
ΤΙΜΗΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ  
Τη μνήμη των θυμάτων

του καταστροφικού σεισμού 
της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 

Συνεχίζονται οι προσλήψεις 
αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Για όσον το δυνατόν λιγότερα κενά τη
νέα σχολική χρονιά

Τονωτική 
‘’ένεση’’ 103
εκατ. ευρώ 

στους δήμους 
για την κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών 
και ληξιπρόθεσμων οφειλών 

Νεανικός αέρας 
φύσηξε στις Αχαρνές
Ποιά πρόσωπα εκλέχθηκαν

στο προεδρείο του Δ.Σ.
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Τιμή : 0,01€ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

κ.2239

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΤΟ
ΑΘΗΝΩΝ Η ΚΑΕ

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΗΝ ΚΥΜΗ 

ΟΙ ΣΤΑΧΥΟΦΟΡΟΙ 12-14/9

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2-0 
ΤΟΝ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟ

Οι επαναληπτικοί του ΚυπέλλουΟι επαναληπτικοί του Κυπέλλου
ΕλλάδοςΕλλάδος

Ο Αχαρναικός στον Ταύρο 
με τον Φωστήρα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

«Τρωάδες» του Ευριπίδου
απόψε στις 21:00 στο θέατρο

‘’Μίκης Θεοδωράκης’’

Έκτακτη επιδότηση για
φυσικό αέριο στα νοικοκυριά, 

ώστε να αποφευχθεί το 
φαινόμενο της αιθαλομίχλης   

Ζητεί με επιστολή του,
ο πρόεδρος της Ένωσης

Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας,
Σίμος Δανιηλίδης

 ΔΗΜΟΣΙΟ  Ι.Ε.Κ  ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΩΣ 10-09-2014

Σελ: 7

Σελ: 7Σελ: 5

Σελ: 3

Ισχυρή ώθηση στο Εμπορευματικό
Κέντρο Θριασίου Πεδίου 

Δίνει το νομοσχέδιο για
την Εφοδιαστική 

Αλυσίδα / Logistics, 
που συζητείται αύριο

στη Βουλή

Σε κλίμα συναίνεσης η συγκρότηση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Φυλής σε σώμα 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ: 
‘’Θα κουράσουμε τους Δημοτικούς Συμβούλους’’

ΑΣΦΥΚΤΙΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
Γ. Γιακουμάτος: 

Τουλάχιστον 72 δόσεις 
για ληξιπρόθεσμες οφειλές

Σελ:  2Σελ:  3-7

Σελ: 8

Σελ: 16

Σελ: 10-11

Σελ: 3

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  
ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ, ΟΠΛΑ 

ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Εντόπισαν οι αστυνομικές δυνάμεις στο 

πλαίσιο εκτεταμένων ερευνών στις Αχαρνές 

Σελ:  4

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
Ρόκα Μαρία Π.

Αφών Κυπραίου 54,
Εφημερία:  08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105546916

Ασπρόπυργος
Χατζή Μαρία Ι.

Θεμιστοκλέους 49,
Εφημερία:  08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105575331

Φυλή - Άνω Λιόσια 

Αεράκης Νικόλαος Λ.
Αιγαίου Πελάγους 32,

Τηλέφωνο:
2102470189

Αχαρνές
Γιαννακάκη Νικολία Α.

Αριστοτέλους 30,
Εφημερία: 08:00 -

14:00 & 17:00 - 08:00
(Επομένης)
Τηλέφωνο:
2102404144

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΜΙΧΟΓΛΟΥ Ε ΟΕ
Δεκελείας 41 &
Ξενοφώντος, 

Εφημερία:08:00 -
23:00 Τηλέφωνο:

2102463057

Μάνδρα
Γιάννου Γεώργιος Ι.

Δήμητρος 5, 
Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105555844

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
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 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ:Βροχοπτώσεις
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 20 έως 32
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιωακείμ , Κιάρα, ΚιαΙωακείμ , Κιάρα, Κια--

ράνράν

Μέσα σε
κ λ ί μ α
συναίνεσης

πραγματοποιήθηκε,
το πρωί της Κυρια-
κής, 7 Σεπτεμβρίου
2014, η συγκρότηση
του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Φυλής σε
σώμα. 

Πρόεδρος εξελέγη
η Ζωή Αρβανιτάκη,
από την παράταξη
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ, του
Δημάρχου Χρήστου
Παππού, Αντιπρόε-
δρος ο Κώστας
Παπαϊωάννου, από
την παράταξη
Δ Υ Ν Α Μ Η
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του
Δημήτρη Μπουραϊ-
μη και Γραμματέας η
Χρυσούλα Κουρά-
ση, από την παρά-
ταξη ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΟΛΙΤΩΝ, του
Σάββα Σάββα.

Εκφράζοντας τα

συγχαρητήριά του
στο Προεδρείο του
Δημοτικού Συμβου-
λίου, ο Δήμαρχος
Χρήστος Παπ-
πούς, τόνισε ότι εκ
του νόμου, υπο-
χρέωση του
Δημάρχου είναι η
εφαρμογή των
αποφάσεων του
Δημοτικού Συμβου-
λίου.

«Σκοπεύουμε να
ασκήσουμε διοίκη-
ση με προσήλωση
στις αρχές της συμ-
μετοχής, της νομι-
μότητας και της δια-
φάνειας. Θα κουρά-
σουμε τους συνα-
δέλφους Δημοτι-
κούς Συμβούλους,
ζητώντας τη συμμε-
τοχή και τις απόψεις
τους σε όλα τα συλ-
λογικά όργανα του
Δήμου μας», τόνισε
χαρακτηριστικά. 

Τέλος, όπως και στους
υπόλοιπους δήμους η δια-
δικασία ανάδειξης προε-
δρείου του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Μεγάρων, έγινε
στις 7 Σεπτεμβρίου 2014 .

Την έναρξη της συνε-
δρίασης κήρυξε ο κ. Σταύ-
ρος Φωτίου ο οποίος και
προέδρευσε της διαδικασίας όπως ορίζει ο κώδικας
Δήμων αφού είναι ο πλειοψηφήσας δημοτικός σύμβου-
λος της συμπολίτευσης.

Η εκλογική διαδικασία για το Προεδρείο του Δημοτικού
Συμβουλίου Μεγάρων για τη δημοτική περίοδο 2014 -
2019 ανέδειξε:

στη θέση του Προέδρου τον δημοτικό σύμβουλο της
συμπολίτευσης κύριο Γεώργιο Μιχάλαρο,

στη θέση του Αντιπροέδρου τον δημοτικό σύμβουλο
της μείζονος αντιπολίτευσης 

και στη θέση της Γενικής Γραμματέως την δημοτική
σύμβουλο της ελάσσονος αντιπολίτευσης κυρία Ελένη
Ρήγα.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ: 
Θα κουράσουμε τους Δημοτικούς 

Συμβούλους
Σε κλίμα συναίνεσης η συγκρότηση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Φυλής σε σώμα 

Το νέο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαρέων

Νεανικός αέρας φύσηξε στις Αχαρνές
Ποιά πρόσωπα εκλέχθηκαν στο προεδρείο του Δ.Σ.

Νέα πρόσωπα εκλέχθηκαν και στις δημαιρεσίες
του δήμου Αχαρνών, μεταφέροντας αισιόδοξα
μηνύματα για την αλλαγή ρότας στον Δήμο. Ειδι-
κότερα,  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αχαρνών εξελέγη η Μαρία Χαριτίδη, Αντιπρόε-
δρος ο Μιχάλης Βρεττός από την παράταξη του
Σωτήρη Ντούρου, και Γραμματέας η Όλγα Ποιμε-
νίδου από την παράταξη του Παναγιώτη Γρηγο-
ριάδη.

Ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός με την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας συνεχάρη τους νέους  και
τους ευχήθηκε καλή δυναμη στα καθήκοντά τους. 
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Το ποσό των 103 εκ. ευρώ κατα-
νέμεται στους δήμους ως ένατη
δόση της τακτικής επιχορήγη-

σής τους για το 2014 από τον τακτικό
προϋπολογισμό. Το ποσό προορίζεται
για την κάλυψη λειτουργικών δαπα-
νών, με προτεραιότητα στις δαπάνες
μισθοδοσίας του προσωπικού στους
δήμους.

Με το ποσό αυτό πρέπει να καλυ-
φθούν επίσης  οι δαπάνες μισθοδο-
σίας του προσωπικού, των παιδικών
και βρεφονηπιακών σταθμών και των
χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε
ΟΤΑ α ́  βαθμού, οι δαπάνες μισθοδο-
σίας των κατατασσόμενων σε θέσεις
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
εργαζομένων σε προγράμματα Βοή-
θεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα και

για ΑμεΑ,) οι δαπάνες μισθοδοσίας του
προσωπικού των ΤΥΔΚ των κρατικών
περιφερειών, που μετατάχθηκαν σε
δήμους, οι δαπάνες μισθοδοσίας του
προσωπικού με σχέση εργασίας  ιδιω-
τικού δικαίου αορίστου χρόνου, που
μεταφέρθηκε από 1-1-2011 σε δήμους
για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων-
χωρικής αρμοδιότητάς, οι δαπάνες
μισθοδοσίας των μεταταχθέντων
υπαλλήλων σε ΟΤΑ α ́  βαθμού από
τους ομίλους ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και
ΟΑΣΑ και οι δαπάνες μισθοδοσίας του
μονίμου προσωπικού στα Κέντρα Εξυ-
πηρέτησης Πολιτών.

Επίσης κατανέμεται το ποσό των 17.
822.916, 67 ευρώ στους δικαιούχους
δήμους – που έχουν ενταχθεί στη ρύθ-
μιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. 

Το ποσό
είναι έναντι
του συνολι-
κού ποσού
της δόσης
έ τ ο υ ς
2 0 1 4 , σ τ ο
πλαίσιο εξό-
φλησης των πάσης φύσεως οφειλών
του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς,
όπως αυτές απορρέουν από τις διατά-
ξεις του άρθρου 25 ν.1828/89 (ΦΕΚ 2
Α ́).

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο ένα
δωδέκατο (1/12) του συνολικού ποσού
της έκτης από τις οχτώ ετήσιες ισόπο-
σες δόσεις που προβλέπεται να απο-
δοθούν για τον ανωτέρω σκοπό στους
συγκεκριμένους δήμους. 

Το ποσό προορίζτεται για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών καθώς και
επενδυτικών δραστηριοτήτων-έργων
των δήμων της χώρας. Με απόφαση
όμως των οικείων δημοτικών συμβου-
λίων, δύναται τα αποδιδόμενα στους
δικαιούχους ΟΤΑ ποσά, να διατεθούν
κατά τη κρίση τους, είτε προς κάλυψη
λειτουργικών δαπανών, είτε για επεν-
δυτικές δραστηριότητές τους και έργα.

Νόμος του κράτους θα είναι σύντομα, έπειτα από πολ-
λές αναβολές, το νομοσχέδιο για την Εφοδιαστική
Αλυσίδα / Logistics, κάτι που θα επιταχύνει και τον,

εν εξελίξει, διαγωνισμό για την ανάπτυξη Εμπορευματικού
Κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο.

Αύριο, Τετάρτη έχουν κληθεί στη Διαρκή Επιτροπή Παρα-
γωγής και Εμπορίου της Βουλής να καταθέσουν τις απόψεις
τους για το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις θεμάτων Εφοδιαστικής» οι
εκπρόσωποι των αρμόδιων φορέων προκειμένου στη συνέ-
χεια να έρθει προς ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

Το νομοσχέδιο για τα Logistics, το οποίο είχε κατατεθεί στις
30 Μαΐου 2014 στη Βουλή, έπεσε «θύμα» του ανασχηματι-
σμού, αφού δεν κατάφερε να συζητηθεί στο θερινό τμήμα. Ως
κυριότερη αιτία αναβολής ήταν η αλλαγή στο υπουργείο Ανά-
πτυξης, όπου ο Κωστής Χατζηδάκης αντικαταστάθηκε από
τον Νίκο Δένδια, ο οποίος ήθελε να ενημερωθεί για τις βασι-
κές διατάξεις του νομοσχεδίου.

Για το νομοσχέδιο προηγήθηκε σημαντική προεργασία, για
περίπου ενάμισι χρόνο, από τη Μόνιμη Επιτροπή Logistics,
με τη συμμετοχή εκπροσώπων του δημόσιου και του ιδιωτι-
κού τομέα, υπό τον πρόεδρο της Επιτροπής Θανάση Ζηλια-
σκόπουλο.

Ισχυρή ώθηση στο 
Εμπορευματικό Κέντρο 
Θριασίου Πεδίου 
Δίνει το νομοσχέδιο για την 
Εφοδιαστική Αλυσίδα / Logistics, που
συζητείται αύρο Συζητείται στη Βουλή

Τονωτική ‘’ένεση’’ 103
εκατ. στους δήμους 

για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 
και ληξιπρόθεσμων οφειλών 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 7

Καταστήματατα χωρίς
άδεια, όπλα και ναρκωτι-
κά εντόπισαν αστυνομι-

κές δυνάμεις κατά τη διάρκεια
ευρείας  αστυνομικής επιχείρη-
σης, παρουσία Δικαστικού λει-
τουργού, στην περιοχή των
Αχαρνών

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο των
ερευνών όπου συμμετείχαν αστυ-
νομικοί των Διευθύνσεων Αστυ-
νομίας Δυτικής Αττικής και  Ασφά-
λειας, ελέγχθηκαν 110 άτομα εκ
των οποίων προσήχθησαν τα 38
και τελικά συνελήφθησαν τα 8 για
τα παρακάτω αδικήματα :

Τέσσερα (4) διότι στερούντο αδείας λειτουργίας
καταστήματος.

Δύο άτομα για παραβάσεις του Νόμου περί όπλων.
Ένα για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.
Ένας δραπέτης των Φυλακών.
Κατασχέθηκαν, Τρεις  καραμπίνες, δύο πιστόλια,

εξήντα τέσσερα  φυσίγγια, ηρωίνη βάρους -1,7-
γραμμ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Συνελήφθη 27χρονος 
στα Άνω Λιόσια για διαρρήξεις
Εξιχνιάσθηκαν δέκα περιπτώσεις κλοπών

Να σημειωθεί ακόμη ότι συνελήφθη στην περιοχή
των Άνω Λιοσίων, από αστυνομικούς του Τμήματος
Εγκλημάτων Κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφά-
λειας Αττικής, ένας 27χρονος ημεδαπός, σε βάρος
του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του 20ου 

Τακτικού Ανακριτή Αθηνών για σύσταση εγκληματι

κής οργάνωσης και διακεκριμένες περιπτώσεις κλο-
πών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο συλληφθείς
μαζί με τουλάχιστον άλλους δύο (2) συνεργούς του
είχαν συστήσει από τετραετίας περίπου εγκληματική
ομάδα με συγκεκριμένη δομή και ενεργώντας με δια-
φορετική σύνθεση κάθε φορά, αλλά με την ίδια μεθο-
δολογία, διέπρατταν διαρρήξεις-κλοπές από οικίες
σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ειδικότερα, στις οικίες εισέρχονταν, είτε ενώ κάποιο
μέλος της ομάδας απασχολούσε τους ιδιοκτήτες με
διάφορες προφάσεις (ενοικίαση διαμερίσματος στην
ίδια πολυκατοικία, πώληση προϊόντων και άλλα), είτε
εκμεταλλευόμενοι την απουσία τους και αφαιρούσαν
χρηματικά ποσά, κοσμήματα, ηλεκτρικά και ηλεκτρο-
νικά είδη και διάφορα άλλα αντικείμενα, τα οποία στη
συνέχεια διέθεταν προς πώληση.

Μέχρι στιγμής, έχει εξακριβωθεί ότι διέπραξαν δέκα
(10) διαρρήξεις-κλοπές από οικίες σε Αθήνα, Βριλήσ-
σια, Νέο Ψυχικό, Χαλάνδρι, Αχαρνές και Παλαιό
Φάληρο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημ-
μελειοδικών Αθηνών.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ, 
ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Εντόπισαν οι αστυνομικές δυνάμεις στο 
πλαίσιο ερευνών στις Αχαρνές 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                          

Ασπρόπυργος, 8 Σεπτεμβρίου
2014

Aρ. Πρωτ.: 31791      

Αρ. Απόφ.: 3259

ΑΠΟΦΑΣΗ  3259/2014

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου
έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59
του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (Α΄87), αναφορικά με τον
ορισμό Αντιδημάρχων και την
αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 94
& 95 του Ν.3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε με τις παρ.10
ζ΄ και 10 η΄ του άρθρου 18 του
Ν.38702010. 
3. Την υπ΄ αριθμ.
45892/11.8.2010 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Απο-
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμι-
οι και Δευτεροβάθμιοι Οργανι-
σμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010
και αναλογική κατανομή πλη-
θυσμού στις δημοτικές κοινό-
τητες του άρθρου 2, παρ. 4 του
Ν. 3852/ 2010, ο οποίος δεν
είναι δυνατόν να κατανεμηθεί,
λόγω ελλιπών στοιχείων
τόπου εγκατάστασης»
(Β΄1292), όπως ισχύει.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος
Ασπροπύργου εμπίπτει στις
διατάξεις του άρθρου 59, παρ.
2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010
και επομένως μπορεί να ορι-
σθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρ-
χοι. 
5. Τις διατάξεις του N3463/2006
(ΦΕΚ Α΄ 114/08-06-2006),
¨Κώδικας Δήμων και Κοινοτή-
των¨ (Δ.Κ.Κ).
6.  Το γεγονός ότι ο Δήμος
Ασπροπύργου, σύμφωνα με
τα αποτελέσματα της απογρα-
φής του έτους 2011, έχει πραγ-
ματικό πληθυσμό πάνω από

είκοσι χιλιάδες έναν (20001)
κατοίκους (ΦΕΚ 715β/12-06-
2002).
7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
δημοσιεύτηκε δε στo υπ'
αριθμ. ΦΕΚ 1425,τ.Β΄/16-06-
2011).

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι :
Ορίζει Αντιδήμαρχο για το
χρονικό διάστημα από 08-
09-2014 μέχρι 28/02/2017
τον Δημοτικό Σύμβουλο
του Δήμου Ασπροπύργου,
κο Καραμπούλα Αντώνιο
του Νικολάου, και του
μεταβιβάζει τις εξής αρμο-
διότητες:

Α) Την επιμέλεια και εποπτεία
των παρακάτω γραφείων της
Γραμματείας Δημάρχου (Αυτο-
τελής Υπηρεσία).

1.  Γραφείο ενημέρωσης και
παραπόνων του Δημότη -
Πολίτη – Ποιότητας  
Ζωής και Κοινωνικού Περιβάλ-
λοντος
2.  Γραφείο ενίσχυσης της
Απασχόλησης

Β) Την επιμέλεια και την επο-
πτεία των παρακάτω Τμημά-
των και Γραφείων της Διεύθυν-
σης Διοικητικών Υπηρεσιών

α. Τμήμα Αστικής Δημοτικής
Κατάστασης & Ληξιαρχείου

Γραφείο Μητρώων και Στρατολο-
γίας
Γραφείο Δημοτολογίου και Εκδό-
σεως Πιστοποιητικών 
Γραφείο Εκλογικών Καταλόγων
Γραφείο Ληξιαρχείου και Τελέσε-
ως Πολιτικών Γάμων

β. Τμήμα Αλλοδαπών και μετα-
νάστευσης

γ. Τμήμα Γραμματείας Διοικητι-
κής Μέριμνας και Αποκεντρω-
μένων    Υπηρεσιών

Γραφείο Γραμματείας
Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας
Γραφείο Αποκεντρωμένων Υπη-
ρεσιών

E K Τ Ο Σ  των κάτωθι Γραφεί-
ων Υποστήριξης Πολιτικών
Οργάνων του  Δήμου

α. της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
που είναι αυτοτελές   ΝΠΔΔ.
β. της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
που είναι   αυτοτελές  ΝΠΔΔ.
γ. του Γραφείου Προέδρου
Δημοτικού Συμβουλίου που
εποπτεύεται     προσωπικός
από τον   Πρόεδρο του Δ.Σ.

δ. του Γραφείου Δημοτικού
Συμβουλίου που εποπτεύεται
προσωπικώς από
τον Πρόεδρο του Δ.Σ.            

ε. του Γραφείου Δημοτικών
Παρατάξεων που εποπτεύεται  
προσωπικώς από τον Πρόε-

δρο του Δ.Σ.
στ. του Γραφείου Υποστήριξης
Συμπαραστάτη του Δημότη και
της  Επιχείρησης, Δημοτικής
Επιτροπής Διαβούλευσης,
Επιτροπών του Δ.Σ.,               και
τήρηση Αρχείου Εκπροσώ-
πων του Δήμου σε φορείς και
όργανα, που              εποπτεύ-
εται προσωπικώς από τον
Πρόεδρο του Δ.Σ.
ζ. του Γραφείου του Τοπικού
Συμβουλίου Πρόληψης Παρα-
β α τ ι κ ό τ η τ α ς
(ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ) 
η. του Γραφείου του Συμβουλί-
ου Ένταξης Μεταναστών

Γ)  Την επιμέλεια και εποπτεία
της Διεύθυνσης του Κέντρου
Εξυπηρέτησης  Πολιτών
(Κ.Ε.Π.)

α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολι-
τών ΚΕΠ
β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπό-
κρισης 

Γραφείο Αποκεντρωμένων Υπη-
ρεσιών
με έδρα τον Οικισμό Γκορυτσά
Ασπροπύργου 
Γραφείο Εξυπηρέτησης Κ.Ε.Π
Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και
Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Γραφείο Οικονομικών θεμάτων
με έδρα τον Οικισμό Παραλίας
Ασπροπύργου 
Γραφείο Εξυπηρέτησης Κ.Ε.Π
Διοικητικών θεμάτων και Εξυπη-
ρέτησης του Πολίτη
Γραφείο Οικονομικών θεμάτων

με έδρα τον Οικισμό Νεόκτι-
στα  Ασπροπύργου 
Γραφείο Εξυπηρέτησης Κ.Ε.Π

Γραφείο Διοικητικών θεμάτων
και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Γραφείο Οικονομικών θεμάτων
Δ)  Την επιμέλεια και εποπτεία
των τμημάτων και γραφείων
της  Διεύθυνσης Ανθρώπινων
Πόρων.    

α. Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων
Γραφείο Προσωπικού με Σχέση
Δημοσίου Δικαίου
Γραφείο Προσωπικού με Σχέση
Ιδιωτικού Δικαίου 

β. Τμήμα Μισθοδοσίας Προ-
σωπικού
Γραφείο Μισθοδοσίας Ασφαλιστι-
κών Εισφορών και Εκκαθαρίσε-
ως Δαπανών
Γραφείο Εκδοσης Ενταλμάτων
Μισθοδοσίας

γ. Τμήμα Εκπαίδευσης, Ανά-
πτυξης, Ενδυνάμωσης Προ-
σωπικού, Μητρώου,         
Απογραφής και Διαδικασιών.

Γραφείο Εκπαιδευτικών και Επι-
μορφωτικών Προγραμμάτων
Γραφείο Παροχής και Κοινωφε-
λούς Εργασίας και Πρακτικής
Άσκησης Φοιτητών
Γραφείο Μέριμνας για τη βελτίω-
ση των Ανθρώπινων Σχέσεων
εντός του Οργανισμού
Γραφείο Μητρώο – Απογραφής
–Διαδικασιών

Ε) Την επιμέλεια και εποπτεία
των τμημάτων και Γραφείων
της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών , η οποία περιλαμ-
βάνει τις παρακάτω οργανικές
μονάδες

α ) Τμήμα Προϋπολογισμού
και Λογιστηρίου
Γραφείο Προϋπολογισμού
Γραφείο Λογιστηρίου

β ) Τμήμα Προμηθειών και
Αποθήκης
Γραφείο Προμηθειών και Διεξα-
γωγής Δημοπρασιών
Γραφείο Αποθήκης

γ ) Τμήμα Εσόδων & Περιου-
σίας 
Γραφείο Εσόδων
Γραφείο Περιουσίας
Γραφείο Κτηματολογίου και
Εισφορών Επεκτάσεων Σχεδίων
Πόλης
δ ) Τμήμα Ελέγχου Εποπτείας
και Αυτοψιών

Γραφείο Ελέγχου και Διενέργειας
Αυτοψιών
Γραφείο Εποπτείας Λαϊκών Αγο-
ρών
ε ) Τμήμα Ταμείου
Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης
Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης
Ν.Π.Δ.Δ.

στ ) Τμήμα Εισπράξεων Εσό-
δων
Γραφείο Είσπραξης Εσόδων
Γραφείο Είσπραξης Παράβολων
Αλλοδαπών
Γραφείο Είσπραξης και Παρακο-
λούθησης Εσόδων Παρελθόντων
ετών και Λήψης Μέτρων Είσπρα-
ξης

ζ)  Τμήμα Νεκροταφείου

Γραφείο Εποπτείας και Λειτουρ-
γίας Νεκροταφείου
Γραφείο Μελετών και Επισκευής
Ταφών

ΣΤ) Τη λήψη αποφάσεων για
την κατανομή και τοποθέτηση
του υπαλληλικού και εργατοτε-
χνικού προσωπικού, που ανή-
κει στις παραπάνω Διευθύν-
σεις, τα Τμήματα ή Γραφεία,
σύμφωνα με τις υπηρεσιακές
τους ανάγκες, καθώς και τη
λήψη αποφάσεων, που κρίνο-
νται απαραίτητες για την
εύρυθμη λειτουργία τους (π.χ.
Ωράριο απασχόλησης, τομέας
απασχόλησης, κλπ.) .

Ζ) Την υπογραφή των μισθο-
δοτικών καταστάσεων και χρη-
ματικών ενταλμάτων που αφο-
ρούν την τακτική μισθοδοσία
των υπαλλήλων, περιλαμβα-
νομένων και των αποζημιώσε-
ων λόγω ασθενείας ή ατυχή-
ματος, του προσωπικού των
Διευθύνσεων, Τμημάτων ή
Γραφείων, εκτός εκείνων που
αφορούν αποδοχές υπερωρια-
κής απασχόλησης: 
α)  Διοικητικών Υπηρεσιών, 
β)  Οικονομικών Υπηρεσιών,
γ)  Ταμειακής Υπηρεσίας, 
δ)  Κέντρου Εξυπηρέτησης
Πολιτών, 
ε) της Γραμματείας Δημάρχου
(αυτοτελής υπηρεσία),
στ) των παρακάτω τμημάτων
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπη-
ρεσιών –      Πολεοδομίας-
Περιβάλλοντος: 
1)  Διευθυντής 
2)  Τμήμα μελετών και Κατα-

σκευής Έργων, 
3)  Τμήμα Σύνταξης και Παρα-
κολούθησης Τεχνικού Προ-
γράμματος,
4)  Τμήμα Μηχανογράφησης -
Μηχανοργάνωσης,
5)  Τμήμα Ηλεκτρολογικό -
Μηχανολογικό, 
6)  Τμήμα Πολεοδομίας και
Πολεοδομικών Εφαρμογών. 

Η) Την ευθύνη των Διευθύνσε-
ων, Τμημάτων και Γραφείων
που   εποπτεύονται από τους
άλλους Αντιδημάρχους όταν
αυτοί κωλύονται ή  
απουσιάζουν.

Θ)   Την άσκηση καθηκόντων
Προέδρου της Οικονομικής
Επιτροπής, όταν απουσιάζο-
μαι ή κωλύομαι.

Ι) Την άσκηση καθηκόντων
Προέδρου της Επιτροπής Ποι-
ότητας Ζωής, όταν απουσιάζω
ή κωλύομαι  και όταν απουσιά-
ζει η κωλύεται ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών.

Κ) Την εποπτεία της άσκησης
των πρόσθετων αρμοδιοτή-
των, που προβλέπονται από
το άρθρο 94 του ν. 3852/7-6-
2010, η άσκηση των οποίων
άρχισε  από την 1η Ιανουαρίου
2011, βάσει της υπ’ αριθ. 61
(αριθμ.Πρωτ.:74894/30-12-
2010) εγκυκλίου (Β΄ κατηγορία
αρμοδιοτήτων)  του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, Αποκέντρω-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης, όπως αυτές περι-
γράφονται στην υπ΄ αριθ.
5/2011 απόφασή μου (που
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
του Δήμου, στο Διαδίκτυο), στο
σκέλος που αφορά στη Διεύ-
θυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
και στη Διεύθυνση Οικονομι-
κών Υπηρεσιών, καθώς και
αυτές που περιγράφονται στα
άρθρα 94 και 95 του
ν.3852/2010, όπως τροποποιή-
θηκαν με τις παρ.10 ζ΄ και 10
η΄, αντίστοιχα, του άρθρου 18,
του ν.3870/2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσι-
ευθεί όπως ορίζει ο Νόμος.
(παρ. 6 του άρθρου 59, του
ν.3852/2010).

Ο     Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Συνεχίζονται  οι προσλήψεις αναπληρω-
τών εκπαιδευτικών, προκειμένου το
πρωτό κουδούνι να χτυπήσει την

Πέμπτη με τα λιγότερα κατά το δυνατόν κενά.
Οι πρώτες 3.000 προσλήψεις αναπληρωτών

διαφόρων ειδικοτήτων ανακοινώθηκαν το
περασμένο Σάββατο, ενώ την Τετάρτη αναμέ-
νεται να ανακοινωθεί η πρόσληψη άλλων
2.000 αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής.

Ειδικότερα, προσλήφθηκαν 586 εκπαιδευτι-
κοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την
κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και
μόνον στο Ολοήμερο Τμήμα των Ολοήμερων
Νηπιαγωγείων και 421 εκπαιδευτικοί του κλά-
δου ΠΕ70-Δασκάλων για την κάλυψη λειτουρ-
γικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο απο-
γευματινό πρόγραμμα των κλασσικών Ολοή-
μερων Δημοτικών Σχολείων.

Επίσης, προσλήφθηκαν ως προσωρινοί
αναπληρωτές 1.134 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-
Δασκάλων και 356 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-
Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε
σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και 198
εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ02, 100 εκπαιδευτικοί
του κλάδου ΠΕ03, 67 εκπαιδευτικοί του κλάδου 

ΠΕ04.01, 33 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04.02 και 
100 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04.04 για την κάλυ-

ψη λειτουργικών κενών σε δημόσια σχολεία Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης.

Μιλώντας στον Σκάι, ο υπουργός Παιδείας, Ανδρέας
Λοβέρδος, είχε αναφέρει ότι μέσω της μείωσης των

αποσπάσεων τα κενά έπεσαν από
22.000 σε 16.500, ενώ έκανε γνωστό
ότι δόθηκε μάχη για τους 19.500
αναπληρωτές.

«Τώρα λέω για πρώτη φορά ότι οι
19.500 δεν είχαν εξασφαλιστεί. Δεν
είχαμε βρει τα λεφτά γι' αυτούς.
Κάναμε αγώνα όχι με ηρεμία, όχι
μιλώντας πάντα την ελληνική γλώσ-
σα αλλά και άλλες, ξένες. Φιλοδοξία
του υπουργείου είναι τα κενά να είναι
λογικά που θα εμφανίζονται όπως
κάθε χρόνο και λογικώς καλύπτονται
αμέσως στη Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση. 

Τα κενά τα οποία σκοτώνουν είναι
τα κενά στα νηπιαγωγεία και στα
δημοτικά. Σε δημοτικά όπου έχεις
έναν δάσκαλο, αν δεν είναι αυτός

εκεί, τότε τα παιδιά είναι αδέσποτα και είναι παιδάκια
μικρά» πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά τα σχολικά εγχειρίδια, υπηρεσιακοί
παράγοντες του υπουργείου διαβεβαιώνουν ότι το
95% των βιβλίων βρίσκεται ήδη στις σχολικές μονάδες
και ότι μέχρι την Πέμπτη θα έχει καλυφθεί το 100%.

Συνεχίζονται οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Για όσον το δυνατόν λιγότερα κενά τη νέα σχολική χρονιά
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Το πρωί της Κυριακής 7 Σεπτεμ-
βρίου 2014 συνεδρίασε το νέο
Δημοτικό Συμβούλιο με θέματα

την εκλογή του Προεδρείου του για την
περίοδο 2014 – 2017, την εκλογή τακτι-
κών και αναπληρωματικών μελών της
Οικονομικής Επιτροπής και της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής. 

Την έναρξη των εργασιών του νέου
ΔΣ έκανε ο πλειοψηφών Σύμβουλος κ.
Χαράλαμπος Ανδρώνης. Μετά από τις
προτάσεις όλων των πτερύγων και την
μυστική ψηφοφορία εκλέχτηκαν:

Όπως αναφέραμε και στο χθεσινό
φύλλο της εφημερίδος για το Προεδρείο
του ΔΣ εκλέχθηκαν οι :

- Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλί-
ου ο κ. Βασίλης Αγριμάκης

- Αντιπρόεδρος η κ. Βαρβάρα Ρεντού-
μη

- Γραμματέας η κ. Κυριακή Παραδείση

Μετά την εκλογή του Προεδρείου,
αυτό ανέλαβε την διεύθυνση των εργα-
σιών του Δημοτικού Συμβουλίου, προ-
χωρώντας στην προβλεπόμενη διαδι-
κασία προτάσεων και εκλογής των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής,
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των
αντιπροσώπων στην Περιφερειακή
Ένωση Δήμων Αττικής. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφο-
ρίας εξελέγησαν: 

Β) Για την Οικονομική Επιτροπή:
1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
- Βαμβακάς Κων/νος
- Διολέτης Αθανάσιος
- Ηλιόπουλος Γεώργιος 

- Λινάρδος Παναγιώτης
- Μίχας Μενέλαος
- Οικονόμου Δέσποινα 
2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
- Ανδρώνης Χαρ/μπος
- Βαρδαβάκης Εμμανουήλ
- Βασιλείου Μαρία
- Μαρούγκα – Τσάκαλου Κων/να
- Παντελίδης Μελέτης
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτρο-

πής ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Αθανά-
σιος Μαυρογιάννης.

Γ) Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
- Βασιλείου Μαρία
- Κοροπούλης Γρηγόρης
- Λιάσκος Δημήτρης
- Μαρούγκα – Τσάκλαου Κων/να
- Μίλησης Αθανάσιος
- Μίχας Μενέλαος

2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
- Βαρδαβάκης Εμμανουήλ
- Διολέτης Αθανάσιος
- Καλογριδάκης Εμμανουήλ
- Ρεντούμη Βαρβάρα 
- Σκανδάλη Ειρήνη 
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Πανα-
γιώτης Λινάρδος. 

Δ. Για την αντιπροσώπευση στην
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής
(Π.Ε.Δ.Α.):

- Μαυρογιάννης Αθανάσιος
- Τζαφέρης Κλέαρχος  

Στην εκπροσώπηση του Δήμου στην
Π.Ε.Δ.Α. συμμετέχει και ο Δήμαρχος
Ελευσίνας Γιώργος Τσουκαλάς. 

ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Την πρότασή του για τη δημιουργία έκτακτου προ-
γράμματος ειδικής επιδότησης που θα χρηματο-
δοτεί τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ώστε να

συνδεθούν με τα δίκτυα Φυσικού Αερίου, με στόχο την
προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος,
αλλά και την εξασφάλιση φθηνής θέρμανσης για τους μεν
και μειωμένο ενεργειακό κόστος για τους δε, επαναφέρει
με επιστολή του ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, και
πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής
Μακεδονίας, Σίμος Δανιηλίδης.

Η επιστολή, η οποία εστάλη στον πρωθυπουργό Αντώ-
νη Σαμαρά, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ευάγγελο
Βενιζέλο, τον πρόεδρο της Βουλής Ευάγγελο Μεϊμαράκη
και τους συναρμόδιους υπουργούς, αναδεικνύει για μια
ακόμη φορά το πρόβλημα της αιθαλομίχλης και τη
μόλυνση του περιβάλλοντος με τα αιωρούμενα μικροσω-
ματίδια από την ανεξέλεγκτη καύση ξύλου και βιομάζας,
φαινόμενο που απασχόλησε έντονα τον περασμένο χει-
μώνα τα αστικά κέντρα και πολλαπλασίασε τους κινδύ-
νους για τη δημόσια υγεία.

Ταυτόχρονα, αναδεικνύει τα οφέλη από την επέκταση
των δικτύων φυσικού αερίου και της σύνδεσης των νοι

κοκυριών με τα δίκτυα, εξασφαλίζοντας σε αυτά φθηνή
θέρμανση, ενώ εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για τη
δημιουργία δεκάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας,
ζητήματα τόσο σημαντικά σε περιόδους οικονομικής κρί-
σης.

Να σημειωθεί ότι παρόμοια επιστολή ο κ.Δανιηλίδης
απέστειλε στον πρωθυπουργό και τους αρμόδιους
υπουργούς και τον περασμένο Δεκέμβριο, χωρίς ωστό-
σο να αναληφθεί κάποια πρωτοβουλία προς την κατεύ-
θυνση υλοποίησης της πρότασής του. 

Αντίθετα, το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε έξαρση η
συζήτηση για μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμαν-
σης, παρακάμπτοντας και πάλι το θέμα του φυσικού
αερίου, γεγονός που προκαλεί έντονα ερωτηματικά για
τη μονομέρεια των πολιτικών αυτών πρωτοβουλιών.

Όπως τονίζει, υπάρχουν οι δυνατότητες στήριξης ενός
τέτοιου εγχειρήματος με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ,
ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και περιθώρια περαιτέρω
μείωσης στα τιμολόγια κατανάλωσης φυσικού αερίου με
επιπλέον ποσοστό 5-10% φθάνοντας συνολικά η μείω-
ση στο 25%.

Έκτακτη επιδότηση για φυσικό αέριο στα νοικοκυριά, 
ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο της αιθαλομίχλης   
Ζητεί με επιστολή του ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης 
Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Σίμος Δανιηλίδης

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ενδιαφέρουσες θεματικές 
ενότητες τη νέα 
εκπαιδευτική περίοδο 

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ασπροπύρ-
γου, ξεκινά και πάλι αυτόν τον Σεπτέμβριο την εκπαι-
δευτική του περίοδο και  μπορούν να δημιουργηθούν
τμήματα για τις ακόλουθες θεματικές (με υποενότητες):

� ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (Ξένες Γλώσσες)
� ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
� ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
� ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ (Ψυχο-

λογία)
� ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ (Ιστορία, Φωτογραφία,

Θέατρο)
� ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Αστικοί Λαχανό-

κηποι, Αγωγή Υγείας/Πρώτες Βοήθειες)

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων
«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής
Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προ-
γράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδο-
τείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και
το Ελληνικό Δημόσιο.
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Mια μουσική σύναξη αφιερωμένη στα καλοκαιρι-
νά φεγγάρια και σε ό,τι αυτά συμβολίζουν,
είναι η αποψινή με τίτλο “Nύχτα γεμάτη θαύ-

ματα, νύχτα σπαρμένη μάγια…”, που παρουσιάζεται
στο πλαίσιο των Αισχυλείων. 

Οι τέσσερις καταξιωμένοι καλλιτέχνες θα ερμηνεύ-
σουν μελοποιημένη ποίηση Ελλήνων δημιουργών σε
συνδυασμό με λυρικές μελωδίες του διεθνούς ρεπερτο-
ρίου.

Ο έρωτας, στην ευρεία του έννοια, που αγκαλιάζει την
ίδια τη ζωή, διαπερνά όλες τις μουσικές και τα τραγού-
δια που θα ακουστούν, από ένα ιδιαίτερο στη σύστασή
του μουσικό σχήμα.

Η ζεστή, αισθαντική φωνή (Άννη Ονουφρίου) συνο-
δεία της στιβαρής ευαισθησίας του πιάνου (Σοφία
Καμαγιάννη), συνοδοιπορούν με τις αέρινες δεξιοτεχνι-

κές ακροβασίες της φυσαρμόνικας και τη ζεστασιά των
φλογέρων (Μάνος Αβαράκης), και τη μελαγχολική τρυ-
φερότητα της βιόλας σε εναλλαγή με τη γλυκιά αμεσό-
τητα του μαντολίνου (Φώτης Παπαντωνίου).

Eπίσης, μικρές ηχητικές εκπλήξεις που λειτουργούν
ανατρεπτικά, ολοκληρώνουν τη σύνθεση του προγράμ-
ματος. Είμαστε βέβαιοι ότι η δημιουργική σύμπραξη
που σας προτείνουμε θα συγκινήσει τους λάτρεις της
ποιοτικής μουσικής και τους καλοκαιρινούς ονειροπό-
λους.

Καλλιτεχνική επιμέλεια , ενορχήστρωση - Σοφία Καμα-
γιάννη

Πολ. Kέντρο "Λ. Kανελλόπουλος"
Ώρα έναρξης: 20:30 - Είσοδος ελεύθερη
H επόμενη ημέρα είναι αφιερωμένη στην αδελφοποίη-

ση Ελευσίνας - Xicheng District of Beijing, αφού φιλοξε-
νείται στο πλαίσιο των Αισχυλείων η ΟΠΕΡΑ ΤΟΥ

ΠΕΚΙΝΟΥ - Fenglei Beijing Opera Troupe
Η Όπερα του Πεκίνου είναι μια μορφή παραδοσιακού

Κινέζικου Θεάτρου που συνδυάζει τη μουσική, το τρα-
γούδι, την παντομίμα, το χορό και τα ακροβατικά. Πρό-
κειται για ένα δεκαπενταμελή θίασο που θα παρουσιά-
σει ένα μοναδικό θέαμα στο θέατρο του Παλαιού Ελαι-
ουργείου.

Μέλη της Αποστολής
Song Yan  Director Main Performer
Performers: Jiao Jianqi  ,Ma Ziqiang,Sun Xiaowei 
Fan Rong ,Cao Keyong,Liu Yang  ,Wang Chao,Su

Zhuo,Sun Mingyang,Dong Fengtong Costumer
Sun Yao Tuner,Mei Wen Staff

Παλαιό Ελαιουργείο - Παραλία Ελευσίνας
Ώρα έναρξης: 20:30
Εισ. 12€ - Φοιτ. 5€

Πανηγύρισε τη γενέθλιο της Θεοτόκου η Μονή 
της Παναγίας Ντάρδιζας στη Φυλή

Πανηγύρισε τη γενέ-
θλιο της Θεοτόκου
η Μονή της Πανα-

γίας Ντάρδιζας
Κατανυκτική ατμόσφαιρα

και θρησκευτική ευλάβεια
επικράτησαν κατά τον
μέγα Αρχιερατικό Εσπερι-
νό που τελέστηκε στην
Ιερά Μονή της Παναγίας
στην Ντάρδιζα το βράδυ
της Κυριακής 7 Σεπτεμβρί-
ου.

Ο εσπερινός τελέστηκε
παρουσία πλήθους
πιστών, παραμονή του
εορτασμού, της γενεθλίου
της Θεοτόκου ενώ ακολού-
θησε η ιερή λιτάνευση της
εικόνας με μπροστάρη τη
Φιλαρμονική του Δήμου
Φυλής, που έδωσε τον εορ-
ταστικό τόνο.  

Το παρών έδωσαν, οι νυν
και πρώην Δήμαρχοι Φυλής
Χρήστος Παππούς και
Δημήτρης Μπουραΐμης και
μέλη του Δημοτικού Συμβου-
λίου. 

Αξίζει να σημειωθεί πως ο
Ιερέας που εκπροσώπησε

την Ιερά Μητρόπολη και
τον κ.κ. Αθηναγόρα,
επεσήμανε,  πως αν και
η  Μονή της Ντάρδιζας
δεν είναι ιδιαίτερα προ-
βεβλημένη, ωστόσο,
λόγο της θέσης της,
στους πρόποδες της
Πάρνηθας, αλλά και το
έργο της ηγουμένης και
των μοναχών της, απο-
τελεί «πυγολαμπίδα»
της πίστης μας που
προσελκύει καθημερινά
μεγάλο αριθμό πιστών.  

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΑ ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 
“Nύχτα γεμάτη θαύματα, νύχτα σπαρμένη μάγια…” η αποψινή 
και αύριο η “ΟΠΕΡΑ ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ” - Fenglei Beijing 



Τη μνήμη των θυμάτων του καταστροφικού σει-
σμού της 7ης Σεπτεμβρίου 1999, τίμησε το από-
γευμα της Κυριακής, 7 Σεπτεμβρίου 2014, ο

Δήμος Φυλής. 
Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, στις 14:50,

δηλαδή την ώρα του σεισμού, πραγματοποιήθηκε, στον
Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου, δοξολογία «επί τη δια-
σώσει της πόλεως» κι επιμνημόσυνη δέηση. Ακολούθη-
σε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο που βρίσκεται
μπροστά στο Δημαρχείο Φυλής κι εν συνεχεία, ο Δήμαρ-
χος Άνω Λιοσίων Χρήστος Παππούς κατέθεσε, εκ
μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου, ένα μπουκέτο λου-
λούδια, στη μνήμη των θυμάτων. 

Χρ. Παππούς «Κανείς δεν ξεχνά.
Χάσαμε ανθρώπους»

Στη σύντομη ομιλία του κι ενώ το κλίμα συγκίνησης 

επιβάρυνε η ψιχάλα, τόνισε ότι κανείς δεν πρέπει να 
ξεχνά τι συνέβη πριν από δεκαπέντε χρόνια. 
«Χάσαμε ανθρώπους. 
Η πόλη καταστράφηκε και τις συνέπειες τις πληρώ-

νουμε μέχρι σήμερα. 
Όλοι αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε τη βοήθεια του

διπλανού μας. 
Με την ενότητα αντιμετωπίσαμε εκείνες τις δύσκολες

στιγμές. 
Με όπλο την ενότητα πρέπει να βαδίσουμε και σήμε-

ρα για να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες που αντιμε-
τωπίζει ο Δήμος και η Χώρα μας. 

Κι οφείλουμε να τιμήσουμε τη μνήμη των ανθρώπων
που χάσαμε, βοηθώντας, όλοι μαζί, να φτάσουμε την
πόλη εκεί που της αξίζει», τόνισε χαρακτηριστικά ο Χρή-
στος Παππούς. 

Παρευρέθηκαν σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, συγ-
γενείς των θυμάτων κι αρκετοί δημότες.

ΤΙΜΗΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ  
Τη μνήμη των θυμάτων του καταστροφικού 
σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 
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Οι αλλαγές που επιφέρει 
Το νομοσχέδιο βασίστηκε, επίσης, στη συνεργασία ειδικής ομά-

δας της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ειδικότερα, με τις βασικές διατά-
ξεις του νομοσχεδίου:

1. Αποσαφηνίζεται το πλαίσιο λειτουργίας για τις επιχειρήσεις
που ανήκουν στον κλάδο των Logistics και ορίζονται οι επιχειρή-
σεις της εφοδιαστικής αλυσίδας (3PL - Third Party Logistics) για
να ξεπεραστούν προβλήματα στην επαφή των επιχειρήσεων του
κλάδου με το Δημόσιο.

2. Επιτρέπεται η ελεύθερη άσκηση μιας ή περισσότερων δρα-
στηριοτήτων logistics ταυτόχρονα (π.χ. κάποιος που διαχειρίζεται
μια αποθήκη μπορεί να κάνει και μεταφορικό έργο) για να αντιμε-
τωπιστούν διάφορα νομικά προβλήματα και για να επιτευχθούν
οικονομίες κλίμακος.

3. Επιταχύνεται η διαδικασία για την εγκατάσταση «Κέντρων
αποθήκευσης και Διανομής» με κριτήριο την προστασία του περι-
βάλλοντος και με βάση τις αρχές της αυτοσυμμόρφωσης.

4. Εξισώνονται οι όροι δόμησης των Κέντρων Αποθήκευσης και
Διανομής, με αυτούς που ισχύουν για τα βιομηχανικά κτήρια και
καταργείται ο διαχωρισμός βιομηχανικής και εμπορικής αποθή-
κης.

5. Εισάγεται το πλαίσιο για την αστική μεταφορά και τη διανομή
εμπορευμάτων (Urban Logistics) για τη δημιουργία συγκεκριμέ-
νων χώρων στις πόλεις για τη στάθμευση των φορτηγών και την
προσωρινή συγκέντρωση όλων των προϊόντων που πρόκειται
να διανεμηθούν. 

6. Προβλέπεται η δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων Εφο-
διαστικής εθνικής εμβέλειας. Τα πάρκα αυτά θα είναι ειδικά για
Logistics, θα εγκαθίστανται σε έκταση τουλάχιστον 500 στρεμμά-
των και θα υπάγονται στις διαδικασίες fast track, λόγω της στρα-
τηγικής τους σημασίας, ώστε να διευκολύνεται η προσέλκυση
μεγάλων επενδυτών. Με το νόμο αυτό μπορούν να αναπτυχθούν
Επιχειρηματικά Πάρκα Εφοδιαστικής εθνικής εμβέλειας στην
περιοχή του Θριάσιου στην Αττική και στη Θεσσαλoνίκη στο
πρώην στρατόπεδο Γκόνου.

7. Προωθείται η διαδικασία της τυποποίησης και προτυποποί-
ησης στα ελληνικά Logistics από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών
Ποιότητας (ΕΣΥΠ), όπως π.χ. σε θέματα μοναδοποίησης φορ-
τίων (unit loads), σήμανσης φορτίων, ανταλλαγής πληροφοριών,
διαστάσεων μεταφορικών μέσων κ.λπ. Αυτό είναι απαραίτητο για
λόγους ελέγχων στη λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και δια-
σφάλισης της ποιότητας.

8. Καταργείται η απαίτηση για πινακίδες όλων των ανυψωτικών
μηχανημάτων (περονοφόρα) που κυκλοφορούν σε κλειστούς
χώρους κα.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2014

Οι «Τρωάδες» του 
Ευριπίδου απόψε στις

21:00 στο θέατρο
‘’Μίκης Θεοδωράκης’’

Το Φεστιβάλ Πολιτισμού ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2014 συνεχίζε-
ται σήμερα  Τρίτη με την παράσταση «Τρωάδες, Ευρι-
πίδου » με τους Φιλαρέτη Κομνηνού, Στέλιος Μάινας,
Αρης Λεμπεσόπουλος, Ζέτα Δούκα, Ιωάννα Παππά,
Μαρία Πρωτόπαππα στο Δημοτικό Αμφιθέατρο «Μίκης
Θεοδωράκης» Λόφος Προφήτη Ηλία. Πληροφορίες -
Προπώληση Εισιτηρίων 9:00 π.μ. - 8:00 μ.μ. Δημαρχείο
Αχαρνών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, τηλ. 213-
2072300, 213-2072450 & Κεντρική Πλατεία Αγίου Βλα-
σίου 210-2478505

Την Πρώτη
του Ειδική
Συνεδρία-

ση πραγματοποίη-
σε την Κυριακή,το
νέο Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής,
με Θέματα Ημερή-
σιας Διάταξης την
εκλογή του Προε-
δρείου του Περιφε-
ρειακού Συμβουλί-
ου και των μελών
της Οικονομικής
Επιτροπής. 

Τις εργασίες
άνοιξε με σύντομη
παρέμβασή της η
Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, η οποία τόνισε
αναφερόμενη στο ρόλο του Περιφερειακού Συμβουλί-
ου: «Με τη συνεδρίαση αυτή ξεκινά μια νέα εποχή στην
Περιφέρεια Αττικής. 

Σε αυτή τη νέα εποχή, το Περιφερειακό Συμβούλιο
καλείται να παίξει κεντρικό ρόλο. Γιατί θα βρεθεί στο
κέντρο της λήψης αποφάσεων που θα αλλάξουν τόσο
την ίδια την εσωτερική λειτουργία της Περιφέρειας, όσο
και τη σχέση της Περιφέρειας με τους πολίτες. 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο οφείλει και μπορεί να
γίνει ο κρίσιμος συνδετικός κρίκος της Περιφέρειας με
τους πολίτες και την κοινωνία. Ανοικτό εργαστήρι δημο-
κρατίας. 

Να αποτυπώνει τα
προβλήματα και να
κατευθύνει για τη
λύση τους, στο
πλευρό των πολι-
τών».  

Στη συνεδρίαση
προήδρευσε η Περι-
φερειακή Σύμβου-
λος της παράταξης
«ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ»
κ. Εύη Αποστολάκη,
λόγω της δικαιολο-
γημένης απουσίας
της κ. Νικολέττας
Δανιά, η οποία είναι
η πλειοψηφούσα
Περιφερειακή Σύμ-

βουλος της παράταξης, κατά την έναρξη της συνεδρία-
σης. Καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα άσκησε η νεότερη
Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Αριστέα Βάβουλα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξελέγησαν ο Πρό-
εδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που
ορίζονται από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». 

Αναλυτικά, μετά από μυστική ψηφοφορία εξελέγησαν:
Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ο κ. Θεό-

δωρος Σχινάς («ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ»),
Αντιπρόεδρος ο κ. Χάρης Δαμάσκος («ΑΤΤΙΚΗ») και
Γραμματέας η κ. Φωτεινή Βρύνα («180º Η ΑΤΤΙΚΗ

ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΡΟΣΩΠΟ»). 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τί έδειξε η κάλπη Τί έδειξε η κάλπη 
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ΣΠΟΥΔΑΣΕ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟΣΙΟ
Ι.Ε.Κ  ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΕΘΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1.Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

(Πολυμέσα/ Web designer - develop-
per/video games)

2.Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
3.Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοση-

λείας
4.Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

στον Τομέα της Ναυτιλίας

5.Τεχνικός Κομμωτικής τέχνης

6.Τεχνικός Αισθητικής τέχνης & Μακι-
γιάζ

Δ  Ω  Ρ Ε Α Ν  Φ Ο Ι Τ Η Σ Η

ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  ΕΩΣ
10-09-2014

ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
HYPERLINK http://www.gsae.edu.gr

E-Mail: mail@iek-mandr.att.sch.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6 9 4 5 3 9 1 3 4 5

Ο σύλλογος εθελοντών 
Θριασίου υποστηρίζει 
τον αγώνα κατά του 
καρκίνου του μαστού 

Μεγάλη γιορτη στο Ζάππειο την
28η Σεπτεμβρίου 2014 , διοργανώνει
ο σύλλογος Αλμα Ζωής με διαδρομές
2 και πέντε χιλιομέτρων και δρόμενα
για μικρούς και μεγάλους 

Ο σύλλογος εθελοντών Θριασίου
συμμετέχει και υποστηρίζει την εκδή-
λωση και το σημαντικό σκοπό,σκοπό
για αγώνα ζωής και θεραπείας γυναι-
κών με καρκίνο μαστού. 

Εγγραφές για την συμμετοχή στην 

εκδήλωση πραγματοποιούνται στα
περίπτερα του συλλόγου μας που
συχνά θα βρίσκονται σε δημόσιους
χώρους. 

Πούλμαν για δωρεάν μετάβαση θα
ξεκινήσουν την Κυριακή το πρωί
από το πάρκινγκ του Δήμου Ελευσί-
νας. Σας περιμένουμε.....

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                          

Ασπρόπυργος 8 
Σεπτεμβρίου 2014

Aρ. Πρωτ.: 31795

Αρ. Απόφ.: 3262
ΑΠΟΦΑΣΗ 3262/2014

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου
έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59
του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (Α΄87), αναφορικά με τον
ορισμό Αντιδημάρχων και την
αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις των άρθρων

94& 95 του Ν.3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε με τις παρ.10
ζ΄ και 10 η΄ του άρθρου 18 του
Ν.38702010. 
3. Την υπ΄ αριθμ.
45892/11.8.2010 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Απο-
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμι-
οι και Δευτεροβάθμιοι Οργανι-
σμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010
και αναλογική κατανομή πλη-
θυσμού στις δημοτικές κοινό-
τητες του άρθρου 2, παρ. 4 του
Ν. 3852/ 2010, ο οποίος δεν
είναι δυνατόν να κατανεμηθεί,

λόγω ελλιπών στοιχείων
τόπου εγκατάστασης»
(Β΄1292), όπως ισχύει.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος
Ασπροπύργου εμπίπτει στις
διατάξεις του άρθρου 59, παρ.
2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010
και επομένως μπορεί να ορι-
σθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρ-
χοι. 
5. Τις διατάξεις του N3463/2006
(ΦΕΚ Α΄ 114/08-06-2006),
¨Κώδικας Δήμων και Κοινοτή-
των¨ (Δ.Κ.Κ).
6.  Το γεγονός ότι ο Δήμος
Ασπροπύργου, σύμφωνα με
τα αποτελέσματα της απογρα-
φής του έτους 2011, έχει πραγ-
ματικό πληθυσμό πάνω από
είκοσι χιλιάδες έναν (20001)
κατοίκους (ΦΕΚ 715β/12-06-
2002).
7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
δημοσιεύτηκε δε στo υπ'
αριθμ. ΦΕΚ 1425,τ.Β΄/16-06-
2011.

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι :
Ορίζει Αντιδήμαρχο, για το
χρονικό διάστημα από 08-
09-2014 μέχρι 28/02/2017,
τον Δημοτικό Σύμβουλο
του Δήμου Ασπροπύργου,
κο Παπαδόπουλο Αναστά-
σιο του Γεωργίου και  του
μεταβιβάζει τις εξής αρμο-
διότητες:

A) Την επιμέλεια και εποπτεία
των παρακάτω Τμημάτων και
Γραφείων της Διεύθυνσης
«Προγραμματισμού Οργάνω-
σης Ποιότητας και Αποδοτικό-
τητας».

α)Τμήμα Προγραμματισμού &
Οργάνωσης
Γραφείο Μελετών και Έρευνας     
Γραφείο Ποιότητας  και Οργάνω-
σης
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμ-
μάτων

β)Τμήμα  Ελέγχου Ποιότητας
και Αποδοτικότητας
Γραφείο Στοχοθεσίας – Επιχειρη-
σιακών Προγραμμάτων
Γραφείο Αποτελεσματικότητας
και Απόδοσης

Β) Την επιμέλεια και εποπτεία
των παρακάτω Τμημάτων και
Γραφείων της Διεύθυνσης
Πολεοδομίας και Τεχνικών
Υπηρεσιών.

α)Τμήμα Έκδοσης Οικοδομι-
κών Αδειών

β)Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρ-
μογών

γ)Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

δ)Τμήμα Συγκοινωνιακών και
Κτιριακών Έργων Επισκευής
και    Συντήρησης Σχολικών και
Δημοτικών Κτιρίων & Υποδο-
μών

Γραφείο Κατασκευής και Συντή-
ρησης Οδών και Οδοστρωμάτων
Γραφείο Κτιριακών Έργων
Γραφείο Συνεργείου Οικοδομών
Γραφείο Συνεργείου Ελαιοχρω-
ματιστών
Γραφείο Τεχνητών Σιδεροκατα-
σκευών
Γραφείο Ξυλουργικών Εργασιών
Γραφείο Αλουμινοκατασκευαστι-
κών Εργασιών

ε)Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογι-
κών Έργων και Σηματοδότη-
σης

Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών
Έργων
Γραφείο Σηματοδότησης

στ) Τμήμα Τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών
Γραφείο Εφαρμογής Προγράμ-
ματος Διαύγεια και Λειτουργία της
ιστοσελίδας του Δήμου
Γραφείο Προγραμματισμού Υπο-
στήριξης Επισκευών Δικτύου
Η/Υ και Εφαρμογών του Δήμου

Γ) Την επιμέλεια και εποπτεία
των παρακάτω Τμημάτων και
Γραφείων της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας.

α) Τμήμα Περιβάλλοντος και
Πολιτικής Προστασίας
Γραφείο Σχεδιασμού και Εφαρ-
μογών Περιβαλλοντικών Προ-
γραμμάτων & Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
Γραφείο Ελέγχου Περιβάλλοντος
και Εφαρμογής Περιβαλλοντικής
Νομοθεσίας και Κανονιστικών
Αποφάσεων Δήμου Ασπροπύρ-
γου

Δ)  Την επιμέλεια και την επο-
πτεία των Τμημάτων και Γρα-
φείων της Διεύθυνσης Αειφό-
ρου Ανάπτυξης,  « Πράσινης
Ενέργειας »

α)Τμήμα Μελετών Σχεδιασμού
και Υλοποίησης Προγραμμά-
των Αειφόρου   Ανάπτυξης 

Γραφείο Σχεδιασμού και Εκπό-

νησης Προγραμμάτων
Γραφείο Εφαρμογής Προγραμ-
μάτων Αειφόρου Ανάπτυξης

β)Τμήμα Προώθησης και
Εφαρμογής Εναλλακτικών
Ενεργειακών Πολιτικών

Γραφείο Μελετών και Εφαρμο-
γών Εξοικονόμησης Ενέργειας
Γραφείο Μελετών και Εφαρμο-
γών Ανανεώσιμων Πηγών  Ενέρ-
γειας

Ε) Την επιμέλεια του Γραφείου
της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής.

Ζ)  Τη λήψη αποφάσεων για
την κατανομή και τοποθέτηση
του υπαλληλικού και εργατοτε-
χνικού προσωπικού, που ανή-
κει στις παραπάνω Διευθύν-
σεις, τα Τμήματα ή Γραφεία,
σύμφωνα με τις υπηρεσιακές
ανάγκες τους, καθώς και τη
λήψη αποφάσεων, που κρίνο-
νται απαραίτητες για την
εύρυθμη λειτουργία τους (π.χ.
Ωράριο απασχόλησης, τομέας
απασχόλησης, κλπ.) .

Η)  Την υπογραφή των μισθο-
δοτικών καταστάσεων και χρη-
ματικών ενταλμάτων που αφο-
ρούν τη τακτική μισθοδοσία
των υπαλλήλων, περιλαμβα-
νομένων και των αποζημιώσε-
ων λόγω ασθενείας ή ατυχή-
ματος, του προσωπικού των
Τμημάτων ή Γραφείων  της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε-
σιών, που εποπτεύονται από
αυτόν:
-  Κέντρου Εξυπηρέτησης

Πολιτών, 
εκτός εκείνων που αφορούν
αποδοχές Υπερωριακής απα-
σχόλησης.

Θ) Την ευθύνη των Διευθύνσε-
ων, Τμημάτων και Γραφείων
που εποπτεύονται από τους
άλλους Αντιδημάρχους, όταν
αυτοί κωλύονται ή όταν απου-
σιάζουν.

Ι) Την άσκηση καθηκόντων
Προέδρου της Επιτροπής Ποι-
ότητας Ζωής όταν απουσιάζω
ή κωλύομαι.

Κ) Την άσκηση καθηκόντων
Προέδρου της Οικονομικής
Επιτροπής, όταν απουσιάζω ή
κωλύομαι, κι όταν απουσιάζει
ή κωλύεται ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικών Υπηρεσιών. 

Λ) Την εποπτεία της άσκησης
των πρόσθετων αρμοδιοτή-
των, που προβλέπονται από
το άρθρο 94 του ν. 3852/7-6-
2010, η άσκηση των οποίων
άρχισε  από την 1η Ιανουαρίου
2011, βάσει της υπ’ αριθ. 61
(αριθμ.Πρωτ.:74894/30-12-
2010) εγκυκλίου (Β΄ κατηγορία
αρμοδιοτήτων)  του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, Αποκέντρω-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσι-
ευθεί όπως ορίζει ο Νόμος.
(παρ. 6 του άρθρου 59, του
ν.3852/2010).

Ο    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 

λειτουργεί η σχολή μας για τη νέα
αγωνιστική περίοδο 2014-2015.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου και θα
μπορούν να πραγματοποιούνται  καθημερινά 5μ.μ – 8μ.μ στις
εγκαταστάσεις τις σχολής μας.
Η έναρξη των προπονήσεων θα ξεκινή-

σει την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.
Η σχολή μας, θα αποτελείται από τμή-

ματα για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες,
για παιδιά που έχουν γεννηθεί από το
έτος 1997 έως και το έτος 2010.

Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στα γήπεδα SPORTLAND
στη ΘΕΣΗ ΖΟΥΝΟ στον ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες
και εγγραφές:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ6983726206 , 2105570665  ,6943167656  ׃                                                                                                
Email׃ sportlandfc@outlook.com
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                          

Ασπρόπυργος, 8 Σεπτεμβρίου
2014

Aρ. Πρωτ.: 31793

Αρ. Απόφ.: 3261
ΑΠΟΦΑΣΗ 3261/2014

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου
έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59
του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (Α΄87), αναφορικά με τον
ορισμό Αντιδημάρχων και την
αναπλήρωση του Δημάρχου.
2.  2. Τις διατάξεις των άρθρων
94& 95 του Ν.3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε με τις παρ.10
ζ΄ και 10 η΄ του άρθρου 18 του
Ν.38702010. 

3. Την υπ΄ αριθμ.
45892/11.8.2010 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Απο-
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμι-
οι και Δευτεροβάθμιοι Οργανι-
σμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010
και αναλογική κατανομή πλη-
θυσμού στις δημοτικές κοινό-
τητες του άρθρου 2, παρ. 4 του
Ν. 3852/ 2010, ο οποίος δεν
είναι δυνατόν να κατανεμηθεί,
λόγω ελλιπών στοιχείων
τόπου εγκατάστασης»
(Β΄1292), όπως ισχύει.
3. Το γεγονός ότι ο Δήμος
Ασπροπύργου εμπίπτει στις
διατάξεις του άρθρου 59, παρ.
2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010
και επομένως μπορεί να ορι-
σθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρ-
χοι. 
4. Τις διατάξεις του N3463/2006
(ΦΕΚ Α΄ 114/08-06-2006),
¨Κώδικας Δήμων και Κοινοτή-
των¨ (Δ.Κ.Κ).
5.  Το γεγονός ότι ο Δήμος
Ασπροπύργου, σύμφωνα με
τα αποτελέσματα της απογρα-
φής του έτους 2011, έχει πραγ-
ματικό πληθυσμό πάνω από
είκοσι χιλιάδες έναν (20001)

κατοίκους (ΦΕΚ 715β/12-06-
2002).
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
δημοσιεύτηκε δε στo υπ'
αριθμ. ΦΕΚ 1425,τ.Β΄/16-06-
2011).

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι :

Ορίζει Αντιδήμαρχο για το
χρονικό διάστημα από
08/09/2014 μέχρι
28/02/2017 τον Δημοτικό
Σύμβουλο του Δήμου
Ασπροπύργου,  κο  Σαββί-
δη Παντελή του Κωνσταντί-
νου και του μεταβιβάζει τις
εξής αρμοδιότητες:

Α)Την επιμέλεια και την επο-
πτεία των Τμημάτων και Γρα-
φείων της Διεύθυνσης  Κοινω-
νικής Προστασίας Παιδείας και
Πολιτισμού.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτι-
κής και Πολιτικών Ισότητας
των Φύλων

Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής
Γραφείο Προγραμμάτων Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης (Βοήθεια στο
σπίτι)
Γραφείο ενημέρωσης Νέων και
Προαγωγής του Εθελοντισμού

β) Τμήμα Εφαρμογής Προ-
γραμμάτων Κοινωνικής Προ-
στασίας και Πρόνοιας

Γραφείο Πρόνοιας
Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας

γ) Τμήμα Προστασίας και Προ-
αγωγής της Δημόσιας Υγείας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ

α) Τμήμα Παιδείας Δια βίου
Μάθησης και Δημοτικών
Βιβλιοθηκών

Γραφείο Παιδαγωγικού Έργου
Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθ-
μών – Κέντρων Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π)
Παιδικών Κατασκηνώσεων
Γραφείο Πάρκου Κυκλοφοριακής
Αγωγής
Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας
Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθ-

μών  Κ.Δ.Α.Π Παιδικών Κατασκη-
νώσεων
Γραφείο Ανοιχτού Πανεπιστημίου
Δομών Δια Βίου Μάθησης και
Δημοτικής Βιβλιοθήκης

β) Τμήμα Πολιτιστικών Δρα-
στηριοτήτων & Ανάδειξης της
Τοπικής Πολιτιστικής      Κλη-
ρονομιάς 

Γραφείο Πολιτιστικών Δραστη-
ριοτήτων
Γραφείο Λαογραφικού Μουσείου
Καταγραφής και Διάσωσης της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Γραφείο Εκδόσεων Δήμου και
Ν.Π.Δ.Δ

Β) Τη λήψη αποφάσεων, για
την κατανομή και τοποθέτηση
του υπαλληλικού και εργατοτε-
χνικού προσωπικού, που ανή-
κει στις παραπάνω Διευθύν-
σεις, τα Τμήματα ή Γραφεία,
σύμφωνα με τις υπηρεσιακές
ανάγκες τους, καθώς και τη
λήψη αποφάσεων, που κρίνο-
νται απαραίτητες για την
εύρυθμη λειτουργία τους( π.χ.
Ωράριο απασχόλησης, τομέας
απασχόλησης κλπ.).
Γ) Την υπογραφή των μισθο-

δοτικών καταστάσεων και χρη-
ματικών ενταλμάτων που αφο-
ρούν τη τακτική μισθοδοσία
των υπαλλήλων, περιλαμβα-
νομένων και των αποζημιώσε-
ων λόγω ασθενείας ή ατυχή-
ματος, του προσωπικού των
Τμημάτων ή Γραφείων, που
εποπτεύονται από αυτόν,
εκτός εκείνων που αφορούν
αποδοχές Υπερωριακής απα-
σχόλησης.

Δ) Την ευθύνη των Διευθύνσε-
ων, Τμημάτων και Γραφείων
που εποπτεύονται από τους
άλλους Αντιδημάρχους, όταν
αυτοί κωλύονται ή απουσιά-
ζουν, καθώς και τις νέες, πρό-
σθετες αρμοδιότητες,  που
περιγράφονται στα άρθρα 94
και 95 του ν.3852/2010, όπως
τροποποιήθηκαν με τις παρ.10
ζ΄ και 10 η΄, αντίστοιχα, του
άρθρου 18, του ν.3870/2010

Η απόφαση αυτή να δημοσι-
ευθεί όπως ορίζει ο Νόμος.
(παρ. 6 του άρθρου 59, του
ν.3852/2010).

Ο    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ   Ι.   ΜΕΛΕΤΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                          

Ασπρόπυργος, 8 Σεπτεμβρίου
2014

Aρ. Πρωτ.: 31792 

Αρ. Απόφ.: 3260
ΑΠΟΦΑΣΗ 3260/2014

Δήμαρχος Ασπροπύργου έχο-
ντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59
του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (Α΄87), αναφορικά με τον
ορισμό Αντιδημάρχων και την
αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις των άρθρων

94& 95 του Ν.3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε με τις παρ.10
ζ΄ και 10 η΄ του άρθρου 18 του
Ν.38702010. 
3. Την υπ΄ αριθμ.
45892/11.8.2010 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Απο-
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμι-
οι και Δευτεροβάθμιοι Οργανι-
σμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010
και αναλογική κατανομή πλη-
θυσμού στις δημοτικές κοινό-
τητες του άρθρου 2, παρ. 4 του
Ν. 3852/ 2010, ο οποίος δεν
είναι δυνατόν να κατανεμηθεί,
λόγω ελλιπών στοιχείων
τόπου εγκατάστασης»
(Β΄1292), όπως ισχύει.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος
Ασπροπύργου εμπίπτει στις
διατάξεις του άρθρου 59, παρ.
2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010
και επομένως μπορεί να ορι-
σθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρ-
χοι. 
5. Τις διατάξεις του N3463/2006
(ΦΕΚ Α΄ 114/08-06-2006),
¨Κώδικας Δήμων και Κοινοτή-
των¨ (Δ.Κ.Κ).
6.  Το γεγονός ότι ο Δήμος
Ασπροπύργου, σύμφωνα με
τα αποτελέσματα της απογρα-
φής του έτους 2011, έχει πραγ-
ματικό πληθυσμό πάνω από
είκοσι χιλιάδες έναν (20001)
κατοίκους (ΦΕΚ 715β/12-06-
2002).
7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
δημοσιεύτηκε δε στo υπ'
αριθμ. ΦΕΚ 1425,τ.Β΄/16-06-
2011).

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι :

Ορίζει Αντιδήμαρχο, για το
χρονικό διάστημα από

08/09/2014 μέχρι  28-02-
2017 τον Δημοτικό Σύμβου-
λο του Δήμου Ασπροπύρ-
γου κο Κωνσταντινίδη
Αβραάμ του Λουκά και του
μεταβιβάζει τις εξής αρμο-
διότητες:

A) Την επιμέλεια και εποπτεία
των Τμημάτων και Γραφείων
της  Διεύθυνσης Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Πρασίνου, η
οποία περιλαμβάνει τις παρα-
κάτω οργανικές μονάδες.

α ) Τμήμα Σχεδιασμού Επο-
πτείας Επικοινωνίας με τον
Πολίτη
1.  Γραφείο Σχεδιασμού και Επι-
κοινωνίας με τον Πολίτη
2.  Γραφείο Εποπτείας Επικοι-
νωνίας με τον Πολίτη

β ) Τμήμα Αποκομιδής & Ανα-
κυκλώσιμων Υλικών

1. Γραφείο αποκομιδής απορ-
ριμμάτων αστικών ογκωδών και
Μπαζών

2. Γραφείο Αποκομιδής ανα-
κυκλώσιμων Υλικών

γ) Τμήμα Καθαρισμού Κοινό-
χρηστων Χωρών και Ειδικών
Συνεργείων 

1. Γραφείο Καθαρισμού –
Σαρώματος Κοινόχρηστων
Χώρων (οδών,          οδοστρω-
μάτων, πεζοδρομίων, πλατειών
και πάρκων 

2. Γραφείο Καθαρισμού Δημο-
τικών Σχολικών Κτιρίων.

δ) Τμήμα Πρασίνου, Κατασκευ-
ής και Συντήρησης Πάρκων και
Δεντροστοιχιών

1. Γραφείο Κατασκευής Ελέγ-
χου Συντήρησης Επέκτασης
Πρασίνου.
2. Γραφείο Ύδρευσης – Άρδευ-

σης Κήπων & Δεντροστοιχιών

ε) Τμήμα διαχείρισης και
συντήρησης οχημάτων και
μηχανημάτων

1. Γραφείο Προγραμματισμού
Απασχόλησης Οδηγών και Κίνη-
σης Οχημάτων            και Μηχα-
νημάτων 
2. Γραφείο Συντήρησης και Απο-
κατάστασης Βλαβών Οχημάτων
και   Μηχανημάτων               

Β) Την επιμέλεια και την επο-
πτεία των γραφείων του Τμή-
ματος Συγκοινωνιών & Εγκα-
ταστάσεων, της Διεύθυνσης
Πολεοδομίας & Τεχνικών υπη-
ρεσιών.

Γραφείο Συγκοινωνιών
Γραφείο Εγκαταστάσεων

Γ) Την επιμέλεια και την επο-
πτεία των Τμημάτος  Πολιτικής
Προστασίας, Εκτάκτων Ανα-
γκών, και  Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε (Σχεδίου
Αντιμετώπισης Τεχνολογικού
Ατυχήματος  Μεγάλης Έκτα-

σης), της Διεύθυνσης Περιβάλ-
λοντος και Πολιτικής Προστα-
σίας

Δ) Τη λήψη αποφάσεων, για
την κατανομή και τοποθέτηση
του υπαλληλικού και εργατοτε-
χνικού προσωπικού που ανή-
κει στα παραπάνω Διευθύν-
σεις, Τμήματα ή Γραφεία σύμ-
φωνα με τις υπηρεσιακές ανά-
γκες τους, καθώς και τη λήψη
αποφάσεων που κρίνονται
απαραίτητες για την εύρυθμη
λειτουργία τους (π.χ. Ωράριο
απασχόλησης, τομέας απα-
σχόλησης κλπ.) .

Ε) Την υπογραφή των μισθο-
δοτικών καταστάσεων και χρη-
ματικών ενταλμάτων που αφο-
ρούν τη τακτική μισθοδοσία
των υπαλλήλων, περιλαμβα-
νομένων και των αποζημιώσε-
ων λόγω ασθενείας ή ατυχήμα-
τος, του προσωπικού των
Διευθύνσεων, Τμημάτων ή
Γραφείων που εποπτεύονται
από αυτόν, καθώς και όλων
των εγγράφων της Δ/νσης
Ανθρώπινων Πόρων,  μετά
από σύμφωνη γνώμη του Αντι-
δημάρχου Διοικητικών Υπηρε-
σιών, εκτός εκείνων που αφο-
ρούν αποδοχές υπερωριακής
απασχόλησης.

ΣΤ) Την ευθύνη των Διευθύνσε-
ων, Τμημάτων και Γραφείων,

που εποπτεύονται από τους
άλλους Αντιδημάρχους όταν
αυτοί κωλύονται ή απουσιά-
ζουν.

Ζ) Την εποπτεία της άσκησης
των πρόσθετων αρμοδιοτή-
των, που προβλέπονται από
το άρθρο 94 του ν. 3852/7-6-
2010, η άσκηση των οποίων
άρχισε  από την 1η Ιανουαρίου
2011, βάσει της υπ’ αριθ. 61
(αριθμ.Πρωτ.:74894/30-12-
2010) εγκυκλίου (Β΄ κατηγορία
αρμοδιοτήτων)  του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, Αποκέντρω-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης, όπως αυτές περι-
γράφονται στην υπ΄ αριθ.
5/2011 απόφασή μου (που
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
του Δήμου, στο Διαδίκτυο), στο
σκέλος που αφορά στη Διεύ-
θυνση Καθαριότητας και Πρα-
σίνου, καθώς και αυτές που
περιγράφονται στα άρθρα 94
και 95 του ν.3852/2010, όπως
τροποποιήθηκαν με τις παρ.10
ζ΄ και 10 η΄, αντίστοιχα, του
άρθρου 18, του ν.3870/2010

Η απόφαση αυτή να δημοσι-
ευθεί όπως ορίζει ο Νόμος.
(παρ. 6 του άρθρου 59, του
ν.3852/2010).

Ο    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Πάνω από ένα εκατομμύριο πιστοποιητικά
online έχουν εκδοθεί τους τελευταίους πέντε
μήνες από τα ΚΕΠ, με μία απλή διασύνδεση

βάσεων και χωρίς να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός,
σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης.

Τα ΚΕΠ εμπλουτίζονται διαρκώς με νέες υπηρεσίες,
ώστε να γίνουν μελλοντικά το μοναδικό σημείο εξυπη-
ρέτησης των πολιτών στην επαφή τους με το δημόσιο.

Όπως αναφέρεται από το υπουργείο, ήδη ξεκίνησε η
εποχή των «ΚΕΠ online», δηλαδή η ηλεκτρονική δια-
σύνδεση με βάσεις δεδομένων της δημόσιας διοίκησης
που επιτρέπει την έκδοση πιστοποιητικών και άλλων
εγγράφων εύκολα και γρήγορα, καθώς 1.000.000 υπο-
θέσεις διεκπεραιώθηκαν από τα ΚΕΠ μέσα σε δύο
λεπτά.

Μέσω ΚΕΠ εξυπηρετούνται πλέον 473 διαδικασίες
του δημοσίου τομέα, για τις οποίες τα ΚΕΠ αναζητούν
ηλεκτρονικά τα σχετικά δικαιολογητικά, οπότε δεν απαι-
τείται η προσκόμισή τους από τον πολίτη. 

Εντός του Οκτωβρίου, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν
να υποβάλουν στα ΚΕΠ ηλεκτρονική αίτηση για τη
χορήγηση σύνταξης ΙΚΑ και να πληροφορούνται για την

πορεία της αίτη-
σής τους, ενώ
σύντομα τα ΚΕΠ
θα χορηγούν το
σύνολο των
βεβαιώσεων του
ΟΑΕΔ. 

Επιπλέον, τους
επόμενους μήνες
θα προστεθούν

πολλές ακόμη υπηρεσίες, κάνοντας την εξυπηρέτηση
των πολιτών ακόμη πιο αποτελεσματική, γρήγορη και
φιλική, όπως σημειώνεται από το υπουργείο Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης.Μέριμνα υπάρχει και για τους
Έλληνες του εξωτερικού, καθώς εντός των προσεχών
εβδομάδων θα μπορούν στα προξενεία να εξυπηρε-
τούνται όπως και σε ένα από τα 1.060 ΚΕΠ της ελληνι-
κής επικράτειας.Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι
πιο «δημοφιλείς» υπηρεσίες στα ΚΕΠ το τελευταίο
δωδεκάμηνο (μέχρι τον Αύγουστο του 2014) ήταν:

1. Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστα-
σης 883.432

2. Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης

349.719
3. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννη-

σης 192.322
4. Χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής

χρήσης ή δικαστικής χρήσης 86.450
5. Χορήγηση βεβαίωσης τόκων δανείου για φορολογι-

κή χρήση (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) 57.179
6. Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ 61.067
7. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου

86.759
8. Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας 67.065
9. Χορήγηση πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών

59.822
10. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανά-

του 62.686
Σύμφωνα με το υπουργείο, οι υπηρεσίες που εξυπη-

ρετούνται πλέον στο λεπτό, χάρη στην ηλεκτρονική δια-
σύνδεση των ΚΕΠ, με βάσεις δεδομένων δημόσιων
υπηρεσιών, είναι αυτές του Εθνικού Δημοτολογίου
(πάνω από 700.000 υποθέσεις), του ΙΚΑ (περίπου
250.000), του ΝΑΤ, του ΔΕΔΔΗΕ (Αίτηση για ένταξη στο
κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας), ΟΓΑ
(165.000 υποθέσεις) και ΥΠΟΙΚ.

Πάνω από 1 εκατ.πιστοποιητικά στα ΚΕΠ online 



ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 
ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ
Στο φιλικό προετοιμασίας που έδωσε στα Μέγαρα ο
Βύζαντας Μεγάρων γνώρισε την ήττα απο την ομάδα
της Κηφισιάς. Ηταν ένα δυνατό τέστ και για τους δύο
προπονητές Μίχα-Μαυρομμάτη που δοκίμασαν διά-
φορα σχήματα σε ένα βαρύ αγωνιστικό χώρο. Οι
Μεγαρείς αγωνίστηκαν με ελλείψεις. Οι δύο τεχνικοί
δήλωσαν: 

Κυριάκος Μίχας(προπονητής  Βύζαντας 
Μεγάρων: «Είμαι ευχαριστημένος σε γενικές γραμ-
μές. Δυστυχώς είχαμε την ατυχία να απουσιάσουν
σήμερα δύο βασικοί αμυντικοί μας, οι Βασιλάκος και
Νομικός. Δεχθήκαμε δύο γκολ από δικά μας λάθη και
το τρίτο μετά από 5-6 αλλαγές.
Πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι για την Κυριακή που
ξεκινάει το πρωτάθλημα»

Μάρκος Μαυρομάτης προπονητής Κηφισιάς):
«Είχαμε καλή εμφάνιση, γεγονός πολύ σημαντικό
λίγο πριν την αρχή του πρωταθλήματος. Δείξαμε ότι
είμαστε σχεδόν έτοιμοι για την αγωνιστική περίοδο. 
Πιστεύω ότι η ομάδα μου θα πάει καλά και θα διεκδι-
κήσει φέτος ό, τι της ανήκει.Ευχαριστώ την ομάδα του
Βύζαντα για την φιλοξενία»
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ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ
Football League

Την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος θα
πραγματοποιήσει σήμερα το απόγευμα η
Football League. Πόσοι και πως υποβιβάζο-

νται, πόσοι και με ποιό τρόπο θα διεκδικήσουν την
άνοδο. Ποιοί θα κάνουν νωρίς...διακοπές.

To τοπίο ξεκαθάρισε αναφορικά με το ποιές ομάδες
θα συμμετέχουν, αφού Δόξα Δράμας και Άρης θα
αγωνίζονται στη Γ΄Εθνική.

Οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στο νέο πρωτά-
θλημα, του οποίου η κλήρωση -σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση της διοργανώτριας- θα πραγματοποιηθεί το
απόγευμα της Τρίτης (9/9-17.00)σε κεντρικό ξενοδο-
χείο της Αθήνας, θα είναι τελικά 26.

Κάτι που σημαίνει ότι θα μοιραστούν σε δύο ομίλους
των 13 ενώ θα υπάρχει και ρεπό. 

Οι δύο ομάδες μείον λιγοστεύουν και τις θέσεις υπο-
βιβασμού. Το αρχικό πλάνο για 7+7 από κάθε όμιλο
γίνεται 6+6.

Οι τρεις τελευταίες από Βορρά και Νότο θα υποβι-
βαστούν απευθείας, ενώ οι ομαδες από τις θέσεις 5
ώς 10 της τελικής κατάταξης θα παίξουν πλέι άουτ.

Στα πλέι οφ θα αγωνιστούν οι τρεις πρώτοι κάθε
ομίλου για τα δύο διαθέσιμα “εισιτήρια” για τη Σούπερ
Λιγκ.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η προκύρηξη του
πρωταθλήματος η ομάδα που θα τερματίσει 4η κάνει
νωρίς... διακοπές, αφού δεν μπορεί να παίξει πλέι
οφ, ούτε μπλέκει σε περιπέτειες...πλέι άουτ.

Η σέντρα του πρωταθλήματος έχει προγραμματιστεί
για το τελευταίο Σαββατοκύριακο (27-28/9)του
Σεπτεμβρίου.

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη
συνάντηση ποδοσφαιστών, γονέων
και παραγόντων της ομάδας μας
για την νέα σαιζόν 2014-2015. Στο
φυσικό του χώρο, το γήπεδο στο
δημοτικό στάδιο, ο Α.Σ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ έκανε αγιασμό των
τμημάτων των ακαδημιών του και
με την ευλογία του π. Δημητρίου
Νούτσου δυναμικά μπαίνουμε στην
νέα αθλητική περίοδο. 

Στο λόγο του ο πρόεδρος της
ομάδας κ. Χατζηάδης Κων. αφού
ευχήθηκε στα παιδιά να έχουν
υγεία και δύναμη, αναφέρθηκε σε
δύο κυρίως αλλαγές που έγιναν
κατά την διάρκεια του καλοκαιριού.
Η πρώτη και σημαντική αλλαγή
είναι αυτή της προσθήκης των δύο
νέων προπονητών των ακαδημιών,
τους κους Βαρδάλα Γεώργιο και
Χατζή Γεώργιο. 

Οι δύο, γνωστοί στην πόλη μας
για το ήθος τους και την αγωνιστι-
κότητά τους προπονητές, θα ενι-
σχύσουν την εκπαίδευση των παι-
διών μας και θα τους δώσουν όλα
εκείνα τα εφόδια για να γίνουν
πρωτίστως καλοί άνθρωποι σωστά 

σκεπτόμενοι. 
Στην δεύτερη αλλάγή που ανα-

φέρθηκε ο Πρόεδρος ήταν αυτή της
συνεργασίας μας με την την ακαδη-
μία της Π.Α.Ε. ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ. 

Με αφορμή την απόκτηση των
τεσσάρων παιδιών μας που έχουν
πλεόν ενσωματωθεί στο δυναμικό
των Ακαδημιών του Ατρομήτου και
έπειτα από επικοινωνία καθ'όλη
την διάρκεια του καλοκαιριού με τον
προπονητή Κο Κίτσιο, προέκυψε
αυτή η συνεργασία.

Τα πλεονεκτήματα είναι αρκετά
για την ομάδα μας αλλά κυρίως η 

άμεση επικοινωνία που θα έχου-
με με ομάδα Α΄ Εθνικής, ίδιο πρό-
γραμμα προπόνησης, εκπάιδευση
των προπονητών μας από τους
εκπαιδευτές της και άλλα πολλά
που θα συζητηθούν στην πορεία
της σαιζόν. 

Στην συνέχεια το λόγο έλαβε ο
προπονητής της ομάδας μας κος
Κίτσιος όπου αναφέρθηκε και
αυτός στα προηγούμενα και έδωσε
στα παιδιά να καταάβουν πόσο
σημαντικά πράγματα ξεκινά να
κάνει η ομάδα μας. 

Ευχές έδωσαν με την σειρά τους
και οι άλλοι τρείς προπονητές Σιδέ-
ρης Ιωάννης, Βαρδάλας Γεώργιος
και Χατζής Γεώργιος. 

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

Με φιλοδοξίες και όνειρα
ξεκίνησαν την προετοι-
μασία τους στο γήπεδο
της παραλίας οι Μικτές
ομάδες Παίδων και
Νέων της Ενωσης Ποδο-
σφαιρ ικώνΣωματε ίων

Δυτικής Αττικής κάτω υπό την επί-
βλεψη των προπονητών  Σωκράτη
Τυρλή και Αποστόλη Λινάρδο. 
Οι παίδες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες
και έκαναν οικογενειακό δίτερμα. To
ίδιο πραγματοποίησε και η ομάδα
Νέων.
Την προπόνηση παρακολούθησαν
αρκετοί γονείς των ποδοσφαιρι-
στών.Παρών στο γήπεδο και ο υπεύ-
θυνος των μικτών Μάκης Πάνος.

Με όνειρα ξεκίνησαν την προετοιμασία τους 
οι Μικτές ομάδες Παίδων & Νέων 

Αγιασμός στην ακαδημία του Ευκλείδη Μεγάρων
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Δυνατό παιχνίδι προετοιμασίας παρουσία 150
φιλάθλων έγινε στο γήπεδο της Μάνδρας ανάμεσα
στον Μανδραικό και τον Εθνικό σε ένα βαρύ και
αγωνιστικό χώρο εξ αιτίας της βροχής. Νικήτρια
αναδείχθηκε η ομάδα του Πειραιά με  2-0. 

Η ομάδα του Μαργαρίτη Χατζηαλέξη φάνηκε
καλύτερη αγωνιστικά με έμπειρους παίκτες και με
περισσότερα παιχνίδια στα πόδια τους  και πιο
έτοιμοι αγωνιστικά. Απο την άλλη πλευρά οι παί-
κτες του Βασίλη Καραούλη προσπάθησαν στο
πρώτο ημίχρονο αλλά φάνηκαν κουρασμένοι απο
την δυνατή προετοιμασία. 

Πάντως αναμένεται να βρεί τον δρόμο του μιας
και ξεκίνησε αργά την προετοιμασία του. 

Στο 11' ο Σούφλας με κεφαλιά  πέτυχε το 0-1.
Προηγούμενα η μπάλα κτύπησε σε παίκτη του 

Μανδραικού και κατέληξε στα δίχτυα. Το 0-2
σημείωσε ο Σταμφουσλάι στο 78'.

Διαιτητής: Δημητρόπουλος. Βοηθοί: Κρέτσιμος-
Τζουροπάνος

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ(προπονητής Βασίλης Καραού-
λης): Παλιγγίνης, Μπινιχάκης, Νιφαδόπουλος,
Ζαγκλής, Κρητικός, Σινάνι, Μανασίδης Στ., Ιατρού,
Μπεγλεκτσής, Μπέντας, Αντουραχμάνι.

Αγωνίστηκαν και οι:  Γερόλυμος, Καουνάς, Τρά-
κας, Μποδώνιας,  Τσιόκας, Κοκολάκης, Μουτά-
φης,Μεσσήνης.  Δεν αγωνίστηκαν οι Σιγάλας,
Κοτζαπαναγιώτης αφού είχαν άδεια απο την διοί-
κηση.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ(προπονητής Μαργαρίτης
Χατζηαλέξης):Βουτσινάς, Χαλκιάς, Ξενιτόπουλος,
Μπέκα, Χέλης, Φέτσης, Σταμφουσλάι, Σούφλας, 

Λαζανάς, Σάμιος, Παυλάκης.
Αγωνίστηκαν και : Πολυχρονίδης, Γκορογιάς,

Βελέτης, Σαμιώτης, Μάναλης, Ντούσης(τερμ.),
Μακρής, Τόγρου.

***Στο γήπεδο βρέθηκε και ο γνωστός Εθνικάρας
Γιάννης Ματζουράνης που δεν σταμάτησε να
φωνάζει καθ'ολη την διάρκεια του αγώνα.

***Ο προπονητής του Εθνικού Μαργαρίτης
Χατζηαλέξης και ο ποδοσφαιριστής Γιάννης Χέλης
επέτρεψαν στο εν λόγω γήπεδο αφού πρόσφεραν
τις υπηρεσίες τους στην ομάδα της Μάνδρας. 

***Tην Κυριακή στην πρεμιέρα τουπρωταθλήμα-
τος στην ΓΈθνική ο Μανδραικός αγωνίζεται στην
Μάνδρα με τον ΠΑΟ Μανωλάδας ενώ ο Εθνικός
στο Ηράκλειο με τον Ηρόδοτο.

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2-0  ΤΟΝ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟ

ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΤΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Η ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΗΝ ΚΥΜΗ 

ΟΙ ΣΤΑΧΥΟΦΟΡΟΙ 12-14/9

Ο Πανελευσινιακός θα αγωνιστεί σήμερα στο κλει-
στό της Ελευσίνας με τον Αετό Αθήνας.

Φιλικοί Αγώνες
9/9 Πανελευσινιακός–Αετός Αθηνών
12-14/9 Τουρνουά Κύμης
12/9 18:00 Κύμη-Πανελευσινιακός
13/9 20:00 Πανελευσινιακός–ΚΑΟ Δράμας
14/9 20:00 Πανελευσινιακός–ΑΕ Νέας Κηφισιάς

Φιλικός Αγώνας
20/9 Πανελευσινιακός-ΑΓΟ Ρεθύμνου
Κύπελλο Ελλάδας
24/9 ΑΓΟ Ρεθύμνου-Πανελευσινιακός
Διεθνής Φιλικός Αγώνας
28/9 Πανελευσινιακός-Ενεργκία Ροβινάρι

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΠΡΕΜΙΕΡΑ 
ΤΗΣ ΓΈΘΝΙΚΗΣΤΗΣ ΓΈΘΝΙΚΗΣ
Όλα ανοιχτά παραμένουν για την έναρξη της Γ’

Εθνικής, καθώς ορατό είναι το ενδεχόμενο της ανα-
βολής της πρεμιέρας που έχει οριστεί για την
Κυριακή.

Ο λόγος δεν είναι άλλος από τη λήξη των αδειών

καταλληλότητας των γηπέδων, που έχει προκαλέ-
σει το μπλοκάρισμα πολλών ερασιτεχνικών πρωτα-
θλημάτων και όχι μόνο. Η Επιτροπή Γ’ Εθνικής θα
περιμένει ως την Τετάρτη κάποια απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού προκειμένου να δοθεί λύση
για τη χρήση των γηπέδων. Αν αυτή δεν έρθει ως
τότε, τότε θα αναβληθεί η 1η αγωνιστική, μιας δεν
γίνεται να οριστούν παιχνίδια σε γήπεδα δίχως
άδεια.

Οι επαναληπτικοί του Οι επαναληπτικοί του 
Κυπέλλου ΕλλάδοςΚυπέλλου Ελλάδος
Ο Αχαρναικός στον 
Ταύρο με τον Φωστήρα

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα
της 2ης αγωνιστικής της α' φάσης του
θεσμού. 

Το τριήμερο 12-13-14/9 θα διεξα-
χθούν οι αναμετρήσεις.Αναλυτικά:

Παρασκευή 12/9
Λαμία-Ηρακλής 17.00-ΟΤΕ TV
Φωκικός-ΑΕΚ 18.00-ΟΤΕ TV
Oλυμπιακός Βόλου-ΑΕΛ 20.30-

OTE TV

Σάββατο 13/9-16.30
Φωστήρας-Αχαρναϊκός
Επισκοπή-Ηρακλής Ψαχνών
Απόλλων Σμύρνης-Καλλιθέα (17.00)

Κυριακή 14/9-16.30
Πανηλειακός-Παναχαϊκή
Παναιγιάλειος-ΑΕ Ερμιονίδας
Άλιμος-ΑΟ Χανιά
Εθνικός Γαζώρου-Αναγέννηση Καρδίτσας
Τύρναβος-Πιερικός
Αγροτικός Αστέρας-Αιγινιακός

ΕΕΙΙΣΣΟΟΔΔΟΟΣΣ  ΟΟΜΜΑΑΔΔ ΩΩΝΝ ΜΜΑΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑΑΙΙΚΚΚΟΟΟΣΣ
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ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΑΔΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟ ΤΗΣ ΕΕ
Bloomberg: Το Eurogroup έτοιμο και
για νέα βοήθεια στην Ελλάδα

Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα ήταν ανοι-
χτοί σε παράταση του ισχύοντος προγράμματος ή για ένα
νέο πρόγραμμα βοήθειας της Ελλάδας εάν το ζητούσε η
χώρα, τόνισε αξιωματούχος της ΕΕ, σύμφωνα με το πρα-
κτορείο Bloomberg.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, η ελληνική κυβέρνηση
δεν έχει δώσει κάποια ένδειξη μέχρι στιγμής ότι θα ζητήσει
νέα βοήθεια, τόνισε ο αξιωματούχος, ο οποίος πρόσθεσε
πως οι επιπλέον ανάγκες χρηματοδότησης της Ελλάδας
δεν αναμένεται να είναι τεράστια ποσά.

Πρόσθεσε δε ότι τα επόμενα βήματα για την Ελλάδα εξαρ-
τώνται από το επόμενο review της τρόικας, καθώς και ότι
είναι ασαφές το τι θα συμβεί όταν τελειώσει το ελληνικό
πρόγραμμα.

Σ'υμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο την πρόοδο που έχει
σημειωθεί στην εφαρμογή του ελληνικού προγράμματος
μετά τις συζητήσεις στο Παρίσι και ενόψει της έλευσης της
τρόικας, εντός του Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, θα εξετάσει το
άτυπο Eurogroup την Παρασκευή στο Μιλάνο.

Σε ότι αφορά τη βιωσιμότητα του χρέους ο ίδιος αξιωμα-
τούχος τόνισε ότι το θέμα αυτό αποτελεί τμήμα των συζητή-
σεων με τις ελληνικές αρχές στην εν εξελίξει αξιολόγηση
επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι ουσιαστικές διαπραγματεύ-
σεις θα διεξαχθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
Πάντως, διευκρίνισε ότι η ανάλυση επί της βιωσιμότητας
του χρέους είναι συνάρτηση και των δημοσιονομικών επι-
δόσεων για το 2015, δηλαδή την πορεία του ελλείμματος,
τα έσοδα και οι δαπάνες. 

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι υποχρέωση των κρα-
τών-μελών είναι να παρουσιάσουν έως τα μέσα Οκτωβρίου
στην Επιτροπή τα σχέδια προϋπολογισμού της επόμενης
χρονιάς επί των οποίων θα υπάρξει τοποθέτηση στα τέλη
Νοεμβρίου από την Επιτροπή.

Απαντώντας σε ερώτηση για το τι πρόκειται να συμβεί
μετά την ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος, ο
ίδιος αξιωματούχος είπε ότι είναι ουσιαστικά θέμα των
ελληνικών αρχών. Εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα,
όπως ανέφερε, υπάρχει η δυνατότητα για επέκταση του
σημερινού δεύτερου προγράμματος ή για να υπάρξει τρίτο
πρόγραμμα. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν κριθεί απα-
ραίτητο από ελληνικής πλευράς να υπάρξει νέο πρόγραμ-
μα ξεκαθάρισε ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει να γίνεται
από τις αγορές. Υποστήριξε, ακόμη, πως με δεδομένο ότι
η συμμετοχή της ευρωζώνης στο ελληνικό πρόγραμμα ολο-
κληρώνεται στα τέλη του έτους -ενώ αυτή του ΔΝΤ συνεχί-
ζεται για ακόμη 15 μήνες- θα ήταν οξύμωρο να συνεχιστεί
τον επόμενο χρόνο μόνο η συμμετοχή του ΔΝΤ.

Αυστηροποιούνται τα κριτήρια του
ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές εξετάσεις   

Τεστ Παπ, μαστογραφίες, εξετάσεις προστάτη και
μαγνητικές τομογραφίες είναι οι διαγνωστικές εξετάσεις
για τις οποίες ισχύουν από σήμερα σημαντικοί περιορι-
σμοί από τον ΕΟΠΥΥ.
Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει μάλιστα να ρωτούν τα δια-
γνωστικά κέντρα αν μπορούν να τους δεχθούν ή αν
έχουν συμπληρώσει το πλαφόν του μήνα.

Οι εξετάσεις που επηρεάζονται:
Το τεστ Παπανικολάου για την πρόληψη του καρκίνου
του τραχήλου της μήτρας δεν δικαιολογείται σε γυναίκες
κάτω των 21 ετών ή άνω των 65. Η εξέταση μπορεί να
επαναλαμβάνεται ανά τριετία και όχι κάθε χρόνο.
Οι εξετάσεις προστάτη δεν δικαιολογούνται σε άνδρες
κάτω των 40 ετών και άνω των 75 ετών, καθώς και σε
όσους πάσχουν από βαριές συνυπάρχουσες νόσους.
Θα δικαιολογείται σε άνδρες άνω των 50 ετών, σε
άνδρες 40-45 ετών εφόσον έχουν πολλούς συγγενείς
που εμφάνισαν καρκίνο του προστάτη πριν από την
ηλικία των 65 ετών, καθώς και σε άνδρες 45-50 ετών
εφόσον έχουν πατέρα ή αδελφό που προσβλήθηκε
από καρκίνο του προστάτη πριν τα 65.
Η μαστογραφία καλύπτεται σε γυναίκες άνω των 40
ετών μία φορά το χρόνο και εφόσον δεν πάσχουν από
βαρέα και χρόνια νοσήματος.
Σε περιστατικά χρόνιου πόνου στον αυχένα, η πρώτη
εξέταση θα είναι η ακτινογραφία και όχι η μαγνητική
τομογραφία, ακόμα και αν έχει προηγηθεί χειρουργική
επέμβαση ή κακοήθεια.

ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑ
«Βροχή» τα προβλήματα από την κακοκαιρία

Σε «ποτάμια» μετατράπηκαν για άλλη μια φορά οι κεντρι-
κοί δρόμοι της Κοζάνης και της Χαλκίδας από την έντονη
νεροποντή που έπεσε το απόγευμα της Κυριακής.
Ειδικότερα, στην Κοζάνη ορμητικά νερά από την ισχυρή
καταιγίδα πλημμύρισαν τους δρόμους και σε ορισμένες
περιπτώσεις η στάθμη τους έφτασε μέχρι και τη μέση του
ύψους των αυτοκινήτων.
Η ποσότητα του νερού που έπεσε ήταν τέτοια που έφτα-
σε μέχρι στο σημείο σε ορισμένα σημεία να ξηλωθεί και το
οδόστρωμα.
Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν το απόγευμα της 

Κυριακής και την πόλη της Χαλκίδας με αποτέλεσμα να
δημιουργηθούν κυκλοφοριακά προβλήματα, ενώ οι
δρόμοι σε πολλά σημεία μετατράπηκαν σε ποτάμια.
Στον Έβρο παραμένουν σε επιφυλακή οι Αρχές για την
άνοδο της στάθμης του ποταμού, λόγω των βροχοπτώ-
σεων. Εν τω μεταξύ νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι
της Κυριακής ένας 60χρονος, ο οποίος μαζί με φίλο του
βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή, ανοιχτά του Νέου
Μαρμαρά της Χαλκιδικής.
Σύμφωνα με τον διασωθέντα, ένας κεραυνός χτύπησε
τη βάρκα τους και ο άτυχος άνδρας έπεσε στο νερό και
τα ίχνη του χάθηκαν.
Κατόπιν, ειδοποιήθηκε το λιμενικό και νωρίς το μεσημέ-
ρι βρέθηκε νεκρός.

Νέο «κανόνι» σε μεγάλο ρωσικό
ταξιδιωτικό γραφείο

Την αναστολή της λειτουργίας του
ανακοίνωσε εχθές  άλλο ένα μεγάλο
ρωσικό ταξιδιωτικό γραφείο, το
Solvex-Tourne της Αγίας Πετρούπο-
λης, που αυτή τη στιγμή έχει περί-
που 9.000 πελάτες στο εξωτερικό,
στην πλειοψηφία τους στην Ελλάδα
και τη Βουλγαρία, όπως ανακοίνω-
σε το ρωσικό υπουργείο Τουρισμού.
Νέο «κανόνι» σε μεγάλο ρωσικό ταξιδιωτικό γραφείο
Η ρωσική ομοσπονδία τουριστικών επιχειρήσεων ανακοί-
νωσε πως θα καλύψει τα έξοδα διαμονής των πελατών
του πρακτορείου που βρίσκονται στη Βουλγαρία, ενώ

μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία πληροφορία για τους
τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα.
Επίσης, τρεις ασφαλιστικές εταιρείες θα καλύψουν με 450

εκατ. ρούβλια (περίπου 9,2 εκατ. ευρώ) τις
υποχρεώσεις του Solvex-Tourne, σύμφωνα
με ρωσικό πρακτορείο Itar-Tass.
«Δυστυχώς είναι μία αρκετά μεγάλη εται-
ρεία, και οι συνέπειες ενδέχεται να είναι
αρκετά μεγάλες», προειδοποίησε ο επικε-
φαλής του ρωσικού οργανισμού τουρισμού,
Όλεγκ Σαφόνοφ.
Στα μέσα του καλοκαιριού προκλήθηκε

αναστάτωση στην τουριστική αγορά λόγω του κλεισίματος
του μεγάλου ρωσικού tour operator Labirint Τravel, που
άφησε μεγάλα χρέη και χιλιάδες τουρίστες στα ελληνικά
νησιά, ειδικά σε νησιά των Δωδεκανήσων.

ΟΙ ΛΗΣΤΕΣ ΕΙΧΑΝ ΣΤΗΣΕΙ
ΚΑΡΤΕΡΙ

Σοκ στην Χαλκίδα από την
άγρια δολοφονία ηλικιωμένου

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινω-
νία στη Χαλκίδα από τη ληστεία που
έγινε προχθες το βράδυ στο κέντρο
της πόλης.Μάλιστα το διαμέρισμα του
άτυχου ηλικιωμένου είναι πάνω από
καφετέρια, που εκείνη την ώρα ήταν
γεμάτη θαμώνες που έβλεπαν τον
αγώνα μπάσκετ της Εθνικής.

Οι ληστές είχαν στήσει καρτέρι στον
83χρονο και όταν πήγε να μπει στο
διαμέρισμα του 1ου ορόφου, όπου
διαμένει με την 94χρονη κατάκοιτη
ξαδέλφη του, μπήκαν και αυτοί μαζί
του.

Οι αδίστακτοι ληστές, που σύμφω-
να με την αστυνομία ήταν τουλάχι-
στον δυο, τους φίμωσαν και τους έδε-
σαν, ενώ στη συνέχεια άρχισαν να
χτυπούν στο πρόσωπο τον ηλικιωμέ-
νο για να τους πει που έχει το κομπό-
δεμα και τα κοσμήματα.

Στη συνέχεια έκαναν άνω κάτω το
σπίτι και έφυγαν χωρίς να έχει γίνει
ακόμα γνωστό τι ακριβώς πήραν.

Στις 10:15΄ το βράδυ οι αστυνομικοί
ειδοποιήθηκαν από γείτονα και όταν
άνοιξαν την πόρτα βρήκαν νεκρό τον
83χρονο, πεσμένο στο διάδρομο,
φιμωμένο και δεμένο.

ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Φιλί ζωής στο «Εξοικονομώ»

Φιλί ζωής επιχειρεί να δώσει το
υπουργείο Περιβάλλοντος στο πρό-
γραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον»,
που έχει μπλοκάρει μεταξύ της τρα-
πεζικής χρηματοδότησης και της κρα-
τικής γραφειοκρατίας, με αποτέλεσμα
δεκάδες χιλιάδες ενδιαφερόμενοι,

κυρίως στις βόρειες και παραμεθό-
ριες περιοχές της χώρας, να περιμέ-
νουν με... δέος το βαρύ χειμώνα, αδυ-
νατώντας να θωρακίσουν ενεργειακά
τις κατοικίες τους, καθώς και να ανα-
βαθμίσουν τα συστήματα θέρμανσης
και παροχής ζεστού νερού χρήσης,
ενώ από πολλούς μήνες έχουν εντα-
χθεί στο πρόγραμμα και περιμένουν
«πράσινο φως» για να ξεκινήσουν
εργασίες.

Εν όψει του «νέου ΕΣΠΑ», το
υπουργείο Περιβάλλοντος επιδιώκει
να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματο-
δότηση για τη συνέχιση του προ-
γράμματος, ώστε να συνεχιστεί η
εφαρμογή τους σε όλη την επικρά-
τεια, ιδίως στις περιοχές που έχουν
εξαντληθεί τα διαθέσιμα κονδύλια, και
είναι αυτές που λόγω καιρικών συν-
θηκών έχουν περισσότερο ανάγκη
την εφαρμογή του.

Παράλληλα, με κοινή υπουργική
απόφαση των συναρμόδιων υπουρ-
γείων αλλάζουν και γίνονται ευνοϊκό-
τεροι οι όροι του προγράμματος με
νέα εισοδηματικά κριτήρια, αυξημένο
ποσοστό επιχορήγησης, αύξηση της
προκαταβολής εργασιών από 30%
σε 40%, ενώ παράλληλα καλύπτονται
οι δαπάνες για ενεργειακή επιθεώρη-
ση, υπάρχει πρόβλεψη για αμοιβή
συμβούλου και αυξήθηκε ο χρόνος
αποπληρωμής του δανείου.

Συμμετοχή
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρό-

γραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσω-
πα που έχουν δικαίωμα κυριότητας
(πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε
επιλέξιμη κατοικία, το οποίο έχει απο-
κτηθεί μέχρι την ημερομηνία ισχύος
του προγράμματος και πληρούν τα
εισοδηματικά κριτήρια των κατηγο-
ριών Α, Β ή Γ.

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται,
ωφελούμενοι της κατηγορίας Α είναι

όσοι το ατομικό δηλωθέν εισόδημά
τους δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ ή
σε περίπτωση εγγάμων το οικογενει-
ακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά
τις 20.000 ευρώ.

Στην κατηγορία Β, ωφελούμενοι
είναι όσοι το ατομικό δηλωθέν εισόδη-
μα είναι μεγαλύτερο των 12.000 ευρώ
και δεν ξεπερνά τις 40.000 ευρώ ή, σε
περίπτωση εγγάμων, το οικογενειακό
δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο
των 20.000 ευρώ και δεν ξεπερνά τις
60.000 ευρώ.

Στην κατηγορία Γ εντάσσονται όσοι
το ατομικό δηλωθέν εισόδημά τους
είναι μεγαλύτερο των 40.000 ευρώ και
δεν ξεπερνά τις 60.000 ευρώ ή, σε
περίπτωση εγγάμων, το οικογενειακό
δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο
των 60.000 ευρώ και δεν ξεπερνά τις
80.000 ευρώ.

Προϋπολογισμός
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά

αίτηση ωφελουμένου δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ, συμπερι-
λαμβανομένου του ΦΠΑ (επιλέξιμος
προϋπολογισμός παρεμβάσεων). Οι
ωφελούμενοι των τριών κατηγοριών
Α, Β και Γ εντάσσονται κατ' αντιστοι-
χίαν στις ακόλουθες κατηγορίες κινή-
τρων:

* Κατηγορία κινήτρων Α: Επί του
τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού,
άτοκο δάνειο ύψους 30% με επιδότη-
ση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015
και επιχορήγηση ύψους 70%.

* Κατηγορία κινήτρων Β: Επί του
τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού,
άτοκο δάνειο ύψους 65% με επιδότη-
ση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015
και επιχορήγηση ύψους 35%.

* Κατηγορία κινήτρων Γ: Επί του
τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού,
άτοκο δάνειο ύψους 85% με επιδότη-
ση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015
και επιχορήγηση ύψους 15%.
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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
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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

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

Ενοικιαζ́εται ισογ́εια κατοικιά
60 τμ στην Ελευσιν́α, με

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

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

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

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

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-

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

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)

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6986734365

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

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

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

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

με αυτόλογους βιολογικούς 
παράγοντες PRP

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

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

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

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

16.11
.12

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER
ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

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

TO ΣΗΜΕΡΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟΥ ΑΤΤΙCA TV
11.00 Υγεία και νανο-
τεχνολογία

12.00 Democracy
Now

13.00 Telemarketing

14.00 Τηλεδώρα

15.00 Μέρα με την
μέρα

16.00 Υγεία και νανο-
τεχνολογία

17.00 Συντροφιά μας

17.40 Μικρό Συναξά-
ρι, Άγιος Πολύκαρπος

18.00 Telemarketing
Λεβέντης

19.00 Λόγια της πλώ-
ρης, Η Θεσσαλονίκη δια
θαλάσσης

19.45 Πλόες ΧΧ, εικα-
στική έκθεση

20.00
Λαϊκό Πανεπιστήμιο:
Παπανικολάου Ιωάννης,
Απονομή χάριτος υπό το
Σύνταγμα

21.00 Ξάνθη

21.30 Κοντά στον
πολίτη, Η νομική διαδικα-
σία της υιοθεσίας

22.00 Θεσσαλονίκη

22.30
Φιλολογικός Σύλλογος
Παρνασσός, Από την
καντάδα του χθες..στο
τραγούδι του σήμερα, Β
μέρος

23.30 Νομός Πέλλας

00.01 Democracy
Now (E)
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Νέες «διορθώσεις» στο ενιαίο μισθολόγιο προ-
ανήγγειλε ο Κ.Μητσοτάκης

«Υπάρχουν ακόμα στρεβλώσεις στο ενιαίο
μισθολόγιο που έχουν να κάνουν με τον τρόπο με
το οποίο αυτό εφαρμόστηκε. Υπάρχουν υπάλληλοι
σε υπουργεία που αμείβονται περισσότερο από
υπαλλήλους με ίδια προσόντα σε άλλα υπουρ-
γεία» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης πρό-
σθεσε ότι «η αναμόρφωση του μισθολογίου απο-
τελεί δέσμευση της χώρας και πως «μπορούν να
γίνουν παρεμβάσεις που θα διορθώσουν στρε-
βλώσεις και προβλήματα του παρελθόντος», μιλώ-
ντας στο RealFM.

Επισήμανε επίσης ότι «όλες οι προαγωγές στο
Δημόσιο έχουν παγώσει από το 2011», για να
συμπληρώσει ότι «πρέπει να συζητήσουμε ένα
σταδιακό ξεπάγωμα των προαγωγών».

Αναφέρθηκε εξάλλου στη συζήτηση που έγινε
στο Παρίσι με τους εκπροσώπους των δανειστών,
χαρακτηρίζοντάς την «χρήσιμη», ενώ έκανε γνω-
στό, ότι «η τρόικα εξέφρασε την ικανοποίησή της
για τη γενικότερη πρόοδο στο θέμα της διοικητικής
μεταρρύθμισης».

ΑΣΦΥΚΤΙΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Γ. Γιακουμάτος: 
Τουλάχιστον 
72 δόσεις για  
ληξιπρόθεσμες 
οφειλές
Για γενναία αύξηση των δόσεων

για την εξόφληση ληξιπρόθε-
σμων οφειλών στο Δημόσιο
έκανε λόγο ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης, Γεράσιμος Γιακουμάτος, παραδεχόμενος ότι τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα
νοικοκυριά ασφυκτιούν από τα χρέη και την έλλειψη ρευστότητας.

Μάλιστα, ο κ. Γιακουμάτος προχώρησε εκεί που ούτε ο πρωθυπουργός μπήκε σε
λεπτομέρειες από το βήμα της ΔΕΘ, σημειώνοντας ότι οι δόσεις για την αποπληρω-
μή οφειλών δεν μπορεί να είναι λιγότερες από 72.

Κάτι τέτοιο μένει ωστόσο να επιβεβαιωθεί και μετά τη λήξη των διαπραγματεύσεων
με την τρόικα, καθώς όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει τελικό
«πράσινο» φως στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες.

«ΣΤΑΔΙΑΚΟ ΞΕΠΑΓΩΜΑ 
ΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ»
Νέες «διορθώσεις» 

στο ενιαίο μισθολόγιο
προανήγγειλε 

ο Κ.Μητσοτάκης

Υπ. Εργασίας: Κανένα θέμα μείωσης
των κατώτατων συντάξεων

Τη διαβεβαίω-
ση ότι ουδέποτε
ετέθη ούτε και
τίθεται για την
κ υ β έ ρ ν η σ η
θέμα μείωσης
των κατώτατων
συντάξεων δίνει
το Υπουργείο
Εργασίας.

Όπως αναφέ-
ρει σε ανακοί-
νωσή του, «με
αφορμή δημο-

σιεύματα για υποτιθέμενους διαλόγους στο πλαίσιο των διαπραγματεύσε-
ων της ελληνικής κυβέρνησης με τους εκπροσώπους της τρόικας στο Παρί-
σι, διευκρινίζεται ότι ουδέποτε ετέθη ούτε και τίθεται συνολικά για την
κυβέρνηση θέμα μείωσης των κατώτατων συντάξεων».

Πόσες πλαστικές τσάντες χρει-
αζόμαστε πραγματικά; Κάθε
ένας από μας που ζούμε

στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποι-
εί κατά μέσο όρο 200 πλαστικές τσά-
ντες μιας χρήσης ετησίως. Τα πλαστι-
κά απόβλητα εμμένουν στο περιβάλ-
λον για εκατοντάδες έτη. Αυτό είναι
ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα για
τις θάλασσες όπου τουλάχιστον 267 θαλάσσια είδη
παγιδεύονται μέσα στις πλαστικές τσάντες ή τρώνε τα
πλαστικά απορρίματα. Μπορούμε όλοι να κάνουμε
κάτι για να αλλάξουμε αυτήν την κατάσταση!

Το Generation Awake είναι μια εκστρατεία που δημι-
ουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τονί-
σει αυτά που μπορεί ο καθένας από μας να κάνει στην
καθημερινότητά του για να εξοικονομίσει νερό, ενέρ-
γεια και άλλους φυσικούς πόρους και επίσης να μειώ-
σει τα απορρίμματα. 

Αυτό που έχει σημασία είναι να συνειδητοποιήσουμε
τις καταναλωτικές μας επιλογές, καθώς και τις συνέ

πειές τους στους φυσικούς πόρους του
πλανήτη.

Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Λαμβάνοντας
υπόψη ότι τα πάντα στη ζωή είναι θέμα επι-
λογών. Το να παίρνουμε καθημερινά έξυ-
πνες αποφάσεις που σέβονται το περιβάλ-
λον είναι αυτό που κάνει τη διαφορά όχι
μόνο για τη δική μας ζωή, αλλά και για τη
ζωή της οικογένειάς μας και των φίλων μας.

Καταρχάς, με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να
εξοικονομήσουμε χρήματα, να βελτιώσουμε τον τρόπο
ζωής μας και κατ' επέκταση να βοηθήσουμε την οικο-
νομία της χώρας μας. Πάνω από όλα, όμως, οι πιο
έξυπνες καταναλωτικές επιλογές μετατρέπουν την
πόλη μας, τη χώρα μας, την Ευρώπη και γενικότερα
τον πλανήτη σε ένα πιο υγιές και βιώσιμο μέρος για το
παρόν και τις μέλλουσες γενεές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
εκστρατεία Generation Awake μπορείτε να επισκεφτεί-
τε την σχετική
ιστοσελίδα:http://www.generationawake.eu/el/

Εκστρατεία της Γενικής Διεύθυνσης Εκστρατεία της Γενικής Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

«Generation Awake» «Oι επιλογές σας κάνουν τη διαφορά!»

Άρειος Πάγος: 
Η κυριακάτικη απασχόληση 
στο 75% του ημερομισθίου

Το Εργατικό Τμήμα (Β2) του Αρείου Πάγου στην
υπ’ αριθμ. 437/2014 απόφασή του έκρινε ότι
όποιος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα τις Κυρια-

κές δικαιούται να λάβει για κάθε Κυριακή προσαύξηση
75% στο 1/25 του νόμιμου μισθού του και εάν δεν του
χορηγείται αναπληρωματική ημέρα αναπαύσεως σε
άλλη ημέρα της εβδομάδας, δικαιούται επιπρόσθετα και
το 1/25 του μισθού του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ιστορικό της δικαστικής
απόφασης, το 2000 εργαζόμενος προσελήφθη με σύμ-
βαση εργασίας παροχής εξηρτημένης εργασίας αορί-
στου χρόνου ως οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου σε κατα-
σκευαστική εταιρεία και τον Ιούλιο του 2002 απολύθηκε.

Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του ο οδηγός προ-
σέφερε 8άωρη απασχόληση σε 57 Κυριακές, χωρίς να
λάβει καμία προσαύξηση των αποδοχών του όπως
προβλέπει το Βασιλικό Διάταγμα 748/1966 και σχετικές
υπουργικές αποφάσεις, αλλά ούτε του δινόταν αναπλη-
ρωματική ημέρα ανάπαυσης σε άλλη ημέρα της εβδο-
μάδος.

Μετά την απόλυσή του ο οδηγός προσέφυγε στα δικα-

στήρια. Οι αρεοπαγίτες τον δικαίωσαν και υποχρέωσαν
την κατασκευαστική εταιρεία να καταβάλει στον οδηγό το
ποσό των 5.487 ευρώ ως αμοιβή για την απασχόλησή
του τις Κυριακές.

Ο Αρειος Πάγος υπογραμμίζει ότι οι απασχολούμενοι
τις Κυριακές, ανεξάρτητα εάν η απασχόλησή τους είναι
νόμιμη ή παράνομη, δικαιούνται να λάβουν για κάθε
Κυριακή προσαύξηση 75% στο 1/25 του νόμιμου μισθού
τους και σε περίπτωση που δεν χορηγείται από τον
εργοδότη άλλη ημέρα της εβδομάδας αναπληρωματική
ημέρα αναπαύσεως, τότε ο εργαζόμενος δικαιούται επι-
πλέον και το 1/25 του μισθού ως απόδοση του αδικαιο-
λόγητου πλουτισμού του εργοδότη.

Δηλαδή, ο εργαζόμενος στην περίπτωση αυτή δικαιού-
ται ένα πρόσθετο ημερομίσθιο για κάθε Κυριακή κατά
την οποία εργάστηκε χωρίς να λάβει αναπληρωματική
ανάπαυση σε άλλη ημέρα της εβδομάδας.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, η έννοια του αδι-
καιολόγητου πλουτισμού του εργοδότη, είναι ότι ο εργο-
δότης στις περιπτώσεις που ο μισθωτός εργάζεται τις
Κυριακές, αλλά δεν λαμβάνει άλλη ημέρα αναπαύσεως
υποχρεούται να καταβάλλει «κάθε τι που ο εργοδότης
θα κατέβαλλε στον ίδιο εργαζόμενο αν εργαζόταν σε
ημέρα μη αναπαύσεως, χωρίς όμως την προσαύξηση
της υπερεργασίας άλλων ημερών και της αναλογίας επι-
δομάτων αδείας και εορτών».


