμε υπέρ των κομμάτων την ψήφο
των δημοτών μας, όταν, τους περισσότερους από εμάς, μας εξέ-
λεξαν ως ανεξάρτητους υποψήφιους.

Οι υποσχέσεις από υπουργικά, περιφερειακά και κομματικά
γραφεία δίνουν και παίρνουν. Προσπαθούν και πάλι να εκμε-
ταλλευτούν τη θεμιτή αγωνία του αιρετού, να φέρει πόρους και
έργα στην πόλη του.Όμως το μάθημά μας το έχουμε πια χωνέ-
ψει. Κανένας δεν πρόκειται να μας χαρίσει τίποτα. Οι εποχές
που το Υπουργείο Εσωτερικών και οι Περιφέρειες μοίραζαν εκα-
τομμύρια στους «εκλεκτούς» τους, μόνιμους και ευκαιριακούς,
έχουν παρέλθει οριστικά.Την ψήφο των συμπολιτών μας θα τη
μετουσιώσουμε σε δύναμη, μόνον εφόσον αξιοποιήσουμε τα
δικά μας θεσμικά όργανα. Σήμερα αυτό είναι στα χέρια μας να
το επιτύχουμε.

Καλούμε λοιπόν, όλους εσάς, που καθημερινά πασχίζετε να
λύσετε τα συσσωρευμένα προβλήματα των πόλεών σας, εσάς
που παλεύετε να αντιμετωπίσετε την οικτρή οικονομική κατά-
σταση στην οποία έχουν περιέλθει οι δήμοι και την ανυποληψία
στην οποία καταδικάζουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σας καλού-
με να δώσετε τη μάχη μαζί μας.

Η κρίση που βιώνουμε, επιβάλλει σε όλους μας να αλλάξου-
με. Χρειαζόμαστε όσο ποτέ, μια μεγάλη, μια πραγματική μεταρ-
ρύθμιση στις σχέσεις της Πολιτείας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση
και τους πολίτες.Εμείς πιστεύουμε στη διοικητική και οικονομική
αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης και σε μια Αυτοδιοίκηση ανεξάρ-
τητη από πολιτικά κόμματα και την κρατική χειραγώγηση.

Μόνον εμείς, με τη νομιμοποίηση που μας έδωσαν οι δημότες
μας, έχουμε τη δύναμη να κάνουμε ουσιαστικά βήματα αλλαγών
στις πόλεις μας. Δεν επιτρέπεται, για άλλη μια φορά, να τελε-
σφορήσουν τα σχέδια των κομματικών επιτελείων, ακυρώνο-
ντας στις επιταγές των τοπικών κοινωνιών μας.

Καλούμε όλους εσάς, να διαμορφώσουμε ΜΑΖΙ ένα Αυτοδιοι-
κητικό πλαίσιο στόχων και κανόνων που θα αποκαταστήσει την
Αυτοδιοίκηση στην θέση που της αρμόζει: από παρία του
συστήματος να την αναδείξει σε πρωταγωνιστή.

Για να είναι ουσιαστική η συμβολή μας στην έξοδο της χώρας
από την κρίση, με ειλικρινή και διαφανή συνεργασία με όλους
τους θεσμούς του πολιτικού μας συστήματος.

Επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε όλοι εμείς, ΜΑΖΙ να διαμορφώ-
σουμε θέσεις και να αναδείξουμε νέα πρόσωπα, να γίνουμε οι
πρωταγωνιστές των αλλαγών που έχουν ανάγκη οι πόλεις μας.

ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ : ΘΩΜΑΣ ΜΠΕΓΚΑΣ
ΛΑΜΙΑΣ : ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ : 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ : ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ»       
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Στη Βουλή η τροπολογία για τα 
Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών

Aνοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Nεκρών, με την
τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο νέο ρυθμιστικό σχέδιο της Αθή-
νας, και ψηφίζεται την Τετάρτη από το Β´ Θερινό Τμήμα .

Ειδικότερα, με την ρύθμιση επιτρέπεται σε ΟΤΑ πρώτου βαθμού η εγκατάσταση και
λειτουργία Κέντρων Αποτέφρωσης σε χώρο ιδιοκτησίας τους, ακόμη και εκτός των
διοικητικών τους ορίων, ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ αφού
πάρουν άδεια.

Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα των Δήμων που διαχειρίζονται κοιμητήρια να
ιδρύουν εντός αυτών μονάδες αποτέφρωσης οστών νεκρών με την ίδια διαδικασία,
προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα που ανακύπτουν μετά την εκταφή με
την αναζήτηση χώρων για την φύλαξη των οστών.

Για την αποτέφρωση νεκρών συντάσσεται ληξιαρχική πράξη εντός 60 ωρών από το
θάνατο και μεταξύ άλλων απαιτείται έγγραφη δήλωση του θανόντος ότι επιθυμούσε
αποτέφρωση, καθώς και άδεια η οποία χορηγείται από τον δήμαρχο ή την Κοινότητα
όπου λειτουργεί το Κέντρο στο οποίο γίνεται η αποτέφρωση. 

Την πεποίθηση ότι όλα τα
κόμματα, οι κοινωνικοί
φορείς και οι πολιτικοί θα
στηρίξουν ενεργά το θέμα
της χωροθέτησης αποτε-
φρωτήρων νεκρών  του
ΥΠΕΚΑ  εξέφρασε ο υπουρ-
γός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιά-
της.

Όπως χαρακτηριστικά
είπε, «μετά από αρκετά χρό-
νια δισταγμών και καθυστε-
ρήσεων, η πολιτεία λαμβά-

νει επιτέλους με αποφασιστικότητα όλα τα αναγκαία μέτρα για την προσαρμογή στην
ευρωπαϊκή πραγματικότητα». Παράλληλα, έκανε λόγο για «σεβασμό στις επιλογές
των πολιτών».

«Υλοποιώντας απόλυτα τις δεσμεύσεις που είχαμε πρόσφατα αναλάβει, καταθέσα-
με και θέτουμε προς ψήφιση στη Βουλή νομοθετική διάταξη για τη χωροθέτηση απο-
τεφρωτήρων των νεκρών», πρόσθεσε.

Σε ενίσχυση τοπικών Δασικών 
Υπηρεσιών με νέα 
οχήματα προχωρά το ΥΠΕΚΑ

Σε ενίσχυση των κατά τόπους Δασικών Υπηρε-
σιών με νέα οχήματα προχωρά το ΥΠΕΚΑ,
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε εργασίες

όπως αντιμετώπιση λαθροϋλοτομιών, προστασία από
πυρκαγιές και άλλους κινδύνους των δασών, περιπο-
λίες, έλεγχοι και πράξεις χαρακτηρισμού, διαχείριση
δασών, προσημάνσεις, παραλαβές ξυλείας, δασών,
δασικές χαρτογραφήσεις και άλλες εργασίες που εκτε-

λεί η Δασική Υπη-
ρεσία στην Ελλη-
νική ύπαιθρο.

Το ΥΠΕΚΑ
παρέλαβε μετά
την ολοκλήρωση
της σχετικής δια-
γωνιστικής διαδι-
κασίας, δεκατέσ-

σερα οχήματα με εκτός δρόμου δυνατότητες, μάρκας
Nissan Qashqai, Diesel, κυβισμού 1.600 cc, με σκοπό
την ενίσχυση των περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών
(Δασαρχεία, Διευθύνσεις Δασών), οι οποίες χρησιμο-
ποιούν οχήματα με εκτός δρόμου δυνατότητες.

Η προμήθεια πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ευρύ-
τερης πολιτικής του Υπουργείου και της Κυβέρνησης
για μείωση του κόστους χρήσης των Κρατικών οχημά-
των με την αντικατάσταση πεπαλαιωμένων και μεγά-
λου κυβισμού οχημάτων με νεώτερα, οικονομικότερα,
σύγχρονης τεχνολογίας και μικρότερου κυβισμού. 

Πηγή χρηματοδότησης είναι το «Πράσινο Ταμείο» του
ΥΠΕΚΑ, με συνολικό προϋπολογισμό 292.000 ευρώ. 

Τα δεκατέσσερα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν από
τα Δασαρχεία Αμφιλοχίας, Αργολίδας, Αριδαίας,
Θηβών, Καστοριάς, Κιλκίς, Κορίνθου, Λαγκαδά, Ξάν-
θης, Ξυλοκάστρου, Πολυγύρου, Πρέβεζας, Φουρνά,
Χαλκίδας. 

Σχετικά με το θέμα, ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΕΚΑ, Νίκος Ταγαράς, δήλωσε:

«Προσπαθούμε, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής
πολιτικής, να ενισχύσουμε όσο περισσότερο μπορού-
με το έργο και τη λειτουργία της Δασικής Υπηρεσίας,
τόσο με υλικούς, όσο και με άυλους πόρους.

Ο αγώνας που δίνουν καθημερινά οι δασικοί υπάλ-
ληλοι στοχεύει στην προάσπιση των δασών μας, στην
πάταξη της λαθροϋλοτομίας, στην προστασία του
δασικού πλούτου από πυρκαγιές και αυθαίρετη
ανθρώπινη παρέμβαση κάθε είδους. 

Σε αυτόν τον αγώνα οι δασικοί υπάλληλοι έχουν στο
πλευρό τους την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ. 

Προσπαθούμε, με κάθε τρόπο, να μεταβιβάσουμε
πόρους στα κατά τόπους δασαρχεία και τις αρμόδιες
δασικές υπηρεσίες για την αποκατάσταση, τη διαχείρι-
ση και την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων».

ΗΕνωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευ-
σης-Αποχέτευσης που εκπροσωπεί 115
ΔΕΥΑ της χώρας με ανακοίνωση της κάνει

γνωστό ότι οι ΔΕΥΑ δεν οφείλουν να απογραφούν
σύμφωνα με δικαστικές αποφάσεις όπως αναφέρει

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΕΔΕΥΑ :
Σε χθεσινά δημοσιεύματα στον Τύπο και στο δια-

δίκτυο με θέμα την μη απογραφή 133 δημοτικών
επιχειρήσεων και ειδικότερα στην λίστα των δημο-
τικών επιχειρήσεων που δεν έχουν ακόμα απο-
γραφεί περιλαμβάνονται και 16 Δημοτικές Επιχει-
ρήσεις Υδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ). Επειδή η
μη απογραφή συνοδεύθηκε και από κριτική και
υπονοούμενα ως προς τους λόγους της μη απο-
γραφής των ΔΕΥΑ (αλλά και των υπόλοιπων δημο-
τικών επιχειρήσεων) στο Μητρώο των Μισθοδο-
τούμενων του Ελληνικού Δημοσίου και συγκεκριμέ-
να αναφέρθηκε ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις που
περιλαμβάνονται στην λίστα δεν απογράφονται
διότι θέλουν να αποκρύψουν στοιχεία της λειτουρ-
γίας τους , θεωρούμε σκόπιμο και επιβεβλημένο
να αποκαταστήσουμε την αλήθεια όσον αφορά
στην μη απογραφή των εν λόγω ΔΕΥΑ.

Οι ΔΕΥΑ που αναφέρονται στα διάφορα δημοσι-
εύματα (πλην της ΔΕΥΑ Λαυρεωτικής η οποία από
λάθος περιλήφθηκε στην λίστα και ήδη έχει εκδώ-
σει σχετική ανακοίνωση τονίζοντας ότι έχει απο-
γραφεί στις 30/8/2013) δεν έχουν απογραφεί διότι
τα σωματεία των εργαζομένων τους έχουν προ-
σφύγει στη δικαιοσύνη κι έχουν εκδοθεί δικαστικές
αποφάσεις οι οποίες απαγορεύουν στις αντίστοι-
χες ΔΕΥΑ να απογράψουν το προσωπικό τους στο
Μητρώο των Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού
Δημοσίου.

Επομένως, οι ΔΕΥΑ που δεν απεγράφησαν
έχουν ως μοναδικό λόγο για την μη απογραφή του
προσωπικού τους τον απόλυτο σεβασμό της δικαι-
οσύνης και των αποφάσεών της.

Μάλιστα οι ΔΕΥΑ που δεν απεγράφησαν έχουν
ενημερώσει εγκαίρως για τους λόγους της μη απο-
γραφής τους τόσο το Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης όσο και το εποπτεύον Υπουργείο
Εσωτερικών.

Επομένως, είναι απορίας άξιο γιατί περιλαμβάνο-
νται στην λίστα των δημοτικών επιχειρήσεων που

δεν απεγράφη-
σαν ή έστω γιατί
δεν αναφέρεται
ο σοβαρότατος
λόγος της μη
α π ο γ ρ α φ ή ς
τους ο οποίος
είναι γνωστός
στα συναρμόδια
Υπουργεία που
κοινοποίησαν την λίστα.

Παραπέρα τονίζουμε για μία ακόμα φορά ότι η
Ε.ΔΕΥΑ δεν ζήτησε ποτέ εξαίρεση των ΔΕΥΑ από
την εφαρμογή της νομοθεσίας για την απογραφή,
αλλά ζήτησε να ληφθεί υπ” όψη από τα συναρμό-
δια Υπουργεία η νομοθεσία η οποία διέπει τις
Δ.Ε.Υ.Α, αλλά και η φύση και η λειτουργία των επι-
χειρήσεων. 

Ειδικότερα ζήτησε να ληφθεί υπ” όψη ότι οι ΔΕΥΑ
δεν περιλαμβάνονται στο δημόσιο τομέα, με βάση
τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 51 του ν.
1892/1990 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
σήμερα , αλλά είναι δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού
σκοπού, αυτοτελείς ως προς τους Δήμους σύμφω-
να με τον ιδρυτικό τους νόμο, τον ν. 1069/80 και το
Δημοτικό Κώδικα (αρ. 252 παρ.4).

Το προσωπικό των ΔΕΥΑ δεν μισθοδοτείται από
το ελληνικό δημόσιο, αλλά από ίδια έσοδα, οι
ΔΕΥΑ δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογι-
σμό και είναι ανταποδοτικές, αφού για τις παρεχό-
μενες υπηρεσίες τους (ύδρευση, αποχέτευση, επε-
ξεργασία λυμάτων, άρδευση, τηλεθέρμανση) επι-
βαρύνονται οι χρήστες των υπηρεσιών τους.

Τέλος, θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι οι ΔΕΥΑ
προέβησαν σε καταγραφή του προσωπικού τους
και άλλων στοιχείων της λειτουργίας τους η οποία
συμφωνήθηκε σε συνάντηση του Δ.Σ. της Ε.ΔΕΥΑ
με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ.
Κυριάκο Μητσοτάκη που πραγματοποιήθηκε στις
5 Σεπτεμβρίου 2013 με την παρουσία των βουλευ-
τών της Ν.Δ. κ.κ. Κ. Βιρβιδάκη και Μ. Ταμήλου.
Από την καταγραφή προέκυψε ότι οι ΔΕΥΑ είναι
υποστελεχωμένες και αναδείχθηκαν οι ανάγκες
τους σε προσωπικό αναγκαίο για την παροχή των
υπηρεσιών τους και τη διαχείριση κι εκτέλεση των
έργων τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΕΥΑ 
Δικαστικές αποφάσεις απαγορεύουν 
την απογραφή ΔΕΥΑ
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ΝΕΟ Δ.Σ. ΣΤΟΝ ΟΚΕ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσου-
με ότι μετά την Γενική Συνέλευση
και τις εκλογές που διεξήχθηκαν
τον Ιούνιο 2014, αναδείχθηκε το
νέο ΔΣ του Ομίλου μας και είναι το
παρακάτω:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:       ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:      ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   ΜΑΪΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ:        ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ   
& ΕΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΥ:   ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΕΦΗΒΙΚΟΥ:   ΓΚΟΓΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ:   ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΗ:   ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ  
ΚΑΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΗ:  ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ-  ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ       ΜΑΝΩΛΗΣ  ΜΑΪΛΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

6Η GOLDEN ΝΟΑ REGATTA 
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ

ΕΠΑΘΛΩΝ

ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ 
Η ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗ ΒΡΕΣΤΗΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗ ΒΡΕΣΤΗ

Πλήθος κόσμου βρέθηκε χθες στην τελετή λήξης και
απονομής επάθλων της 6ης GOLDEN ΝΟΑ

REGATTA, για να τιμήσει τους πρωταγωνιστές των
αγώνων, τους  170 αθλητές και αθλήτριες από 9 χώρες
που συμμετείχαν στη διοργάνωση. 

Στη τελετή παρευρέθησαν ο υφυπουργός Εξωτερικών
Ακης Γεροντόπουλος, ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιώρ-
γος Ντόλιος, ο βουλευτής Μαρίνος Ουζουνίδης , ο Γραμ-
ματέας της Πρεσβείας του Κουβέιτ και ο Διοικητής της
12ης Μεραρχίας Πεζικού  Παναγιώτης Φαραντάτος, ενώ
την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία εκπροσώπησε ο
πρόεδρός της  Αντώνης Δημητρακόπουλος.

Εκ μέρους του Ν.Ο. Αλεξανδρούπολης μίλησε ο πρόε-
δρος  Κώστας Χατζηκωνσταντίνου, ο οποίος μεταξύ
άλλων τόνισε ότι ο όμιλος προσπάθησε για την όσο το
δυνατόν καλύτερη διαμονή των αποστολών στη στεριά,
ενώ η σημαντική  βοήθεια της ομοσπονδίας εξασφάλισε
την άριστη διεξαγωγή των αγώνων στη θάλασσα. Δήλω-
σε ακόμα ότι πιστεύει πως , φεύγοντας από την Αλεξαν-
δρούπολη, οι ξένες αποστολές θα αποτελέσουν τους
καλύτερους διαφημιστές της REGATTA του 2015.

Ο πρόεδρος της Ε.Ι.Ο. ,μεταξύ άλλων, τόνισε πως με
τη βοήθεια της Ομοσπονδίας και των τοπικών παραγό-
ντων η REGATTA της Αλεξανδρούπολης εξελίχθηκε
μέσα σε λίγα χρόνια από μια περιφερειακή διοργάνωση
σε έναν ενδιαφέροντα διεθνή αγώνα με πολλές προο-
πτικές για το μέλλον. 

Ο Αντώνης Δημητρακόπουλος διευκρίνισε ότι φέτος
σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των αγώνων στη θάλασ-
σα είχε το γεγονός ότι η ΕΙΟ διέθεσε τους δύο καλύτε-
ρους Έλληνες και μεταξύ των καλύτερων στην Ευρώπη 

Race Officers, τον Γιώργο Σκλαβούνο και τον Χριστό-
νικο Γιαννίρη, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι στίβων στους
Ολυμπιακούς αγώνες του 2004. Τελειώνοντας ,εξέφρα-
σε την άποψη ότι πλέον ο Ν.Ο. Αλεξανδρούπολης μπο-
ρεί χωρίς τη βοήθεια της ΕΙΟ να διεξάγει την επόμενη
διεθνή Regatta.

Οι ιστιοδρομίες της τελευταίας ημέρας διεξήχθησαν με
σταθερό αέρα 10-14 μίλια, με αποτέλεσμα να διεξα-
χθούν 3 ιστιοδρομίες σε κάθε κατηγορία. Συνολικά διε-
ξήχθησαν 9 ιστιοδρομίες για το optimist και 8 για τις
υπόλοιπες κατηγορίες.

Οι νικητές σε κάθε
κατηγορία

OPTIMIST
1  Ρ. Γιασάρ Τουρκία
2  Φ. Γκεισμπεχλέρ

Τουρκία
3  Ν. Ρούλαζ Ελβετία
LASER  4,7
1 Χ. Στεργιανού 
2 Ν. Ταμβακίδου
3 Ε. Δολιανίτης
LASER RADIAL
1.Σ Μουζάκοβα

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
2 Ν. Φακίδη
3 Κ. Κατιγιαννάκης
LASER STD
1 Α. Κάρτας
2. Η. Τσιαουσίδης
3. Π. Ιορδάνου

ΚΥΠΡΟΣ
Αναλυτικά τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε στο

www.noalex.gr

ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΘΕΣΗ Η ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗ ΒΡΕΣΤΗ

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε η Ναταλία Αρά-
πογλου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της κλάσης TECH

NO 293 που ολοκληρώθηκε στη Βρέστη της Γαλλίας.
Στην κατηγορία U15 και μετά από εννέα κούρσες η
Ελληνίδα ιστιοπλόος κατετάγη τρίτη και κατέκτησε το
χάλκινο μετάλλιο με 37 βαθμούς σε σύνολο 35 σκαφών.
Πρώτη τερμάτισε η Ιταλίδα Τζ. Σπεσιάλε με 9β και δεύ-
τερη ήταν η Ισραηλινή Σ. Νίστι με 29β.

Πολύ καλά πήγε και στα U15 αγοριών ο  Λ.Τσορτανί-
δης, ο οποίος μετά από εννέα κούρσες και μεταξύ 99
σκαφών πήρε την 5η θέση με 39 βαθμούς. Την πρώτη
θέση πήρε ο Γάλλος Τ. Αρνού με 19β και ακολούθησαν
ο Ισραηλινός Λ. Καμίλ με 30β και ο επίσης Ισραηλινός Ι.
Καφρί με 32 βαθμούς.

Στην ίδια κατηγορία ο Φ. Δούκας τερμάτισε 37ος, ο Ι.Ν.
Ζιντζόβας 66ος και ο Κ. Αστράπελλος 83ος.

Στην κατηγορία U17 αγοριών μετά από εννέα κούρσες
και σε σύνολο 155 σκαφών ο Σ. Ναμίας τερμάτισε 31ος
και ο Θ. Αρβανίτης 60ος.

Στην αντίστοιχη κατηγορία των κοριτσιών με την συμ-
μετοχή 71 σκαφών και μετά από δέκα κούρσες η Α.Δίβα-
ρη κατέλαβε την 11η θέση.

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 420

Ξεκίνησε στο Τραβεμούντε της Γερμανίας το παγκό-
σμιο πρωτάθλημα της κατηγορίας 420 με την συμμετο-
χή 11 ελληνικών σκαφών.

Στα αγόρια έχουν γίνει δύο κούρσες και τρέχουν 111
σκάφη. Οι Ν. Μπριλάκης-Ν. Γεωργακόπουλος είναι
10οι, οι Α. Αρβανίτης-Θ. Κανακάρης 11οι, οι Ν. Πατέλης-
Γ. Δαφερέρας 43οι, οι Ι. Μουστακαριάς-Γ. Καραδήμας
64οι, οι Κ. Ισχάκης-Ο. Μπατσής 69οι, οι Ι. Κρητικός-Π.
Καρδακάρης 88οι και οι Β. Γουργιώτης- Ι. Παππάς
111οι.

Στα κορίτσια αγωνίζονται 84 σκάφη και μετά από δύο
κούρσες την καλύτερη εμφάνιση πραγματοποιούν οι Ε.
Δρούγκα-Ε. Βαρδαλή, οι οποίες είναι στην 6η θέση. Οι
Σ. Μπακατσιά-Ν. Παπαγεωργίου είναι 22ες, οι Α. Ταβου-
λάρη-Φ. Κουτσουμπού 26ες και οι Α. Γκαρή-Β. Πατερά-
κη 84ες.

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

ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: «Ασημένια» 
η  Ελισάβετ Τελτσίδου στο Ευρωπαϊκό

Η νεαρή τζουντόκα του ΕΟΣ Αχαρνών, 7η στην παγκό-
σμια κατάταξη της κατηγορίας της, προκρίθηκε στον μεγά-
λο τελικό των 63 κιλών με τρεις νίκες, επικρατώντας αρχι-
κά της Σαρλότ Σουάμπ από την Ελβετία με Yuko, της
Σάρα Παντίγια από την Ισπανία με Ippon και στη συνέχεια
της Μπαρ Φαρίν από το Ισραήλ επίσης με Ippon.

Στον τελικό Τελτσίδου κλήθηκε να αντιμετωπίσει την
Μάγια Μπλαγκόγεβιτς από την Κροατία, γνωρίζοντας την

ήττα με Ippon, αποτέλεσμα που την υποχρέωσε να μείνει
στην δεύτερη θέση της τελικής κατάταξης. Παράπονα από
τη διαιτησία είχε η ελληνική πλευρά, με τον Ομοσπονδια-
κό τεχνικό Νίκο Ηλιάδη να διαμαρτύρεται έντονα για μια
φάση, θεωρώντας ότι ήταν πεντακάθαρο Yuko, οι διαιτη-
τές ωστόσο το υπέδειξαν ως Ippon. «Δυστυχώς χάσαμε
άδικα ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο», ήταν τα λόγια του. 

Παρά την πικρία, ένα ακόμη μετάλλιο προστέθηκε στην
συλλογή της Τελτσίδου η οποία μέσα στη χρονιά έχει
πανηγυρίσει την κατάκτηση δύο χρυσών μεταλλίων και
συγκεκριμένα στο 6th Iliadis Cup, αλλά και στην Κορούνια
της Ισπανίας.

ΠΗΡΕ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ-ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ-
ΜΠΑΜΠΑΝΗ  Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ

Τρεις νέες μεταγραφές ανακοίνωσε ο
Βύζας Μεγάρων. Καταρχάς ήρθε σε
συμφωνία με τον Τάσο Χουστουλάκη. Ο
25χρονος ακραίος αμυντικός έχει αγω-
νιστεί στον Μανδραικό, Άρη Πετρούπο-
λης, Νίκη Βόλου, Κόρινθο,Τράχωνες
και Διαγόρα Ρόδου. 

Ακόμα με τα χρώματα του Βύζαντα θα
αγωνίζεται την νέα σεζόν ο 20χρονος
επιθετικός Παναγιώτης Πλατανίτης , ο
οποίος πέρυσι αγωνιζόταν στην ΑΕ
Αιγάλεω.

Τέλος ανακοινώθηκε και η απόκτηση
του Μπαμπάνη Γιώργου από τον
Μεγαρικό.

Επίσης από την ομάδα κ20 του Βύζα-
ντα , προωθήθηκαν στην α΄ ομάδα οι

Χατζημελετιάδης Κων/νος ( γεν. 1997) ο Μωραίτης Δημήτρης (γεν.
1996) ο Μπαναρδής Νικόλαος και ο Κουτσουμπής Μιχαήλ (γεν.
1995).

Την Παρασκευή στις 18:00 ξεκινά την προετοιμασία του ο Βύζας
Μεγάρων με προπονητή τον Κυριάκο Μίχα και γυμναστή τον
Δημήτρη Μανταλόβα.

***Στις 24 Αυγούστου κλήθηκε φιλικό στα Μέγαρα με τον Εθνικό
Πειραιά.

Εκλογές στην Football League!

Το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου η Συνεδρίαση της
Ένωσης, από την οποία θα προκύψουν ο νέος Πρόεδρος και οι
Αντιπρόεδροι.

Η σχετική ενημέρωση της Football League αναφέρει:
"Συνεδριάζει την Παρασκευή 08/08/2014 και ώρα 13.00, το Δ.Σ.

της Ένωσης, με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα.
2. Εκλογή Προέδρου Δ.Σ..
3. Εκλογή Α' και Β' Αντιπροέδρων".
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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.

«Λόγω δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας»

Αναστολή χρεών έως 3.000 ευρώ 
προς την ΕΥΔΑΠ
Σταματάει η αναγκαστική

είσπραξη των χρεών προς
την ΕΥΔΑΠ μέχρι ύψους
3.000 ευρώ έως τον Ιούνιο
του 2015. Σχετική απόφαση
έλαβε το διοικητικό συμβού-
λιο της εταιρείας «λόγω της
δυσμενούς οικονομικής
συγκυρίας».

Σύμφωνα με την εταιρεία,
απαραίτητη προϋπόθεση
για την ένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση αποτελεί η έγκαιρη προσέλευσή
τους για τον διακανονισμό της αποπληρωμής των χρεών τους σε δόσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις προϋπο-
θέσεις εφαρμογής του, οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΥΔΑΠ.

Κλειστές οι στρόφιγγες 
για δανεία προς τον
ιδιωτικό τομέα

Αρνητικός επί 42 συνεχόμενους μήνες
ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης

Μείωση των χορηγήσεων δανείων προς όλους τους τομείς οικονομι-
κής δραστηριότητας καταγράφηκε τον Ιούνιο, ενώ ο γενικός ρυθ-
μός πιστωτικής επέκτασης προς τον ιδιωτικό τομέα της οικονο-

μίας παρέμεινε για ένα ακόμη μήνα αρνητικός.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Τράπεζα της Ελλά-

δος και επικαλείται η εφημερίδα Ναυτεμπορική,  ο ετήσιος ρυθμός μεταβο-
λής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα τον Ιού-
νιο διαμορφώθηκε στο -3,5%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο
μήνα.

Η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό
τομέα ήταν αρνητική κατά 324 εκατ. ευρώ, από αρνητική καθαρή ροή 212
εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2013.

Το υπόλοιπο των δανείων επιχειρήσεων και νοικοκυριών στο τέλος του
Ιουνίου διαμορφώθηκε στο ποσό των 214.810 εκατ. ευρώ (από 223.817
εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2013), εκ των οποίων 101.665 εκατ. ευρώ είναι
οι οφειλές των επιχειρήσεων, 99.842 εκατ. ευρώ είναι οι οφειλές των νοικο-
κυριών και 13.304 εκατ. ευρώ είναι οι οφειλές ελεύθερων επαγγελματιών,
αγροτών κ.λπ. 

Ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης παραμένει αρνητικός για 42 συνεχόμε-
νους μήνες, από το Δεκέμβριο του 2010, εξέλιξη που αντανακλά το πρό-
βλημα ρευστότητας των τραπεζών, το υψηλό κόστος άντλησης κεφαλαίων
από τις τράπεζες, τα υψηλά επιτόκια δανεισμού που αναγκάζονται να προ-
σφέρουν οι τράπεζες. 

Επίσης, μείζον πρόβλημα αποτελούν τα «κόκκινα» δάνεια, το ύψος των
οποίων ανέρχεται σε 77 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 42 δισ. ευρώ είναι επιχει-
ρηματικά, εκ των οποίων ποσό 20 με 23 δισ. ευρώ θεωρούνται ανείσπρα-
κτα σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Είναι προφανές πως η μη εξυπηρέτηση δανείων ύψους 77 δισ. ευρώ
στερεί κεφάλαια από τις τράπεζες για να παράσχουν ρευστότητα στην
οικονομία.

Στον τομέα των επιχειρηματικών δανείων παρατηρείται πως η καθαρή
ροή χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 266 εκατ. ευρώ, από αρνητική
καθαρή ροή 63 εκατ. ευρώ πέρυσι τον ίδιο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός
μεταβολής διαμορφώθηκε σε -4,7%, από -4,5% το Μάιο του 2014.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη
χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε -4,7%, από -4,4% τον
προηγούμενο μήνα και η καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνη-
τική κατά 319 εκατ. ευρώ, από αρνητική καθαρή ροή 42 εκατ. ευρώ τον
Ιούνιο του 2014.

Από τα αναλυτικά στοιχεία της ΤτΕ προκύπτει πως σε όλους σχεδόν
τους κλάδους η χρηματοδότηση μειώθηκε, με εξαίρεση τον τομέα «διαχείρι-
σης ακίνητης περιουσίας» όπου αυξήθηκε κατά 7,5% και στις «επαγγελμα-
τικές και λοιπές δραστηριότητες» όπου αυξήθηκε 13,8%.

Οι πιστώσεις προς τη βιομηχανία μειώθηκαν κατά 5,5%, προς το εμπό-
ριο κατά 4,7%, προς τη ναυτιλία κατά 4,8%, στις κατασκευές κατά 2,2% και
τα δάνεια προς τον τουρισμό μειώθηκαν κατά 1,5%.

Επίσης, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλι-
στικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων δια-
μορφώθηκε σε -4,1%, τον Ιούνιο του 2014, από -5,2% τον προηγούμενο
μήνα.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ' αριθμ. ΣΟΧ   1/2014

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 21 του

Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρ-
τητης αρχής για την επιλογή προ-
σωπικού και ρύθμιση θεμάτων
διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τις διατάξεις του άρθρου ένατου

του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό

Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοι-
κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή-
λων Νομικών Προσώπων Δημο-
σίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
Τις διατάξεις του άρθρου 12

παρ.14 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ
85/τ.Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις
για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρω-
μένη διοίκηση Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
Τις διατάξεις του άρθρου 78 του

Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α΄/10-4-
2014) « Επείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω-
τερικών».
Την υπ΄ αριθμ. 37/04-02-2014

απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Ελευσίνας θέμα
2ο: «Προγραμματισμός πρόσλη

ψης προσωπικού με σύμβαση
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρό-
νου για την κάλυψη αναγκών
ανταποδοτικού χαρακτήρα».
Την υπ΄ αριθμ.7115/5951/07-02-

2014 Εισηγητική Έκθεση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής για πρόσληψη προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου στο Δήμο Ελευσίνας ανταπο-
δοτικού χαρακτήρα, προς το
Υπουργείο Εσωτερικών.
Την υπ' αριθμ.15695/17-04-

2014 Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης και Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομι-
κών, περί έγκρισης σύναψης
τριάντα τριών (33) συμβάσεων με

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα στον
δήμο Ελευσίνας Ν. Αττικής για το
έτος 2014.
Το υπ΄ αριθμ. 4732/17-04-2014

έγγραφο του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών περί έγκρισης πρόσληψης
προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου ανταποδοτικού χαρακτήρα. 
Τον Οργανισμό Εσωτερικής

Υπηρεσίας του Δήμου Ελευσίνας
(ΦΕΚ 2532/τ.Β΄/07-11-2011).
Την υπ΄ αριθμ.17989/18-07-

2014 Βεβαίωση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Ελευσίνας
περί ύπαρξης εγγεγραμμένων
πιστώσεων για πρόσληψη προ-
σωπικού της ΣΟΧ1/2014 ανακοί-

νωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικά
είκοσι οκτώ (28) ατόμων για
την κάλυψη εποχικών ή παρο-
δικών αναγκών ανταποδοτικού
χαρακτήρα του Δήμου Ελευσί-
νας, που εδρεύει στην  Ελευσί-
να, και συγκεκριμένα του εξής,
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα
και διάρκεια σύμβασης, αριθ-
μού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με
τα αντίστοιχα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(ανά κωδικό θέσης)

Κω
δικός

θέσ
ης

Υπη-
ρεσία

Έδρ
α υπη-
ρεσίας

Ειδικότη-
τα

Διάρ-
κεια σύμ-

βασης

Αριθμός
ατόμων 

101 Δήμος
Ελευσί-

νας

Ελευ-
σίνα

ΥΕ 16
Εργάτες

Καθαριότη-
τας  (συνο-
δοί απορ-

ριμματοφό-
ρου)

8 μήνες 8

102 Δήμος
Ελευσί-

νας

Ελευ-
σίνα

ΥΕ 16
Εργάτες

Καθαριότη-
τας  

8 μήνες 11

103 Δήμος
Ελευσί-

νας

Ελευ-
σίνα

Οδηγοί
Απορριμ-

ματοφόρου
(χωρίς
κάρτα

ψηφιακού
ταχογρά-

φου)

8 μήνες 2

104 Δήμος
Ελευσί-

νας

Ελευ-
σίνα

Οδηγοί
Απορριμ-

ματοφόρου
(με κάρτα
ψηφιακού
ταχογρά-

φου)

8 μήνες 5

105 Δήμος
Ελευσί-

νας

Ελευ-
σίνα

Χειριστές
Μηχ/των
Έργoυ

Φορτωτής 
( Ομάδας
Ε΄ Τάξης

Γ΄)

8 μήνες 1

106 Δήμος
Ελευσί-

νας

Ελευ-
σίνα

Χειριστές
Μηχ/των
Έργου 
Εκσκαφέ-

ας –Φορ-
τωτής 

( Ομάδας
Β΄ Τάξης

Γ΄)

8 μήνες 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101,102 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/1997).
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψη-

φίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή 
Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή 
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή 
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:
- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
-Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 

- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή 
- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής  ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευ-

κρινίσεις που ακολουθούν).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος

σχολών της αλλοδαπής . 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις

που ακολουθούν).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει

μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την
απόκτηση της  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου .

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας και 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που

ακολουθούν).  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει

μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την
απόκτηση της  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας και 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που

ακολουθούν).  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ΄  από την 10η Σεπτεμβρίου 2009 και μετά απαι-

τείται να προσκομίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς
εμπορευμάτων, σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α΄).  Σύμφωνα με το ίδιο π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν
την ανωτέρω άδεια οδήγησης μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2009 εξαιρούνται από την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού
μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2014 την επομένη της οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό.

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται :
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών

και Επικοινωνιών της Ν.Α. στην περιοχή της οποία βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των

κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν έχει

προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει
δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της
υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης
της εν λόγω επιτροπής.

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτού-
μενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν
και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών.

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχεί-
ων της, αρκεί :η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και η
προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του    υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερο-
μηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να
προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».   
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων

ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή 
Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απο-

λυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγ-
γελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής
Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικό-
τητας, δηλαδή:

- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
-Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 

- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή 
- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής  ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος

σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις Συμπλη-

ρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη

Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημε-

δαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής . 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις Συμπλη-

ρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη

Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υπο-

ψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος
απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστη-
ρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημε-
δαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,
μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου .

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις Συμπλη-

ρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν).  
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη

Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υπο-

ψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος
απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστη-
ρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημε-
δαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών,
μετά την απόκτηση της  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις

Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν).  
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη

Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια
οδήγησης αυτοκινήτου)

Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ΄  από την 10η
Σεπτεμβρίου 2009 και μετά απαιτείται να προσκομίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς εμπορευμάτων, σύμφωνα με το
π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α΄).  Σύμφωνα με το ίδιο π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν την
ανωτέρω άδεια οδήγησης μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2009 εξαιρούνται από την υποβολή του
ανωτέρω πιστοποιητικού μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2014 την επομένη της οποίας απαιτείται το
ανωτέρω πιστοποιητικό.

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
απαιτείται :είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδί-
δεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. στην περιοχή της οποία βρίσκεται
η κατοικία του ενδιαφερομένου.

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε
μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται
από την ανακοίνωση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του
ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ
της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπη-
ρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορ-
μής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της
κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρό-
σφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπη-
ρεσίας συγκοινωνιών.

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω κατα-
στροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :

η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας
καθώς καιη προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του    υποψηφίου
στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδει-
ας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής,
για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «περί ισοδυναμίας και αντι-
στοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής». 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ε΄ τάξης Γ΄ ή

άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε.
1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013(*),

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  
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γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β'
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνι-
κών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ
του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντί-
στοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής
υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της
άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκε-
κριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ε΄ τάξης Γ΄

ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα
Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013(*),

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχο-

λής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος  σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης
δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την
έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει
του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ε΄ τάξης Γ΄

ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα
Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013(*),

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού
Σχολείου), ή  ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής  του  Ν.Δ. 580/1970
ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000  της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  και αντί-
στοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχα-
νοδηγού-χειριστή (*).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ε΄ τάξης Γ΄

ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα
Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013(*),

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού
Σχολείου),ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000  της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  και αντί-
στοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι  (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχα-
νοδηγού-χειριστή (*).

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 113/2012, εφό-

σον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και η ημεροχρονολογία κτήσης
αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την
οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. 

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο
κριτήριο της εμπειρίας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
Για τα  θερμικά μηχανήματα  γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημά-

των εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ
6/12.01.1976/τ.Α’). 

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδα-
πής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «περί ισο-
δυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδή-
γησης ημεδαπής
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Γ΄
ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα
Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013(*),

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β'

κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνι-
κών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ
του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντί-
στοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής
υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της
άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκε-
κριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ε΄ τάξης Γ΄
ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα
Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013(*),

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχο-

λής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος  σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης
δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την
έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει
του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.  
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Οι υποψήφιοι όλων  των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65ετών.        

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργα-
σίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συνα-
φή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαί-
δευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

103,104,105,106 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά περί-
πτωση, από την παρούσα ανακοίνωση επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκι-
νήτου Γ΄ κατηγορίας ή χειριστή μηχανημάτων έργων (Για τις άδειες χειριστή
μηχανήματος έργου που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 113/2012 και της από-
φασης με αριθμ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4.(Η)/5.3.2013 βλ. σχετικές επισημάν-
σεις στα αντίστοιχα προσόντα). 

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο
16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

101,102 Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά
απόδειξης εμπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενό-
τητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη
των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των λοιπών ιδιοτήτων τους και
της εμπειρίας τους οφείλουν να
προσκομίσουν όλα τα  απαιτού-
μενα από την παρούσα ανακοί-
νωση και το «Παράρτημα ανακοι-
νώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαι-
ολογητικά, ως ακολούθως:  

Μετά την έκδοση του
ν.4250/2014 (ΦΕΚ
74/26.03.2014/τ.Α’) «Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώ-
πων και Υπηρεσιών  του Δημοσί-
ου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξε-
ων του π.δ 318/1992 (Α’ 161) και
λοιπές ρυθμίσεις.» και ειδικότερα
του άρθρου 1 «Κατάργηση της
υποχρέωσης επικυρώσεων αντι-
γράφων εγγράφων» αυτού, επέρ-
χονται αλλαγές στο οικείο «
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)»,
λόγω κατάργησης της υποχρέω-
σης  επικύρωσης δημοσίων και
ιδιωτικών εγγράφων της ημεδα-
πής και αλλοδαπής.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ορι-
ζόμενα στο «Παράρτημα ανα-
κοινώσεων Συμβάσεων εργα-
σίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)».

ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία
αναμόρφωση του ανωτέρω
Παραρτήματος με σήμανση έκδο-
σης «27-9-2013» επισημαίνονται,
μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις
σχετικές με τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την απόδειξη των
κριτηρίων της ανεργίας (για ανέρ-
γους που παρακολουθούν προ-
γράμματα του ΟΑΕΔ, κ.λ.π.), της
πολυτεκνικής και μονογονεικής
ιδιότητας (ως προς τη δήλωση για

την πρόσληψη άλλου μέλους της
ίδιας οικογένειας), της μονογονει-
κής ιδιότητας (σε περίπτωση διά-
στασης γονέων) και της μερικής
απασχόλησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υπο-
βολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να συμπληρώσουν την αίτηση
με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδό-
τηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπη-
ρεσίας μας στην ακόλουθη διεύ-
θυνση: Χατζηδάκη 41 & Δήμη-
τρος,  Τ.Κ. 19200 Ελευσίνα,
απευθύνοντάς της στο Γραφείο
Προσωπικού, υπόψη κας Ζαχο-
πούλου Δ.(τηλ. επικοινωνίας:
2105537258) ή κας  Κόλλια Α. (
τηλ. επικοινωνίας: 2105537240).

Στην περίπτωση αποστολής
των αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνε-
ται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος μετά την αποσφράγισή
του επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να
υποβάλει μία μόνο αίτηση και
για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η
σώρευση θέσεων διαφορετικών
κατηγοριών προσωπικού σε μία ή
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγε-
ται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτω-
ση ακύρωση όλων των αιτήσεων
και αποκλεισμό του υποψηφίου
από την περαιτέρω διαδικασία.
Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων
δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα
κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπε-
ται μόνο όταν στην ανακοίνωση
προβλέπονται τόσο θέσεις κατη-
γορίας ΔΕ που μπορεί να καλυ-

φθούν επικουρικώς με εμπειρία
και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευ-
σης όσο και θέσεις κατηγορίας
ΥΕ. Στην  περίπτωση αυτή ο
υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα
χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση
στην οποία θα αναγράψει κατά
σειρά προτίμησης το σύνολο των
θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ)
που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέ-
ρες (υπολογιζόμενες ημερολογια-
κά) και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευ-
σης της παρούσας σε τοπικές
εφημερίδες ή της ανάρτησής της
στο χώρο ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος του
Δήμου Ελευσίνας, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέ-
στερη της δημοσίευσης στις εφη-
μερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να
αναζητήσουν τα έντυπα των
αιτήσεων: α) στην υπηρεσία
μας στην ανωτέρω διεύθυνση·
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμέ-
να ακολουθώντας από την
κεντρική σελίδα τη διαδρομή:
Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνι-
σμών Φορέων  Εποχικού
(ΣΟΧ)·  γ) στα κατά τόπους
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική
τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr),
απ' όπου μέσω της διαδρομής:
Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και
άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγη-
θούν στην κεντρική σελίδα του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και
από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα
έντυπα μέσω της διαδρομής:
Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνι-
σμών Φορέων  Εποχικού
(ΣΟΧ).

Ανάρτηση πινάκων και υπο-
βολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινά-
κων, η υπηρεσία μας θα αναρτή-

σει, το αργότερο μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από τη λήξη της προ-
θεσμίας υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής, τους πίνακες κατά-
ταξης των υποψηφίων στο κατά-
στημα των γραφείων μας, τους
οποίους πρέπει να αποστείλει
άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ
θα συνταχθεί και σχετικό πρακτι-
κό ανάρτησης (σύμφωνα με το
άρθρο 21 παρ. 11 του
Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το
οποίο θα υπογραφεί από δύο (2)
υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το
πρακτικό αυτό θα αποσταλεί
αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-
mail: sox@asep.gr είτε στο fax:
210 6467728 ή 213 1319188.

Κατά των πινάκων αυτών επι-
τρέπεται στους ενδιαφερόμενους
η άσκηση ένστασης μέσα σε απο-
κλειστική προθεσμία δέκα (10)
ημερών (υπολογιζόμενες ημερο-
λογιακά) η οποία αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της ανάρτησής
τους. 

Η ένσταση κατατίθεται ή απο-
στέλλεται με συστημένη επιστολή
απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6,
Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510)
και, για να εξεταστεί, πρέπει να
συνοδεύεται από αποδεικτικό
καταβολής παραβόλου πενήντα
ευρώ (50 €) που εκδίδεται από
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
(Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η
υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή,
το καταβληθέν ποσό επιστρέφε-
ται στον ενιστάμενο.

Η υπηρεσία οφείλει να αποστεί-
λει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών φωτοαντίγρα-
φα των αιτήσεων και των δικαιο-
λογητικών των υποψηφίων που
έχουν υποβάλει ένσταση κατά
των πινάκων κατάταξης. 

Πρόσληψη 

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το
προσωπικό με σύμβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου αμέσως μετά την κατάρτι-
ση των πινάκων κατάταξης των

υποψηφίων. 
Τυχόν αναμόρφωση των πινά-

κων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄
ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που
συνεπάγεται ανακατάταξη των
υποψηφίων, εκτελείται υποχρεω-
τικά από το φορέα, ενώ απολύο-
νται οι υποψήφιοι που δεν δικαι-
ούνται πρόσληψης βάσει της νέας
κατάταξης. 

Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις
αποδοχές που προβλέπονται για
την απασχόλησή τους έως την
ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποι-
αδήποτε αποζημίωση από την
αιτία αυτή. 

Προσληφθέντες οι οποίοι απο-
χωρούν πριν από τη λήξη της
σύμβασής τους, αντικαθίστανται
με άλλους από τους εγγεγραμμέ-
νους και διαθέσιμους στον πίνακα
της οικείας ειδικότητας, κατά τη
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψή-
φιοι που προσλαμβάνονται είτε
κατόπιν αναμόρφωσης των πινά-
κων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντι-
κατάστασης αποχωρούντων υπο-
ψηφίων, απασχολούνται για το
υπολειπόμενο, κατά περίπτωση,
χρονικό διάστημα και μέχρι
συμπληρώσεως της εγκεκριμένης
διάρκειας της σύμβασης εργασίας
ορισμένου χρόνου.

Υποψήφιοι που επιλέγονται για
πρόσληψη, προκειμένου να ελεγ-
χθεί, εκ νέου, το κώλυμα της οκτά-
μηνης απασχόλησης,  πρέπει
κατά την ημέρα ανάληψης των
καθηκόντων τους να υποβάλουν
στο φορέα υπεύθυνη δήλωση
κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986
στην οποία να δηλώνουν ότι από
την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης συμμετοχής τους στη δια-
δικασία έως και την ημερομηνία
πρόσληψης δεν έχουν απασχο-
ληθεί ή έχουν απασχοληθεί
(δηλώνεται το χρονικό διάστημα
απασχόλησης) με σύμβαση εργα-
σίας ορισμένου χρόνου για την
αντιμετώπιση εποχιακών ή
άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων
αναγκών σε φορέα του δημόσιου

ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του
άρθρου 1 παρ. 1 του
ν.3812/2009. 

Σε περίπτωση μη υποβολής
της ανωτέρω υπεύθυνης δήλω-
σης, η σχετική απόφαση πρόσλη-
ψης ανακαλείται. Εάν η δήλωση
είναι ψευδής ή ανακριβής, η σύμ-
βαση εργασίας είναι αυτοδικαίως
άκυρη και η πρόσληψη ανακαλεί-
ται υποχρεωτικά. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι
επιλεγέντες ή προσληφθέντες
υποψήφιοι αντικαθίστανται με
άλλους από τους εγγεγραμμέ-
νους και διαθέσιμους στον πίνακα
της οικείας ειδικότητας, κατά τη
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της
παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί
και το «Παράρτημα ανακοινώσε-
ων Συμβάσεων εργασίας Ορισμέ-
νου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση
έκδοσης «27-9-2013», το οποίο
περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη
συμπλήρωση της αίτησης – υπεύ-
θυνης δήλωσης με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3, σε συν-
δυασμό με επισημάνσεις σχετικά
με τα προσόντα και τα βαθμολο-
γούμενα κριτήρια κατάταξης των
υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες κανονιστικές ρυθμίσεις·
και ii) τα δικαιολογητικά που απαι-
τούνται για την έγκυρη συμμετοχή
τους στη διαδικασία επιλογής. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα
αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
συγκεκριμένα μέσω της ίδιας δια-
δρομής που ακολουθείται και για
την αναζήτηση του εντύπου της
αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα
 Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνι-
σμών φορέων  Εποχικού
(ΣΟΧ). 

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας 

Γεώργιος Τσουκαλάς
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ε΄ τάξης Γ΄

ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα
Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013(*),

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού
Σχολείου), ή  ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής  του  Ν.Δ. 580/1970
ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000  της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  και αντί-
στοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχα-
νοδηγού-χειριστή (*).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ε΄ τάξης Γ΄

ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα
Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013(*),

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού
Σχολείου),ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000  της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  και αντί-
στοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι  (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχα-
νοδηγού-χειριστή (*).

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 113/2012, εφόσον

στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής,
οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προ-
κύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. 

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο
της εμπειρίας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
Για τα  θερμικά μηχανήματα  γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανη-

μάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ
6/12.01.1976/τ.Α’). 

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδα-
πής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «περί ισο-
δυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδή-
γησης ημεδαπής

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 11
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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 ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ ΕΡΝΕΣΤ του ΓΚΑΖΜΕΝΤ
και της ΛΟΥΜΤΟΥΡΙ, το γένος ΧΑΜΟΛΛΙ

που γεννήθηκε στο Πόγραδετς και κατοικεί
στον Ασπρόπυργο και η ΣΠΙΡΟΛΛΑΡΙ

ΚΛΕΑ του ΑΠΟΣΤΟΛ και της ΜΙΜΟΖΑ, το
γένος ΜΠΡΕΓΚΟΥ, που γεννήθηκε στο

Πόγραδετς και κατοικεί στον Ασπρόπυργο,
πρόκειται να έλθουν σε γάμο που θα τελε-

στεί στο Δημαρχείο Ασπροπύργου.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΤΟΥ

ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ 
ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΤΟΥ
ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ 
ΗΛΙΑ ΠΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ 

ΙΕΡΟ ΝΑΟ 
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΓΑΜΟΣ
O Χριστοφορίδης Ιωάννης του Σάββα και

της Άννας, το γένος Τσεκιρίδη, που γεννή-
θηκε Τσιμκέντ Καζακστάν, και κατοικεί

στην Ελευσίνα, και η Σαμλίδου Μαρίνα του
Νικολάου και της Φωτεινής, το γένος

Αρχοντοπούλου, που γεννήθηκε στο Τσιμ-
κέντ Καζακστάν και κατοικεί στην Ελευσί-
να, πρόκειται να έλθουν σε γάμο που θα
τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της

Θεοτόκου στον Ασπρόπυργο.

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
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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.
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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

Πρώτη δόση ώς τα τέλη Αυγούστου
Από 1η Αυγούστου τα 
εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ
«Τρέχει» η εκκαθάριση του ενιαίου

φόρου ακινήτων. Με ανακοίνωση
που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
του Taxis, περισσότεροι από έξι εκα-
τομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων πλη-
ροφορούνται ότι τα εκκαθαριστικά
του ΕΝΦΙΑ θα είναι σταδιακά διαθέ-
σιμα από την 1η Αυγούστου.

Άρα, από την Παρασκευή οι ιδιο-
κτήτες θα πρέπει, με τους κωδικούς πρόσβασης στο taxis, να επισκέ-
πτονται την ιστοσελίδα, ώστε να μπορέσουν να βρουν την πράξη διοι-
κητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ, με την οποία και θα πάνε να πληρώ-
σουν στην τράπεζα την πρώτη από τις πέντε δόσεις του φόρου μέχρι και
το τέλος Αυγούστου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια από τα εκκαθαριστικά θα έχουν ημε-
ρομηνία βεβαίωσης Αυγούστου που σημαίνει ότι ο φόρος θα πρέπει να
πληρωθεί σε τέσσερις και όχι σε πέντε δόσεις.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Η εφαρμογή υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 για το έτος

2014 δεν θα είναι διαθέσιμη από την Τετάρτη 30 Ιουλίου στις 11:00 π.μ.
Προσωρινές δηλώσεις, οι οποίες δεν θα οριστικοποιηθούν μέχρι τότε,

θα διαγραφούν. Η ανάρτηση των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού
Εν.Φ.Ι.Α. στην εφαρμογή υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9
θα ξεκινήσει σταδιακά από την 1η Αυγούστου».



16 - ΘΡΙΑΣΙΟ Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014

Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι: 
Σταθερό το ενδιαφέρον 
για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ

«Το τρέχον επίπεδο εσόδων της ελληνικής εταιρείας
ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν θα επιτρέψει την εξάλειψη των χρεών
ύψους 800 εκατ. ευρώ, ούτε σε είκοσι χρόνια, αλλά οι
Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι διατηρούν τα σχέδια για την
αγορά της εταιρείας» έγραψε ο πρόεδρος των Ρωσι-
κών Σιδηροδρόμων Βλαντίμιρ Γιακούνιν στο ιστολόγιό
του, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Ιντερφάξ.

Ο κ. Γιακούνιν υπενθύμισε το ενδιαφέρον της ρωσι-
κής εταιρείας για την αγορά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, του λιμέ-
νος της Θεσσαλονίκης και της επισκευαστικής εταιρεί-
ας Rosco, σημειώνοντας: 

«Δυστυχώς, η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει ακόμη μαζί
με την τρόικα των πιστωτών να επιλύσει το ζήτημα
των χρεών, που βαραίνουν την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. 

Και το χρέος ανέρχεται προς στιγμήν στα 800 εκατ.
ευρώ! Και αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας,
που θα επηρεάσει την τελική απόφαση για τη συμμε-
τοχή σε όλες αυτές τις δραστηριότητες». 

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος των Ρωσικών Σιδηροδρό-
μων επισημαίνει ότι «το επίπεδο των εσόδων της
ελληνικής εταιρείας-διαχειρίστριας των σιδηρογραμ-
μών είναι τέτοιο, που κατά την εμπορική εκμετάλλευ-
σή τους δεν θα επιτρέψει στον νέο ιδιοκτήτη να απο-
σβέσει αυτά τα χρέη, σε ορίζοντα 15, ακόμη και 20
ετών».

Ο Ρώσος αξιωματούχος επίσης δήλωσε ότι οι Ρωσι-
κοί Σιδηρόδρομοι έχουν «έναν μεγάλο αριθμό αντα-
γωνιστών», συμπεριλαμβανομένων κινεζικών, αραβι-
κών και ευρωπαϊκών εταιρειών, υπογράμμισε, όμως: 

«Οι Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι μετέχουν στον διαγωνι-
σμό μαζί με Έλληνα εταίρο, πιθανόν να εμφανιστούν
και άλλοι μετέχοντες και να εμφανιστούμε ως κοινο-
πραξία».

Άμεσο αντίκτυπο σε όλο το
φάσμα των οικονομικών δρα-
στηριοτήτων είχε η σωρευτι-

κή υποχώρηση του ΑΕΠ της χώρας
(σε σταθερές τιμές) σε ποσοστό άνω
του 23% στο διάστημα 2009-2013,
τονίζει μελέτη της ICAP, η οποία
παρουσιάζει τους κλάδους που
κόντρα στην κρίση κινήθηκαν ανοδικά
την τελευταία 5ετία με τους αντίστοι-
χους ρυθμούς αύξησης που κατέγρα-
ψαν, καθώς και αυτούς που υπέστησαν τις μεγαλύτε-
ρες απώλειες από τη συνεχιζόμενη ύφεση.

Από τους 87 κλάδους/αγορές που εξετάστηκαν, οι
οκτώ στους δέκα (ήτοι 71 κλάδοι) υπέστησαν απώλειες
(μικρής ή μεγάλης έκτασης), ενώ μόνο δύο στους δέκα
κλάδους εμφάνισαν αυξητική πορεία (16 κλάδοι).

Τις καλύτερες επιδόσεις παρουσίασε ο τομέας των

Α.Π.Ε., που εμφάνισε εντυπωσιακή
αύξηση ιδιαίτερα την περίοδο
2011/2012, λόγω των ευνοϊκών
όρων του θεσμικού πλαισίου (υψη-
λές τιμές αποζημίωσης ενέργειας),
ενώ αυξητικά κινήθηκαν και οι κατη-
γορίες προϊόντων διατροφής, με
σχετικά περιορισμένο όμως ρυθμό
αύξησης (κάτω του 5%).

Τις μεγαλύτερες απώλειες από την
ύφεση υπέστησαν οι κλάδοι του

αυτοκινήτου και των κατασκευών, καθώς και κλάδοι
συναφών με την οικοδομική δραστηριότητα.

Παρόλα αυτά αρκετές πρόσφατες θετικές εξελίξεις με
κύρια την έξοδο της Ελλάδας και της Πορτογαλίας στις
αγορές, μετά από πολλά χρόνια, μέσω διάθεσης κρατι-
κών ομολόγων, στέλνει ένα αισιόδοξο μήνυμα για την
έξοδο από την κρίση, σύμφωνα με την ICAP.

Στη κατεύθυνση αυτή, και λαμβάνοντας υπόψη και τα
συνολικά αποτελέσματα του εταιρικού τομέα το 2013,
βάσει των ισολογισμών που είναι καταχωρημένοι στη
βάση δεδομένων της ICAP Group, προκύπτει μία
αισθητή μείωση των ζημιών, την τελευταία διετία. Πιο
συγκεκριμένα, οι συνολικές ζημίες περιορίστηκαν κατά
34% το 2012, ενώ και το 2013 (με βάση δείγμα σχεδόν
7.300 διαθέσιμων ισολογισμών) προκύπτει περαιτέρω
μείωση των ζημιών κατά 52%.

Επιπλέον, αν ληφθεί υπόψη και η εντυπωσιακή άνο-
δος του δείκτη οικονομικού κλίματος, όπως καταγράφε-
ται στην έρευνα της ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index το
δεύτερο τρίμηνο του 2014, στις 156 μονάδες από 140
το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς και του δείκτη οικονο-
μικού κλίματος του ΙΟΒΕ, μπορούμε να συμπεραίνου-
με ότι η κατάσταση αρχίζει να εξομαλύνεται και να
εμφανίζονται σταδιακά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης,
καταλήγει η έρευνα.

ΤΟΝΙΖΕΙ ΣΕ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Η ICAP

Οκτώ στους δέκα κλάδους υπέστησαν
τρομακτικές απώλειες από την ύφεση 


