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ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤEΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ 2013-2014 

ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΟΥ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ
ΣΤΗ FOOTBALL LEAGUE!!! 

ΝΙΚΗ ΧΩΡΙΣΝΙΚΗ ΧΩΡΙΣ
ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ

ΓΙΑ ΤΟΝΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ

ΣΔΟΕ: Κατάσχεση 19,9
εκατ. τεμαχίων 

λαθραίων τσιγάρων
Άνω των 3,5 εκατ. 

οι διαφυγόντες δασμοί

Ανασχηματισμός:
Η νέα κυβέρνηση
Ο Γκίκας Χαρδούβελης νέος

υπουργός Οικονομικών

Bρέθηκε
κατακρεουργημένο

το πτώμα 
40χρονου στην 

Πάρνηθα 
Την προανάκριση έχει αναλάβει

η Γενική Ασφάλεια Αττικής 

Στη σημερινή συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαρέων 
Η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 
του Δήμου έτους 2014

Διευκολύνσεις
στην πληρωμή χρημάτων 

προς τους δήμους για χιλιάδες 
ιδιοκτήτες ακινήτων  

σε εκτός σχεδίου περιοχές 
 Προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος 
 που έχει τεθεί ήδη σε δημόσια διαβούλευση.

Σελ: 16Σελ: 5
Σελ: 10-11Σελ:  5

Ξαφνικός «θάνατος» για τους 
υπαλλήλους των δήμων 

Περίπου 3.800 άτομα 
«περισσεύουν»
 Φυλή, Ασπρόπυργος 
 και Αχαρνές στη λίστα 

Σελ: 3

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΠΙΚΕΤΟΦΟΡΙΑ  
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Σήμερα στις 7:30 μ.μ. από τα 1ο και  3ο

Δημοτικά Σχολεία Μαγούλας  

Σελ: 7

Σελ: 9

Ψηφοδέλτια
΄΄βάζουν φωτιά'' 
στο αποτέλεσμα

των εκλογών στον
Δήμο Μάνδρας

- Ειδυλλίας 
Πιθανή η επανάληψηΠιθανή η επανάληψη

της εκλογικής της εκλογικής 
διαδικασίαςδιαδικασίας

Γ. Δρίκος: ''Τον δήμαρχο τον εκλέγει ο λαός'' η απάντηση του δημάρχου 

‘’Ξεσκόνισμα’’ 
των συμβάσεων

αορίστου χρόνου
στους δήμους 

όλης της χώρας 
- Οδηγός τα πλαστά

δικαιολογητικά 

Σελ: 2

Σελ:  3

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, 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
Γκολέμη Γεωργία 

Παγκάλου & 
Χατζηδάκη, 

Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105546444

Ασπρόπυργος
Σαινίδου Κύρα 

Γκορυτσά
Τηλέφωνο:

210 55798618

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Κατζιλιεράκη Β.
Τσακάλωφ 11 &

Μαστραχά 2,
Τηλέφωνο:
2102471660

Αχαρνές  

Ράπτη Σταματίνα
Λ. Πάρνηθος 140,
Εφημερία:  08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2102446217

Γκάτζιου Σοφία Φ.
Πάρνηθος 118, 

Εφημερία: 
08:00 - 23:00
Τηλέφωνο:
2102403004

Μάνδρα
Ρούτης Κων/νος  

Κοροπούλη Ε.  
Τηλέφωνο   

210 5551954

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τρίτη 10 Ιουνίου 2014

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Αραιές νεφώσεις 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 19 έως

29 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αλέξιος, Αντωνίνα, Απόλλως Αλέξιος, Αντωνίνα, Απόλλως 
ή Απόλλων, Θεοφάνης, ή Απόλλων, Θεοφάνης, 
Κανίδης, Νεανίσκος,Κανίδης, Νεανίσκος,

‘’Ξεσκόνισμα’’ των συμβάσεων αορίστου 
χρόνου στους δήμους όλης της χώρας 

- Οδηγός τα πλαστά δικαιολογητικά 

Μεγάλη αναταραχή
αναμένεται να
προκαλέσει στους

εργαζόμενους στην Τοπική
Αυτοδιοιίκηση, ο επανέλεγ-
χος των πιστοποιητικών από
το Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι τελευ-
ταίες συμβάσεις , οι οποίες
μετατράπηκαν σε αορίστου
χρόνου θα περάσουν από το
''μικροσκόπιο'' καθώς οι πλη-
ροφορίες,  κι όχι μόνο, για  πλαστά δικαιολογητικά, αλλά και
η αναγκαιότητα για μείωση του προσωπικού, αναγκάζει το
Υπουργείο να προβεί σε επανέλεγχο. 

Σημειώνουμε εδώ ότι στην περιοχή μας  τέτοιου είδους
συμβάσεις έχουμε κατά εκατοντάδες, ενώ η τελευταία ανα-
κοίνωση του υπουργείου για τους δήμους που έχουν πλεο-
νάζον προσωπικό σε σχέση με τα έσοδα και τον πληθυσμό
τους, δημιουργεί τις προϋποθέσεις  για την έξοδο πολλών
υπαλλήλων από τους δήμους. 

Σε ό,τι αφορά τώρα τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως , η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα καθορί-
ζει   τις  διαδικασίες πραγματοποίησης του επανέλεγχου
μετατροπής συμβάσεων αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) από το
ΑΣΕΠ.

‘’Σύμφωνα με την απόφαση, περιλαμβάνεται η ελεγκτική
διαδικασία και οι Διευθύνσεις Διοικητικού ή άλλες αρμόδιες
οργανικές μονάδες , αποστέλλουν στο υπουργείο Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εντός
της οριζόμενης από αυτό προθεσμίας, ονομαστικό κατάλογο
όλων των υπαλλήλων τους, των οποίων οι συμβάσεις ή σχέ-
σεις εργασίας ή έργου μετετράπησαν σε συμβάσεις εργα-
σίας αορίστου χρόνου.

Ο σχετικός κατάλογος περιλαμβάνει ανά φορέα το ονομα-
τεπώνυμο του υπαλλήλου, την κατηγορία και ειδικότητα
προσωπικού στην οποία ανήκει, εκείνη στην οποία κατετά-
γη κατά το χρόνο μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου
χρόνου, τις διατάξεις βάσει των οποίων έγινε η μετατροπή
της σύμβασης σε αορίστου χρόνου και την ακριβή ημερομη-
νία μετατροπής της σύμβασης. Στις περιπτώσεις που μετά
τη μετατροπή της σύμβασης ο υπάλληλος
μεταφέρθηκε−μετετάγη σε άλλον φορέα, με την ίδια ή διαφο-
ρετική ειδικότητα από αυτήν στην οποία κατετάγη κατά το
χρόνο μετατροπής της σύμβασης, η αναγραφή του φορέα,
στον οποίο πραγματοποιήθηκε η μετατροπή της σύμβασης,
αποτελεί απαραίτητο πληροφοριακό στοιχείο του ως άνω

καταλόγου. Τα ανωτέρω στοι-
χεία διαβιβάζονται συγκε-
ντρωτικά από το υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης στο Α.Σ.Ε.Π.

Κλιμάκιο ελέγχου αναζητά
από την αρμόδια Διεύθυνση
Διοικητικού του φορέα αντί-
γραφα όλων των εγγράφων,
δικαιολογητικών και άλλων
στοιχείων βάσει των οποίων
πραγματοποιήθηκε η μετα-

τροπή των συμβάσεων των υπαλλήλων. Επίσης, μπορεί για
την εκπλήρωση του έργου του να επισκέπτεται την υπηρε-
σία όπου πραγματοποιείται ο έλεγχος, έχοντας δικαίωμα
πλήρους πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους των υπαλ-
λήλων καθώς και σε κάθε άλλο συναφές με το αντικείμενο
του ελέγχου έγγραφο. Επιπλέον, δύναται να ζητά πληροφο-
ρίες, διευκρινίσεις και στοιχεία από τις αρμόδιες κατά περί-
πτωση Υπηρεσίες ή άλλες αρχές. Σε περίπτωση μη χορή-
γησης, απόκρυψης των παραπάνω εγγράφων, στοιχείων ή
πληροφοριών ή χορήγησης εν γνώσει ανακριβών στοιχείων
και γενικά παρακώλυσης και παραπλάνησης του έργου του
κλιμακίου, το ενεχόμενο διοικητικό όργανο υπέχει πειθαρχι-
κές ευθύνες κατ' άρθρο 107 παρ. 1 περ. β΄ του ισχύοντα Υ.Κ.
(ν. 3528/2007)

ή κατά τις αντίστοιχες διατάξεις πειθαρχικού δικαίου, που
διέπει το φορέα.

Ο   επανέλεγχος της μετατροπής συμβάσεων συνίσταται
ιδίως στην επανεξέταση όλων των εγγράφων, δικαιολογητι-
κών και άλλων στοιχείων που λήφθηκαν υπόψη από το
οικείο Υπηρεσιακό ή Διοικητικό ή Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμ-
βούλιο ή συλλογικό όργανο διοίκησης του οικείου νομικού
προσώπου ή άλλο, εξομοιούμενο προς αυτά σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, αρμόδιο όργανο του φορέα ή το
Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να μετατραπούν συμβάσεις ή σχέσεις
εργασίας ή έργου σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.
Σε περίπτωση διαπίστωσης της μη συνδρομής των νόμι-
μων  προϋποθέσεων, ερευνάται η υπαιτιότητα του υπαλλή-
λου για τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης των αρμοδίων
οργάνων και ο υπάλληλος καλείται προς τούτο προκειμένου
να παράσχει τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευ-
κρινίσεις. ''

Τα προαναφερόμενα είναι οι βασικές διατάξεις που δημο-
σιεύθηκαν σε ΦΕΚ , κι αν υλοποιηθούν τότε σίγουρα θα
υπάρξουν μεγάλες ανατροπές στη στελέχωση των δήμων
της χώρας. 

Ε. Λιάκος 

Bρέθηκε κατακρεουργημένο πτώμα στην Πάρνηθα 
Την προανάκριση έχει αναλάβει η Γενική Ασφάλεια Αττικής. 

Σοκαριστική ήταν η κατάληξη της βόλτας μίας
παρέας στην Πάρνηθα καθώς αντίκρυσαν το
πτώμα ενός δολοφονημένου άντρα, που φέρει

πολλαπλά τραύματα  .
Περιπατητές ανακάλυψαν έντρομοι την Κυριακή το

μεσημέρι στην Πάρνηθα, στην περιοχή των Αχαρνών,
ένα πτώμα, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληρο-
φορίες πρόκειται για δολοφονημένο άντρα στην ηλικία
περίπου των 40 ετών.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν αμέσως στο σημείο δια-
πίστωσαν ότι το πτώμα έφερε  πολλαπλά τραύματα
από αιχμηρό αντικείμενο στο λαιμό και τον θώρακα, και
μάλιστα οι εκτιμήσεις προσδιορίζουν το χρόνο της
δολοφονίας το πολύ στις προηγούμενες 24 ώρες.

Να σημειωθεί ότι η περιοχή είναι ερημική και περισ-
σότερο γνωστή και προσβάσιμη σε περιπατητές του
ορεινού όγκου της Πάρνηθας.

Πληροφορίες της Ασφάλειας θέλουν το πτώμα να ανήκει σε αλλοδαπό, ηλικίας 40 ετών. Η αυτοψία του ιατροδι-
καστή θα είναι καταλυτική, προκειμένου να δώσει φως στην ταυτότητα του πτώματος, καθώς και στον τρόπο με
τον οποίο έχασε τη ζωή του. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Γενική Ασφάλεια Αττικής. 



Γ. Δρίκος: ''Τον δήμαρχο τον εκλέγει ο
λαός'' η απάντηση του δημάρχου 

Πριν ακόμα μαζευ-
τούν τα παραβάν
και οι κάλπες από

τα εκλογικά κέντρα των
δήμων, οι τελευταίες πλη-
ροφορίες για το δήμο Μάν-
δρας - Ειδυλλίας έρχονται

να ανατρέψουν τελείως το σκηνικό. 
Πιο συγκεκριμένα, την πρώτη Κυριακή των εκλογών, ο

συνδυασμός του νυν δημάρχου Γ. Δρίκου, προσκόμισε
ψηφοδέλτια διαφορετικού πλάτους και ύψους από εκείνα
που όριζε η εκλογική νομοθεσία. 

Επειδή η παραπάνω διαφοροποίηση ήταν καθολική,
σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι
δεν πήραν την ευθύνη για την ακύρωση όλων αυτών των
ψηφοδελτίων, ωστόσο υπήρχαν ενστάσεις από τους
άλλους συνδυασμούς. 

Θα πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι στο β΄γύρο, πάντα
σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνδυασμός του κ. Δρίκου,
προσκόμισε νέα ψηφοδέλτια, τα οποία ήταν στις σωστές
διαστάσεις. 

Διενεργήθηκαν λοιπόν κανονικά οι εκλογές και ο κ. Γ.
Δρίκος αναδείχθηκε ξανά δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλ-
λίας.

Οι δύο αντίπαλοί του, Ι. Κριεκούκη και Αθ. Πανωλιά-
σκος, μετά την επίσημη δημοσιοποίηση των αποτελε-
σμάτων, ετοιμάζονται να καταθέσουν ενστάσεις στο
Εκλογοδικείο, για τη διαφορετικότητα στο μέγεθος των

ψηφοδελτίων, κάτι που θα γίνει εντός του Ιουλίου.

Το άρθρο 28 για άκυρα ψηφοδέλτια 

Με βάση τα παραπάνω αλλά και σύμφωνα με την κεί-
μενη εκλογική νομοθεσία, στο άρθρο 28 του εκλογικού
νόμου αναφέρονται τα εξής: ‘’Εκτος́ απο ́την περιπ́τωση
ακυροτ́ητας, που προβλεπ́εται στην παραγ́ραφο 7 του
προηγουμ́ενου αρ́θρου, το ψηφοδελ́τιο ειν́αι ακ́υρο
μον́ον στις ακολ́ουθες περιπτωσ́εις:

α) Αν εχ́ει σχημ́α, διαστασ́εις η ́μορφη ́που διαφερ́ουν,
κατα ́τροπ́ο εμφανη,́ απο ́αυτα ́που οριζ́ει η παραγ́ραφος
2 του αρ́θρου 24 η ́η υπουργικη ́αποφ́αση.

(τι λέει το Αρ́θρο 24- Μορφη ́των ψηφοδελτιών 
1.Τα ψηφοδελ́τια κατασκευαζ́ονται απο ́λευκο ́χαρτι.́ 
2.Τα ψηφοδελ́τια, για ολ́η την Επικρατ́εια, εχ́ουν σχημ́α

ορθογων́ιο. Οι διαστασ́εις των ψηφοδελτιών και ειδικοτ́ερα
θεμ́ατα που αφορουν́ τη μορφη ́τους κατα ́την παραγ́ραφο 2 του
αρ́θρου 26 του παρον́τος, οριζ́ονται με αποφ́αση του Υπουργού
Εσωτερικων́, Αποκεν́τρωσης και Ηλεκτρονικης́ ∆ιακυβερ́νησης,
που δημοσιευέται στην Εφημεριδ́α της Κυβερνησ́εως. 

3.Η εκτυπ́ωση των εντυπ́ων ψηφοδελτιών πρεπ́ει να
ειν́αι με μαυρ́η αποχ́ρωση. )

β) Αν εχ́ει τυπωθει ́ σε χαρτι ́ η ́ με μελαν́ι που το χρωμ́α του
διαφερ́ει, κατα ́ τροπ́ο εμφανη,́ απο ́ αυτο ́ που οριζ́εται στις
παραγραφ́ους 1 και 3 του αρ́θρου 24.

ΜΕΡΟΣ Β ́ ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -
ΔΗΜΟΙ

γ) Αν εχ́ουν σημειωθει ́ σε οποιαδηπ́οτε πλευρα ́ του
λεξ́εις, φρασ́εις, υπογραμμισ́εις, στιγ́ματα η ́αλ́λα σημειά,

εφοσ́ον αποτελουν́ διακριτικά
γνωρισ́ματα, που παραβιαζ́ουν με
τροπ́ο προφανη ́ το απορ́ρητο της
ψηφοφο- ριάς.

δ) Αν βρεθει ́στο φακ́ελο με εν́α ή
περισσοτ́ερα αλ́λα εγ́κυρα η ́ακ́υρα
ψηφο- δελ́τια του ιδ́ιου η ́διαφορετι-
κου ́συνδυασμου ́η ́με λευκα ́και

ε) Αν βρεθει ́μεσ́α σε φακ́ελο, που
δεν ειν́αι συμ́φωνος με τις
ρυθμισ́εις του αρ́θρου 46 Κ.∆.Κ..''

Γ. Δρίκος: ''Τον δήμαρχο
τον εκλέγει ο λαός''

η απάντηση του δημάρχου  

Σε επικοινωνία που είχαμε με τον κ. Γ. Δρίκο σχετικά με
το πρόβλημα που έχει προκύψει μας δήλωσε: '' Όλα έγι-
ναν νόμιμα και νομότυπα. Δεν με απασχολεί το γεγονός.
Τον δήμαρχο τον εκλέγει ο λαός''. 

Αγαπητοί αναγνώστες, τις επόμενες ημέρες αναμένο-
νται ραγδαίες εξελίξεις γύρω απο το θέμα, καθώς θα
ανακοινωθούν τα επίσημα αποτελέσματα, η αντιπολίτευ-
ση- όπως μας δήλωσε-  θα προχωρήσει σε ενστάσεις και
το Εκλογοδικείο με τη σειρά του θα πάρει τις ανάλογες
αποφάσεις. 

Οπότε μην ξαφνιαστείτε αν πολύ σύντομα επαναλη-
φθούν οι εκλογές  στον δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας,
χωρίς τη συμμετοχή του συνδυασμού του Γ. Δρίκου.   

Ε. Λιάκος 
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Φυλή, Ασπρόπυργος και
Αχαρνές κατάσσονται
στην πρώτη κατηγορία

των δήμων, όπου θα γίνει μείωση
προσωπικού, αφού με βάση τα
στοιχεία του υπουργείου είναι
από τους πρώτους δήμους που
έχουν πλεονάζον προσωπικό.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου
4.933 εργαζόμενοι στους ΟΤΑ
έχουν χαρακτηριστεί πλεονάζον
προσωπικό και από αυτούς μόνο
οι 1.210 θα μπορέσουν να απορ-
ροφηθούν από άλλους δήμους μέσω τις κινητικότητας
που έχουν έλλειψη προσωπικού.

Το γεγονός προκύπτει μετά από αξιολόγηση που έγινε
με βάση δείκτες όπως η αντιστοιχία υπαλλήλων ανά
1.000 κατοίκους και το κόστος μισθοδοσίας σε σχέση με
τα έσοδα. Από την συγκεκριμένη διαδικασία εξαιρέθη-
καν 53 δήμοι οι οποίοι έχουν πληθυσμό κάτω από
6.000 κατοίκους και απασχολούν συνολικά 1.424 υπαλ-
λήλους.

Από τη μελέτη αξιολόγησης που ήρθε στο φως της
δημοσιότητας, συμπεραίνεται  ότι στους 16 δήμους της
χώρας που έχουν πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοί-
κους, διαμένουν συνολικά 2.887.179 πολίτες, ενώ στις
υπηρεσίες των αντίστοιχων δήμων (κεντρικές υπηρε-
σίες και ΝΠΔΔ) εργάζονται 26.681 υπάλληλοι. Από
αυτούς, οι 1.263 χαρακτηρίζονται ως πλεονάζον προ-
σωπικό.

Ειδικότερα, ο Δήμος Αθηναίων
με πληθυσμό 664.612 κατοί-
κους διαθέτει συνολικά 7.522
υπαλλήλους (μόνιμο και έκτακτο
προσωπικό) εκ των οποίων οι
752 αποτελούν πλεονάζον προ-
σωπικό. 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης πρέ-
πει να βγάλει σε διαθεσιμότητα
367 άτομα από τους 3.673 που
εργάζονται συνολικά ενώ στον
Δήμο Πειραιά εκτιμάται ότι σε
σύνολο 1.553 εργαζομένων

πρέπει να βγουν σε διαθεσιμότητα 155 υπάλληλοι.
Σύμφωνα με την αξιολόγηση πλεονάζων προσωπικό

έχουν οι Δήμοι: Ρόδου (100), Λάρισας (38) και Αχαρνών
(21). Από την άλλη πλευρά, ο Δήμος Περιστερίου έχει
ανάγκη ενίσχυσης καθώς χρειάζεται 104 άτομα, όπως
και ο Δήμος Χανίων που χρειάζεται 71 ενώ ο Δήμος
Πατρέων 63. 

Στην ομάδα των δήμων που έχουν πληθυσμό από
50.000 - 100.000 κατοίκους ανήκουν συνολικά 50 δήμοι,
οι οποίοι έχουν 1.200 άτομα πλεονάζον προσωπικό.

Από την ομάδα των 70 δήμων που έχουν πληθυσμό
από 25.000 – 50.000 κατοίκους πλεονάζων προσωπικό
έχουν μεταξύ άλλων οι Δήμοι: Ηρακλείου Αττικής (42),
Κεφαλονιάς (40), Δήμοι Φυλής (86), Μοσχάτου - Ταύρου
(55), Κω (49), Παπάγου - Χολαργού (43), Βάρης - Βού-
λας - Βουλιαγμένης (58), Ασπροπύργου (60).

Ξαφνικός «θάνατος» για τους 
υπαλλήλους των δήμων 
– Περίπου 3.800 άτομα «περισσεύουν»
Φυλή, Ασπρόπυργος και Αχαρνές στη λίστα

ΕΣΕΕ: 
Το ΥΠΑΝ να σεβαστεί 
τις απόψεις των 
εμπόρων για τις Κυριακές

Την ανάγκη να υπάρξει διάλογος μεταξύ του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και των εμπόρων για το θέμα της λει-
τουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, σε συγκεκρι-
μένες περιοχές της χώρας, τονίζει με ανακοίνωσή του ο
Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος της Εθνικής Συνομο-
σπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ).

Όπως τονίζει ο κ. Κορκίδης είναι φανερό ότι οι κατα-
στηματάρχες στις προτεινόμενες επτά περιοχές των
τριών Περιφερειών της χώρας που καλούνται να διατη-
ρούν ανοικτά τα καταστήματά τους όλες τις Κυριακές
του έτους δεν είναι πρόθυμοι να το πράξουν.

Ως εκ τούτου η ΕΣΕΕ προτείνει στο υπουργείο Ανά-
πτυξης πριν εκδώσει την απόφασή του στις 7 Ιουλίου
να φροντίσει να ξεκινήσει διάλογο με τις τοπικές κοινω-
νίες και να σεβαστεί τις προτάσεις των εμπορικών συλ-
λόγων.

Καταλήγοντας στην ανακοίνωσή του ο κ. Κορκίδης
τονίζει ότι «η ΕΣΕΕ παρακολουθεί προσεκτικά τις εξε-
λίξεις και είναι αντίθετη στην απελευθέρωση της κυρια-
κάτικης λειτουργίας καθώς και στα περίεργα σενάρια
της έκθεσης του ΟΟΣΑ».

Ψηφοδέλτια ΄΄βάζουν φωτιά '' στο αποτέλεσμα 
των εκλογών στον Δήμο  Μάνδρας - Ειδυλλίας 
Πιθανή η επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας 

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ ΤΙΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ 

Για τους δήμους
στους οποίους

εκλέγονται δημο-
τικά συμβούλια
από είκοσι επτά
(27) μέλη, συμ-

βούλια δημοτικών
κοινοτήτων, συμ-
βούλια τοπικών

κοινοτήτων κ.λπ.,
σε 14Χ54 εκατο-
στά του μέτρου

περίπου.
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Ενημέρωση από τη Διεύθυνση Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής

Σχετικά με άδειες αλίευσης εκτός των 
ελληνικών χωρικών υδάτων 

ΔΗΜΟΣ   ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Τμήμα Περιβάλλοντος,
Ανακύκλωσης και 
Πολιτικής Προστασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την Τετάρτη 25/6/2014 και ώρα
07:00 μ.μ. στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρ-
χείο Ελευσίνας, Χατζηδάκη &
Δήμητρος) θα παρουσιαστούν τα
αποτελέσματα των μετρήσεων ατμοσφαιρικής
ρύπανσης, τις οποίες πραγματοποίησε στην Ελευ-
σίνα από 17/12/2013 μέχρι 2/1/2014  το Ινστιτούτο
Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) , με
υπεύθυνο τον κ. Σπύρο Πανδή , καθηγητή του Τμή-
ματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Πατρών και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου
του ΙΕΧΜΗ.

Μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα
ακολουθήσει συζήτηση.

Σας προσκαλούμε στην ανωτέρω εκδήλωση,
θεωρώντας ιδιαίτερα χρήσιμη και τιμητική  τη συμ-
μετοχή σας .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

H Διεύθυνση Αλιείας της Περιφέ-
ρειας Αττικής ενημερώνει ότι η άδεια
αλίευσης εκτός των ελληνικών χωρι-
κών υδάτων χορηγείται πλέον από
τις αρμόδιες Λιμενικές αρχές μετά
από προηγούμενη απόφαση έγκρι-
σης της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων, για συγκεκριμένο
αλιευτικό σκάφος και πλοιοκτήτη, η
οποία δεν μεταβιβάζεται ούτε μετα-
φέρεται.

Αρμόδιες αρχές για την υποβολή
των αιτήσεων ορίζονται οι Περιφε-
ρειακές Υπηρεσίες Αλιείας, οι οποί-
ες μετά από έλεγχο της πληρότητας
του φακέλου, προωθούν τα αιτήμα-
τα στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, προκειμένου εκείνη
να εγκρίνει τις αποφάσεις χορήγη-
σης των αδειών αυτών.

Oι πλοιοκτήτες επαγγελματικών
αλιευτικών σκαφών που ενδιαφέρο-
νται να αποκτήσουν άδεια αλίευσης

εκτός χωρι-
κών υδάτων,
πρέπει να
υποβάλλουν
σχετική αίτη-
ση στα αρμό-
δια Τμήματα
Αλιείας των
κατά τόπους
Περιφερεια-
κών Ενοτή-
των, όπου
τηρείται ο
φάκελος του

σκάφους τους. 
Οι εν λόγω αιτήσεις θα διαβιβα-

σθούν στη Γενική Δ/νση Αλιείας του
ΥΠΑΑΤ. 

Κατά την υποβολή της αίτησης, οι
ενδιαφερόμενοι πλοιοκτήτες θα
πρέπει να προσκομίζουν εις
διπλούν τα παρακάτω έγγραφα:

1) Αίτηση,
2) Φωτοαντίγραφο Άδειας Αλι-

ευτικού Σκάφους Επαγγελματικής
Αλιείας σε ισχύ,

3) Φωτοαντίγραφο Πιστοποιη-
τικού Καταμέτρησης,

4) Φωτοαντίγραφο Εγγράφου
Εθνικότητας ή της άδειας εκτέλεσης
πλόων,

5)  Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητι-
κού αξιοπλοΐας σε ισχύ, 

6) Υπεύθυνη Δήλωση με την
οποία ο πλοιοκτήτης ή οι πλοιοκτή-
τες, για περιπτώσεις συμπλοιοκτη-
σίας, θα πρέπει να δηλώνουν ότι το
σκάφος είναι απαλλαγμένο διοικητι-
κών κυρώσεων το αιτούμενο διά-

στημα ισχύος της άδειας απόπλου,
στην οποία θα αναφέρονται οι ενδε-
χόμενες προσφυγές κατά αποφάσε-
ων λιμενικών αρχών για την υποβο-
λή διοικητικών κυρώσεων, που
εκκρεμούν.

7) Βεβαίωση νόμιμης εκπρο-
σώπησης σε περίπτωση Ναυτικής
Εταιρείας, 

8) Ταυτότητα.

Σχετικό νομοθετικό πλαίσιο:
Ο Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ

Α΄32/11.02.2014).
Η αριθ. 4023/64557/16.05.2014

(ΦΕΚ Β΄1307/22.05.2014) Απόφα-
ση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή
πληροφορία μπορείτε να απευθυν-
θείτε στα Τμήματα Αλιείας της Διεύ-
θυνσης Αλιείας της Περιφέρειας
Αττικής: 

Oμαλή η χθεσινή 
επιστροφή των 
εκδρομέων του τριημέρου

Σε επιφυλακή ήταν εχθές  η τροχαία σε όλο το
οδικό δίκτυο της χώρας, για την ομαλή επι-
στροφή των εκδρομέων του τριημέρου του
Αγίου Πνεύματος.

Πιο συγκεκριμένα η τροχαία είχε  πάρει τα
ακόλουθα μέτρα:

Αυξημένη τροχονομική αστυνόμευση του οδι-
κού δικτύου σε τομείς ανά 20-30 χιλιόμετρα, με
βάση τις ιδιαίτερες κυκλοφοριακές συνθήκες
κάθε περιοχής.

Ενισχυμένη αστυνομική παρουσία και αστυ-
νόμευση των σημείων του οδικού δικτύου,
όπου σημειώνονται συχνά τροχαία ατυχήματα.

Ρύθμιση της κυκλοφορίας με πεζούς τροχονό-
μους, σε βασικές διασταυρώσεις, για την απο-
φυγή κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους των
μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται
μεγάλη κίνηση οχημάτων.

Αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου
παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών
(αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.)

Παρουσία τροχονόμων στους σταθμούς διο-
δίων της χώρας για τη διευκόλυνση της κυκλο-
φορίας, την ενημέρωση και την παροχή συμ-
βουλών στους οδηγούς και τους συνεπιβάτες.

Ενημέρωση των πολιτών σε περιπτώσεις
κυκλοφοριακών ή άλλων προβλημάτων.

Συνεργεία της Τροχαίας διενήργησαν ειδικούς
και γενικούς ελέγχους (ιδιαίτερα για τη βεβαίω-
ση επικίνδυνων παραβάσεων, όπως υπερβο-
λική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκο-
όλ, αντικανονικό προσπέρασμα, κ.λπ. καθώς
και παραβάσεων που ευθύνονται για την πρό-
κληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, όπως
η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγη-
ση).

Π.Ε Δυτικής Αττικής
& Δυτικού Τομέα Αθηνών
τηλ.: 210-5561 707

ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ 
Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, 
Μεγάρων, Ασπροπύργου, 
Φυλής,  Αγ. Βαρβάρας, 
Αγίων Αναργύρων & 
Καματερού, Αιγάλεω, 
Ίλιον, Περιστερίου, 
Πετρούπολης, Χαϊδαρίου 
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Συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας 
επιδιώκει ο Χρ. Παππούς

Για τη ενίσχυση των αστυνομικών Τμημάτων 
Άνω Λιοσίων και Ζεφυρίου, με προσωπικό και μέσα. 

Με στόχο την καταπολέμηση της παραβατικότητας και το αίσθημα
ασφαλείας των δημοτών, ο νέος δήμαρχος Φυλής  Χρήστος Παπ-
πούς, εξέδωσε ανακοίνωση όπου αναφέρει ‘’Η νέα διοίκηση του
Δήμου Φυλής έχει δεσμευθεί ότι θα αγωνισθεί για την λειτουργία και
την ενίσχυση των αστυνομικών Τμημάτων Άνω Λιοσίων και Ζεφυρί-
ου, με προσωπικό και μέσα. 

Μπροστά στη μεγάλη αυτή προτεραιότητα, ο Δήμος Φυλής παραι-
τείται, από 1ης Σεπτεμβρίου, από την είσπραξη του ενοικίου για το
ιδιόκτητο δημοτικό κτίριο του Αστυνομικού Τμήματος Ζεφυρίου.

Εφεξής το παραχωρεί δωρεάν στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη και δεσμεύεται ότι θα προχωρήσει στα έργα που απαιτούνται
για να γίνει πιο λειτουργικό και ασφαλές.

Επίσης, όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση,  θα παραχωρήσει, δωρεάν, στα Αστυνομικά Τμήματα της περιοχής, τα τρία οχήματα τύπου τζιπ που
διαθέτει ο Δήμος Φυλής.Στόχος η διασφάλιση της λειτουργίας τους και η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουν στους πολίτες – δημότες.

Τέλος, από σήμερα Τρίτη, 10 Ιουνίου, θα επιδιωχθεί συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με αίτημα την άμεση ενί-
σχυση της αστυνομικής παρουσίας στην περιοχή μας, η οποία χαρακτηρίζεται από  κοινωνικές ιδιαιτερότητες και αυξημένη παραβατικότητα’’. 

Στη σημερινή συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαρέων 

Η Αναμόρφωση 
προϋπολογισμού 
του Δήμου έτους 2014

Συνεδριάζει σήμερα 10/6/2014 κι ώρα 20:30 το
Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων, έχοντας στην
ημερήσια διάταξη τα εξής θέματα : 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονο-
μικού έτους 2014

Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 87/2014 απόφα-
σης Δημ.Συμβουλίου περί απευθείας ανάθεσης
προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του δημοτι-
κού Ν.Π. ΗΡΟΔΩΡΟΣ και της ΔΗΚΕΔΗΜΕ

Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και
Β/μιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών
δαπανών

Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Σφράγι-
σης καταστημάτων της πόλης μας

Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Προελέγ-
χου καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Αντικατάσταση γραμματέα της Επιτροπής Επι-
λύσεως διά συμβιβασμού φορολογικών διαφορών

Πλήθος κόσμου στα Θυρανοίξια του Ιερού 
Ναού Αγίων Πέτρου και Παύλου στις Αχαρνές

Με κάθε επισημότητα τελέστηκαν τη Δευτέρα 2
Ιουνίου  τα Θυρανοίξια στον Ιερό Ναό Αγίων
Πέτρων και Παύλου χοροστατούντος του

Μητροπολίτη Ιλίου,Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.Αθη-
ναγόρα. 

Πλήθος κόσμου,  έδωσε το παρόν στην τελετή απο-
δεικνύοντας  την ανάγκη της περιοχής για τον νέο ναό,
ο οποίος κατασκευάστηκε , χάρη στη βοήθεια δύο
σημαντικών ανθρώπων που πρόσφεραν τη βοήθειά
τους . 

Πιο συγκεκριμένα,  ο προϊστάμενος του ναού Πρωτο-
πρεσβύτερος Ευάγγελος Λάζος και Αρχιερατικός Επί-
τροπος Β Περιφέρειας Αχαρνών,μίλησε και βράβευσε
τους δύο μεγάλους ευεργέτες, τους κυρίους Αθανάσιο
Μαρτίνο και Πάκη Γιαννόπουλο, οι οποίοι στήριξαν την
προσπάθεια αποπεράτωσης του νεού, ο οποίος ολο-
κληρώθηκε μέσα σε δυόμιση χρόνια, 

ΣΔΟΕ: Κατάσχεση 19,9 εκατ.
τεμαχίων λαθραίων τσιγάρων
Άνω των 3,5 εκατ. οι 
διαφυγόντες δασμοί

Στην κατάσχεση 19,96 εκατ. τεμαχίων
λαθραίων τσιγάρων προχώρησε το τμήμα
δίωξης ναρκωτικών του ΣΔΟΕ Αττικής σε

συνεργασία με το Ε’ Τελωνείο Πειραιά. Σύμφωνα
με την ανακοίνωση των αρχών, τα λαθραία τσιγά-
ρα εντοπίστηκαν σε δύο εμπορευματοκιβώτια
που προέρχονταν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμι-
ράτα και είχαν τη σήμανση «είδη γραφείου».

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθη-
κε ότι τα δύο εμπορευματοκιβώτια περιείχαν
συνολικά 1.996 χαρτοκιβώτια ήτοι 19.960.000
τεμάχια τσιγάρων μάρκας «777» ενώ το τρίτο
περιείχε είδη γραφείου με προφανή σκοπό  την
παραπλάνηση των Αρχών. Το σύνολο των διαφυγόντων δασμών ανέρχεται στο ποσό των 3.544.278,32 ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό του παραλήπτη τα στοιχεία του οποίου επί των φορτωτικών εγγρά-
φων είναι πλαστά.
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ΗΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ στα
πλαίσια του μήνα

Λαογραφίας που φέτος
έχει σαν θέμα "Λογοτεχνία
και Λαϊκή Παράδοση",θα
παρουσιάσει το έργο του
Μάρκου- Αντώνιου
Φ ώ σ κ ο λ ο υ
"ΦΟΡΤΟΥΝΑΤΟΣ",π ου
γράφτηκε τον 17ο αιώνα
στον Ενετοκρατούμενο

Χάνδακα (Ηράκλειο) .Είναι μια από τις τρείς σωζόμενες
κωμωδίες του Κρητικού Θεάτρου ("Φορτουνάτος"-
"Κατσούρμπος"-"Στάθης") 

Παίζουν με σειρά εμφάνισης 
Τύχη:Αγριμμάκη Γεωργία
Γιαννούτσος:Αποκορωνιωτάκης Ανδρέας
Φορτουνάτος:Τσιούνης Χρίστος
Λούρας:Ρούσσος Άγγελος
Μποζίκης:Μπαρμπούνης Φάνης
Δάσκαλος:Δασκαλάκης Δημήτρης
Τζαβάρλας:Δάλμας Βαγγέλης-Μύρωνας
Μπερναμπούτσος:Τριανταφυλλάκης Βασίλης
Θόδωρος:Παππάς Γιάννης
Αυγουστίνα:Τακάκη Σοφία
Κυρά-Πετρού:Παππά Ελένη
Κυρά-Μηλιά:Μαραγκάκη Μαρία
Πετρονέλα:Μπούζα Μαρία
Φράρος:Αγριμμάκης Βασίλης
-----------------------------------------------------
Διασκευή : Ανδρέας Αριστοτέλους&Γιάννης Κλειδέρης.
Διδασκαλία & Σκηνοθεσία :Θοδωρής Ευστρατιάδης
Ενδυματολογική Επιμέλεια :Μάριος Βουτσινάς
Κατασκευή Κοστουμιών : Μαραγκάκη Μαρία
Σκηνικά  : Ένωση Κρητών Ελευσίνας
Φροντιστήριο : Μύρωνας Μαραγκάκης

Η παράσταση θα δοθεί  στις  14 Ιουνίου στις
8.30μμ.,στον αύλειο χώρο των Παλαιών Αποθηκών

Ελαιουργικής με ελεύθερη είσοδο

Η παράσταση θα δοθεί το Σάββατο 14 Ιουνίου στις
8.30μμ.,στον αύλειο χώρο των Παλαιών Αποθηκών Ελαι-
ουργικής(Ιερά Οδός &Αφων Μουρίκη)

Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Περιμένουμε όλους τους συμπολίτες,τους φίλους και τα

μέλη μας,να χειροκροτήσουν την προσπάθεια των παιδιών
της Θεατρικής μας Ομάδας,που θα σας χαρίσουν άφθονο
γέλιο.

Στα πλαίσια του μήνα Λαογραφίας 
στο δήμο Ελευσίνας 

Η ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΚΩΜΩΔΙΑ 

ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
"ΦΟΡΤΟΥΝΑΤΟΣ"

Οργανωμένες ξεναγήσεις 
στο Κέντρο Επισκεπτών και το
εργοτάξιο του Κέντρου  Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

Το «Ταξίδι προς το
Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρ-

χος» συνεχίζεται στους
Δήμους της Αττικής, μέσα
από την ανοιχτή συμμετοχή
του κοινού σε δωρεάν εκδη-
λώσεις πολιτιστικού και
εκπαιδευτικού χαρακτήρα
που πραγματοποιούνται στο
πλαίσιο του ομώνυμου προ-
γράμματος. 
Κεντρικός στόχος του προ-
γράμματος - όπως είχαμε
αναφέρει ακισ ε παλιότερο
φύλλο της εφημερίδα μας, είναι η γνωριμία των πολι-
τών με το ΚΠΙΣΝ και τη φιλοσοφία του, καθώς και η
διαμόρφωση μιας φρέσκιας κουλτούρας μέσω της
οποίας οι πολίτες της χώρας θα μπορέσουν να συν-
διαλεγούν ανοιχτά με το έργο που πρόκειται να αλλά-
ξει τον πολιτιστικό χάρτη της Αττικής και της Ελλάδας. 

Οι σταθμοί των τελευταίων ημερών είναι οι Δήμοι
Σαρωνικού, Σπάτων-Αρτέμιδoς, Μάνδρας-Ειδυλλίας,
Κορωπίου και Νίκαιας-Ρέντη, όπου έως τις 15 Ιουνίου
θα πραγματοποιηθούν ανοιχτές εκδηλώσεις, οι οποίες
θα δώσουν στους πολίτες μια πρώτη γεύση των υπη-
ρεσιών που θα προσφέρει σε δύο χρόνια περίπου το
ΚΠΙΣΝ: ανοιχτή πρόσβαση στην Παιδεία και τις Τέχνες,
καθώς και ανάδειξη του αστικού πρασίνου.

Η συμμετοχή των Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Κορω-
πίου, Νίκαιας-Ρέντη και Σαρωνικού,  στο πρόγραμμα
«Ταξίδι προς το ΚΠΙΣΝ» περιλαμβάνει επίσης την 

άμεση γνωριμία των πολιτών με το έργο, μέσα από την
πραγματοποίηση τεσσάρων οργανωμένων ξεναγήσε-
ων στο Κέντρο Επισκεπτών και το εργοτάξιο του
ΚΠΙΣΝ: η ξενάγηση για τους Δημότες Μάνδρας πραγ-
ματοποιήθηκε  στις 31 Μαΐου, για τους Δημότες Κορω-
πίου την 1η Ιουνίου, για τους Δημότες Νίκαιας θα γίνει
στις 14 Ιουνίου, ενώ για τους Δημότες Σαρωνικού έχει
προγραμματιστεί για τις 15 Ιουνίου.
Εκεί, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί
στον χώρο που σε λίγο καιρό θα «πλημμυρίσει» από
μουσική , βιβλία και πράσινο, βλέποντας από κοντά τα
σχέδια του μεγάλου έργου και την πρόοδο των εργα-
σιών. 

Η Αισχύλειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελευσίνας εξακο-
λουθεί και το 2014, μαζί με άλλες 139 βιβλιοθήκες ανά
την Ελλάδα, να συμμετέχει ενεργά στην Καλοκαιρινή
Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας του
Future Library, με αποκλειστικό χορηγό το Ίδρυμα Σταύ-
ρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Η Εκστρατεία διαρκεί από τις 15
Ιουνίου έως και τις 15 Σεπτεμβρίου. Το φετινό πρό-
γραμμα έχει τίτλο «Ό, τι  κι αν σκέφτεσαι, σκέψου το
αντίθετο! Οι αντίθετοι κόσμοι συναντιούνται στις βιβλιο-
θήκες».

Το πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης της Ελευσίνας ξεκινά
την Δευτέρα 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται την Πέμπτη
4 Σεπτεμβρίου. Οι εγγραφές ξεκινούν την Τρίτη 10/6
στον χώρο της Βιβλιοθήκης. 

Πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα των δράσεων 

υπάρχουν διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο(
"http://www.elefsina.gr/programma_

summer_fl_2014_1.pdf" http://www.elefsina.gr/pro-
gramma_summer_fl_2014_1.pdf.) αλλά και στο προφίλ
της Βιβλιοθήκης στο Facebook (ονομασία προφίλ:
Αισχύλειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελευσίνας). Ακόμη,
πληροφορίες μπορεί να βρει κανείς στην Βιβλιοθήκη,
στο Δημαρχείο και στα ΚΕΠ Ελευσίνας - Μαγούλας.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετική με το
θέμα μπορεί κανείς να απευθυνθεί στην Βιβλιοθήκη
(Παγκάλου και Κίμωνος 11, Ελευσίνα)  κατά το ωράριο
λειτουργίας (Δευτέρα-Παρασκευή 8:00 με 20:00) και
στα τηλέφωνα 210-5565601/-02.

ΑΙΣΧΥΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΑΙΣΧΥΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας του 
Future Library από τις 16 Ιουνίου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου.
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ΗΈνωση  Συλλόγων  Γονέων Μαθητών  Ελευσί-
νας, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής η Α’ ΕΛΜΕ

Δυτικής Αττικής ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμων
Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας, το
Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλή-
λων Δυτικής Αττικής, το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και
η  Λαϊκή Επιτροπή Ελευσίνας καλούν σωματεία, γονείς,
εκπ/κούς, στην  κινητοποίηση – πικετοφορία   την
Τρίτη 10/6/14 στις 7:30 μ.μ. από  τα 1ο και  3ο Δημοτι-
κά Σχολεία Μαγούλας.  

Η κινητοποίηση  διοργανώνεται με αφορμή τις  συγ-
χωνεύσεις – καταργήσεις των σχολικών μονάδων που
ανακοινώθηκαν και αφορούν τέσσερα σχολεία της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιοχής μας (5ο –
11ο Δημοτικά Σχολεία Ελευσίνας, 1ο – 3ο Δημοτικά
Σχολεία  Μαγούλας.). 

Ο Σύλλογος Εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Αττι-
κής σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει: ‘’Η εφαρμογή του
νέου τρόπου προαγωγής και της Τράπεζας Θεμάτων
στις φετινές προαγωγικές εξετάσεις της  Α’ Λυκείου, είναι
η άλλη όψη της ίδιας πολιτικής που θα οδηγήσει χιλιά-
δες μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη
κατάρτιση, έξω απ΄ τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με
αποτέλεσμα νέες συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολικών
μονάδων.

Με την εφαρμογή αυτών των πολιτικών και τις  συγ-
χωνεύσεις - καταργήσεις:

Θα υποβαθμιστεί παραπέρα η εκπαιδευτική διαδικα-
σία, με αρνητικές συνέπειες στη μόρφωση των παιδιών
των λαϊκών οικογενειών.

Θα χαθούν πολλές οργανικές θέσεις, ανοίγοντας το
δρόμο σε δεξαμενή διαθεσιμοτήτων - απολύσεων. 

Με την ελαχιστοποίηση των διορισμών  εκπαιδευτικών
όλων των ειδικοτήτων, θα προκύπτουν  χιλιάδες κενά
κάθε χρόνο που θα προκαλούν νέες συγχωνεύσεις -
καταργήσεις. 

Αυτό είναι το νέο σχολείο της ημιμάθειας και των επι-
χειρήσεων που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση μαζί με την
Ευρωπαϊκή Ένωση το ΔΝΤ και τον ΟΟΣΑ ! 

Φτάνει πια! Η μόρφωση είναι δικαίωμα.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΑΡΔΕΛΕΣ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ,

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΕΣ ΚΑΛΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ !!!
Καλούμε τις λαϊκές οικογένειες να συμπαραταχθούμε

μαζί για να διεκδικήσουμε:
Δημόσιο Δωρεάν Ενιαίο 12-χρονο σχολείο που να

χωράει όλα τα παιδιά.
Καμία σύμπτυξη - συγχώνευση σχολείων και τμημά-

των.
Μαζικοί διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών για την

κάλυψη όλων των κενών.
Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους

και προϋποθέσεις.
15 παιδιά ανά νηπιαγωγό και δάσκαλο Α και Β τάξης.

20 μαθητές ανά δάσκαλο και καθηγητή στις υπόλοιπες
τάξεις. Δωρεάν μεταφορά για όλα τα παιδιά.

Πλήρης και επαρκής κρατική χρηματοδότηση για απο-
κλειστικά δημόσια, δωρεάν Παιδεία

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Δ.
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ – Α’ ΕΛΜΕ ΔΥΤ.
ΑΤΤΙΚΗΣ’’

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΠΙΚΕΤΟΦΟΡΙΑ  ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ 
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Σήμερα στις 7:30 μ.μ. από τα 1ο και  3ο 
Δημοτικά Σχολεία Μαγούλας  

Λήγει σήμερα η προθεσμία 
για 522 θέσεις σε Κέντρα Υγείας

Μέχρι σήμερα θα γίνεται η  υποβολή των αιτήσε-
ων και δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμε-
νους ιατρούς για τις 522 θέσεις σε Κέντρα Υγεί-

ας - Περιφερειακά Ιατρεία άγονων και νησιωτικών περιο-
χών.

Λόγω δυσχέρειας στη συγκέντρωση των απαιτούμε-
νων δικαιολογητικών, εξαιτίας της πρόσφατης εκλογικής
περιόδου, το υπουργείο Υγείας ανανέωσε την προθε-
σμία για τις αιτήσεις, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν
στη διεύθυνση: Υπουργείο Υγείας - Γενική Διεύθυνση
Υπηρεσιών Υγείας - Δ/νση Προσωπικού ΝΠ - Τμήμα Γ',
Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 10187.

Στη σημερινή συνεδρίαση 
της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Ελευσίνας 

Η Έγκριση δαπανών για συντήρηση 
και επισκευή πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Ελευσίνας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.
3852/10, συνεδριάζει σήμερα  Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ.
στο  Δημοτικό Κατάστημα Ελευσίνας, η αρμόδια Οικονο-
μική Επιτροπή του Δήμου Ελευσίνας προκειμένου  να
λάβει αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας
διάταξης:

Εξέταση ένστασης του Κω/νου Δ. Σύριου κατά της υπ’
αριθμ. πρωτ. 12678/28-5-2014 διακήρυξης με θέμα:
«Κατασκευή νησίδων στην οδό Θριασίου από την
Ηρώων Πολυτεχνείου έως την οδό Πανόρμου στην ΔΕ
Μαγούλας».

Ορισμός υπολόγου για εξόφληση λογαριασμού προς
ΔΕΔΔΗΕ για επέκταση δημοτικού φωτισμού. 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
76.000,00 για πληρωμή λογαριασμού για την διαμόρφω-
ση κοινοχρήστων χώρων στο πάρκο της Μαγούλας.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
8.279,13 € για αμοιβή δικηγόρου Χαροκόπου Αγγελικής.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
657,28 € για αμοιβή δικηγόρου Γεωργίου Παρασκευής.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
492,00 € για την συντήρηση και επισκευή γηπέδων ΔΕ
Μαγούλας.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
7.875,69 € για συντήρηση και επισκευή πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Ελευσίνας.

Ανατροπή δέσμευσης εγκεκριμένης πίστωσης λόγω μη
προσέλευσης αναδόχων.

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώ-
πηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθη-
νών κατά την συζήτηση της υπ’ αριθμ.
ΑΒΕΜ:ΠΡΦ732/25-6-13 προσφυγής της εταιρείας
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώ-
πηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθη-
νών κατά την συζήτηση της υπ’ αριθμ.
ΑΒΕΜ:ΠΡΦ794/5-7-13 προσφυγής της εταιρείας
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.

Αποδοχή δωρεάς από την επιχείρηση με την επωνυ-
μία «ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» προς το Δήμο μας.

Άγιοι Ανάργυροι- Καματερό : 
Καλοκαίρι ...στην Πόλη μου 2014

O Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδείας του
Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, διοργανώνει για τους
καλοκαιρινούς μήνες, πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης
με πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες για τα παιδιά,
που φέρει τον τίτλο: «Καλοκαίρι στην Πόλη μου 2014»

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο περιόδους:
Α΄ Περίοδος: 16/6/2014 έως 27/6/2014, Δευτέρα έως Παρα-

σκευή από 7:30 μέχρι 16:00
Β΄ Περίοδος: 30/6/2014 έως 11/7/2014, Δευτέρα έως Παρα-

σκευή από 7:30 μέχρι 16:00
Οι εγγραφές για την α΄φάση ισχύουν έως τις 10 Ιουνίου & για

τη β΄φάση 16-24 Ιουνίου στα:
- Γραφεία του Οργανισμού (Δημοκρατίας & Ι.Μέρλα). Ώρες

9:00-13:00 τηλ. 210 2639058, 213 2039982

- Γραμματεία Δημοτικής Κοινότητας Καματερού (Λ. Φυλής 52,
πρώην Δημαρχείο). 

Ώρες 14:30-20:00, τηλ. 210 2382510
- Γραμματεία Πολιτιστικού Κέντρου «Σπύρος Αποστόλου»

(Ηρώων Πολυτεχνείου 39). Ώρες 14:30-20:00, τηλ. 210
2635689 

Το κόστος για κάθε περίοδο είναι 45€ για κάθε παιδί και 70€
για τα δύο παιδιά 

(αδέλφια). Δωρεάν θα είναι το τρίτο, τέταρτο κλπ παιδί της
κάθε οικογένειας, εάν συμμετέχουν στο camp.

Οικονομική προσφορά: συμμετοχή και για τις δύο περιόδους
70€ για κάθε παιδί και 120€ για δύο παιδιά (αδέλφια) και θα
είναι σε ισχύ μέχρι την έναρξη της 1ης Περιόδου.

Η πρωινή προσέλευση των παιδιών (07:30-8:45), καθώς και
η αποχώρηση (13:00-16:00 ) θα είναι ελεύθερη και θα πραγ-
ματοποιείται σε δυο σταθμούς:

1) 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων (Γ. Παπανδρέου
98),2) 7ο Δημοτικό Καματερού (Τέρμα Αθ. Διάκου)



Σήμερα , Παρασκευή 6 Ιουνίου
2014, απέστειλα στον Πρόεδρο
της Βουλής επιστολή ανεξαρτη-

τοποίησής μου από την Κοινοβουλευτι-
κή Ομάδα της Δημοκρατικής Αριστεράς.
Ακολούθως δηλώνω και την αποχώρη-
σή μου από τη Δημοκρατική Αριστερά. 

Οι θέσεις και οι απόψεις μου είναι κατατεθειμένες δημόσια
ήδη από το 2011 όταν και ξεκίνησε η συνεργασία μου με την
Δημοκρατική Αριστερά με στόχο τη δημιουργία ενός φορέα
της Κεντροαριστεράς σταθερά προσανατολισμένου στην
ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. 

Πίστευα ότι θα μπορούσε η ΔΗΜΑΡ να αναλάβει πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στην ενότητα και την συνεργασία των κατα-
κερματισμένων δυνάμεων του χώρου ώστε να κατατεθεί
κυβερνητική πρόταση με αναπτυξιακή και μεταρρυθμιστική
βάση και με κοινά αποδεκτό υποψήφιο πρωθυπουργό
ικανό να διεκδικήσει την νίκη στις ερχόμενες εκλογές. 

Είναι προφανές ότι οι στόχοι αυτοί έπαψαν να τίθενται
από την πλειοψηφία της Δημοκρατικής Αριστεράς ιδίως
μετά την εκλογική καθίζηση στις πρόσφατες εκλογές για το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η απροθυμία της Δημοκρατικής
Αριστεράς να συνεργαστεί με τις υπόλοιπες υπαρκτές
δυνάμεις της Κεντροαριστεράς, η προφανής έλλειψη ενδια-
φέροντος για τη γνώμη και τις θέσεις Βουλευτών που δεν
συνάδουν με την κυρίαρχη άποψη καθώς και η διάθεση της
πλειοψηφίας του κόμματος να αποκλείσει εκ προοιμίου την
δυνατότητα διατύπωσης εναλλακτικής κυβερνητικής πρότα-
σης από την ενωμένη Κεντροαριστερά καθιστούν αδύνατη
τη συμμετοχή μου στο κόμμα. 

Εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι δυνατή η ανασυγκρότη-
ση της Δημοκρατικής Παράταξης. 

Δηλώνω την στράτευσή μου σε αυτή την προσπάθεια που
μπορεί να ανταποκριθεί στα αγωνιώδη αιτήματα του ελληνι-
κού λαού, που εξακολουθεί να πιστεύει ότι δίκαιες λύσεις για
την έξοδο από την κρίση είναι ρεαλιστικές μόνο με την στρο-
φή στην ανάπτυξη, η οποία θα θεμελιωθεί πάνω στις αρχές
της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης διαθέτο-
ντας ειλικρινές κοινωνικό πρόσωπο. 

Συνεπώς είναι ξεκάθαρο ότι η συμμετοχή μου σε ένα
κυβερνητικό σχήμα σαν το σημερινό δεν έχει απολύτως
κανένα νόημα σε ότι με αφορά. Η απάντηση στην κρίση
μπορεί να προκύψει μέσα από την ανασυγκρότηση της
Δημοκρατικής Παράταξης. 
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Εως 30 Ιουλίου 
Oι προτάσεις των δήμων για 
χρηματοδοτούμενες καινοτόμες 
κοινωνικές πολιτικές

Προτάσεις για καινοτόμες κοινωνικές πολιτικές
μπορούν να υποβάλουν μέχρι στις 30 Ιουλίου
δήμοι, περιφέρειες, δημόσιοι φορείς, Μη

Κυβερνητικές Οργανώσεις, φορείς παροχής υπηρε-
σιών για να ενταχθούν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία
(EaSI) 2014 -2020.

Οι προτεινόμενες δράσεις μπορούν να αφορούν τη
φροντίδα των παιδιών, τη μακροχρόνια φροντίδα, τις
υπηρεσίες δημόσιας απασχόλησης, την κατάρτιση, τη
δια βίου μάθηση, την υγειονομική φροντίδα, την κοι-
νωνική βοήθεια, τη στεγαστική υποστήριξη και κοινω-
νική στέγαση και τις υπηρεσίες για την αντιμετώπιση
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ωστόσο οι  προτάσεις που μπορούν να ενταχθούν
στο συγκεκριμένο πρόγραμμα πρέπει να  πληρούν τις
εξής προϋποθέσεις:

Να είναι προσαρμοσμένες με τις προωθούμενες
μεταρρυθμίσεις των συστημάτων πρόνοιας των κρα-
τών μελών.

Να εισάγουν νέες πρακτικές, πολιτικές  και να προ-
βλέπουν  στη μείωση του διοικητικού κόστους παρο-
χής κοινωνικών υπηρεσιών. Να υπερβαίνουν δηλαδή
τις θεσμοποιημένες υπηρεσίες και να προσφέρουν
απευθείας υπηρεσίες στον πολίτη.

Να ενισχύουν τις συνεργασίες  και τις διευρυμένες
συμπράξεις μεταξύ δημοσίων αρχών (σε κεντρικό,
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο) και κοινωνικών
εταίρων, παρόχων κοινωνικών υπηρεσιών, πανεπι-
στημίων και ΜΚΟ.

Το πρόγραμμα το διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και θα διατεθούν 10-14 εκατομμύρια ευρώ
ετησίως για δραστηριότητες κοινωνικής καινοτομίας.

Το EaSI συναπαρτίζεται από τρία προγράμματα της
ΕΕ, τα οποία λειτούργησαν αυτοτελώς μεταξύ 2007
και 2013:

τo Progress (πρόγραμμα για την απασχόληση και
την κοινωνική αλληλεγγύη), το οποίο στήριξε την
εκπόνηση και τον συντονισμό των ενωσιακών πολιτι-
κών για την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, την
κοινωνική προστασία, τις συνθήκες εργασίας, την
καταπολέμηση των διακρίσεων και την ισότητα των
φύλων (61% του συνολικού προϋπολογισμού).

το EURES (ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης),
ένα δίκτυο συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης
των κρατών μελών, το οποίο ενθαρρύνει την κινητικό-
τητα των εργαζομένων (18% του συνολικού προϋπο-
λογισμού).

τις Μικροχρηματοδοτήσεις  Progress, που στοχεύ-
ουν στην αύξηση της διαθεσιμότητας μικροπιστώσεων
σε μεμονωμένα άτομα για την ίδρυση ή την επέκταση
μικρής επιχείρησης (21% του συνολικού προϋπολογι-
σμού).

Το EaSI δεν αποτελεί μεμονωμένη ενέργεια. Μαζί με
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης (ΕΤΠ), συγκροτεί
ένα συνεκτικό σύνολο ενωσιακών προγραμμάτων για
την περίοδο 2014-2020, με σκοπό την προώθηση της
απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας και της
κοινωνικής ένταξης.

Προϋπολογισμός του προγράμματος

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος

ανέρχεται σε
€919,469,000. Ο
προϋπολογισμός
της παρούσας
π ρ ό σ κ λ η σ η ς
ανέρχεται συνολι-
κά στα 9.2 εκατ.
ευρώ και οι επι-

δοτήσεις κυμαίνονται μεταξύ 750.000€ (ελάχιστη) και
2.000.000€ (μέγιστη). Το ποσοστό της κοινοτικής χρη-
ματοδότησης δεν θα υπερβαίνει το 80% των συνολι-
κών επιλέξιμων δαπανών. Οι δραστηριότητες πρέπει
να ξεκινήσουν μετά την υπογραφή της σύμβασης με
την Επιτροπή, μέσα σε διάστημα έξι μηνών από την
ημερομηνία υποβολής της πρότασης, και να έχουν
μέγιστη διάρκεια 36 μηνών και ελάχιστη διάρκεια 24
μηνών.

Η κοινοτική συνδρομή ανά άξονα του 
προγράμματος είναι η εξής:

Άξονας Progress: ποσά που δεν υπερβαίνουν το
80% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης. Οποιαδήπο-
τε χρηματοδοτική ενίσχυση υπερβαίνει τούτο το όριο
μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες
έκτακτες περιστάσεις.

Άξονας EURES: Ποσά που κατά κανόνα δεν υπερ-
βαίνουν το 95% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης.
Οποιαδήποτε χρηματοδοτική ενίσχυση υπερβαίνει
τούτο το όριο μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε δεόντως
αιτιολογημένες έκτακτες περιστάσεις.

Άξονας μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχει-
ρηματικότητας:

Εκτός από την περίπτωση των κοινών δράσεων, οι
χρηματοδοτικές πιστώσεις που διατίθενται για τον
Άξονα αυτό καλύπτουν το πλήρες κόστος των δράσε-
ων που υλοποιούνται μέσω των χρηματοδοτικών
μέσων, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων
πληρωμής προς τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτι-
κούς οργανισμούς, όπως οι ζημιές από εγγυήσεις, τα
τέλη των οντοτήτων για τη διαχείριση της συνεισφοράς
της Ένωσης και κάθε άλλη επιλέξιμη δαπάνη.

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων
καλύπτει κυρίως τις υπηρεσίες μίας στάσης, εξατομι-
κευμένες υπηρεσίες και καινοτόμες εταιρικές σχέσεις.

Επιλέξιμοι φορείς

Η πρόσκληση είναι ανοικτή σε ενδιαφερόμενους
φορείς από όλες τις συμμετέχουσες χώρες στο πρό-
γραμμα, συμπεριλαμβανομένων και των χωρών
ΕΖΕΣ, τις υποψήφιες χώρες και τις υποψήφιες προς
ένταξη χώρες.

Οι αιτούντες μπορεί να είναι δημόσιοι φορείς, περι-
φερειακές και τοπικές αρχές, ΜΚΟ, φορείς παροχής
υπηρεσιών, κλπ. Επισημαίνεται η ανάγκη δημιουρ-
γίας διευρυμένων συμπράξεων και εταιρικών σχέσε-
ων μεταξύ δημόσιων αρχών (σε κεντρικό, τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο) και κοινωνικών εταίρων,
παρόχων κοινωνικών υπηρεσιών, πανεπιστημίων και
ΜΚΟ, καθώς θεωρούνται κρίσιμα εργαλεία για την
επιτυχή υλοποίηση καινοτόμων δράσεων.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 30η
Ιουλίου 2014, ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο μέσω της
εφαρμογής SWIM και να αποσταλούν ταχυδρομικώς
στην εξής διεύθυνση:

European Commission DG EMPL D/1
Call for proposals VP/2014/008B-1049 Bruxelles

Belgium
ή δια χειρός στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διεύ-

θυνση:European Commission
DG EMPL D/14/008Central Courier Service
Avenue du Bourget, 1B-1140 Evere Belgium

Δήλωση ανεξαρτητοποίησης 
από τον Βουλευτή Αττικής, 
Βασίλη Οικονόμου

Europeana 1914-1918 Europeana 1914-1918 
Ψηφιοποίηση εικόνων, επιστολών, Ψηφιοποίηση εικόνων, επιστολών, 
αναμνήσεων για την 100 ή επέτειο αναμνήσεων για την 100 ή επέτειο 

του του A’ A’ Παγκοσμίου ΠολέμουΠαγκοσμίου Πολέμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Η ψηφιακή βιβλιοθήκη, μουσείο και αρχείο

της Ευρώπης Europeana, η Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη της Βέροιας, η Εθνική Βιβλιοθήκη
Ελλάδος και η Future Library σας προσκα-
λούν στη Συνέντευξη Τύπου 
που θα πραγματοποιηθεί στην Εθνική

Βιβλιοθήκη Ελλάδος με θέμα την ενημέρωση
για το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα Europeana
1914-1918 και τις διημερίδες ψηφιοποίησης
αντικειμένων και ιστοριών του Α’ Παγκοσμί-
ου Πολέμου. 
Τρίτη 10 Ιουνίου 2014, 11:30 π.μ. 
Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος, Πανεπιστημίου

32, Αθήνα



Τρίτη 10 Ιουνίου 2014 ΘΡΙΑΣΙΟ - 9

Διευκολύνσεις στην πληρωμή χρημάτων 
προς τους δήμους για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων  
σε εκτός σχεδίου περιοχές 
Προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος 
που έχει τεθεί ήδη σε δημόσια διαβούλευση.

Ευνοϊκές ρυθμίσεις  για την πλη-
ρωμή των χρημάτων που πρέπει
να καταβάλουν στους δήμους

εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων
που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιο-
χές προβλέπει το νομοσχέδιο του
υπουργείου Περιβάλλοντος που έχει
τεθεί ήδη σε δημόσια διαβούλευση.

Οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων ευνοού-
νται σε σχέση με το προηγούμενο καθε-
στώς καθώς θα δώσουν μικρότερα κομ-
μάτια από την περιουσία τους προκειμέ-
νου να δημιουργηθούν κοινόχρηστοι
χώροι και υποδομές, ενώ ταυτόχρονα
διευκολύνονται στην αποπληρωμή της
εισφοράς σε χρήμα καθώς έχουν τη
δυνατότητα της καταβολής των ποσών
σε διάστημα έως και... 108 δόσεις, δηλα-
δή σε 9 χρόνια. 

Σύμφωνα με άρθρο του Έθνους,  εκτι-
μήσεις αναφέρουν ότι οι νέες ευνοϊκές
ρυθμίσεις αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες
ιδιοκτήτες οικοπέδων μια και περισσότε-
ρα από 400.000 στρέμματα γης περιμέ-
νουν εδώ και δεκαετίες να ενταχθούν στα
σχέδια πόλης σε όλη την Ελλάδα, με τα
μισά από αυτά να βρίσκονται στον Νομό
Αττικής.

Μάλιστα, με βάση το νέο Γενικό Πολεο-
δομικό Σχέδιο που έχει εκπονήσει ο
ΟΡΣΑ στο Λεκανοπέδιο μπορούν να
ενταχθούν αμέσως περί τα 30.000
στρέμματα γης που βρίσκονται εκτός
σχεδίου και με ορίζοντα μέχρι το 2020
άλλα 30.000 στρέμματα.

Οι ανατροπές στην εισφορά σε γη 

Το υπουργείο Περιβάλλοντος επιχειρεί
να «ξεμπλοκάρει» τις εντάξεις στο σχέδιο
πόλης χιλιάδων στρεμμάτων που στις
περισσότερες περιπτώσεις έχουν δια-
μορφωθεί ήδη σε οικισμούς που πολλές
φορές διαθέτουν αυθαίρετες κατασκευές. 

Την ίδια στιγμή ευελπιστεί ότι θα γεμί-
σει και τα δημοτικά ταμεία από τις
εισφορές που πρέπει να πληρώσουν
οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων. 

Αλλωστε, με τις περικοπές που έχουν
επιβληθεί στους δήμους τα επόμενα
χρόνια τα μοναδικά έσοδα των ΟΤΑ θα
προέρχονται από τις εισφορές των
οικοπεδούχων και φυσικά από την
είσπραξη του φόρου ακινήτων
(ΕΝΦΙΑ).

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου δημι-
ουργείται νέα κλίμακα ποσοστού
εισφοράς και η εισφορά σε γη θα υπο-
λογίζεται ως εξής:

Για τμήμα ιδιοκτησίας μέχρι 500 τ.μ. η
εισφορά είναι 15% της έκτασης, για
501 τ.μ. μέχρι 1.000 τ.μ. το 20%, για
1.001 τ.μ. μέχρι 2.000 τ.μ. το 30%, για
2.001 τ.μ. μέχρι 10.000 τ.μ. το 40% και
για πάνω από 10.000 τ.μ το 50%.

Εως σήμερα οι ιδιοκτήτες εισέφεραν
το 10% της έκτασης των ακινήτων έως
και τα 250 τ.μ., 20% για 251 τ.μ. έως
500 τ.μ., 30% για 501 τ.μ. έως 1.000
τ.μ., 40% για 1.001 έως 2.000 τ.μ., 50%
για άνω των 2.000 τ.μ. και για αυτοτελείς
ιδιοκτησίες μεγαλύτερες των 10.000 τ.μ.
ποσοστό 60% για το τμήμα πάνω από τα
10.000 τ.μ.

Ο νέος τρόπος υπολογισμού φαίνεται
να ευνοεί τις μεσαίες και μεγάλες ιδιοκτη-
σίες και να «τσεκουρώνει» τα μικρά, έως
250 τ.μ. οικόπεδα. 

Κι αυτό διότι με το παλαιό καθεστώς
ένα οικόπεδο 250 τ.μ. θα εισέφερε μέχρι
τώρα 25 τ.μ. στον 

δήμο, ενώ με το νέο καθεστώς θα πρέ-
πει να δώσει 37,5 τ.μ. 

Ωστόσο, το νομοσχέδιο έχει μια πρό-
βλεψη, η οποία ανατρέπει τα πάντα και
μειώνει κατά πολύ την εισφορά σε γη
τουλάχιστον στις μεσαίες και μεγάλες
εκτάσεις. 

Προβλέπει ότι ο έλεγχος των ακινήτων
μπορεί να γίνεται με βάση τα όσα ίσχυαν
στις 28 Μαΐου 2014 κι όχι με βάση τη δια-
μόρφωση του οικοπέδου στις 10 Μαρτίου
1983.

Το κράτος δέχεται δηλαδή την κατάτμη-
ση των εκτάσεων σε μικρά οικόπεδα που
ισχύουν σήμερα. 

Για παράδειγμα, σε έκταση στα Μεσό-
γεια 100 στρεμμάτων αν η εισφορά υπο-
λογιζόταν με βάση την εικόνα το 1982 θα
έδινε στον δήμο τη μισή έκταση, δηλαδή
50 στρέμματα. Επειδή η ίδια έκταση μετά
32 χρόνια έχει κατατμηθεί σε μικρότερα
οικόπεδα οι ιδιοκτήτες θα πληρώσουν
και με πολύ μικρότερα κομμάτια της γης
τους.

Η μικρότερη εισφορά σε γη, πάντως,
οδηγεί σε μείωση των κοινόχρηστων και 

των αναγκαίων κοινωφελών χώρων,
ωστόσο, ο νόμος αφορά ήδη διαμορφω-
μένους εκτός σχεδίου οικισμούς με τα
σημερινά δεδομένα της πυκνής δόμησης
και με χιλιάδες αυθαίρετα που δεν μπο-
ρούν πλέον να κατεδαφιστούν.

Σε ό,τι αφορά την εισφορά σε χρήμα,
αυτή δεν μειώνεται αλλά αυξάνονται οι
δόσεις αποπληρωμής σε 108 ισόποσες
μηνιαίες δόσεις ή σε 36 ισόποσες τριμη-
νιαίες δόσεις ή σε 18 ισόποσες εξαμηνι-
αίες δόσεις ενώ θα παρέχονται ως κίνη-
τρα άμεσης αποπληρωμής σχετικές
εκπτώσεις. Η εισφορά σε χρήμα υπολο-
γίζεται στο εμβαδόν που απομένει μετά
την αφαίρεση της οφειλόμενης εισφοράς
σε γη και στην οικοπεδική αξία που έχει
κάθε ιδιοκτησία κατά τον χρόνο κύρωσης
της πράξης εφαρμογής.

Η κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας άλλαξε τους όρους Η κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας άλλαξε τους όρους 
σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντοςσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Η κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας άλλαξε

τους όρους σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος.

Από το τέλος Μαρτίου, οπότε και ισχύει ο νόμος
Ν. 4249/2014, άρθρο 57 (ΦΕΚ 73 τεύχος α΄)  προ-
βλέπεται ότι πλέον αρμόδια αρχή για το σφράγισμα
καταστήματος που αντιβαίνει τους όρους λειτουρ-
γίας του ορίζεται η αστυνομική αρχή του τόπου.

Σύμφωνα λοιπόν με την ισχύουσα νομοθεσία: «Η
αστυνομική αρχή του τόπου της έδρας των κέντρων
διασκεδάσεως και των καταστημάτων του άρθρου 1
παρ. 1 του π.δ. 180/1979 (Α΄ 46), καθώς και των
λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος, στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε
φορά υγειονομικές διατάξεις προσφέρονται οινο-
πνευματώδη ποτά για άμεση εντός αυτών κατανά-
λωση, σφραγίζει υποχρεωτικά το κατάστημα για χρονικό 

διάστημα δέκα ημερών, αν βεβαιώνο-
νται από αστυνομικούς συνολικά, εντός
έτους, τρεις παραβάσεις των διατάξεων
του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση α΄ του
π.δ. 180/1979, ως ισχύει.

Αντίγραφο της απόφασης σφράγισης
του καταστήματος και της σχετικής έκθε-
σης κοινοποιούνται αυθημερόν στον
κατά τόπο αρμόδιο δήμο, ο οποίος οφεί-
λει στο χρονικό αυτό διάστημα να εκδώ-
σει την απόφαση αφαίρεσης της άδειας
λειτουργίας του καταστήματος.

Σε περίπτωση που αποφασισθεί από
τον οικείο δήμο η αφαίρεση της άδειας
λειτουργίας για διάστημα μεγαλύτερο
των δέκα ημερών, η σφράγιση διατηρεί-

ται και για τον πέραν των δέκα ημερών χρόνο».
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

Τελετή λήξης την Κυριακή
της ακαδημίας του 
Ακράτητου Άνω Λιοσίων

Την προσεχή Κυριακή θα γίνει η τελετή λήξης των
ακαδημιών του Ακράτητου Ανω Λιοσίων στις 17:30 στο
γήπεδο της ομάδος.

Εν τω μεταξύ το παιδικό τμήμα (99-00) έχασε την
δυνατότητα να μπει στο μικρό ή τον μεγάλο τελικό του
ετήσιου τουρνουά ACROPILIS. Για την ιστορία ο λόγος
που δεν έγινε ποτέ ο αγώνας ήταν α) δεν υπήρχαν
γραμμές στο γήπεδο και β) δεν ήταν στο κατάλληλο
ύψος κομμένο το χόρτο όπως προβλέπεται από τον
κανονισμό διεξαγωγής αγώνων. 

Το σωματείο Α.Π.Ο. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ζητάει συγνώμη
από τους φίλους και γονείς που ήρθαν να δουν τον
αγώνα. 

Επίσης ζητάει συγνώμη από τους ποδοσφαιριστές
του παιδικού τμήματος που τους στέρησε την χαρά
μιας διάκρισης που σίγουρα άξιζαν.

Ο αγώνας θα μπορούσε να γίνει όμως ο προπονη-
τής της ΙΕΡΑΠΟΛΗΣ δεν δέχτηκε, επειδή σε ταυτοπρο-
σωπία που έκανε η ομάδα μας βρέθηκαν δύο ποδο

σφαιριστές της ΙΕΡΑΠΟΛΗΣ χωρίς βεβαίωση υγείας
γιατρού. Ο Α.Π.Ο. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ δέχεται ότι φέρει ευθύ-
νη για το γήπεδο αλλά θεωρεί ότι σε καμία περίπτωση
δεν έχει την ίδια βαρύτητα με τις ζωές ποδοσφαιριστών.

***Η διοίκηση της ομάδας του Ακράτητου και το τεχνι-
κό επιτελείο βρίσκονται σε συζητήσεις με την ακαδημία
Α.Ο ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΥ με σκοπό την συνεργασία - προ

σχώρηση της τελευταίας στην ακαδημία του Ακράτη-
του. Οι δύο πλευρές μέχρι  έχουν συμφωνήσει σε όλα
τα θέματα. Επίσημα η συνεργασία-προσχώρηση της
ακαδημίας Α.Ο ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΥ θα ανακοινωθεί
15/6/2014 ημέρα Κυριακή στην τελετή λήξης της σεζόν
2013-2014. Κοινός στόχος είναι ο Ακράτητος να γίνει
πρότυπο ακαδημίας στην περιοχή μας και όχι
μόνο.

Ο μεγαλύτερος τίτλος που έχει αποκτήσει ο Αχαρναϊκός
τα τελευταία χρόνια ήταν αυτός που κατέκτησαν με το
σπαθί τους οι νέοι της ομάδας των Αχαρνών! Πρωτα-
θλήτρια Νέων Ελλάδος της Football League στέφθηκε η
Κ20 του Αχαρναϊκού!!! 

Μετά την κατάκτηση  του Πρωταθλήματος Νοτίου Ομί-
λου, οι νέου του Μάκη Παπαδόπουλου αντιμετώπισαν
στο γήπεδο του Ταύρου την Πρωταθλήτρια Βορείου Ομί-
λου Αναγέννηση Καρδίτσας ανάμεσα σε εκατοντάδες
φιλάθλους.  

Το 0-3 που κατάφερε ο Αχαρναϊκός απέναντι στην Ανα-
γέννηση Καρδίτσας ήταν το επισφράγισμα μίας άκρως
επιτυχημένης πορείας. 

Η ομάδα του Μάκη Παπαδόπουλου «χτίσθηκε» από
τον ίδιο πριν  από 7 χρόνια, όταν ξεκίνησαν την πορεία
τους οι Ακαδημίες. Σήμερα η Κ20 του Αχαρναϊκού κατέ-
κτησε έναν τίτλο που άξιζε από την πρώτη στιγμή! 

Οι Νέοι μας ηγήθηκαν για 21 αγωνιστικές την κούρσα
του Πρωταθλήματος πετυχαίνοντας κυριολεκτικά έναν
άθλο με σκληρή δουλειά, θυσίες και πάθος για την κατά

κτηση της πρωτιάς, ενώ ήταν η 2η καλύτερη ομάδα
στην επίθεση με 67 γκολ και η καλύτερη στην άμυνα του
Πρωταθλήματος με 23 γκολ! 

Η Διοίκηση της ΠΑΕ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ επιθυμεί να εκφρά-
σει δημόσια τα συγχαρητήρια της σε όλους όσους συνέ-
βαλαν στην κατάκτηση των δύο τίτλων, στους ποδοσφαι-
ριστές, στο προπονητικό team με Επικεφαλής τον κ.
Μάκη Παπαδόπουλο αλλά και στους γονείς των παιδιών 

για την στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια!Θα είμαστε στο
πλευρό τους και την νέα σεζόν καθώς θεωρούμε πως οι
Ακαδημίες είναι το μέλλον της ομάδας, αλλά και γενικότε-
ρα του ελληνικού ποδοσφαίρου! Σας ευχαριστούμε για
τις όμορφες στιγμές που μας χαρίσατε! 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤEΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2013-2014 ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΟΥ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ ΣΤΗ FOOTBALL LEAGUE 
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Οι ακαδημίες του Βύζαντα
στο 2ο Τουρνουά 
«Γεώργιος Σεβδαλής»

Σε διήμερο τουρνουά το οποίο πραγματοποιήθηκε στη
Νέα Ερυθραία και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του
Πανερυθραϊκού συμμετείχαν οι ακαδημίες ποδοσφαίρου
του Ερασιτέχνη Βύζα.

Στο τουρνουά πήραν επίσης μέρος οι ομάδες Πανερυ-
θραικός, ΠΑΣ Γαλάτσι, Σχολές Ζηρίδη, Σχολή Παθιακά-
κη, Ακαδημία Ν. Μάκρης , Cerver Academy, ΑΕ Μετα-
μόρφωσης, ΑΕΚ και Φλόγα Ροδιάς Αιγίου.

Ο Βύζας συμμετείχε με τις κατηγορίες prejunior, juniors
και αστεράκια.

Και στις τρεις κατηγορίες ο Βύζας πρώτευσε, αποδει-
κνύοντας με αυτόν τον τρόπο την πολύ καλή δουλειά
που γίνεται στην ομάδα σε αυτό το επίπεδο.

ΝΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑΝΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ
Ο Πανελευσινιακός

στο φινάλε του πρω-
ταθλήματος του 5ου
ομίλου της ΓΈθνικής
επικράτησε στο Δημο-
τικό Στάδιος Ελευσί-
νας του Ατρομήτου
Πειραιά με 2-0. 

Ομως η νίκη αυτή
δεν πανηγυρίστηκε
αφού το άκουσμα στο
Ηράκλειο της νίκης
στις καθυστερήσεις
των Τραχώνων επι του Ατσαλένιου τους στέρησε την χαρά και την άνοδο στην
Φουτμπόλ Λιγκ. Οσον αφορά τον αγώνα  οι σταχυοφόροι ήταν καλύτεροι στο
παιχνίδι τους και επικράτησαν δίκαια.

Στο 51' ο Κουσκουνάς  ύστερα απο σέντρα του Αλεξανδρόπουλου απο τα
αριστερά σημείωσε το 1-0. Στο 76'. ο Κωνσταντινίδης πέτυχε το 2-0.

Διαιτητής Μπλάνας. Βοηθοί: Λάμιας και Σερεμέτης (Μεσσηνίας).

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
(Σταύρος Ψιμουλάκης):
Τσαλκιτζίδης, Ριζογιάν-
νης, Αλεξανδρόπουλος,
Κολοβός, Παπαπανα-
γιώτου, Στουρνάρας,
Μιχελής (52 Κωνσταντι-
νίδης), Μακρίδης (82'
Ρούσεφ), Κουσκουνάς,
Δουκάκης (78' Κοκκί-
νης), Σουλελές.

Α Τ Ρ Ο Μ Η Τ Ο Σ
ΠΕΙΡΑΙΑ (Ανδρέας
Μαντζούνης): Παππάς,
Μπέλιας, Κεσανίδης,
Μηλιώνης, Κρητικός,
Στρατής, Κακαβάς,
Γεωργιάδης, Ράπτης
(52' Μπαλτσάκης),
Παντελίδης (73' Ορφα-
νός), Πιστόλης (46'
Παπαδόπουλος Δ.).

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ 4 ΟΜΙΛΟΥΣ 
Η Γ ΈΘΝΙΚΗ ΤΗ ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ...
Με τη συμμετοχή 61 ομάδων θα γίνει το νεο πρωτά-

θλημα της Γ Εθνικής. Οι 61 ομάδες θα χωριστούν σε 4
ομίλους των 15 και 16 ομάδων με κριτήρια γεωγραφικά
αρχίζοντας από τον Έβρο. 

Βέβαια εκκρεμεί η τελευταία αγωνιστική στον 5ο όμιλο
,όπου ΠΟΑ, Γούχτας και Νέα Ιωνία διεκδικούν δυο
θέσεις παραμονής στην κατηγορία και το μάτς ανοδου
με Τράχωνες και Πανελευσινιακό.

Το πιθανότερο σενάριο για τους 2 ομίλους είναι το
παρακάτω:

3ος ΟΜΙΛΟΣ 
ΖΑΚΥΝΘΙΑΚΟΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ, ΠΑΟ

ΒΑΡΔΑΣ, ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ, ΔΟΞΑ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ,
ΑΧΑΪΚΗ, ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ, ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ,
ΚΥΜΗ,ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ, ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(ΕΠΣΔΑ),
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ, ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ, ΠΑΟ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ.

4ος ΟΜΙΛΟΣ 
ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΚΗΦΙΣΙΑ, ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,

ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ, ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ, ΙΩΝΙΚΟΣ,
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ , ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ , ΓΙΟΥΧΤΑΣ,
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ,
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ 
4-2 ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ
Η ομάδα Νέων του Πανιωνίου ηλικιίες (1997-1998-99)

επικράτησε σε φιλικό αγώνα της αντίστοιχης της Νέας
Περάμου με 4-2. Και οι δύο προπονητές Παναγιώτης
Δρίζος και Δημήτρης Κουζινός χρησιμοποίησαν όλους
τους παίκτες και μερικούς υποδοκιμή που άφησαν άρι-
στες εντυπώσεις). Εγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που
ικανοποίησε όσους το παρακολούθησαν. Απο την ομάδα
της Νέας Σμύρνης  αγωνίστηκαν τρείς παίκτες απο την
ομάδα της Θήβας. Πρόκειται για τον ο Βασίλη Πέτραινα
τερματοφύλακα 1998, Βαρχαλάμη και Παπαλέξη.

Προηγήθηκαν οι Νέο Περαματιώτες στο 25' με τον Κρε-
ζία. Τρία λεπτά αργότερα ο Τσέκας σημείωσε το 2-0. Στην
συνέχεια στο 32' ο Σταμίρης μείωσε σε 2-1 για τον Πανιώ-
νιο,  για να φέρει το μάτς στα ίσια τρία λεπτά αργότερα ο
Βεγιόγλου.Ο ίδιος παίκτης στο 43' έδωσε προβάδισμα
στην ομάδα του Πανιωνίου, για να κλείσει το σκόρ στο 90'
ο Κοτόβ. Διαιτήτευσε ο Γιάννης Γεωργιάδης. Ιατρός του
αγώνα ήταν ο Νίκος Γιάννενας,

ΝΕΟΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ(προπονητής Παναγιώτης Δρί-
ζος):   Παπαγεωργίου, Μητρόπουλος, Τσέκας, Σαρμα-
τζόγλου, Νάκος, Σεβαστής, Φιαμέγκος, Μετσάνι,  

Χαλιλάι, Κρεζίας, Καραγιάννης. Αγωνίστηκαν και οι:
Χόντος, Ταχίρι, Λαμτζελάρι, Μιρτάι, Κήττας, Αναστασίου,
Μιχαήλης, Κάντρο.

ΝΕΟΙ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ(προπονητής Δημήτρης Κουζι-
νός):Κουζινός, Μαρκεζίνης, Σταμίρης, Βαρθαλάμης,
Φινέτης, Κωτσοβός, Πόπα, Παπαλέξης, Βεγιόγλου,
Πλούμης, Πήλιουρας.

Αγωνίστηκαν και οι: Πέτραινας, Χαρικιόπουλος, Χαρα-
λαμπόπουλος, Τζελέφας, Κοτόβ, Κλαούντιο, Μιντζάλι.

***Τον αγώνα παρακολούθησαν ο αντιδήμαρχος Θήβας
Ηλίας Πέτραινας, ο πρόεδρος της Νέας Περάμου κ.Σεβα-
στής, ο πρόεδρος του Ατταλου Νέας Περάμου Βασίλης
Τζαφέρης, ο Σωτήρης Χωραβάτης, ο προπονητής Βαγ-
γέλης Σκλιάς κ.α.

ΦΑΣΕΙΣ
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ΜΕ C-130
Διπλή «γέφυρα» ζωής για έγκυο 
και πρόωρα δίδυμα

Δίδυμα που γεννήθηκαν πρόωρα αλλά και μία έγκυος
που θα γεννούσε πρόωρα μεταφέρθηκαν εσπευσμένα
από νησιά των Δωδεκανήσων στην Αθήνα, με αεροσκά-
φη C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας μετά από σχετικά
αιτήματα του ΕΚΑΒ.

Συγκεκριμένα, νωρίς χθες το πρωί , δίδυμα -αγοράκι
και κοριτσάκι- μόλις δύο ωρών που γεννήθηκαν πρόω-
ρα μεταφέρθηκαν σε θερμοκοιτίδα με C-130 από τη
Ρόδο στην Ελευσίνα απ' όπου ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
τα μετέφερε σε νοσοκομείο.

Εξάλλου, προχθες άλλο C-130 μετέφερε από την Κω
στην Ελευσίνα 25χρονη έγκυο που θα γεννούσε πρόω-
ρα. Στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε την
25χρονη σε νοσοκομείο.

ΕΕλλλλάάδδαα  --   ΕΕλλλλάάδδαα

Ορίστηκε η επιτροπή αξιολόγησης
του νέου Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων

Ορίστηκε η σύνθεση της πενταμελούς επιτροπής
αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για τη θέση του
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, στην οποία
πέραν του προεδρεύοντος Υπουργού Οικονομικών,
μετέχουν οι εξής ως μέλη: 

- Τέντες Ιωάννης (Εθνικός Συντονιστής για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς, τ. Εισαγγελέας Α.Π.),

- Σφακιανάκης Μιχαήλ (Καθηγητής Οργάνωσης και
Διοίκησης Πανεπιστημίου Πειραιώς),

- Κονδύλης Εμμανουήλ (Ομότιμος Καθηγητής
Οργάνωσης και Διοίκησης Πανεπιστημίου Πειραιώς)
και 

- Lepetit Pierre (Γενικός Επιθεωρητής του Υπουρ-
γείου Οικονομικών της Γαλλίας).

Μικρά οπλοστάσια ακόμη και στο 
αυτοκίνητό του διατηρούσε 62χρονος

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Ασφά-
λειας Θεσσαλονίκης, 62χρονος, σε βάρος του οποίου
σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των Νόμων
Περί Όπλων, Χρήσης από τρίτους τίτλων, εμβλημάτων
και μέσων των Σωμάτων Ασφαλείας και Ραδιοσυχνο-
τήτων. 

Ειδικότερα, πρωινές ώρες χθες, στη Λεωφόρο Μεγά-
λου Αλεξάνδρο, περιπολούντες αστυνομικοί της Διεύ-
θυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης,
εντόπισαν ανασφάλιστο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στο εσωτε-
ρικό του οποίου υπήρχαν, μεταξύ άλλων, όπλα και
φυσίγγια. 

Άμεσα μετέβησαν στο σημείο αστυνομικοί της Διεύ-
θυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, οι οποίοι σε έρευνα
που πραγματοποίησαν στο όχημα, παρουσία του
62χρονου ιδιοκτήτη του, εντόπισαν και κατέσχεσαν:
πολεμικό τουφέκι, 2 πιστόλια, 1 περίστροφο, 17 γεμι-
στήρες σε 5 εκ των οποίων υπήρχαν φυσίγγια, 1.082
φυσίγγια διαφόρων τύπων, 5.000 τεμάχια καψυλλίων,
50 κάλυκες φυσιγγίων, 4 επανατατικά ελατήρια πιστο-
λιού, σετ καθαρισμού όπλων, 7 αξεσουάρ όπλων, 4
αναδιπλούμενα μαχαίρια, 2 ξιφίδια, μία πτυσσόμενη
μεταλλική ράβδο, ένα ζευγάρι χειροπέδες, μία εξωτερι-
κή μονάδα αποθήκευσης δεδομένων (USB), μία μικρο-
συσκευή ψηφιακής αποθήκευσης, μία μεταλλική λάμα,
2 αποσπώμενους φάρους που προσομοιάζουν με
αστυνομικούς και ένα δερμάτινο πορτοφόλι φέρον στο
εσωτερικό του σήμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στην κύρια κατοικία του
συλληφθέντα στη Θεσσαλονίκη και σε δύο εξοχικές
κατοικίες που διατηρεί στο Νομό Χαλκιδικής, παρουσία
δικαστικής Αρχής, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθη-
καν: 8 ασύρματοι ραδιοπομποί, 3 φορτιστές, ένα ξύλι-
νο τόξο με 28 βέλη που έφεραν μεταλλικές μύτες, 3
μαχαίρια, 2 ξιφίδια, ένα σπαθί τύπου σαμουράι, 190
φυσίγγια, 2 ζευγάρια χειροπέδες.

Κατασχέθηκε, επίσης, το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο του
62χρονου, ως χώρος απόκρυψης των παράνομα κατε-
χόμενων ειδών οπλισμού.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε
σε βάρος του,  οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμε-
λειοδικών Θεσσαλονίκης.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ
Για χαλάζι, καταιγίδες και ισχυρούς

ανέμους προειδοποιεί η ΕΜΥ
Ραγδαία επιδείνωση του καιρού με εκδήλωση έντο-

νων φαινομένων κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα
προβλέπει για τις επόμενες ώρες η Εθνική Μετεωρο-
λογική Υπηρεσία, με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης και-
ρού που εξέδωσε την Δευτέρα.

Οπως αναφέρεται σε αυτό, επιδείνωση θα παρου-
σιάσει ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Ελλά-
δας.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται
τοπικά από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, θα
σημειωθούν  στα ηπειρωτικά της χώρας.

Φορολογικοί έλεγχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής
Αστυνομίας σε καταστήματα 

και ιατρεία στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής

Εκτεταμένους φορολογικούς ελέγχους πραγματοποίη-
σε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, την προηγού-
μενη εβδομάδα, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος, επιχειρήσεις, ιατρεία, οδοντιατρεία και οδοντοτε-
χνικά εργαστήρια, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, 

Ειδικότερα, κλιμάκια αστυνομικών διενήργησαν φορο-
λογικούς και ασφαλιστικούς ελέγχους στους προαναφε-
ρόμενος χώρους στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Νέα Ερυ-
θραία, τη Νέα Φιλαδέλφεια, το Βύρωνα, τον Άλιμο και τη
Καλλιθέα στο πλαίσιο των οποίων διαπιστώθηκαν
παραβάσεις σε έξι (6) περιπτώσεις ως εξής:

Σε οδοντοτεχνικό εργαστήριο στη Καλλιθέα προέκυψε,
η μη εμπρόθεσμη ενημέρωση του βιβλίου Εσόδων-Εξό-
δων της επιχείρησης κατά παράβαση του Κώδικα Φορο-
λογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.). 

Σε εστιατόριο-ζαχαροπλαστείο στη Καστέλλα προέκυ-
ψε, η μη έκδοση τριών (3) αποδείξεων λιανικής πώλη-
σης καθώς και η μη επίδειξη του βιβλιαρίου συντήρησης
της ταμειακής μηχανής του καταστήματος. 

Σε χώρο στάθμευσης – πάρκινγκ στην Αθήνα, προέκυ

ψε η μη έκδοση επτά (7)  αποδείξεων λιανικής πώλη-
σης. 

Σε καφέ-ουζερί στη Νέα Ερυθραία προέκυψε, η μη
έκδοση τριών (3) αποδείξεων λιανικής πώλησης. 

Σε καφενείο στο Βύρωνα προέκυψε, η μη έκδοση μίας
απόδειξης λιανικής πώλησης. 

Σε αναψυκτήριο στη Νέα Φιλαδέλφεια προέκυψε, η μη
έκδοση μίας απόδειξης λιανικής πώλησης. 

Για όλες τις περιπτώσεις ενημερώθηκαν οι αρμόδιες
Δ.Ο.Υ. και Ι.Κ.Α. για την επιβολή των προβλεπόμενων
Διοικητικών κυρώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινω-
νούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό
11012 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  HYPERLINK
"mailto:11012@hellenicpolice.gr" 11012@hellenicpo-
lice.gr &  HYPERLINK "mailto:financialpolice@hel-
lenicpolice.gr" financialpolice@hellenicpolice.gr της
Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν
πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμε-
μπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της
οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοι-
νωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμά-
των.

Στα ίδια επίπεδα παραμένει η τιμή του γάλακτος 
Παρά την ψήφιση του νομοσχεδίου που αύξανε τη διάρκεια 
ζωής του από πέντε σε επτά ημέρες

Στα ίδια επίπεδα παραμένει η τιμή του γάλακτος παρά το γεγονός ότι έχουν
περάσει δύο μήνες από την ψήφιση του νομοσχεδίου που καταργούσε τον
προσδιορισμό φρέσκο από το γάλα και αύξανε τη διάρκεια ζωής του από πέντε σε επτά ημέρες.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης η σταθερή τιμή του γάλακτος οφείλεται στο γεγονός ότι η τιμή
του αυξήθηκε διεθνώς το τελευταίο χρονικό διάστημα αλλά και τις στρεβλώσεις που συνεχίζουν να υπάρχουν στην
ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη τα όποια αποτελέσματα από την κατάργηση του προσδιορισμού «φρέσκο» θα γίνουν
αισθητά το φθινόπωρο, αλλά δεν αναμένεται να είναι εντυπωσιακά.

Την ίδια ώρα στα χαρτιά παραμένει και το ζύγισμα του ψωμιού σε φούρνους, πρατήρια και σούπερ μάρκετ.
Έτσι ενώ βάσει της νομοθεσίας οι αρτοποιοί είναι υποχρεωμένοι να ζυγίζουν το ψωμί πριν το πουλήσουν, καθώς

και να αναγράφουν την τιμή του ψωμιού ανά κιλό, κάτι που στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν γίνεται.
Τις τελευταίες μέρες κλιμάκια του υπουργείου Ανάπτυξης που αρχίσει ελέγχους στην αγορά και έχουν διαπιστώ-

σει σωρεία παραβάσεων. Προς το παρόν έχουν περιοριστεί σε συστάσεις.

Στο 0,9% η ύφεση α' τριμήνουΣτο 0,9% η ύφεση α' τριμήνου

Μείωση 0,9% εμφάνισε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
(ΑΕΠ), σε όρους όγκου, κατά το πρώτο τρίμηνο του
2014, σε σχέση με πέρυσι, έναντι της μείωσης 1,1% που
είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση για το εν λόγω
τρίμηνο τον περασμένο μήνα.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
(ΕΛΣΤΑΤ), η διαφορά αυτή είναι αποτέλεσμα της χρησι-
μοποίησης στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την
πρώτη εκτίμηση. 

Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως στοιχεία
μηνός Μαρτίου εισαγωγών και εξαγωγών) είτε τριμηνιαία
(όπως δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπη-
ρεσιών και στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού).

Από τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα προκύ-
πτει ότι η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε
αύξηση 0,8% σε σχέση με το πρώτo τρίμηνο του 2013,
ενώ οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώ-
θηκαν κατά 7,9%.

Αύξηση κατά 5,4% παρουσίασαν, εν τω μεταξύ, οι εξα-
γωγές αγαθών και υπηρεσιών. 

Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,5% και οι εξα-
γωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 13,1%. Επίσης,
αύξηση κατά 2,2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του
2013 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρε-
σιών. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,3% και οι
εισαγωγές υπηρεσιών κατά 1,9%.

ΥπΑΑΤ: Ξεπέρασαν τις 8.500 
οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα 
Νέων Αγροτών

Κοντά στις 10.000 ανα-
μένεται ότι θα είναι οι
αιτήσεις που θα κατατε-
θούν για τη συμμετοχή
στο Πρόγραμμα Νέων
Αγροτών, συνολικού
ύψους 140 εκατ. ευρώ,
όπως ανακοίνωσε το
υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφί-
μων.

Μέχρι τις 6/6/14  είχαν κατατεθεί περισσότερες από
8.500 αιτήσεις, με το υπουργείο να σημειώνει ότι πολλοί
από τους ενδιαφερόμενους διαθέτουν υψηλό επίπεδο
μόρφωσης και αυτό που θέλουν είναι «να αλλάξουν
τρόπο ζωής επιδιδόμενοι στην αγροτική επιχειρηματικό-
τητα, όπου υπάρχουν εξαιρετικά μεγάλες προοπτικές».

Από την πλευρά του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης υπογράμμισε ότι
«θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες υποστήριξης του κλά-
δου και τις προσπάθειες να υποστηρίξουμε την είσοδο
νέων ανθρώπων στον τομέα».
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
ΑΔΑ: ΒΙΥΞ7Λ7-7ΔΝ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ                     

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ελευσίνα 3 Ιουνίου 2014
Αριθμ.πρωτ.: οικ./1381/ΦΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΙΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττι-
κής προκηρύσσει την επιλογή
αναδόχου με «ανοικτή διαδικα-
σία», του άρθρου 3 παρ. α του
Ν3669/2008 (κύρωση της κωδι-
κοποίησης της Νομοθεσίας -
κατασκευή δημοσίων έργων), με
το σύστημα προσφοράς επί
μέρους ποσοστών έκπτωσης
κατά ομάδες τιμών σε συμπλη-
ρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημέ-
νων τιμών της Υπηρεσίας με
έλεγχο ομαλότητας των επί
μέρους ποσοστών έκπτωσης,
σύμφωνα με το άρθρο 6 του
Ν.3669/2008 , για την εκτέλεση
του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α13)". 

Ο Προϋπολογισμός δημοπράτη-
σης είναι 2.000.000,00 Ευρώ (με
αναθεώρηση και Φ. Π.Α, 23%)
και χρηματοδοτείται από πιστώ-
σεις της Περιφέρειας Αττικής. 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμ-
φωνα με το Ν.3669/2008, καθώς
και με τους όρους της αναλυτικής
διακήρυξης.
Αξία εργασιών 1.150.372,95€,
αξία ΓΕ+ΟΕ 207.067,13€, Απρό-
βλεπτα 203.616,01€, Αναθεώ-
ρηση 64.960,17€, και Φ.Π.Α.
373.983,74€.
Κριτήριο για την ανάθεση της
σύμβασης είναι η χαμηλότερη
τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται
στο άρθρο 26 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ).

Ως   ημερομηνία   λήξης   προθε-
σμίας   παραλαβής   των   φακέ-
λων προσφοράς για συμμετοχή
στο διαγωνισμό ορίζεται η
01/07/2014 ημέρα Τρίτη και
ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης
παραλαβής προσφορών). 
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να
συμμετάσχουν:
1.  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ,Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφό-
σον ανήκουν στην 3η και 4η τάξη
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
2.  Προερχόμενες από κράτη -
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που
έχουν υπογράψει την συμφωνία
για τις Δημόσιες Συμβάσεις
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.),  στα
οποία τηρούνται επίσημοι   κατά-
λογοι   αναγνωρισμένων  εργολη-
πτών,   εφόσον  είναι εγγεγραμ-
μένες στους καταλόγους αυτούς
και σε τάξη και κατηγορία αντί-
στοιχη με τις καλούμενες του
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
3.  Προερχόμενες από ως ανωτέ-
ρω β' κράτη, στα οποία δεν
τηρούνται επίσημοι     κατάλογοι
αναγνωρισμένων     εργοληπτών,
εφόσον αποδεικνύουν    ότι
έχουν    εκτελέσει    έργα    παρό-
μοια    με    το δημοπρατούμενο,
από ποιοτική και ποσοτική
άποψη.
4.   Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των
παραπάνω περιπτώσεων α, Β
και γ σε οποιονδήποτε συνδυα-
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους
του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία
στην ίδια κατηγορία) και υπό τον
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχεί-
ρηση θα συμμετέχει στο κοινο-
πρακτικό  σχήμα  με  ποσοστό
όχι   μικρότερο του  25%  της
καλούμενης κατηγορίας.
5.   Κοινοπραξίες  εργοληπτικών
επιχειρήσεων για  την  κάλυψη
των διαφόρων κατηγοριών των
εργασιών του έργου υπό τους
όρους της παρ. 3 του άρθρου 16
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 
Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό
σχήμα προκύπτει από τον προϋ-
πολογισμό της κατηγορίας για
την οποία αυτή συμμετέχει και
δεν είναι απαραίτητο να αναγρά-
φεται. 

Κατηγορία εργασιών με ποσοστό
κάτω του 10% του προϋπολογι-
σμού του έργου (χωρίς αναθεώ-
ρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν
καλείται στη δημοπρασία,  αθροί-
ζεται στον προϋπολογισμό της
μεγαλύτερης κατηγορίας.
6.   Κοινοπραξίες εργοληπτικών
επιχειρήσεων εγγεγραμμένων
στην τάξη 2η   του   Μ.Ε.Ε.Π. για
έργα   κατηγορίας   ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ,
με   τις προϋποθέσεις της παρ,
10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω
κοινοπραξίας).
7.   Κάθε εργοληπτική επιχείρηση
συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε
ως μέλος ενός κοινοπρακτικού
σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμο-
νωμένες εργοληπτικές επιχειρή-
σεις ή κοινοπραξίες εργοληπτι-
κών επιχειρήσεων κατ' εφαρμογή
της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν.
3669/08 («κύρια κατηγορία»). 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμε-
τοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων
σε διαγωνισμούς για την κατα-
σκευή Δημοσίων Έργων.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου, ορίζεται σε Δώδεκα
(12) μήνες από την ημέρα υπο-
γραφής της σύμβασης.
Για τη συμμετοχή στη δημοπρα-
σία απαιτείται η κατάθεση εγγύη-
σης συμμετοχής, ποσού
31.222,00€ που θα είναι σύμφω-
νη με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη
του υπόψη έργου.

Πληροφορίες και τα τεύχη του
διαγωνισμού διατίθενται από τη
Δ/νση Τεχνικών Έργων -
ΠΕΔΑ, οδός Εθνικής Αντιστά-
σεως 80 και Τσόκα, Ελευσίνα,
τηλ. 2131601385, μέχρι και την
Πέμπτη 26/06/2014 και ώρα
9.00 π.μ. -13.00 μ.μ.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
είναι απαραίτητη η δυνατότητα
επικοινωνίας ή ενημέρωσης των
υποψηφίων με Fax.

Η Πρόεδρος Οικονομικής 
Επιτροπής

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ   
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΜΑΝΩΛΙΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Ειδικές τιμές για φοιτητές

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αυξάνει τα δρομολόγια 
των λεωφορείων Κιάτο - Πάτρα

Αυξάνει τα δρομολόγια των λεωφορείων στο τμήμα Κιάτο-Πάτρα η ΤΡΑΙΝΟΣΕ,
ώστε σε συνδυασμό με τις ανταποκρίσεις του προαστιακού σιδηρόδρομου,
να διευκολύνει το επιβατικό κοινό που μετακινείται από την Αθήνα, με προο-

ρισμό την αχαϊκή πρωτεύουσα και αντίστροφα, με οικονομικές τιμές.
Το κανονικό εισιτήριο απλής μετάβασης κοστίζει 17 ευρώ και 27,20 ευρώ, μετ' επι-

στροφής.Για τους φοιτητές παρέχεται ειδική εκπτωτική τιμή 17 ευρώ στα εισιτήρια μετ'
επιστροφής.

Η παραπάνω ειδική
τιμή θα διατίθεται από
τα σημεία πώλησης
Αθήνας και Πάτρας,
καθώς επίσης από τα
εκδοτήρια των σταθ-
μών του προαστιακού
στο τμήμα μεταξύ Πει-
ραιά-Μαγούλας και
Πειραιά-Δουκ. Πλακε-
ντίας.

Για τη χορήγηση της ειδικής εκπτωτικής τιμής απαιτείται η επίδειξη της ακαδημαϊκής
ταυτότητας, εφόσον ως έδρα σχολής αναγράφεται η Πάτρα ή η Αθήνα.

Όσοι δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία, αλλά κατέχουν τη φοιτητική ιδιό-
τητα, το εισιτήριο απλής μετάβασης κοστίζει 12,75 ευρώ και 20,40 ευρώ μετ' επιστρο-
φής.

Τα δρομολόγια του προαστιακού στη γραμμή Αεροδρόμιο-Κιάτο, τα οποία έχουν
άμεση ανταπόκριση με τα λεωφορεία, εκτελούνται ανά μία ώρα, με πρώτη αναχώρη-
ση στις 05:44 το πρωί και τελευταία στις 18:44 το βράδυ. Περισσότερες πληροφορίες
παρέχονται από τον αριθμό 14511 και στο www.trainose.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.com22.5.14
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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 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 διαμέρισμα 1ου
ορόφου κατάλληλο και για
επαγγελματική χρήση 58 τμ και-
νούριο (αυτόνομη θέρμανση,
ανελκυστήρας) στο κέντρο του
Ασπροπύργου ( οδος Αγ. Δημη-
τρίου) . Τηλ:
6978447807(23.1.14)

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)

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα
1ου ορόφου 37τμ κατάλληλο
για κατοικία ή γραφείο,χωρίς
κοινόχρηστα όπισθεν Δημαρ-
χείου Ασπροπύργου.Τηλέφω-
νο: 6973806273(17.11.13)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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)

Ζητείται κοπέλα ή κυρία για
ψητοπωλείο στη Νέα Ζωή
Ασπροπύργου.Θα προτιμηθεί
άτομο απο τις γύρω συνοικίες
του Ασπροπύργου.Τηλέφωνα:
210-5573304,6932864021 κ.
Μανώλης.(17.12)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
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)

Κυρία ζητά εργασία στην περιοχή
του Θριασίου.Φύλαξη ηλικιωμένων
και οικιακές εργασιές.Τηλέφωνο
εποκοινωνίας:6989293334.(14.3)

Τελειόφοιτος Λυκείου οδη-
γός 5ης κατηγορίας(χειριστής
ανυψωτικού κλαρκ),αποθηκά-
ριος σε εταιρεία logistics ή
ανάλογη επιχείρηση ζητεί εργα-
σιά.Τηλέφωνο:
6975564113(28.1.14)

Κυρία ,ζητά εργασία για λίγες
ώρες,ως εξωτερική για την
φροντίδα ηλικιωμένων ή την
φύλαξη παιδίων στην περιοχή
Ελευσίνας.Τηλέφωνο:
6999551174(27.11)

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει
καθαρισμούς σπιτιών στην περιοχή
της Δυτικής(Ελευσίνα-Μάνδρα-
Ασπρόπυργος).Κυρία Αθηνά.Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας:
6975776801.(15.11.13)

Κυρία ζητά εργασία για φύλαξη
ηλικιωμένων στις περιοχές του
Θριασίου.Τηλέφωνο:
6957376475(4.10.13)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

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

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

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος 
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ

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

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

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER
ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

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

& 210 5571996

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  



Τρίτη 10 Ιουνίου 2014 ΘΡΙΑΣΙΟ-15

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

με αυτόλογους βιολογικούς 
παράγοντες PRP

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 213
2028000

ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)
2105586830

ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773

ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210

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

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546674-5546285

ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560

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

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546579-5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
210 2411444
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

213 2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

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

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

ΑΘΗΝΩΝ 210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210

5546993 - 5560800 - 5543065

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

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

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

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

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

TO ΣΗΜΕΡΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟΥ ΑΤΤΙCA TV
11.00: Υγεία και νανο-

τεχνολογία

12.00:Democracy Now

13.01: Μαγειρεύοντας
ελληνικά, ψαρόσουπα

13.15: Με γνώση και
μεράκι

13.45: Νομός Τρικάλων

14.45: Μονόμηλος

15.00: Μέρα με την
μέρα

16.05: Υγεία και νανο-
τεχνολογία

17.05: Συντροφιά μας

17.45 : Λέξεις κι έννοιες

18.00: Εν χορδαίς

18.30: Λόγια της
πλώρης,

Με τα ιστία τόξα
τεντωμένα

19.15: Θεσσαλονίκη

19.45: Λάρνακα

20.00: Λαϊκό Πανεπι-
στήμιο: Δημητρίου
Χαράλαμπος, 

Η Ελλάδα και τα Βαλ-
κάνια

21.20: Λάρνακα

21.30: Κοντά στον
πολίτη, 

Κεφαλαλγία και αντι-
μετώπιση

22.00: Νομός Πέλλας

22.30 :Φ ιλολογ ικός
Σύλλογος Παρνασσός,
Το πιάνο στα φόρτε
του, 

Βασιλάκης, Α μέρος

23.05: Κάσος

24.01: Democracy
Now (E)
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Σύμφωνα με την ΓΓΠΣ οι εντολές πληρωμής
θα σταλούν ως τις 16 Ιουνίου στην ΔΙΑΣ
Ως τις 18 Ιουνίου η εκλογική 
αποζημίωση σε 50.000 δικαστικούς

Τη διαβεβαίωση ότι το αργότερο έως τις 18 Ιουνίου θα έχει καταβληθεί η εκλο-
γική αποζημίωση σε 50.000 δικαστικούς αντιπροσώπους, γραμματείς, εφό-
ρους, αναπληρωτές εφόρους και αναπληρωτές δικαστικών αντιπροσώπων

που μετείχαν στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014, στις
επαναληπτικές εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 και στις εκλογές για την ανάδειξη των
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014 παρέχει το υπουργείο
Οικονομικών.

Σύμφωνα με συνεργάτες του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων κ. Χ.
Τσαβδάρη στις 16 Ιουνίου θα σταλούν οι εντολές πληρωμής στην εταιρεία Διατραπε-
ζικά Συστήματα ΑΕ (ΔΙΑΣ) και το αργότερο μέσα σε δύο ημέρες, ήτοι έως τις 18 Ιου-
νίου 2014 τα χρήματα θα έχουν μπει στο λογαριασμό των 50.000 δικαστικών αντι-
προσώπων, γραμματέων, εφόρων, αναπληρωτών εφόρων και αναπληρωτών δικα-
στικών αντιπροσώπων.

Η διαδικασία καθυστέρησε διότι η ΓΓΠΣ δεν έλαβε εγκαίρως από τα Πρωτοδικεία
της χώρας και τους εφόρους τα συμπληρωμένα έντυπα με τα στοιχεία των μετεχό-
ντων στις εκλογές κάτι που θα ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014.
Ήδη έχουν ενσωματωθεί και διασταυρωθεί τα στοιχεία 11.000 ατόμων.

Για το θέμα παρενέβη ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Βασίλης
Αλεξανδρής, ο οποίος με επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς Εσωτερι-

κών κ. Γ. Μιχελάκη, Επικρατείας κ. Δ. Σταμάτη, τον αναπληρωτή υπουργό Οικονο-
μικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τον απερχόμενο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσό-
δων κ. Χ. Θεοχάρη ζήτησε την άμεση καταβολή της ειδικής αποζημίωσης και των
οδοιπορικών εξόδων στους δικηγόρους για τις εκλογές της 18ης και 25ης Μαΐου
2014.

Στη σχετική επιστολή ο κ. Αλεξανδρής σημείωνε πως «η Πολιτεία άμεσα οφείλει,
τηρώντας τις δεσμεύσεις της, χωρίς γραφειοκρατία, εμπόδια και παρελκύσεις να
αποδείξει τη συνέπειά της απέναντι σ’ αυτούς, καταβάλλοντας τις οφειλόμενες απο-
ζημιώσεις όσων δεν τις έχουν λάβει μέχρι σήμερα, καθώς και τα οδοιπορικά έξοδα
της δεύτερης εκλογικής διαδικασίας όσων μετέβησαν για την εκτέλεση του καθήκο-
ντός τους εκτός νομού».

Ειδικοί εμπειρογνώμονες θα 
συνδράμουν τους δικαστές σε 
υποθέσεις μεγάλης διαφθοράς

Νομοθετική ρύθμιση για την υποστήριξη
των αρμόδιων δικαστικών Αρχών από

ειδικούς εμπειρογνώμονες, προκειμένου να συν-
δράμουν στις έρευνες για μεγάλες υποθέσεις δια-
φθοράς, προωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως προ-
κύπτει από έγγραφο του αρμόδιου υπουργού,
Χαράλαμπου Αθανασίου.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το έγγραφο διαβι-
βάστηκε στη Βουλή έπειτα από ερώτηση που είχε
καταθέσει ο βουλευτής της ΝΔ Κωνσταντίνος Τσιά-
ρας, επισημαίνοντας ότι οι έρευνες καθυστερούν,
καθώς δεν έχουν διατεθεί ακόμη στις αρμόδιες
δικαστικές Αρχές οι ειδικοί εμπειρογνώμονες, με
ενδεικτικό της κατάστασης το γεγονός ότι στα εννέα
ειδικά ανακριτικά γραφεία που χειρίζονται τις μεγά-
λες υποθέσεις διαφθοράς, μόνον ένας είναι ο ειδι-
κός επιστήμονας τον οποίο «μοιράζονται» 18 ανα-
κριτές.

Πάντως, ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρει
στην απάντησή του ότι από το υπουργείο Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης έχει εγκριθεί η πρόσληψη 176
δικαστικών πραγματογνωμόνων, στο πλαίσιο του
ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του τρέ-
χοντος έτους. 

Επίσης, κάνει γνωστό ότι το υπουργείο επεξερ-
γάζεται διάταξη που θα καθορίσει το πλαίσιο παρο-
χής υπηρεσιών του συγκεκριμένου κλάδου (δομή
υπηρεσίας και κάθε άλλη οργανωτική λεπτομέ-
ρεια).

ΟΓκίκας Χαρδούβελης είναι ο νέος
υπουργός Οικονομικών της
Ελλάδας, αντικαθιστώντας τον

Γιάννη Στουρνάρα, όπως ανακοίνωσε η
νέα κυβερνητική εκπρόσωπος Σοφία
Βούλτεψη, σε έναν ανασχηματισμό που
προκαλεί πολλά πολλά ερωτήματα. Αμετά-
βλητη παραμένει η υπόλοιπη δομή του
ΥΠΟΙΚ, καθώς στη θέση τους παραμένουν
ο αναπληρωτής Χρήστος Σταϊκούρας και ο
υφυπουργός Γιώργος Μαυραγάνης.

Συνολικά έγινε αλλαγή στην ηγεσία εννιά
υπουργείων, και στη θέση του υπουργού
παρά τω πρωθυπουργό, από την οποία
αποχώρησε ο Σίμος Κεδίκογλου.

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
αναλαμβάνει ο Βασίλης Κικίλιας, στη θέση
του Νίκου Δένδια, ο οποίος μετακινείται στη
θέση του υπουργού Ανάπτυξης, καθώς ο
Κωστής Χατζηδάκης βρίσκεται εκτός
κυβερνητικού σχήματος. Νέοι υφυπουργοί
Ανάπτυξης ορίζονται οι Οδυσσέας Κων-
σταντινόπουλος και Γεράσιμος Γιακουμά-
τος, ενώ παραμένει ο Νότης Μηταράκης.

Το υπουργείο Υγείας, στη θέση του
Άδωνι Γεωργιάδη, αναλαμβάνει ο Μάκης
Βορίδης. Ο Λεωνίδας Γρηγοράκος ορίζεται
αναπληρωτής υπουργός και η Κατερίνα
Παπακώστα υφυπουργός.

Το υπουργείο Εσωτερικών αναλαμβάνει
ο Αργύρης Ντινόπουλος. Αναπληρωτής
υπουργός ορίστηκε ο Θεόφιλος Λεονταρί-
δης, ενώ υφυπουργός αναλαμβάνει ο
Γιώργος Ντόλιος από το ΠΑΣΟΚ.

Το υπουργείο Παιδείας αναλαμβάνει ο
Ανδρέας Λοβέρδος, στη θέση του Κωνστα-
ντίνου Αρβανιτόπουλου. Υφυπουργοί είναι
οι Αλέξανδρος Δερμετζόπουλος και Κων-
σταντίνος Κουκοδήμος, αντικαθιστώντας
τους Συμεών Κεδίκογλου και Κωνσταντίνο
Γκιουλέκα.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανα-
λαμβάνει ο Γεώργιος Καρασμάνης, αντικα-
θιστώντας τον Αθανάσιο Τσαυτάρη. Υφυ-
πουργός ορίζεται ο Πάρις Κουκουλόπου-
λος.

Υπουργός Πολιτισμού αναλαμβάνει ο
Κωνσταντίνος Τασούλας, στη θέση του
Πάνου Παναγιωτόπουλου, ενώ καθήκοντα
υφυπουργού αναλαμβάνει η Άντζελα Γκε-
ρέκου, και υφυπουργός Αθλητισμού ο
Γιάννης Ανδριανός.

Το χαρτοφυλάκιο Μακεδονίας-Θράκης
αναλαμβάνει ο Γιώργος Ορφανός, στη
θέση του απερχόμενου Θεόδωρου Καράο-
γλου.

Καμία αλλαγή στην ηγεσία των υπουργεί-
ων Εξωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης, Υποδομών, Περιβάλλοντος, Εργα-

σίας, Δικαιοσύνης, Τουρισμού, Ναυτιλίας,
και στη θέση του υπουργού Επικρατείας.
Αλλαγή στη θέση του υφυπουργού έγινε
στο υπουργείο Άμυνας.

Αναλυτικά το νέο σχήμα

-Πρωθυπουργός:Αντώνης Σαμαράς

-Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργός : Ευάγγελος Βενιζέλος (αντι-

πρόεδρος της κυβέρνησης)
Υφυπουργός: Δημήτρης Κούρκουλας
Υφυπουργός: Άκης Γεροντόπουλος

-Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργός: Γκίκας Χαρδούβελης
Αναπληρωτής υπουργός: Χρήστος

Σταϊκούρας
Υφυπουργός: Γιώργος Μαυραγάνης

-Υπουργείο Άμυνας
Υπουργός: Δημήτρης Αβραμόπουλος
Αναπληρώτρια υπουργός: Φώφη Γεν-

νηματά
Υφυπουργός: Γιάννης Λαμπρόπουλος
-Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργός: Αργύρης Ντινόπουλος
Αναπληρωτής υπουργός: Θεόφιλος

Λεονταρίδης
Υφυπουργός: Γιώργος Ντόλιος 

-Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Υπουργός: Κυριάκος Μητσοτάκης
Υφυπουργός: Εύη Χριστοφιλοπούλου

-Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνι-
στικότητας

Υπουργός: Νίκος Δένδιας
Υφυπουργός: Γεράσιμος Γιακουμάτος
Υφυπουργός: Νότης Μηταράκης
Υφυπουργός: Οδυσσέας Κωνσταντινό-

πουλος

-Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων

Υπουργός: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Υφυπουργός: Μιχάλης Παπαδόπουλος

-Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμά-
των

Υπουργός: Ανδρέας Λοβέρδος
Υφυπουργός: Αλέξανδρος Δερμετζό-

πουλος
Υφυπουργός: Κωνσταντίνος Κουκοδή-

μος

-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Υπουργός: Κωνσταντίνος Τασούλας
Υφυπουργός: Αντζελα Γκερέκου
Υφυπουργός Αθλητισμού: Γιάννης

Ανδριανός

-Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής

Υπουργός: Γιάννης Μανιάτης
Αναπληρωτής υπουργός: Νικόλαος

Ταγαράς
Υφυπουργός: Ασημάκης Παπαγεωργί-

ου

-Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας

Υπουργός: Γιάννης Βρούτσης
Υφυπουργός: Βασίλης Κεγκέρογλου
Υφυπουργός: Αντώνιος Μπέζας
Yφυπουργός: Γιάννης Πλακιωτάκης

-Υπουργείο Υγείας
Υπουργός: Μάκης Βορίδης
Αναπληρωτής υπουργός: Λεωνίδας

Γρηγοράκος 
Υφυπουργός: Κατερίνα Παπακώστα

-Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Υπουργός: Γιώργος Καρασμάνης
Αναπληρωτής υπουργός: Πάρης Κου-

κουλόπουλος

-Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Υπουργός: Χαράλαμπος Αθανασίου

-Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστα-
σίας του Πολίτη

Υπουργός: Βασίλειος Κικίλιας

-Υπουργείο Τουρισμού
Υπουργός: Όλγα Κεφαλογιάννη

-Υπουργείο Ναυτιλίας
Υπουργός: Μιλτιάδης Βαρβτσιώτης

-Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης
Υπουργός: Γιώργος Ορφανός

-Υπουργός Επικρατείας
Δημήτρης Σταμάτης

-Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουρ-
γώ, ΜΜΕ και Κυβερνητικός Εκπρόσω-
πος 

Σοφία Βούλτεψη

Ανασχηματισμός: Η νέα κυβέρνηση
Ο Γκίκας Χαρδούβελης νέος υπουργός Οικονομικών


