ΘΡΙΑΣΙΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Τιμή : 0,01€

Η ΕΡΓΟΣΕ θα στραφεί προς το νέο ΕΣΠΑ, προκειμένου
να εξασφαλισθεί η απαραίτητη χρηματοδότησή του

ΣΤΗ ΦΑΣΗ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
Σελ: 3

ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΗΣΤΕΣ
ΤΟΥ ΔΙΣΤΟΥΜΟΥ

Οι διωκτικές αρχές έχουν
έχουν στοχοποιήσει περιοχές
που… βρέχονται από θάλασσα
με ευκολότερη πρόσβαση
προς τον Κορινθιακό και
Σελ: 3
Αργοσαρωνικό κόλπο

ΠOTE IΣΧΥΕΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Υποχρεωμένοι να
εφαρμόζουν τη
ρύθμιση Δημόσιο,
Ο.Τ. Α. , N.Π.Δ.Δ.
και Δικαστήρια

Παραδόθηκε από την
Κοινωνική Υπηρεσία
Δήμου Ελευσίνας
στην πρεσβεία της
Παλαιστίνης

Σελ: 7

Για πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις

‘’Σάρκα και οστά’’
Σελ: 3

‘’ΧΤΕΝΙΖΟΥΝ’’

Φαρμακευτικό
υλικό για την
Παλαιστίνη

κ.2239

Εντός ημερών
η Πρόσκληση
σε 8.500
πτυχιούχους
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Σελ: 4

απ οκτά η διαχείριση
απ ορριμμάτων
Μέσω έργων ΣΔΙΤ στις Περιφέρειες
Γιάννης Μανιάτης:

e-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΓΙΑ ΤΑ
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Διοργανώνει ο Κυνηγετικός
Σύλλογος Αχαρνών
σε συνεργασία
με τον Ερυθρό Σταυρό

Σχεδόν 900 νέες
προσλήψεις σε
παιδικούς σταθμούς
Σελ: 5

Σελ: 7

Σελ: 2

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΤΙΣ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ Ο
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Σελ: 3

Με Προεδρικό
Διάταγμα
η προστασία του
υγροβιότοπου
Βουρκάρι Μεγάρων

Σελ: 5

Σελ: 5

Βασικοί στόχοι η ανάκτηση ανακυκλώσιμων
υλικών, η παραγωγή κομπόστ με πολλές
δυνατότητες χρήσης, η παραγωγή ενέργειας
από το παραγόμενο βιοαέριο

ΦΙΛΙΚΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΤΗ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΣΤΗΝ ΓΚΟΡΥΤΣΑ

ΕΠΣΔΑ: ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ
Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Σελ: 10-11

Κατάμεστο το θέατρο
στις παραστάσειςκαι συναυλίες των
Αισχυλείων 2014

Σήμερα στο παλιό Ελαιουργείο οι «ΒΑΚΧΕΣ» του Ευριπίδη

2 - ΘΡΙΑΣΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2014
Ελευσίνα

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΡΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Β. Ελευθερίου 79,
Εφημερία: 08:00 08:00 (Επομένης)
Τηλέφωνο:
2105544246
Ασπρόπυργος

Γαβαθά Αργυρώ Π.
Αχαρνών 7,
Εφημερία: 08:00 08:00 (Επομένης)
Τηλέφωνο:
2105576029

Φυλή - Άνω Λιόσια

Σταμοπούλου Ειρήνη
Θεοφίλου 24
Τηλέφωνο:
2102472352

Αχαρνές
Χασάνης Εμμανουήλ
Κιουρκατιώτου Σπύρου 25, Εφημερία:
08:00 - 20:00
Τηλέφωνο:
2102462194
Πατρινού Μαρία
Λεωφόρος Αγίου
Πέτρου 27,
Εφημερία: 08:00 14:00 & 17:00 - 08:00
(Επομένης)
Τηλέφωνο:
2117000902

Μάνδρα
Αθανασοπούλου
Χρυσάνθη Χ.
Εργατικές Κατοικίες,
Τηλέφωνο:
2105541721

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ:Νεφώσεις
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:
Από 18 έως 28
βαθμούς Κελσίου

ΓΙΟ
ΕΟΡ ΤΟΛΟ
ΤΟΛ ΟΓΙΟ

Άνθιμος, Αριστέα, Αρχοντή,
Πολύδωρος, Φοίβος

ΘΡΙΑΣΙΟ
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 απόψεις της εφημερίδας

‘’Σάρκα και οστά’’ αποκτά
η διαχείριση απορριμμάτων
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Μέσω έργων ΣΔΙΤ στις Περιφέρειες

Βασικοί στόχοι: η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, η παραγωγή κομπόστ με πολλές
δυνατότητες χρήσης, η παραγωγή ενέργειας από το παραγόμενο βιοαέριο

Σ

το νομό Ηλείας θα
πραγματοποιηθεί
το δεύτερο project
ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών
αποβλήτων της χώρας με
τη μέθοδο ΣΔΙΤ, ύστερα
και από την υπογραφή
σχετικής τροποποίησης
της απόφασης έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων
(ΑΕΠΟ) από τον υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη
Μανιάτη.
Το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία «Εργοστασίου Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, Μονάδας Παραγωγής Ενέργειας και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)» στη θέση «Τριανταφυλλιά» του Νομού Ηλείας.
Η μονάδα θα περιλαμβάνει τα εξής βασικά τμήματα: Υποδοχή, Μονάδα Μηχανικής Διαλογής, Μονάδα Ανερόβιας
Χώνευσης για παραγωγή βιοαερίου, Μονάδα Παραγωγής
Ενέργειας από βιοαέριο, Μονάδα Αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας (κομποστοποίηση) για παραγωγή κόμποστ,
Χώρο Υγειονομικής Ταφής των αδρανοποιημένων Υπολειμμάτων και δύο Μονάδες για την επεξεργασία των υγρών
αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία του έργου.
Οι βασικοί στόχοι είναι: η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, η παραγωγή κομπόστ με πολλές δυνατότητες χρήσης,
η παραγωγή ενέργειας από το παραγόμενο βιοαέριο και η
μείωση της μάζας και του όγκου των αστικών αποβλήτων
που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή.
Μάλιστα, με δήλωσή του ο κ. Μανιάτης τόνισε ότι εντός
των πρώτων μηνών του 2015 θα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την υλοποίηση των έργων ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας,
Σερρών, Έβρου και Ροδόπης, όπως ανέφερε.
Στο συγκεκριμένο έργο, δυναμικότητας επεξεργασίας του
συνόλου των αποβλήτων του νομού Ηλείας, επενδύονται
περισσότερα από 40 εκατ. ευρώ, στα επόμενα δύο χρόνια,
από τα οποία περίπου 17 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση

από το ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα με ιδιωτική χρηματοδότηση, ενώ επιπλέον
επενδύονται άλλα 12 εκατ.
ευρώ εκτός του έργου
ΣΔΙΤ, για την κατασκευή
του ΧΥΤΥ με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.

Δημιουργούνται πάνω
από 200 θέσεις εργασίας

Δημιουργούνται πάνω από 200 θέσεις εργασίας στην
περίοδο κατασκευής και 80 μόνιμες θέσεις εργασίας στην
25ετή περίοδο λειτουργίας, με τετραπλάσιο αριθμό εργαζομένων σε δορυφορικές υποστηρικτικές υπηρεσίες. Και στα
δύο έργα, τα οποία εκτελούνται με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπάρχουν ήδη ανάδοχοι.
Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΚΑ πρόσφατα έχουν γίνει
σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή όπως:
· Η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
· Η ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ με δημόσια χρηματοδότηση
21.585.000 ευρώ, της πράξης «Εγκατάσταση Επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων Ηπείρου», που αποτελεί
το δημόσιο σκέλος του έργου ΣΔΙΤ Ηπείρου δυναμικότητας
επεξεργασίας 105.000 τόνοι/ετος και η ανάδειξη Αναδόχου
και στο έργο αυτό.
· Η ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ με προϋπολογισμό ύψους
6.461.142 ευρώ της πράξης «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Ανατολικού Τομέα της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» .
· Η ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ με δημόσια χρηματοδότηση
ύψους 5.530.500 ευρώ της πράξης «Εφαρμογή Σχεδίου
Διευθέτησης και συμπλήρωση υποδομών ΧΥΤΑ νομού
Ξάνθης».
· Ήδη, σε 5 από τα 13 προγραμματισμένα έργα ΣΔΙΤ
διαχείρισης των απορριμμάτων σε όλη τη χώρα, έχουν ανακηρυχθεί ανάδοχοι και σταδιακά εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί τους όροι.

Σε εκρεμμότητα...

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ε

Λίγες ημέρες πριν το πρώτο σχολικό κουδούνι

λάχιστες ημέρες απέμειναν μέχρι να χτυπήσει το πρώτο σχολικό κουδούνι για φέτος και το πρόβλημα της μεταφοράς μαθητών παραμένει σε
εκκρεμότητα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας .
Στο υπουργείο Εσωτερικών συγκλήθηκε εχθές ακόμη μια σύσκεψη, προκειμένου
να βρεθεί λύση ειδικά για το πρόβλημα που εκδηλώνεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα στην αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης.
Όπως εξήγησε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Φάνης Παπάς, έχουν γίνει τόσο
ο διεθνής διετής διαγωνισμός όσο και ο πρόχειρος τον οποίο επέτρεψε το υπουργείο Εσωτερικών μέσα στο καλοκαίρι προκειμένου να καλυφθεί το χρονικό κενό
μέχρι να καρποφορήσει ο διεθνής.
Όμως, προκύπτει, έλλειψη ενδιαφέροντος από μεταφορείς για συγκεκριμένες
ομάδες δρομολογιών και κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς μεταφορικό μέσο 10.000
παιδιά στους δήμους Θέρμης, Θερμαϊκού, Λαγκαδά, Βόλβης κ.α.

Πόσα χιλιόμετρα απόστασης απαιτούνται για δωρεάν μεταφορά μαθητών;

Συγκεκριμένη απόσταση πρέπει να απέχει η κατοικία των μαθητών από το σχολείο τους ώστε να δικαιούνται δωρεάν μεταφορά. Συγκεκριμένα, η απόσταση ορίζεται στο 1,2 χλμ για την πρωτοβάθμια, 2,5 χλμ για τα Γυμνάσια και 4
χλμ για τα Λύκεια.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

‘’ΧΤΕΝΙΖΟΥΝ’’ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Εντός ημερών η
Πρόσκληση σε
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
8.500 πτυχιούχους
ΛΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΣΤΟΥΜΟΥ
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ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ

Οι διωκτικές αρχές έχουν έχουν στοχοποιήσει περιοχές που…
βρέχονται από θάλασσα με ευκολότερη πρόσβαση
προς τον Κορινθιακό και Αργοσαρωνικό κόλπο

Σ

ε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των
αρμόδιων διωκτικών αρχών για τον εντοπισμό
των τριών ποινικών «συνεταίρων» του Νίκου
Μαζιώτη, οι οποίες επικεντρώνονται σε περιοχές της
Δυτικής Αττικής, όπως Ελευσίνα, Ασπρόπυργο, Χαϊδάρι, Περιστέρι αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, και τις
επίμαχες περιοχές του Γαλατσίου, της Κυψέλης, του
Αγ. Νικόλαου και της Αγ. Παρασκευής.
Ψάχνουν για οπλοστάσια

Στις συγκεκριμένες, και μερικές ακόμη παραθαλάσσιες περιοχές, εξελίσσονται παράλληλες έρευνες για
τον εντοπισμό των οπλοστασίων της «μικτής» ομάδας
ατόμων που έχουν παράλληλη ποινική και τρομοκρατική δράση.
Στόχος αυτής της έρευνας ο αφοπλισμός, έστω και
πρόσκαιρος, των ατόμων που αποτελούν τον εκτελεστικό πυρήνα εκδήλωσης ληστρικών επιδρομών και
τρομοκρατικών επιθέσεων.
Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ, έχουν καθορίσει γεωγραφικά, τα ύποπτα σημεία πιθανής κίνησης των τριών δραστών της μεγάλης ληστείας, σχηματίζοντας επάλληλους κύκλους ερευνών γύρω από αυτά. Ζευγάρια
αστυνομικών κινούνται πεζα, με μοτοσυκλέτες και
αυτοκίνητα σε σημεία και δρόμους, όπου εκτιμάται ότι
μπορεί να κινηθούν οι τρεις σκληροί κακοποιοί, ένας
τουλάχιστον εκ των οποίων φαίνεται να συμμετείχε στη
ληστεία τράπεζας στο Χολαργό. Εκεί, υπενθυμίζεται
σκοτώθηκε ένας 39χρονος αστυνομικός, τον Απρίλιο
του 2008.
Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ, έχουν καθορίσει γεωγραφικά, τα ύποπτα σημεία πιθανής κίνησης των τριών δραστών της μεγάλης ληστείας, σχηματίζοντας επάλληλους κύκλους ερευνών γύρω από αυτά
Σε κάποια στοχευμένα σημεία, όπως αποκαλύπτουν
αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., όπου δεν υπήρχε η δυνατότητα κίνησης ή παρουσίας «μυστικών» αστυνομικών,
έχουν τοποθετηθεί ασύρματες μικροκάμερες. Αυτές
δίνουν απευθείας εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο της

αστυνομίας και παρακολουθούνται σε 24ωρη βάση
από βάρδιες αστυνομικών, με σκοπό των εντοπισμό
ύποπτων κινήσεων και άμεσης ειδοποίησης των
«μυστικών» πεζών ή εποχούμενων περιπολιών, προκειμένου να επέμβουν. Με έναν αντίστοιχο τρόπο είχε
γίνει ο εντοπισμός του Νίκου Μαζιώτη, για τον οποίο
υπήρξαν οι πληροφορίες, αρχικά για την παρουσία του
στην Αθήνα και έπειτα για τον τρόπο μετακίνησής του,
που οδήγησε και στη σύλληψή του στο Μοναστηράκι.
Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., έχουν στοχοποιήσει
και περιοχές που… βρέχονται από θάλασσα

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., έχουν στοχοποιήσει και
περιοχές που… βρέχονται από θάλασσα κυρίως σε
δυτικές περιοχές της Αττικής με ευκολότερη πρόσβαση
προς τον Κορινθιακό και Αργοσαρωνικό κόλπο, για το
ενδεχόμενο κατοχής και άλλου ταχύπλοου σκάφους
που μπορεί να χρησιμοποιούν οι δράστες της ληστείας. Γι αυτό τον σκοπό έχουν εντείνει τις περιπολίες και
τις έρευνες τους, οι λιμενικές αρχές, σε σκάφη που
κινούνται σε ύποπτες θαλάσσιες περιοχές και σημεία
ελλιμενισμού για τον τυχόν εντοπισμό σκαφών, για τα
οποία έχει δηλωθεί κλοπή τους.

Η ΕΡΓΟΣΕ θα στραφεί προς το νέο ΕΣΠΑ, προκειμένου
να εξασφαλισθεί η απαραίτητη χρηματοδότησή του

ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σ

ημαντικά τεχνικά έργα
θα περιλαμβάνει η
κατασκευή της διπλής
σιδηροδρομικής γραμμής για
τη σύνδεση του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ)
με την κύρια γραμμή του ΟΣΕ
προς Β. Ελλάδα με παράκαμψη του Δήμου Αχαρνών.
Η σύμβαση για τη μελέτη που αφορά την κατασκευή
της νέας αυτής γραμμής έχει ήδη υπογραφεί , προσθέτοντας ένα ακόμη λιθαράκι στο εκσυγχρονισμό του
σιδηροδρομικού δικτύου της Αττικής .
Όμως θα πρέπει πρώτα να πραγματοποιηθούν
τοπογραφικές, συγκοινωνιακές, υδραυλικές, στατικές,
Ηλεκτρομηχανολογικές και γεωτεχνικές μελέτες. Το
τμήμα αυτό θα διαθέτει και μία σήραγγα 750 μέτρων
στα όρια του Δήμου Αχαρνών (σήραγγα Αχαρνών) ενώ
οι γραμμές που υπάρχουν σήμερα είναι πιθανόν να
μετατραπούν σε μία νέα οδική λεωφόρο, αμακουφίζο-

ντας και το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην περιοχή.
Για την δημοπράτηση του
έργου η ΕΡΓΟΣΕ θα στραφεί
προς το νέο ΕΣΠΑ, προκειμένου να εξασφαλισθεί η απαραίτητη χρηματοδότησή του
Ο ΣΚΑ έχει έτοιμες τις υποδομές αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν ο μεγάλος
σταθμός που είχε σχεδιαστεί. Διαθέτει 8 αποβάθρες οι
οποίες είναι έτοιμες αλλά προς το παρόν δεν μπορούν
να λειτουργήσουν. Στην τελική τους μορφή θα διαθέτουν άνω διαβάσεις για την εξυπηρέτηση των επιβατών.
Βέβαια υπάρχουν ενδοιασμοί για το πως η εν λόγω
περιοχή θα υποστηρίξει την λειτουργία ενός τόσο μεγάλου σταθμού, καθώς μέχρι στιγμής, η ΕΡΓΟΣΕ, με την
παρούσα εργολαβία έχει τη δυνατότητα δημιουργίας
ενός παρκινγκ που η χωρητικότητα του θα αγγίζει τις
500 θέσεις.
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Για πρακτική άσκηση σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις

Ε

ντός του πρώτου 15νθημέρου του Σεπτεμβρίου
αναμένεται να δημοσιευτεί προκήρυξη-πρόσκληση του ΟΑΕΔ προς 8.500 άνεργους νέους,
πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, προκειμένου να κάνουν την
πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα.
Θα ακολουθήσει αντίστοιχη
πρόσκληση
προς τις επιχειρήσεις οι οποίες
ενδιαφέρονται
να απασχολήσουν κάποιον
άνεργο πτυχιούχο για έξι μήνες,
δίχως καμία δική τους επιβάρυνση.
Το νέο πρόγραμμα των υπουργείων Παιδείας και Ανάπτυξης στοχεύει στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας από τους αποφοίτους, μέσω της πραγματοποίησης:
• Θεωρητικής κατάρτισης
• Πρακτικής άσκησης σε επιχείρηση, και
• Κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων στις οποίες
πραγματοποιείται η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας / πρακτική άσκηση των ωφελουμένων.
Eξάμηνη απασχόληση
Η νέα δράση προβλέπει εξάμηνη απασχόληση για τους
νέους (επιδοτούμενη από το ΕΣΠΑ) με ασφάλιση και
μισθό που θα προσεγγίζει τον κατώτατο μισθό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης.
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα ύψους 45 εκατ. ευρώ
αφορά 8.500 δικαιούχους και εντάσσεται στην ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων
(YouthEmploymentInitiative - ΥΕΙ).

e-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Σ

το πλαίσιο της βελτίωσης της πόλης και των
υπηρεσιών της, ο Δήμος Ελευσίνας δέχεται και
απαντά καθημερινά στα αιτήματα των πολιτών
που υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
HYPERLINK "http://www.elefsina.gr" www.elefsina.gr
από την επιλογή e-citizen, τον σύνδεσμο “Quick links”
στην επιλογή «Αιτήματα- Καταγγελίες» και από τον
σύνδεσμο
HYPERLINK "http://www.eleusina.gr/online_services/citizen_requests.aspx?sflang=el"
http://www.eleusina.gr/online_services/citizen_request
s.aspx?sflang=el
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ΠOTE IΣΧΥΕΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τη ρύθμιση Δημόσιο,
Ο.Τ. Α. , N.Π.Δ.Δ. και Δικαστήρια

Α

ναλυτικό οδηγό για το νέο
καθεστώς που ισχύει στις
δημόσιες υπηρεσίες με την
κατάργηση επικυρωμένων
αντιγράφων, έδωσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων. Επίσης οδηγίες
για το νέο τρόπο υποβολής εγγράφων,
αλλά και τις υποχρεώσεις των δημόσιων
υπηρεσιών και φορέων απέναντι στους
πολίτες.
Υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τη ρύθμιση είναι το Δημόσιο, οι Οργανισμοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), τα νομικά
πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν
στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από
κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους,
οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που προβλέπονται στις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς

και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ.
Η ρύθμιση αφορά στο σύνολο των
συναλλαγών των ενδιαφερομένων με το
Δημόσιο και δεν επιφέρει αλλαγές στη
μεταξύ των Δημοσίων Υπηρεσιών αλληλογραφία.
Επίσης εφαρμόζεται και από τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, όπως το
ΑΣΕΠ.
Υποχρέωση

Οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται, πλέον, τα απλά, ευανάγνωστα αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που
έχουν εκδώσει οι υπηρεσίες και φορείς
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
της ρύθμισης ή των ακριβών αντιγράφων
τους.
Επίσης, υποχρεούνται να αποδέχονται,
πλέον, τα απλά, ευανάγνωστα αντίγραφα των ιδιωτικών και αλλοδαπών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν

ΘΥΜΑ ΕΠΙΤΗΔΕΙΩΝ ΕΠΕΣΕ 72ΧΡΟΝΟΣ

Ρομά έκαναν τα…
γλυκά μάτια σε ηλικιωμένο
για να τον κλέψουν!

Ήθελαν να του κάνουν τα γλυκά… μάτια για να τον κλέψουν. Τον ταλαιπωρούσαν για ώρα και δεν τον άφηναν
να φύγει, πιάνοντάς του την κουβέντα.
Ο λόγος για δύο νεαρές γυναίκες Ρομά, οι οποίες προσέγγισαν έναν 72χρονο στο Αίγιο και με τη μέθοδο της
απασχόλησης, κατάφεραν να του αφαιρέσουν από την

επικυρωθεί
π ροηγουμένως από
δικηγόρο.
Τέλος, τα
ευανάγνωστα αντίγραφα από
τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών
εγγράφων
φέρουν
θεώρηση
από
τις
υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης (λ.χ. άδεια οικοδομής που φέρει
θεώρηση από αστυνομική αρχή, απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που έχει θεωρηθεί από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπ. Παιδείας
και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση
ιδιώτη ιατρού που φέρει θεώρηση από

τσέπη του παντελονιού του, το χρηματικό ποσό των
480 ευρώ.
Ο ηλικιωμένος άνδρας όταν απομακρύνθηκαν οι
γυναίκες, κατάλαβε τι είχε συμβεί και έτσι ειδοποίησε την
αστυνομία. Μετά από αρκετές προσαγωγές το θύμα
κλήθηκε για να αναγνώριση και έτσι ανάμεσα σε πολλές
που είχαν προσαχθεί, βρήκε τη μία από τις δύο δράστιδες, μια 22χρονη κοπέλα.
Στην ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει:
Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αιγίου, μια 22χρονη
Ρομά, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία
για κλοπή κατά συναυτουργία, ενώ αναζητείται μια
Ρομά, συνεργός της 22χρονης.
Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, στο Αίγιο, η 22χρονη με
τη συνεργό της αφαίρεσαν από το παντελόνι 72χρονου,
το χρηματικό ποσό των 480 ευρώ, χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο της απασχόλησης.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί των αστυνομικών
υπηρεσιών Αιγίου, πραγματοποιώντας αναζητήσεις για
τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δράστιδων.
Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Αιγίου, εντόπισαν την 22χρονη στο Αίγιο και την
συνέλαβαν.
Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αιγίου.

αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).
Οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα
από το πρωτότυπο ή από το ακριβές
αντίγραφο της διοικητικής αρχής μόνο
στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο σε φορείς
που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της εν
λόγω ρύθμισης.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 2
Οι χιλιομετρικές αποστάσεις ανά τύπο σχολείου, προκύπτουν από το ΦΕΚ 1449/2013, αλλά και από απάντηση του
Υπουργείου Εσωτερικών σε σχετική ερώτηση στη Βουλή.
Οι Περιφέρειες μεταφέρουν δωρεάν τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων οι οποίοι κατοικούν από τη σχολική τους μονάδα σε απόσταση μεγαλύτερη από την οριζόμενη ως εξής:
Α. με ειδικά μαθητικά δελτία (ΕΜΔ) και ίδια μέσα
α. 1.200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
β. 2.500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων
γ. 4.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

Β. με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών
α. 1.200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
β. 3.000 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων
γ. 5.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, με
την προϋπόθεση ότι οι μαθητές εγγράφονται σε σχολική
μονάδα σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή των αρμόδιων
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού βάσει των διατάξεων του Π.Δ/τος 104/1979,
όπως ισχύει.
Επισημαίνεται ότι μαθητές οι οποίοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εγγράφονται σε οποιοδήποτε σχολείο δε δικαιούνται δωρεάν μεταφοράς.

Παράνομο εργαστήριο κατασκευής απομιμητικών προϊόντων εντοπίσθηκε στην περιοχή του Χαϊδαρίου
Ένα, πλήρως εξοπλισμένο, παράνομο εργαστήριο κατασκευής απομιμητικών προϊόντων
ένδυσης , εντοπίσθηκε στις 26-8-2014 το απόγευμα, από αστυνομικούς του Τ.Α. Χαϊδαρίου στο
Χαϊδάρι.
Συνελήφθησαν δύο (2) ημεδαποί, ηλικίας 72 και

43 ετών, υπεύθυνοι του εργαστηρίου και σε
βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για πλαστογραφία και παράβαση του Νόμου περί σημάτων.
Στους χώρους του εργαστηρίου βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν -4.860- αθλητικές μπλούζες και

παντελόνια και -13.292- διακριτικά σήματα, όλα
απομιμητικά προϊόντα γνωστών εμπορικών
οίκων του εξωτερικού. Κατασχέθηκαν επίσης
επτά (7) ραπτομηχανές και μία (1) πρέσα-σταμποτήριο. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ.
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2014

Φαρμακευτικό υλικό
για την Παλαιστίνη

Παραδόθηκε από την Κοινωνική
Υπηρεσία Δήμου Ελευσίνας
στην πρεσβεία της Παλαιστίνης

Ο

Δήμος Ελευσίνας και η Κοινωνική του Υπηρεσία, με την συγκινητική ανταπόκριση και
βοήθεια φορέων, επαγγελματιών και δημοτών, συγκέντρωσαν φαρμακευτικό για τον δοκιμαζόμενο από τον πόλεμο λαό της Παλαιστίνης.
Το υλικό παραδόθηκε την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου
στην πρεσβεία της Παλαιστίνης για να πάρει το
δρόμο προς την λωρίδα της Γάζας. Εκεί που το έχουν
ανάγκη εκατοντάδες παιδιά και μεγάλοι, τραυματισμένοι από τους ανελέητους βομβαρδισμούς.
Ο Δήμος μας θέλει για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσει τους εθελοντές του Συλλόγου Θριασίου Πεδίου για την βοήθειά τους στην φόρτωση, τη μεταφορά
και την παράδοση του φαρμακευτικού υλικού. Ένα
μεγάλο ευχαριστώ και σε όσους δημότες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου Ελευσίνας και συνεισέφεραν στη συγκέντρωση του υλικού.

Με Προεδρικό Διάταγμα
ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ
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η προστασία του υγροβιότοπου
Βουρκάρι Μεγάρων

Κ

ατατέθηκε στο Ε’ Τμήμα
του Συμβουλίου της Επικρατείας για νομοπαρασκευαστική επ εξεργασία σχέδιο
Προεδρικού Διατάγματος που
χαρακτηρίζει τον υγροβιότοπο
Βουρκάρι Μεγάρων Αττικής περιφερειακό πάρκο και παράλληλα
καθορίζει τις ζώνες π ροστασίας
του, τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης, καθώς και τα
μέτρα π ροστασίας που θα
ληφθούν.
Όπως αναφέρεται στο σχέδιο
διατάγματος, ο εν λόγω υγροβιότοπος χαρακτηρίζεται περιφερειακό
πάρκο με σκοπό την προστασία,
τη διατήρηση και την αναβάθμιση
της φύσης και του τοπίου ως

ΣΤΙΣ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Πρώτη συνεδρίαση του νέου Δημοτικού
Συμβουλίου Eλευσίνας

«πολύτιμου φυσικού πόρου στη
χερσαία και θαλάσσια περιοχή
του κόλπου Βουκαρίου του δήμου
Μεγαρέων».
Με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος επ ιδιώκεται η π ροστασία
του υγροτοπικού συστήματος που
π ερικλείεται απ ό τη χερσόνησο
της Αγίας Τριάδας και τον λόφο του
μοναστηριού του Αγίου Αθανασίου
προς το Πέραμα, καθώς και της
π εριφερειακής ζώνης και της
θαλάσσιας π εριοχής του όρμου
του Βουρκαρίου.
Το περιφερειακό πάρκο χωρίζεται σε ζώνες, όπως είναι υψηλής
προστασίας, προστασίας τοπίου,
πολιτιστικής κληρονομιάς, γεωργικής χρήσης και κατοικίας, κ.λπ.

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014 στις 10:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του
νέου Δημοτικού Συμβουλίου. Θέματα της πρώτης συνεδρίασης θα είναι: - η εκλογή του Προέδρου του
ΔΣ και των μελών του Προεδρείου
- η εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
- η εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής.

Μεταξύ των άλλων στο πάρκο
θα κατασκευαστεί κτίριο π εριβαλλοντικής ενημέρωσης (60 τετραγωνικά μέτρα), αναψυκτήρια (30
τ.μ.), π ερίπ τερα (30 τ.μ.), γεωργικές αποθήκες (30 τ.μ.), κατοικίες
(150 τ.μ.), δρόμοι, καθιστικά,
κ.λπ .
Ακόμη, δεν επ ιτρέπ εται η ελεύθερη κατασκήνωση, η βόσκηση,
το κυνήγι, η αμμοληψία, νέες γεωτρήσεις και η απ όληψη νερού,
εκτός των αναγκαίων για την
π υροπ ροστασία ή την π ροστασία
της πανίδας, ενώ επ ιτρέπονται
έργα συντήρησης, επ ισκευής και
αντικατάστασης των υπ όγειων
αγωγών π ετρελαίου της εταιρείας
Ελληνικά Πετρέλαια.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Διοργανώνει ο Κυνηγετικός
Σύλλογος Αχαρνών σε συνεργασία
με τον Ερυθρό Σταυρό

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών συνεργαζόμενος με τον Ερυθρό
Σταυρό, σε συνέχεια
της προσπάθειας αύξησης της δύναμης των
μελών της τράπ εζας
αίματος, θα πραγματοποιήσει
εθελοντική
αιμοδοσία
στις
07/09/2014
ημέρα
Κυριακή και ώρα 09:00
– 14:00 στα γραφεία του Συλλόγου Σαλαμίνος (Αρχαίου
Θεάτρου) 31 Αχαρνές.

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε
στο 2102463256 καθημερινά και ώρες 08:30 - 13:00 το
πρωί και απόγευμα 18:00 – 20:30.
Ο πρόεδρος: Λαζάρου Βασίλειος

Ο γεν. γραμματέας: Μπέλλος Γεώργιος
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Χορήγηση βεβαιώσεων
σε παραγωγούς πωλητές
λαϊκών αγορών

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΔΕ

Διανομή 20 τόνων φρούτων σε απόρους και ιδρύματα

Ο

Δήμος Ιλίου και η Κοινωνική Υπηρεσία, σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων και την Κοινοπραξία Συνεταιρισμών
Ομάδων Παραγωγών Νομού Ημαθίας, διανέμει είκοσι τόνους
ροδάκινα και νεκταρίνια σε άπορους δημότες - δικαιούχους του
Κοινωνικού Παντοπωλείου και του προγράμματος σίτισης του
Δήμου Ιλίου.
Ήδη, δέκα τόνοι φρούτων διανεμήθηκαν την Παρασκευή 29
Αυγούστου 2014, με τη συμπαράσταση εθελοντών και άλλοι
δέκα τόνοι πρόκειται να διανεμηθούν στους δικαιούχους, την
Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014.
Η διανομή πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ιερά
Μητρόπολη Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως, ενώ ποσότητα
φρούτων θα δοθεί και σε ιδρύματα της πόλης.

Μετά τη συγκρότηση νέας επιτροπής
από την Περιφέρεια Αττικής

Συγκέντρωση
σχολικών ειδών
στον δήμο Ελευσίνας

Kαθαρισμός παραλίας Ασπρόπυργου
από Εθελοντική Ομάδα ασπρόπυργου
ΘΡΙΑ - Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 17.00.

Το τμήμα Κοινωνικής πολιτικής του
Δήμου Ελευσίνας, για να
βοηθήσει οικογένειες με οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα να ανταποκριθούν στις
σχολικές ανάγκες των παιδιών
τους, συγκεντρώνει
σχολικά
είδη,
όπως
τσάντες,
τετράδια, μολύβια.
Απ ευθυνόμαστε σε όλους τους
φορείς, συλλόγους
και
σ υ μ π ολ ί τ ε ς ,
π ροκειμένου
το χαμόγελο
να μη λείψει από
κανένα παιδί της πόλης.
Δεκτή κάθε προσφορά σας στο κτίριο της Κοινωνικής
Υπηρεσίας, Ελ. Βενιζέλου και Εθν. Αντιστάσεως, καθημερινά 9 πμ με 1 μμ

Σε κλίμα συγκίνησης η εξόδιος ακολουθία του Μητροπολίτη
Μεγάρων και Σαλαμίνος Βαρθολομαίου

Σ

ε κλίμα συγκίνησης εψάλλη, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου
Μεγάρωνη, η εξόδιος ακολουθία
του μακαριστού Μητροποπολίτη
Μεγάρων και Σαλαμίνος κυρού
Βαρθολομαίου προεξάρχοντος
του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και
πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.
Ο μακαριστός Μητροπολίτης
Μεγάρων και Σαλαμίνος έφυγε
σε ηλικία 86 ετών, έπειτα από
δύο εβδομάδες νοσηλείας στο
Νοσοκομείο "Ελπίς", εξαιτίας
σοβαρών προβλημάτων υγείας,
που αντιμετώπιζε.
Παρέστησαν οι Μητροπολίτες
Προικοννήσου κ. Ιωσήφ, ως
Εκπρόσωπος του Οικουμενικού
Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, Νικαίας κ. Αλέξιος, ως
τοποτηρητής της Μητρόπολης Μεγάρων, Περιστερίου
κ. Χρυσόστομος, Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρος, Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου κ. Ιερόθεος, Λαρί-

σης και Τυρνάβου κ. Ιγνάτιος, Πειραιώς κ. Σεραφείμ, Γλυφάδας,
Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης
και Βάρης κ. Παύλος, Ζιχνών και
Νευροκοπίου κ. Ιερόθεος, Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως κ. Ιερεμίας, Κορίνθου κ. Διονύσιος,
Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος,
Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως
κ. Αθηναγόρας, οι Επίσκοποι Νεοχωρίου κ. Παύλος, Ελευσίνος κ.
Δωρόθεος, Διαυλείας κ. Γαβριήλ,
Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος,
Φαναρίου κ. Αγαθάγγελος, Σαλώνων κ. Αντώνιος, ο Μητροπολίτης
Περγάμου κ. Ιωάννης και ο Επίσκοπος Ελαίας κ. Θεοδώρητος,
εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενόπλων Δυνάμεων, Τοπικών Φορέων και Οργανισμών, κληρικοί και
λαϊκοί από την Μητρόπολη, αλλά και από άλλες περιοχές.

Από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας
της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
ανακοινώθηκε ότι λόγω αλλαγής της Περιφερειακής
και της Δημοτικής Αρχής Μεγαρέων παύει να λειτουργεί η τριμελής επιτροπή για τη χορήγηση
βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών
αγορών .
Έτσι, μέχρι της συγκρότησης νέας τριμελούς επιτροπής με απόφαση της Περιφερειάρχου Αττικής,
δεν δύναται να εξυπηρετηθούν σχετικά αιτήματα
των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών.
Ο Δήμος Μεγαρέων θα μεριμνήσει ώστε όλες οι
απαιτούμενες ενέργειες ευθύνης της Περιφέρειας
Αττικής, να γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ
2014 ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ

Αναμνηστικά μετάλλια και διπλώματα
στους συμμετέχοντες.

Γ

ια δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Ναυταθλητικός
Όμιλος Νέας Περάμου και η Δημοτική Κοινότητα
Νέας Περάμου συνδιοργάνωσαν την Κυριακή 24 Αυγούστου 2014 στο λιμάνι της Νέας Περάμου τον διαγωνισμό
ψαρέματος με καλάμι. Συνολικά συμμετείχαν είκοσι
ψαράδες που αλίευσαν από τις 6:00 μμ έως τις 9:00 μμ
ποικιλία ψαριών παρά τον αέρα που φύσαγε και δυσκόλευε τις προσπάθειές τους.
Νικητής στη κατηγορία συνολικού βάρους ψαριών αναδείχτηκε ο κύριος Πρέβεζας Μιχαήλ ο ποίος αλίευσε
ψάρια συνολικού βάρους 1240 γραμμάρια και κέρδισε το
καλάμι που είχε θεσμοθετηθεί ως έπαθλο ενώ στη κατηγορία βαρύτερου ψαριού αναδείχτηκε νικητής ο κύριος
Πρέβεζας Παναγιώτης οποίος αλίευσε μία τσιπούρα
βάρους 570 γρ.
Σε όλους τους συμμετέχοντες οι διοργανωτές απένειμαν αναμνηστικά μετάλλια και διπλώματα. Την εκδήλωση
τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου κύριος Παναγιώτης
Παρασκευάς, ο Πρόεδρος του Ναυταθλητικού Ομίλου
Νέας Περάμου κύριος Γεώργιος Καράβολος καθώς και ο
Γενικός Γραμματέας του Ναυταθλητικού Ομίλου Νέας
Περάμου οι οποίοι έκαναν και τις απονομές στους διαγωνισζόμενους.
Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Νέας Περάμου και η Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου ευχαριστούν θερμά όλους
όσους συμμετείχαν στο διαγωνισμό αλιείας με καλάμι
καθώς και όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση του.

Κατάμεστο το θέατρο στις παραστάσεις
και συναυλίες των Αισχυλείων 2014
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Μ

ε μεγάλη προσέλευση θεατών ξεκίνησαν
οι παραστάσεις των Αισχυλείων 2014. Κατάμεστο ήταν το θέατρο του παλαιού Ελαιουργείου τόσο την Πέμπτη 28 Αυγούστου με την παράσταση "Πέρσες" του Αισχύλου από το Κρατικό Θέατρο
Βορείου Ελλάδος όσο και την Κυριακή 31 Αυγούστου
με την παράσταση "Βάτραχοι" του Αριστοφάνη από το
Εθνικό Θέατρο.
Δύο παραστάσεις που αποζημίωσαν με την αρτιότητα και την αποδόση των ηθοποιών τους χιλιάδες θεατές.
Εκατοντάδες θεατές παρακολούθησαν το Σάββατο
30 Αυγούστου τα εγκαίνια των δύο εικαστικών καλλιτεχνών, της Μαίρης Ζυγούρη και του Michelangelo
Pistoletto.
Η έκθεση της Ζυγούρη πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό Κέντρο "Λεωνίδας Κανελλόπουλος" από όπου το
απόγευμα του Σαββάτου ξεκίνησε, πάνω σε ένα αυτοσχέδιο άρμα περιστοιχισμένο από ένα σωρό κουρέλια το άγαλμα της Αφροδίτης, την πορεία του σε παλιούς εγκαταλειμένους χώρους (παλιά κλινική Ρόκα,
παλιά Σχολή Σιδέρη) διέσχισε την πλατεία Αγίου Γεωργίου και τον πεζόδρομο της Μικολαΐδου για να καταλήξει στο χώρο του παλαιού Ελαιουργείου δίπλα στις
παλιές δεξαμενές του ΒΟΤΡΥΣ. Μια πορεία που την
συνόδευαν δεκάδες εθελοντές και κάτοικοι, που ήθελε
να σμίξει την πορεία των Ελευσίνιων Μυστηρίων με
τους χώρους που έπαιξαν ρόλο στην ανάπτυξη της
σύγχρονης ζωής της Ελευσίνας.
Η έκθεση του Pistoletto με τίτλο "Ο τρίτος Παράδεισος" εγκαινιάστηκε το βράδυ του Σαββάτου και φιλοξενείται στην αυλή του παλαιού Ελαιουργείου και σε δύο
από τα κτίρια, παρουσιάζοντας όπως ανέφερε ο ίδιος ο
καλλιτέχνης την προσπάθεια αναζήτησης της ευτυχίας
μέσα από την αντιπαράθεση της τέχνης με τον σύγχρονο υλικό πολιτισμό.
Ταξίδι στα σύννεφα με πιλότους την
Ελευθερία Αρβανιτάκη και την Άλκηστις
Πρωτοψάλτη στο παλιό Ελαιουργείο

Μια δίωρη και πλέον πτήση στα σύννεφα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου στο παλαιό
Ελαιουργείο στην παραλία της Ελευσίνας.

Όχημα το τραγούδι και ο χορός, επιβάτες οι περισσότεροι από 2.500 θεατές και πιλότοι η Ελευθερία Αρβανιτάκη και η Άλκηστις Πρωτοψάλτη με την εκπληκτική
ορχήστρα τους.

Ο θεός που καταργεί τα σύνορα που υπάρχουν ανάμεσα στους ανθρώπους, τόσο του πλούτου όσο και του
φύλου, της ηλικίας, ακόμα και την διαφορά ανάμεσα
στην ανθρώπινη και θεία ιδιότητα.
Η πόλη που αρνείται την ύπαρξή του θα γνωρίσει τη
δύναμη και την κυριαρχία του θεού μέσα από την τιμωρία. Ο ενθουσιασμός των Βακχών θα μετατραπεί σε
έναν αιματηρό εφιάλτη.
Κατάμεστο οι εξέδρες του θεάτρου του παλαιού Ελαιουργείου με εκατοντάδες - κυρίως νέους - να κάθονται
κατάχαμα ή να στέκονται όρθιοι, κατά την 4η ημέρα των
Αισχυλείων 2014. Ένα κοινό που συνόδευε τις τραγουδίστριες σε κάθε τους τραγούδι, ανταποδίδοντας το
κέφι που είχαν έρθει να προσφέρουν οι δύο καλλιτέχνιδες.
Σήμερα στο παλιό
Ελαιουργείο
οι «ΒΑΚΧΕΣ»
του Ευριπίδη

Οι Βάκχες είναι το τελευταίο και
το πιο αινιγματικό έργο του Ευριπίδη. Η μοναδική σωζόμενη τραγωδία με διονυσιακό θέμα. Ένας
περιπλανώμενος θίασος ακολουθεί έναν καινούργιο θεό σ’ ένα μαγικό ταξίδι αυτογνωσίας και έκστασης. Ο Θεός Διόνυσος, μεταμφιέζεται σε
άνθρωπο και σαν θηλύμορφος ξένος επιστρέφει στην
γενέθλια πόλη του για να εδραιώσει την λατρεία του.
Είναι ο Θεός της ετερότητας, της διαφορετικότητας, της
μεταμφίεσης και της αμφισεξουαλικότητας.

Σχεδόν 900 νέες προσλήψεις
σε παιδικούς σταθμούς

Τ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ις ελπίδες χιλιάδων οικογενειών αναπτερώνει η έγκριση των συναρμόδιων υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών των αιτημάτων των δήμων για την κάλυψη 6.055 θέσεων εποχικού προσωπικού στους
παιδικούς σταθμούς και στα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ)
για το έτος 2014-2015.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Σίμο Δανιηλίδη, πρόκειται για τρεις ξεχωριστές αποφάσεις, οι
οποίες αφορούν τις ακόλουθες θέσεις:
• 900 νέες θέσεις σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς
σταθμούς, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από τον
κρατικό προϋπολογισμό,
Η πλειονότητα των θέσεων αφορά βρεφονηπιακόμους, παιδαγωγούς, νηπιαγωγούς, βοηθούς βρεφοκόμων, μάγειρες, τραπεζοκόμους, καθαριστές, γυμναστές και ψυχολόγους
Η πλειονότητα των θέσεων αφορά βρεφονηπιακόμους, παιδαγωγούς, νηπιαγωγούς, βοηθούς βρεφοκόμων, μάγειρες, τραπεζοκόμους, καθαριστές, γυμναστές και
ψυχολόγους

Συντελεστές
Μετάφραση: ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
Σκηνοθεσία: ΑΝΤΖΕΛΑ ΜΠΡΟΥΣΚΟΥ
Μουσική: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΑΡΩΤΟΣ
Επιμέλεια Κίνησης: ΕΡΜΗΣ ΜΑΛΚΟΤΣΗΣ
Σκηνογράφος: ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΤΙΝΑΣ
Φωτιστής: ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Σκηνικά αντ/μενα - Μάσκες: ΜΑΡΘΑ ΦΩΚΑ
Βοηθός Σκηνοθέτη: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Διανομή: Αγλαΐα Παππά: Διόνυσος, Άρης Σερβετάλης: Πενθέας, Μαρία Κίτσου: Τειρεσίας, Γιώργος Μπινιάρης: Κάδμος, Αργύρης Πανταζάρας – Χάρης Χαραλάμπους: Άγγελος-Δούλος, Παρθενόπη Μπουζούρη:
Άλλος Άγγελος,
Άντζελα Μπρούσκου: Αγαύη

Χορός: Κωνσταντίνα Αγγελοπούλου, Μαρία Αθηναίου, Δήμητρα Γκλιάτη,
Μαρία Κίτσου, Παρθενόπη Μπουζούρη, Άννη Ντουμούζη, Αργύρης Πανταζάρας, Βάλια Παπαχρήστου,
Αντώνης Σταμόπουλος, Χάρης Χαραλάμπους
Παλαιό Ελαιουργείο - Παραλία Ελευσίνας
Ώρα έναρξης: 20:30
Εισ. 12€ - Φοιτ. 5€

- Παρασκευή 5/9: Συναυλία με τους IMAM BAILDI
- Κυριακή 7/9: "Ιππόλυτος" του Ευριπίδη - από το
Εθνικό Θέατρο - σκηνοθεσία Λυδίας Κονιόρδου

• 3.420 θέσεις σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ, και
• 1.735 θέσεις σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ), οι οποίες επίσης
λαμβάνουν χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο
του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής».

Οι ειδικότητες που θα καλυφθούν αφορούν Βρεφονηπιοκόμους, Παιδαγωγούς, Νηπιαγωγούς, Βοηθούς
Βρεφοκόμων, Μάγειρες, Τραπεζοκόμους και Καθαριστές, αλλά και Γυμναστές, Λογοθεραπευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους, εκ των οποίων οι
τελευταίοι εντάσσονται στο προσωπικό των ΚΔΑΠμεΑ.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ επεσήμανε πως οι θέσεις
αφορούν απασχόληση με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έντεκα μηνών, ενώ ειδικά για τις θέσεις
μέσω ΕΣΠΑ προβλέπεται και η δυνατότητα ανανέω-

σης των συμβάσεων.
Επομένως, οι καθαρά νέες θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 900, ενώ για τις υπόλοιπες, οι οποίες θα καλυφθούν μέσω ΕΣΠΑ, οι δήμοι, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠμεΑ
θα αξιοποιήσουν τη δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεων προηγούμενων συμβασιούχων για την κάλυψη των αναγκών τους.

«Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή
για τη σταθεροποίηση της κατάστασης
και τη διαδικασία προς την ανάκαμψη»
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Καθαρίζουμε και Ομορφαίνουμε
το Ολυμπιακό Χωριό

Μ

ε
αφορμή την
συμπ λήρωση
10 χρόνων από
τους Ολυμπιακούς
Αγώνες
της Αθήνας, την
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, η ομάδα Εθελοντών των Εθνικών
Ολυμπιακών Επιτροπών, ΑΘΗΝΑ 2004
(NOC Assistants), η Ομάδα Πολιτικής
Προστασίας του Ολυμπιακού ΧωριούΑχαρνών και ο Δήμος Αχαρνών, συνδιοργανώνουμε εθελοντική δράση για
τον καθαρισμό και την αισθητική αναβάθμιση της πράσινης ζώνης και των
κοινόχρηστων χώρων του Ολυμπιακού
Χωριού.
Η 14η Σεπτεμβρίου θα σηματοδοτήσει
μια νέα προσπάθεια. Είναι μια μέρα
χαράς, έμπνευσης, δημιουργίας, γιορτής, ένα μεγάλο εθελοντικό ραντεβού για
το Ολυμπιακό Χωριό.
Θα γιορτάσουμε τον εθελοντισμό, υλοποιώντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων εξωραϊστικού ενδιαφέροντος όπως
καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων,
δεντροφύτευση, βάψιμο και παιχνίδια
περιβαλλοντικού χαρακτήρα για μικρούς
και μεγάλους.
Απώτερος στόχος μας είναι η ανάδειξη,
η αποκατάσταση και ο ευπρεπισμός του
μνημείου των Ολυμπιονικών καθώς επίσης και η συμβολή στην ανάπλαση και
αξιοποίηση της Πράσινης Ζώνης, (του
δεύτερου μεγαλύτερου πράσινου πάρκου της Αττικής μετά από το πάρκο Τρίτση), προς όφελος των κατοίκων της
ευρύτερης περιοχής.

Η δράση θα
διεξαχθεί στην
Πράσινη Ζώνη
του Ολυμπιακού
Χωριού, με σημείο
συνάντησης τις
Στήλες των Ολυμπιονικών και
ώρα 10:00 πμ.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε
συνεργασία με συλλόγους και σχολεία
του Ολυμπιακού Χωριού, τον Σύλλογο
Ελλήνων Ολυμπιονικών, την Ομάδα
Eθελοντών του Let's do it Greece , τους
εθελοντές του Ινστιτούτου Ομάδα για τον
Κόσμο - Περιβαλλοντική Συμμαχία
2004+, το 1ο Σύστημα Προσκόπων
Θρακομακεδόνων, τον Περιβαλλοντικό
Σύλλογο Αττικής ''ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ'', τον
Αθλητικό Σύλλογο ''Αθηνά'', τον Αθλητικό Σύλλογο ''Φοίβος'', την ομάδα WAVE
και τα μέλη της ομάδας γεωτεχνικών
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ- HELLENIC GARDEN
TEAM.
Η πρόσβαση από τους εθελοντές μπορεί να γίνει εύκολα με το λεωφορείο από
Κηφισιά (504) στην 15η στάση δίπλα
από το Δημοτικό σχολείο ή στην 9η
στάση και μετά δυτικά στην οδό Πατουλίδου. Επίσης με το τρένο του ΟΣΕ
στάση Δεκέλεια και μετά πάλι με το λεωφορείο (504) στην 15η αποβίβαση.
Τέλος το λεωφορείο (740) το οποίο κάνει
κυκλική διαδρομή Αγ Άννα, Αχαρναί, Σκα
,ΟΧ και αποβίβαση στην 5η στάση.
Με θέρμη να περάσουμε αυτό το
σπουδαίο μήνυμα της συνεργασίας, της
χαράς και του ενθουσιασμού, προσφέροντας για τον τόπο που αγαπάμε,
τιμώντας την σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά του!

Υπογράμμισε ο Αντώνης Σαμαράς σε συνάντηση
με παραγωγικούς φορείς, ενόψει της ΔΕΘ

Σ

τον οδικό χάρτη και στα χρονοδιαγράμματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν για τη χρηματοδότηση της χώρας, αναφέρθηκε ο Αντώνης Σαμαράς
στη συνάντηση που είχε με τους παραγωγικούς φορείς, ενόψει της ΔΕΘ.
Ο κ. Σαμαράς έδωσε έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της ρευστότητας στις επιχειρήσεις και τόνισε πως πηγαίνει στη ΔΕΘ σε μια ξεχωριστή στιγμή, σε μια κρίσιμη καμπή για τη χώρα, την ελληνική οικονομία και βεβαίως τη βόρεια Ελλάδα και τη
Θεσσαλονίκη.
«Είναι μια κρίσιμη καμπή στην πορεία για τη σταθεροποίηση της κατάστασης και
την έναρξη της διαδικασίας για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας πως «φέτος η Έκθεση συμπίπτει με μια
περίοδο όπου για τη χώρα ζυγίζονται πολλά πράγματα».
Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν, εκτός από τους εκπροσώπους των παραγωγικών
φορέων, οι Μ. Βαρβιτσιώτης, Όλγα Κεφαλογιάννη, Γ. Ορφανός και Δημ. Σταμάτης.
Η υπουργός Τουρισμού δήλωσε αμέσως μετά τη συνάντηση πως η φετινή ήταν
μια εξαιρετική χρονιά για τον τουρισμό.
«Ο τουρισμός είναι η αιχμή του δόρατος για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και δουλεύουμε και προχωράμε έτσι ώστε και να εμπλουτίσουμε το τουριστικό
προϊόν, αλλά και να μπορέσουμε να διαχυθεί το όφελος από την αναγέννηση του
ελληνικού τουρισμού σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Προς αυτή την κατεύθυνση συνεργαζόμαστε με τους φορείς και της βορείου Ελλάδος, προκειμένου όλες οι
περιοχές της χώρας να μπορέσουν να στηριχθούν και στον τουρισμό για την ανάπτυξή τους» τόνισε η κ. Κεφαλογιάννη.
Αναφερόμενη δε στο ενδεχόμενο η κατάσταση που επικρατεί στις ευρωρωσικές
σχέσεις να έχει επηρεάσει τον τουρισμό στην Ελλάδα, η κ. Κεφαλογιάννη είπε ότι
«στόχος της κυβέρνησης είναι ο ελληνικός τουρισμός να είναι θωρακισμένος έτσι
ώστε οι οποιεσδήποτε εξωτερικές μεταβολές στο σκηνικό, να τον επηρεάζουν όσο
το δυνατόν λιγότερο».

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
9:00 π.μ.
- 8:00 μ.μ.
Δημαρχείο
Αχαρνών
Φιλαδελφείας 87
& Μπόσδα,
τηλ. 213-2072300,
213-2072527,
213-2072450 &
210-2478505
Κεντρική Πλατεία
Αγίου Βλασίου

ΓΑΜΟΣ

Ο Καλπακίδης Ιωάννης του Βασιλείου και της
Όλγας, το γένος Καλπακίδη, που γεννήθηκε
στη ΓΚΕΟΡΚΙΕΒΣΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΡΩΣΙΑΣ
και κατοικεί στον Ασπρόπυργο, και η Μπερίδη
Μανάνα του Ολενγκι και της Μαρίνας, το
γένος Μπερίδη, που γεννήθηκε στο Σουχούμι
Αμπχαζίας Γεωργίας και κατοικεί στον Ασπρόπυργο, πρόκειται να έλθουν σε γάμο που θα
τελεστεί στο Δημαρχείο Ασπροπύργου.

ΓΑΜΟΣ

Ο Δάρρας Γεώργιος του Ιωάννη και της
Στεφανίας, το γένος Νάση που γεννήθηκε
στο Αμαρούσιον Αττικής και κατοικεί
στη Στεφάνη Βοιωτίας, και η Χριστοπούλου
Παναγιώτα του Νικολάου και της Αντιγόνης,
το γένος Φιλιππή, που γεννήθηκε στην Αθήνα
και κατοικεί στον Ασπρόπυργο, πρόκειται να
έλθουν σε γάμο που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον Ασπρόπυργο.

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2014

Επείγουσα εγκύκλιος
για τις δημοσιεύσεις
προυπολογισμών
των δήμων

Μ

έσω της ηλεκτρονικής σελίδας
της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (και πιο
συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: http://www.eetaa.gr/modota/modota.htm), θα πραγματοποιηθεί η
διαδικασία ενσωμάτωσης των σχεδίων
των προϋπολογισμών των δήμων, των
Περιφερειών και των ΝΠΔΔ αυτών, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, με την ένδειξη «Εξαιρετικά Επείγον» .
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα σχεδία
των προϋπολογισμών των φορέων για
το έτος 2015 θα υποβληθούν μέσω των
αρμόδιων Στατιστικών Ανταποκριτών, οι
οποίοι για την εισαγωγή στο πληροφοριακό σύστημα θα κάνουν χρήση των
κωδικών τους (όνομα χρήστη : username
και κωδικός πρόσβασης : password).
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Στη συνέχεια η υποβολή του σχεδίου
προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί
στο περιβάλλον εργασίας όπου καταχωρούνται μηνιαία τα απολογιστικά στοιχεία
του κάθε φορέα και συγκεκριμένα στο
Δελτίο που θα έχει τίτλο «Σχ. Προΰπ.
2015».
Το υπουργείο επισημαίνει ότι ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δοθεί στην καρτέλα
«Υπογράφοντες», στην οποία θα καθορίζεται η περίοδος εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2014 (π.χ. εκτέλεση
6μήνου 2014 ή εκτέλεση 7μήνου 2014
κλπ) που ελήφθη υπόψη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους
2015.
Τέλος, σε ό,τι αφορά την υποβολή των
σχεδίων προϋπολογισμών για το έτος
2015 στον Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ, σας γνωρίζουμε ότι
θα ενημερωθείτε για τη διαδικασία με
νεότερο έγγραφο από την Υπηρεσία μας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας και ενστάσεων επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων & πινάκων
(Δεύτερη ανάρτηση) στην προς πολεοδόμηση περιοχή ΒΟΤΡΥΣ-ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ
της Δ.Ε. Ελευσίνας του Δήμου Ελευσίνας.

Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων
στην προς πολεοδόμηση περιοχή ΒΟΤΡΥΣΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ της Δ.Ε. Ελευσίνας του Δήμου
Ελευσίνας, να προσέλθουν στο Δημαρχείο του
Δήμου Ελευσίνας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
προκειμένου να υποβάλουν την προβλεπόμενη
με την 1.β. του άρθρου 2 της υπ’ αριθ.
93027/7158/15-11-1994 Υπουργικής Απόφασης
Δήλωση ιδιοκτησίας επί των κτηματογραφικών
διαγραμμάτων και πινάκων, της παραπάνω αναφερόμενης περιοχής όσον αφορά το ακίνητό
τους, ώστε να ληφθούν υπόψη στη διόρθωση
των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται σε φάκελο με την δήλωση ιδιοκτησίας
και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν
μαζί τους σύμφωνα με την 90327/7188/15-11-94
Απόφαση Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 877Β/2511-94) είναι :

1.Φωτοαντίγραφο (μη επικυρωμένα) Συμβολαίου του σημερινού ιδιοκτήτη του
ακινήτου ως και των ιδιοκτητών μέχρι την
ημερομηνία 10-3-82 και τα συνοδεύοντα
αυτό τοπογραφικά διαγράμματα.
2.Φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικού Μεταγραφής
βαρών, διεκδικήσεων και
κατασχέσεων ιδιοκτησίας.
3.Αντίγραφα μερίδων όλων των ιδιοκτητών
σημερινών και μέχρι την ημερομηνία 103-82.
4.Αντίγραφο Αποσπάσματος Κτηματολογικού
Διαγράμματος από το Κτηματολογικό
Γραφείο Ελευσίνας.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ιδιοκτησίας ορίζεται σε 15 εργάσιμες ημέρες από
την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης και θα κατατίθενται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ελευσίνας στο Δημαρχείο επί
της οδού Χατζηδάκη 41 και Δήμητρας ( υπευθ. κ.
Ευάγγελος Ζήσης - 1ος όροφος ) .
Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν.2242/94(ΦΕΚ 162Α/3-10-94), η δε
παράλειψη υποβολής της συνεπάγεται όλες τις
επιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρ. 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία.
Ελευσίνα 29-8-2014
Ο πρόεδρος της επιτροπής ποιότητας ζωής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ

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 ξεκινήσει την Τρίτη 9
Σεπτεμβρίου.
Την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση γονέων.
Στην συγκέντρωση θα ανακοινωθούν οι ώρες των προπονήσεων και θα γίνει η πρώτη γνωριμία με τους προπονητές και τους υπευθύνους της σχολής μας.
Η σχολή μας, θα αποτελείται από τμήματα 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:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ׃6943167656, 2105570665 , 6983726206
Email ׃sportlandfc@outlook.com

Κ. Ασκούνης:

Η νέα πενταετία απαιτεί
ενότητα της Αυτοδιοίκησης

Την ανάγκη να υπάρξει ενότητα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της χώρας προκειμένου να αντιμετωπίσει τη νέα, δύσκολη πενταετία υπογράμμισε
ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Κώστας Ασκούνης ανοίγοντας τη χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.
«Η ενότητα της Αυτοδιοίκησης είναι βασική προϋπόθεση για να αντιμετωπίσουμε τις πολλαπλές
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση τόσο από πλευράς της Πολιτείας, όσο και
από εξωθεσμικούς παράγοντες, που δεν βλέπουν με καλό μάτι την Αυτοδιοίκηση. Αν δεν τη διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού, τότε δεν θα πάνε καλά τα
πράγματα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ασκούνης.

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2014
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

Ο ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΤΤΑΛΟ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Νέο φιλικό προετοιμασίας θα δώσει σήμερα στις 18:00 ο Μανδραικός στα πλαίσια της
προετοιμασίας του. Θα αντιμετωπίσει στο φράγκειο δημτικό γυμναστήριο τον Ατταλο Νέας
Περάμου. Ο προπονητής Βασίλης Καραούλης θα έχει μιας πρώτης τάξης ευκαιρία να
δοκιμμάσει όλους του παίκτες που έχει στην διάθεσή του
***Την κυριακή το συγκρότημα της Μάνδρας θα δώσει νέο τέστ αυτή την φορά εκτός
έδρας στη Νέα Ιωνία με την τοπική ομάδα.

Οδηγήθηκε στο Μενίδι
η ομάδα χάντμπολ
της ΑΕΚ

Τις προηγούμενες βδομάδες είχε
δημιουργηθεί μια
συζήτηση με το
κλειστό γήπεδο
του Μενιδίου κι αν
η ομάδα χάντμπολ
της ΑΕΚ είχε την
δυνατότητα
να
πατήσει... παρκέ.
Βρέθηκε όμως η «χρυσή» τομή και η Ένωση
από την Παρασκευή οδηγήθηκε στο γήπεδο
της περιοχής , για τις προπονήσεις, ενόψει
της νέας δύσκολης σεζόν.
Ο Γιάννης Αρβανίτης έχει μείνει ικανοποιημένος από την εικόνα που δείχνουν οι παίκτες
του και αναμένεται να βγάλει ακόμα περισσότερα συμπεράσματα τις επόμενες ημέρες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Α.Σ. Πυρρίχιος Ασπροπύργου με ιδιαίτερη χαρά και υπευθυνότητα
ανακοινώνει την ίδρυση ακαδημιών ποδοσφαίρου. Μετά τα επιτυχημένα
βήματα της ανδρικής ομάδας στο τοπικό πρωτάθλημα της Δυτικής Αττικής, η διοίκηση του συλλόγου στρέφει το ενδιαφέρον της στα τμήματα
υποδομής της ομάδας καλώντας παιδιά από όλη την περιφέρεια Δυτικής
Αττικής να ενταχθούν στην οικογένεια του Πυρρίχιου Ασπροπύργου.
Στόχος της κίνησης αυτής είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος
στη Δυτική Αττική καθώς και η εκπαίδευση των νεαρών αθλητών στις
τεχνικές και τακτικές του ποδοσφαίρου λαμβάνοντας παράλληλα την
κατάλληλη αθλητική και κοινωνική παιδεία.
Η ακαδημία μας θα φιλοξενήσει τους νεαρούς αθλητές της στο γήπεδο
Γκορυτσάς (Πάρκο Δ.Ε.Κ.Α.) σε ένα καταπράσινο περιβάλλον ιδανικό
για την άθληση και ψυχαγωγία των παιδιών.
Στην ακαδημία μας θα λειτουργήσουν όλα τα τμήματα ανά ηλικία όπως
προβλέπονται από τους κανονισμούς της ΕΠΟ για τη σεζόν 2014-2015.
Αναλυτικά:
1997-1998-1999
Εφηβικό
Παιδικό 2000-2001
Παμπαιδικό
2002-2003
Τζούνιορ
2004-2005
Προτζούνιορ
2006-2007
Αστεράκια
2008-2009-2010
Όλα τα παιδιά της ακαδημίας θα ακολουθούν τις οδηγίες πιστοποιημένων προπονητών με δίπλωμα UEFA σε ένα ασφαλές περιβάλλον με
πλήρη υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
Κατά την έναρξη θα γίνει ενημέρωση των γονιών για το πρόγραμμα και
τα τουρνουά που θα συμμετέχει η ακαδημία μας ανά ηλικία.
Οι εγγραφές ξεκίνησαν την 1η Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσουν μέχρι
τις 15 Σεπτεμβρίου.
Υπεύθυνη ακαδημιών: Κα Σοφία Σαμψωνίδου
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-5597966 και 6974-271235.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΤΙΣ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
Ο ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΦΙΛΙΚΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
ΣΤΗΝ ΓΚΟΡΥΤΣΑ

Ολοκλήρωσε τις μεταγραφές του ο
Πυρρίχιος Ασπροπύργου με την προσθήκη 3 ακόμα παικτών: Ηλίας Βάσης
23 ετών κεντρικός, από Ηρακλή Ελευσίνας,
Σταύρος Πουμπουρίδης 24 ετών αμυντικός, από
Αία Παραλίας και Δημήτρη Ντόι 21 ετών αμυντικός,
από ΑΟ Κρίτσας Αγ.Νικολάου. Επίσης παραχωρήθηκαν οι Φωτιάδης Νίκος και Σημεωνίδης Τάσος
στον Ασπρόπυργο και ο Σαμσίδης Βασίλης στον
Απόλλων Ποντίων.
Η διοίκηση του Πυρρίχιου τους ευχαριστεί για την

προσφορά τους και τους εύχεται καλή συνέχεια
στην καριέρα τους.>>
Οι προπονήσεις συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό με
τις οδηγίες του προπονητή Αποστόλη Λινάρδου.
***Την Κυριακή στα πλαίσια της προετοιμασίας του
ο Πυρρίχιος θα δώσει νεο φιλικό στην Γκορυτσά με
την Χαλκηδόνα στις 18:00.
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Συνεργασία στις ακαδημίες
ποδοσφαίρου μεταξύ Ευκλείδη
Μεγάρων και Ατρομήτου Αθηνών

Την συγκροτημένη και οργανωμένη συνεργασία
σε επίπεδο ακαδημιών ανακοίνωσαν ο Ευκλείδης Μεγάρων και ο Ατρόμητος Αθηνών από
1/9/2014.
Μετά από την απόφαση ο ΑΣ Ευκλείδης γίνεται
επίσημο μέλος του δικτύου ακαδημιών Ατρόμητος Soccer Schools.
Με την συγκεκριμένη εξέλιξη η ακαδημία του
τοπικού Ευκλείδη παρέχει στα παιδιά των Μεγάρων και της Νέας Περάμου ολοκληρωμένες υπηρεσίες και επιστημονικά υποστηριζόμενες συνεργασίες.
Ήδη η ακαδημία του Ευκλείδη έχει προωθήσει
τέσσερις νεαρούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές
στην ΠΑΕ του Περιστερίου.

Πρόκειται για τους Αριστοτέλη
Κίτσιο, Τάσο Χατζηάδη, Χρήστο
Μουσταφά και Παναγιώτη Λιακόπουλο.
Στόχος του Ευκλείδη, εκτός άλλων,
είναι ανάδειξη ταλαντούχων ποδοσφαιριστών οι οποίοι θα έχουν μάθει
σωστά το ποδόσφαιρο ώστε να προωθήσουν με
την σειρά τους, το Μεγαρικό ποδόσφαιρο μέσω
των τοπικών ομάδων.
Κύριο μέλημα του συλλόγου, για όλα τα παιδιά
των ακαδημιών του, είναι να επιτευχθούν τα εξής:
Εκγύμναση και υγεία των παιδιών
Διασκέδαση και χαρά του παιχνιδιού
Κοινωνικοποίηση και σεβασμός σε κανόνες

ΕΠΣΔΑ: ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ
Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Προγραμματισμός του καθημερινού προγράμματος και προσπάθεια επίτευξης μικρών και
μεγάλων στόχων
Έναρξη ακαδημιών ΚΥΡΙΑΚΉ 7 Σεπτεμβρίου,
ώρα 10:30, στο βοηθητικό του Δημοτικού Σταδίου
Μεγάρων
Πληροφορίες: 6937420980 - 6973991398

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΝ ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ
Το Δ.Σ του ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΥ ανακοινώνει ότι κατόπιν συνεννοήσεως με τον προπονητή της ομάδας Μιχάλη Κάσδαγλη η ομάδα διατήρησε τον
κορμό της που πήρε το πρωτάθλημα την περσινή περίοδο και την ενίσχυσε με τέσσερις πολύ σημαντικούς παίκτες,τον Αιμίλιο Βανδώρο(22) από Αταλλο Νεας Περάμου,τον Βασίλη Πέτρου(24) από τον Μανδραικό,τον Μιχάλη Βλάχο(25) απο τον Α.Ο.
Γιάννενα και τον Μάκη Κατσανέα(18) από την Νέα Πέραμος,επίσεις προωθήθηκε
από την ακαδημία και ο ταλαντούχος Βασίλης Ρίζος(14).
Σε δηλώσεις που μας έκανε ο προπονητής της ομάδας Μιχάλης Κάσδαγλης στόχος
της ομάδας είναι για φέτος να συνεχιστεί η πολύ καλή δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις από πέρσι το καλοκαίρι και η ομάδα να παίζει σωστό και ωραίο ποδόσφαιρο και να είναι ανταγωνιστική σε όλα τα παιχνίδια.

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΑΤΡΟΜΗΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΑΡΑΣΑ

Η κλήρωση του πρωταθλήματος
στην Α' και Β'κατηγορία και του
κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Αττικής
(ΕΠΣΔΑ) θα διεξαχθεί σήμερα στις
19:30, στην παραλία Μεγάρων –
Βαρέα.
Θα προηγηθεί ομιλία του προέδρου
κ.Μιχάλη Τζανόπουλου και των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ.
Στην Α'κατηγορία έχουν δηλώσει
συμμετοχή 15 ομάδες ενώ στην
Β΄κατηγορία 12. Νέο μέλος στην
ένωση είναι ο Σκορπιός Φυλής που
θα λάβει για πρώτη φορά μέρος στο
πρωτάθλημα της Β'.

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ακράτητος Ανω Λιοσίων ΑΠΟ
Αίας Παραλίας Ασπροπύργου
Ελπίδα Ασπροπύργου
Ατταλος Νέας Περάμου
Εθνικός Πανοράματος,
Ειδυλλιακός Α.Σ

Νέα Πέραμος Α.Γ.Σ
Ζεφυρίου Α.Ε
Ζωφριά ΔΑΟ
Κριός Ασπροπύργου
Πυρρίχιος Ασπροπύργου
Ενωση Πανασπροπυργιακού Δόξας
ΠΑΟΚ Μάνδρας
Λέων Α.Π.Σ
Θρασύβουλος Φυλής

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ Β'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ελευσινιακός ΠΑΣ
Ηρακλής Ελευσίνας
Μεγαρικός Α.Σ
Αστέρας Ανω Λιοσίων
Ικαρος Νεοκτίστων
Απόλλων Ποντίων Ασπροπύργου
Αργώ Μεγάρων
Πανελευσινιακή Ενωση
Λαμπερή Ελευσίνας
ΑΟ Ελευσίνας
Απόλλων Ανω Λιοσίων
Σκορπιός Φυλής

Με τα χρώματα του
Ατρομήτου Περιστερίου θα αγωνίζεται η
αμυντικός του Πήγασου Θριασίου Σωτηρία Βαρασά(24 Απριλίου 1993) η οποία
πήρε μεταγραφή.
Η ίδια σε επιστολή
της μεταξύ άλλων
αναφέρει:
<<Μέσα από αυτήν
την ανακοίνωση και
Β Α Ρ Α ΣΑ -Κ Α Ρ Ο ΖΗ με τη λήξη της συνερΑΠΟΣΤ ΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
γασίας μου με την
ομάδα του Πήγασου θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον σύλλογο.
Υστερα από δυο υπέροχα χρόνια σε αυτήν την ομάδα αν και ακούγονται λίγα, με προπόνηση ,δουλειά και υπομονή έζησα μοναδικές στιγμές εντός και εκτός αγωνιστικού
χώρου.
Συγκεκριμένα θα ήθελα να ευχαριστήσω την προπονήτριά μου Αθηνά Ρεντούμη
που επί σειρά ετών έχει δείξει εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και είχαμε μια άψογη
συνεργασία ,την Διοίκηση της ομάδος που ήταν δίπλα μας και κυρίως την κα.Βαρβάρα Ρεντούμη, και τέλος δε θα μπορούσα να παραλείψω τις συμπαίχτριες μου.
Εύχομαι καλή συνέχεια στην ομάδα με πολλές επιτυχίες την νέα αγωνιστική περίοδο και χωρίς τραυματισμούς.
Φυσικά θα είμαι δίπλα στην ομάδα της περιοχής μου με όποιον τρόπο μπορώ όσο
το δυνατόν περισσότερο και ελπίζω στο μέλλον να υπάρξει εκ νέου συνεργασία>>.
Με εκτίμηση
Σωτηρία Βαρασά
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Σε 1.324 ανέρχονται οι οργανικές
θέσεις στο Υπουργείο Εργασίας

Σύμφωνα με το οργανόγραμμα οι 829
αφορούν το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΑΔΑ

Στην ίδια πόλη θα μπορούν να
σπουδάζουν τα αδέλφια

Με ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας νέα
προσθήκη στον θεσμό των μετεγγραφών

Υπουργική απόφαση με την οποία θα ορίζεται ότι το
δεύτερο παιδί κάθε οικογένειας θα μπορεί να σπουδάσει
στην πόλη όπου εισήλθε και το πρώτο εκδίδει το υπουργείο Παιδείας σε μια τελευταία αλλαγή του θεσμού των
μετεγγραφών.
Αυτό φυσικά θα μπορεί να γίνει σε περιπτώσεις κατά τις
οποίες υπάρχουν ομοειδή τμήματα μεταξύ του ιδρύματος στο οποίο εισήχθη ένας υποψήφιος και του ιδρύματος στο οποίο θα μετεγγραφεί.
Στις 1.324 ανέρχονται οι οργανικές θέσεις προσωπικού
του υπουργείου Εργασίας σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα. Από αυτές οι 829 θέσεις προσωπικού καλύπτονται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας .
Ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης ο αναπληρωτής
υπουργός, Χρ.Σταϊκούρας, και ο υπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης, Κυρ.Μητσοτάκης, υπέγραψαν τον νέο
οργανισμό του υπουργείου Εργασίας ο οποίος θα τεθεί σε
ισχύ από τις 29 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με τον νέο οργανισμό οι οργανικές θέσεις προσωπικού του υπουργείου Εργασίας ανέρχονται σε 495 εκ
των οποίων, οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού
είναι 463 και οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου ανέρχονται σε 32.
Περίπου το 62% των συνολικών θέσεων προσωπικού
του υπουργείου Εργασίας καλύπτεται από το προσωπικό
που υπηρετεί στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Ο νέος
οργανισμός του υπουργείου προβλέπει πως οι οργανικές
θέσεις του προσωπικού του ΣΕΠΕ ανέρχονται σε 829 , εκ
των οποίων οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού
είναι 753 και οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου 76.

Περιβαλλοντική ρύπανση από Μονάδα
διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, διερεύνησαν
ενδελεχώς στοιχεία που αφορούσαν σε περιβαλλοντική
υποβάθμιση και μετά από επιτόπια αυτοψία, σχημάτισαν
δικογραφία σε βάρος 26χρονου ιδιοκτήτη διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, την οποία
συνέδραμαν υπάλληλοι της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, ο 26χρονος ιδιοκτήτης, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας και αγνοώντας τους
όρους σχετικής απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων, απέρριψε έξω από την περίφραξη της επιχείρησής
του μεγάλο όγκο αποβλήτων - ύψους περίπου 5 μέτρων,
μήκους 35 μέτρων και βάθους 5 μέτρων - χωρίς να φροντίσει για την αποκατάσταση και εξυγίανση του χώρου.

Την επαναφορά του αγροτικού
για όλους τους νέους γιατρούς
προωθεί το υπουργείο Υγείας

Την επαναφορά του αγροτικού για όλους τους νέους γιατρούς προωθεί το υπουργείο Υγείας.
Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του «Έθνους», σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η υπηρεσία υπαίθρου θα είναι
υποχρεωτική για διάστημα ενός έτους στην περιφέρεια
και θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη
ειδικότητας.
Στόχος του μέτρου είναι οι περίπου 1.000, ετησίως,
απόφοιτοι των Ιατρικών Σχολών να κατευθύνονται σε
άγονες περιοχές, ώστε να υπάρξουν επαρκής στελέχωση απομακρυσμένων μονάδων και καλύτερη υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού. Οι παράμετροι της απόφασης είναι υπό αξιολόγηση και η σχετική ρύθμιση αναμένεται το επόμενο διάστημα.

ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΝΩΡΙΤΕΡΑ
Η τρίτη δόση του οικογενειακού επιδόματος

Ενα μήνα νωρίτερα, στις 18 Σεπτεμβρίου αντί 18 Οκτωβρίου, θα καταβληθεί η τρίτη δόση του οκκογενειακού
επιδόματος στους δικαιούχους.

Αλλαγές στον τρόπο έκδοσης
αστυνομικής ταυτότητας

Αλλαγές στον τρόπο έκδοσης αστυνομικής ταυτότητας
φέρνει το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε και θέτει ήδη σε ισχύ
κοινή υπουργική απόφαση για το θέμα. Στο εξής, οι πολίτες που αιτούνται την έκδοση νέας ταυτότητας, θα υποβάλλουν στο αστυνομικό τμήμα αίτηση για «αυτεπάγγελτη
αναζήτηση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο
πιστοποιητικό γέννησης», πράγμα που σημαίνει ότι
περιορίζεται και ο αριθμός των δικαιολογητικών που θα
πρέπει να προσκομίζουν οι ίδιοι.
Ουσιαστικά, η αστυνομία θα συγκεντρώνει τις πληροφορίες, όχι από τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζει ο
ενδιαφερόμενος, αλλά μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα

Πάνω στον καυγά…μαχαίρωσε
το γιό του

Ένα τραγικό περιστατικό που παραλίγο να εξελιχθεί
σε παιδοκτονία εκτυλίχθηκε στη Θήβα.
Όλα ξεκίνησαν πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Lamiareport
δεν ήταν η πρώτη φορά που οι γείτονες άκουγαν πατέρα και γιο να τσακώνονται.
Αυτή τη φορά όμως δεν ήταν ένας ακόμη οικογενειακός καβγάς. Κάτω από άγνωστες συνθήκες ο 74χρονος
πατέρας πήρε το μαχαίρι και τραυμάτισε σοβαρά στην
κοιλιά τον 52χρονο γιό του.
Ο τραυματίας διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Θηβών,
όπου σύμφωνα με πληροφορίες μετά από χειρουργική
επέμβαση, διέφυγε τον κίνδυνο.
Ο παρολίγον παιδοκτόνος συνελήφθη και οδηγήθηκε
ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ προανάκριση για το αιματηρό οικογενειακό επεισόδιο διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Θηβών.
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Εθνικού Δημοτολογίου του υπουργείου Εσωτερικών.
Συγκεκριμένα αναφέρεται στο ΦΕΚ: «Η αίτηση συμπληρώνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή με βάση τα
στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου, όπως αυτά
προκύπτουν από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) του Υπουργείου Εσωτερικών ή από το πιστοποιητικό της περίπτωσης
β, εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον αιτούντα σύμφωνα με το άρθρο 4».
Τα δελτία αστυνομικών ταυτοτήτων θα εκδίδονται «από
το τμήμα ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου για την περιφέρεια της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής ή Θεσσαλονίκης και από την υποδιεύθυνση ή το
τμήμα ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου για την υπόλοιπη Χώρα».

Προς το τέλος Οκτωβρίου οι συζητήσεις
για το ελληνικό χρέος

Στο τέλος του επόμενου μήνα θα διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους όπως
διευκρίνισε στο πρακτορείο ReutersΈλληνας αξιωματούχος, δίνοντας τέλος στις φήμες ότι μπορεί το θέμα να αποτελέσει μέρος της διαπραγμάτευσης που γίνεται αυτές τις
ημέρες στο Παρίσι.
Όπως αναφέρει το Reuters σε σημερινό του δημοσίευμα οι
συζητήσεις στο Παρίσι έχουν προκαλέσει στο εσωτερικό της
χώρας εικασίες ότι μπορεί να εξεταστούν σημαντικά θέματα
όπως τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, η βιωσιμότητα του
και η ύπαρξη ενδεχόμενου τρίτου πακέτου διάσωσης.
Ο κυβερνητικός αξιωματούχους, του οποίου το όνομα δεν
έγινε γνωστό, ξεκαθάρισε προς το πρακτορείο ότι η έναρξη
των διαπραγματεύσεων για την ελάφρυνση του χρέους θα
πρέπει να αναμένεται μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας
αξιολόγησης και τα αποτελέσματα των stress tests της ΕΚΤ
στο δεύτερο μισό του Οκτωβρίου.
«Η ελάφρυνση του χρέους δεν βρίσκεται στο τραπέζι. Είναι
κάτι που θα δούμε μάλλον μετά τα μέσα Οκτωβρίου, πιθανόν μετά τα stress tests», είπε ο αξιωματούχος και προσέθεσε ότι ο στόχος της κυβέρνησης για επέκταση των λήξεων των δανείων παραμένει.

«Χτύπησαν» στα ΕΛΤΑ Διαβατών
Ληστεία σε υποκατάστημα των Ελληνικών
Ταχυδρομείων στα Διαβατά της Θεσσαλονίκης
πραγματοποιήθηκε
το
πρωί της Τρίτης από

ομάδα ενόπλων.
Με καλυμμένα τα πρόσωπά τους τρεις ένοπλοι εισέβαλαν σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στα Διαβατά της
Θεσσαλονίκης.
Οι δράστες με γρήγορες κινήσεις άρπαξαν άγνωστου
ύψους χρηματικό ποσό και στη συνέχεια διέφυγαν με
όχημα στο οποίο τους περίμενε τέταρτος συνεργός.
Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο σε
περιοχή έξω από τα Διαβατά ενώ άνδρες της αστυνομίας
έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό
και τη σύλληψή τους.

Πρόταση για δημιουργία «Συνηγόρου του Επιχειρηματία» προωθεί η ΕΣΕΕ

Η πρόταση για δημιουργία ανεξάρτητης Αρχής με τίτλο «Συνήγορος του Επιχειρηματία», που υπέβαλε κατά τη χθεσινή
συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Απασχόλησης υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Αντ. Σαμαρά, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Β. Κορκίδης, θα τεθεί σε συνάντηση του προεδρείου της Συνομοσπονδίας με τον Συνήγορο του Πολίτη,
την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συμβάλει, με την εμπειρία του από την 16ετή λειτουργία του, στη σύντομη
και αποτελεσματική υλοποίηση του «Συνηγόρου του Επιχειρηματία».
Όπως σημείωσε ο κ. Κορκίδης, ο Συνήγορος του Επιχειρηματία θα είναι «καταφύγιο» και ασπίδα για όλες τις επιχειρήσεις που δεν έχουν τις αναγκαίες δομές για να υποστηρίξουν τα συμφέροντά τους και επιζητούν μία αυθεντική γνώμη στο
πρόβλημά τους.
Ο ανεξάρτητος χαρακτήρας της Αρχής θα περιβάλλει τις γνωμοδοτήσεις με την απαραίτητη αξιοπιστία και το αυξημένο
τυπικό κύρος, ώστε να γενικευθεί η εξωδικαστική ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων, αλλά και να περιοριστεί άλλη μια πηγή
ανεργίας, που είναι η αυξανόμενη έλλειψη μικρομεσαίων εργοδοτών.
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ

MSc. Πανεπιστημίου Αθηνών

•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
•ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
•ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
Φυλής 3, 3ος όροφος
(έναντι Ταχυδρομείου) - Ασπρόπυργος
Τηλ./fax: 210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com
22.5.14

ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΟΤΕ
ΑΠΟ 1/6/14 ΕΩΣ 30/9/14

ΤΗΛΕΠ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Γ. ΠΑΥΛΟΥ 10 ΤΚ 19200

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ 08:30 - 15:00
ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:30-14:00 & 17:30-21:00
ΤΛΦ 210 5562999 FAX 210 5560099
email:celefther@ote.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται πλήρως επιπλωμένο οροφοδιαμέρισμα 90 τμ
στη Μάνδρα, πλησίον της
κεντρικής πλατείας, σε διώροφη οικοδομή, επί οικοπέδου
500 τμ, με κήπο. Ενοίκιο:450
ευρώ. Είναι σε άριστη κατάσταση, διαθέτει αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμό και θέση σταθμεύσεως. Τηλ επικοινωνίας:
210-5555391, 6937895583
Ενοικιάζεται ισόγεια κατοικία
60 τμ στην Ελευσίνα, με
αυτό- νομη θέρμανση. Τηλ.
επικοινω νίας 6977680930.
(16.7.14)
Ενοικιάζεται στη Μάνδρα διαμέρισμα 125 τ.μ.ισόγειο σε διόροφη οικοδομή, 3 κρεββατοκάμαρες, 2 μπάνια, ηλιακός, επιδαπέδια θέρμανση, ΔΕΗ &
ΕΥΔΑΠ πληρωμένα λόγω
φωτοβολταϊκών. 450€/μήνα
συζητήσημη. Τηλ:
6987165866, κος Τσάμος.
(5.5.14)

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη
θέρμανση, στην οδό Κοντούλη ,
πλησίον Δημοτικού πάγκινγκ
Τηλ. 2105542610 ( 10.4.14)
Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαμέρισμα 85 τμ με ηλιακό,
air condition , αυτόνομη θέρμανση, θέση parking, 2 κρεβατοκάμαρες,
2
wc.
Τηλ:
6937050218(6.2.14)
Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-

γο δύαρι διαμέρισμα 3ου ορόφου 55τμστημ οδό Φυλής πλησίον εμπορικού κέντρου West
Plaza.Διαθέτει τζάκι,Air codition,ηλεκτρική
κουζίνα
P i t s o s , η λ ι α κ ό
θερμοσίφωνα,αυτόνομη θέρμανση
και
ιδιόκτητο
p a r k i n g . Χ α μ η λ ά
κοινόχρηστα.Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6932720169(10.1.14)
Ενοικιάζεται τριάρι διαμέριΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρομάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120
τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδομήσιμος, σε τριώροφη οικοδομή με πιλοτή. Πωλείται και
χωριστά, ήσυχο σημείο, τιμή
ευκαιρίας. Τηλ. 6973315768
(7.5.14)

σμα στον Ασπρόπυργο επί τησ
οδού Εθνικής Αντιστάσεως &
Καποδιστρίου,4ου ορόφου με
ηλιακό,parking.,αποθήκη,αθτόνομη θέρμανση,πόρτες ασφαλείας σε τιμή λογική.
Τηλέφωνο: 210-5577813,
6977096978(17.12)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα

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
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)
Φιλόλογος καθηγήτρια με
πολυετή εμπειρία,παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
Γυμνασίου-Λυκείου στις περιοχές Ελευσίνας-ΜάνδραςΜαγούλας.Τηλέφωνο:
6944298595(27.11.13)
Φιλόλογος καθηγήτρια κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου,με
12ετή εμπειρία μαθημάτων
θεωρητικής κατεύθυνσης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου.Τηλέφωνα: 210-5540847,
6932425665(19.9.13)
ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται κοπέλα που να γνωρίζει κρέπα, σάντουιτς, καφέδες
για κατάστημα της περιοχής
του Ασπροπύργου. Τηλ επικοινωνίας: 6979113414, κος
Δημήτρης (24.7.14)
· ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Με προϋπηρεσία και συστάσεις, για πλήρη απασχόληση σε
φαρμακείο στον Ασπρόπυργο
Αττικής.Απαραίτητες γνώσεις
Η/Υ,αγγλικών και πιστοποιημένο πτυχίο βοηθού φαρμακείου.
Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .ΤηλέφωνοΦαξ: 2105575911(έπειτα απο
τηλεφωνική συννενόηση)
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει τη
φύλαξη παιδιών στην περιοχή της
Ελευσίνας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6971829355 (24.7.14)

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

(4.4.14)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Αλ.
Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα210-5572695,
6932215870
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 2105573042. Fax: 210-5576988
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Σαλαμίνος 40,
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνα: 2105571472, 210-5570337. Fax:
210-5575184. Κινητά:
6979221888, 6979221885.
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6986734365
Κύριος 75 ετών , λάτρης της
φύσης, αναζητά κυρία κοντά
στην ηλικία του για σοβαρή
γνωριμία. Τηλ. 6943014666

Γεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - Χειρούργος

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

- Αθλητικές κακώσεις
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση
- Παιδοορθ/κα προβλήματα
- Θεραπεία τενοντίτιδων
με αυτόλογους βιολογικούς
παράγοντες PRP

16.11
.12

Για άνεργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ επίσκεψη με τιμολόγηση
ΕΟΠΥΥ.Χατζηδάκη 39 & Δήμητρος γωνία (έναντι Δημαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com
Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
και της Κλινικής Ιπποκράτης
21.11.11

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων
και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισμός,
- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)
(18.3.13)

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 213
2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)
2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5546674-5546285

ΓΑΜΟΣ

Ο ΔΗΜΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΚΟΛΟΒΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΧΕΛΙΔΟΡΙ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ Η ΣΟΦΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

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

TO ΣΗΜΕΡΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥ ΑΤΤΙCA TV

11.00
Υγεία και νανοτεχνολογία
12.00 Democracy Now

13.05
Μαγειρεύοντας
ελληνικά, Ρυζόγαλο
13.15
Με γνώση και
μεράκι, Κατασκευή αυτοκινήτων
13.45 Νομός Καστοριάς
14.00 Τηλεδώρα

15.00 Μέρα με την μέρα

16.00 Υγεία και νανοτεχνολογία

17.00 Παιχνιδοπαγίδες
17.50 Λέξεις κι έννοιες

18.00

Εν χορδαίς

18.30
Οδοιπόροι και
ταξιδευτές, Δήμος Ιάσμου
19.05

19.30

Αλόνησος
Σίφνος

20.00Ανοιχτό Πανεπιστήμιο:
Πασσιάς Βασίλειος,
Επ ιπολασμός-Παθοφυσιολογία-Δάγνωση-Επ ιπλοκές

21.00
Carpe
Σκοποβολή

diem,

22.00 Διατροφή και υγεία,
Διατροφή κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης
22.20

Μονόμηλος

22.30Γράμματα Σπουδάματα, Βιβλία Γλώσσας ή
περιοδικά ποικίλης ύλης;
Α μέρος
23.20 Ορεινή Άρτα

23.30 They shoot music

24.00 Democracy Now
(E)

Ξ

εκίνησε η διαβούλευση του προσχέδιου που ετοίμασε το υπουργείο
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
για την διευκόλυνση του εξαγωγικού εμπορίου και την απλοποίηση των προ τελωνειακών και τελωνειακών διαδικασιών.
Στόχος είναι να διευρυνθεί ο θεσμό του
εγκεκριμένου εμπόρου, να αξιοποιεί το
ΓΕΜΗ και τα Επιμελητήρια για σειρά διαδικασιών όπως τα Πιστοποιητικά Καταγωγής
και να απλοποιηθεί η εξαγωγή προϊόντων
διττής χρήσης.
Κοινός παρονομαστής των προτάσεων
είναι η απλοποίηση διαδικασιών και η χρήση
της τεχνολογίας για την αυτοματοποίηση διαδικασιών. Υπό την προεδρία του υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νότη
Μηταράκη συνεδρίασε σήμερα η Συντονιστική Επιτροπή Εξωστρέφειας όπου παρουσιάστηκε χθες το Προσχέδιο Νόμου.
Σύμφωνα με πληροφορίες και όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα βασικά σημεία των
διατάξεων που προωθούνται είναι τα ακόλουθα:

1. Η αναβάθμιση του ΓΕΜΗ, το
οποίο είναι το μόνο υποχρεωτικό
εμπορικό μητρώο της χώρας, ούτως
ώστε να φιλοξενεί δύο νέα πεδία
δεδομένων στα οποία θα καταχωρούνται όλοι οι εξαγωγείς και οι
έμποροι - παραγωγοί προϊόντων διπλής
χρήσης.
Κατ' αυτόν τον τρόπο θα δύνανται οι αρμόδιοι φορείς όπως το Υπουργείο Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, τα κατά τόπους επιμελητήρια και λοιποί φορείς του εξαγωγικού
εμπορίου να έχουν άμεση, σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα για το σύνολο των επιχειρήσεων που ασκούν εξαγωγική δραστηριότητα, ιδίως για τους εξαγωγείς που είναι παραγωγοί ή/και έμποροι προϊόντων διπλής (διττής) χρήσης, οι οποίοι δραστηριοποιούνται
σε ένα ειδικό και ευαίσθητο για την εθνική
μας ασφάλεια εξαγωγικό πλαίσιο, προκειμένου να σχεδιάζονται και να συντονίζονται
δράσεις για τη στήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων, σε εθνικό και τοπικό/περιφερειακό επίπεδο.
Με τις δύο αυτές νέες προσθήκες στην
βάση δεδομένων του ΓΕΜΗ συμπληρώνεται
η ηλεκτρονική χαρτογράφηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της χώρας, με αξιόπιστο τρόπο και διευκολύνεται η συνεργασία
μεταξύ των επιχειρήσεων και του κράτους

Στη 20η θέση της λίστας χωρών με τα
πιο δυστυχισμένα παιδιά η Ελλάδα

Η

ΥΠ.ΑΝ.: Νέες διατάξεις
για τη διευκόλυνση των εξαγωγών
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Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τα πιο
δυστυχισμένα παιδιά του κόσμου, όπως προκύπτει
από τα στοιχεία νέας έρευνας στη Βρετανία.
Η έκθεση «Good Childhood Report» βασίστηκε στα ευρήματα της έρευνας που διενεργήθηκε από το φιλανθρωπικό
ίδρυμα The Children’s Society και παρουσιάζει την Ελλάδα
στην 20ή θέση της κατάταξης των χωρών με τα πιο δυστυχισμένα παιδιά του κόσμου. Η λίστα περιελάμβανε συνολικά
40 χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.
Στην έρευνα συμμετείχαν 50.000 παιδιά και τα αποτελέσματα προέκυψαν με όρους «υποκειμενικής ευημερίας»,
δηλαδή με βάση τον τρόπο που τα ίδια τα παιδιά αντιλαμβάνονταν την προσωπική τους ευτυχία και ικανοποίηση από τη
ζωή.
Τα ποσοστά ευημερίας μετρήθηκαν με βάση 10 παράγοντες
που έχουν κριθεί σημαντικοί βάσει προηγούμενων ερευνών,
για τη ζωή των παιδιών και των εφήβων.
Συγκεκριμένα μελετήθηκε ο δείκτης ικανοποίησης των παιδιών σε τομείς όπως η υγεία, η οικογένεια, η κατοικία, οι
φίλοι, το σχολείο, το μέλλον, τα χρήματα και τα υπάρχοντα, η
αξιοποίηση του χρόνου, οι επιλογές και η εξωτερική εμφάνιση.
Σύμφωνα με την κατάταξη των 40 χωρών, τα πιο ευτυχισμένα παιδιά βρίσκονται στην πΓΔΜ και στις επόμενες τέσσερις θέσεις ακολουθούν Ολλανδία, Αρμενία, Γροιλανδία και
Ισλανδία.
Η Ελλάδα βρίσκεται ακριβώς στη μέση της λίστας ξεπερνώντας χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Αγγλία και η Ιταλία, η οποία μάλιστα βρίσκεται στην τέταρτη θέση από το
τέλος.
Η χώρα με τα πιο δυστυχισμένα παιδιά φαίνεται να είναι η
Τουρκία, ενώ μόλις στην προτελευταία θέση της λίστας εντοπίζονται οι Η.Π.Α. που ακολουθούνται από τον Καναδά, την
Ιταλία και την Πολωνία.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, τα παιδιά που
εξασκούν τακτικά κάποιο άθλημα τείνουν να είναι πιο ευτυχισμένα από εκείνα που έχουν καθιστικό τρόπο ζωής.
Ωστόσο, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η αυξημένη χρήση
ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν φαίνεται να σχετίζεται με τη
μείωση της ευημερίας. Μάλιστα, τα παιδιά που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο μόνο στα πλαίσια του σχολείου και καθόλου
στο σπίτι παρουσίαζαν χαμηλότερο δείκτη ικανοποίησης από
τη ζωή τους. Όπως επίσης υποστηρίζουν οι ερευνητές, τα
παιδιά με πολλούς φίλους και εκείνα που έχουν καλή επικοινωνία με τους γονείς τους είναι πιο ευτυχισμένα και ισορροπημένα, σε σχέση με παιδιά που τσακώνονται συχνά με
φίλους και δεν μιλούν για τα προβλήματά τους.

αλλά και η καλύτερη δυνατή παρακολούθηση της ανάπτυξης της εξαγωγικής δραστηριότητας της χώρας.
Σημειώνεται ότι αντίστοιχες πληροφορίες
δεν απαντώνται σε κάποιο άλλο μητρώο της
χώρας που να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και ετοιμότητα όπως το ΓΕΜΗ.
2. Η εισαγωγή του θεσμού του Εγκεκριμένου Εμπόρου για τους εμπόρους μεταποιημένων οπωροκηπευτικών.
Ο θεσμός του Εγκεκριμένου Εμπόρου
προβλέπεται ήδη για τους εμπόρους νωπών
οπωροκηπευτικών στο άρθρο 12 του Κανονισμού 543/2011 και εφαρμόζεται ήδη στην
χώρα μας, ενώ με την με αριθμό
2533/63997/2013 (ΦΕΚ Β' 1380/06.06.2013)
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξειδικεύτηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του.
3. Η αποτύπωση με σαφή τρόπο των υποχρεώσεων των εξαγωγέων προϊόντων
διπλής (διττής) χρήσης (προϊόντα, τα οποία
μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για
πολιτική όσο και για στρατιωτική χρήση)
καθώς και η εισαγωγή της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης για χορήγηση άδειας εξαγωγής, προκειμένου να μην
δημιουργούνται προβλήματα κατά την

εφαρμογή του υποχρεωτικού ενωσιακού
πλαισίου για τον ευαίσθητο αυτό τομέα
παραγωγής και εμπορίας τα οποία αναστέλλουν την εξαγωγική δραστηριότητα τους.
Δηλαδή, αντιμετωπίζονται τα προβλήματα
εφαρμογής του ενωσιακού και εθνικού πλαισίου που είχαν ανακύψει για την έκδοση της
σχετικής άδειας, καθώς εξειδικεύεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης
κκαι τερματίζεται η σύγχυση σχετικά με τις
αρμοδιότητες των Υπουργείων Εξωτερικών
και Εθνικής Άμυνας όσον αφορά στις άδειες
εξαγωγής προϊόντων διπλής χρήσης.
Τέλος, συνδέεται η διαδικασία αυτή με την
υποχρεωτική πλέον εγγραφή των εξαγωγέων προϊόντων διπλής χρήσης στο αντίστοιχο μητρώο του ΓΕΜΗ.
4. Η ένταξη των προϊόντων που υπόκεινται
σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) σε
καθεστώς απλουστευμένης διαδικασίας διασάφησης και άδειας εκτελωνισμού.
5. Η καθιέρωση της δυνατότητας υποβολής
αίτησης και έκδοσης του Πιστοποιητικού
Καταγωγής με χρήση ψηφιακής υπογραφής.
6. Η απαλλαγή από δασμούς και λοιπές
φορολογικές επιβαρύνσεις των πλοίων που
επισκευάζονται, μετασκευάζονται ή έχουν
κατασχεθεί σε ελληνικούς λιμένες και αγκυροβόλια.

