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Απασχολούν
το σημερινό
Δ.Σ. Μάνδρας
- Ειδυλλίας

ΕΙΧΑΝ ΓΙΝΕΙ
Ο ΦΟΒΟΣ ΤΩΝ
ΟΔΗΓΩΝ ΤΑΞΙ
ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Σελ: 2

Συνάντηση της Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου
με τον υπουργό Δημοσίας Τάξεως Βασίλη Κικίλια

Επί τάπητος η ασφάλεια
των πολιτών και η
καταπολέμηση των
κυκλωμάτων παρανομίας
στον ΧΥΤΑ Φυλής

ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕΔΙΟΥ ΕΠΙΔΟΤΕΙ Η ΕΥΔΑΠ
Σελ: 3

Για να ‘’σηκώσουν’’ το οικονομικό βάρος
της σύνδεσης με την κεντρική αποχέτευση

Συνελήφθησαν 3 Ρομά
που είχαν ξαφρίσει
δεκάδες επαγγελματίες

Η ενίσχυση
αγγίζει το ποσό
των 1.500 ευρώ
και στόχος
είναι να συνδεθούν
όσο το δυνατόν
περισσότερα
ακίνητα με τον
κεντρικό αγωγό,
ώστε τα λύματα να
οδηγούνται πλέον στο
Κέντρο Επεξεργασίας
Λυμάτων

Σελ: 3

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΤΑΣΘΑΛΙΕΣ
ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Νέα επιστολή του Δήμου
Ασπροπύργου προς την
εφημερίδα ‘’ΘΡΙΑΣΙΟ’’

Εντόπισαν κλιμάκια της Οικονομικής Αστυνομίας

Σελ: 5

Δεκάδες πολίτες
ανταποκρίθηκαν
στην εθελοντική
αιμοδοσία
του δήμου Φυλής

Σελ: 6

κ.2239

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Τιμή : 0,01€

Αδελφοποίηση της
Ελευσίνας με τον
Δήμο Xicheng
District του Πεκίνου

Σελ: 9

ΚΑΜΒΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ
‘’ΓΚΡΙΖΑ’’ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
Από την εικαστικό Σοφία Παππού
στο Ρολόι Ασπροπύργου
Σελ: 9

Μας κοινοποίησε τη διορθωμένη
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών ο Δήμος
Σελ: 7

Σελ: 2

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ
Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 4-0
ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ
ΠΟΝΤΙΩΝ

ΥΠΕΣ προς δήμους:
Επικαιροποίηστε τα
αιτήματά σας για τις θέσεις
κοινωφελούς εργασίας

Σελ: 3

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
2-0 ΤΟΝ ΖΑΚΥΝΘΙΑΚΟ
Σελ: 10-11

Επίσκεψη Πανεπιστημιακών
σε Βυζαντινά Μνημεία
του Δήμου Αχαρνών
Σελ: 7

2 - ΘΡΙΑΣΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014
Ελευσίνα

Νατσιοπούλου
Μάρθα Κ.
Κουγιουμτζόγλου 1,
- Πλατεία Εθνικής
Αντιστάσεως,
Εφημερία: 08:00 08:00 (Επομένης)
Τηλέφωνο:
2105561131
Ασπρόπυργος

Νέζη Σοφία Χ.
Λ Δημοκρατίας 50,
Τηλέφωνο:
2105580394

Φυλή - Άνω Λιόσια
Κατζιλιεράκη Βασ.
Τσακάλωφ 11 &
Μαστραχά
Τηλέφωνο:
2102471660

Αχαρνές
Κοντογιάννη
Μαγδαληνή Κ.
Αγίας Τριάδος 35 &
Σπετσών, Εφημερία:
08:00 - 14:00 & 17:00 08:00 (Επομένης)
Τηλέφωνο:
2102464226
Γκάτζιου Σοφία Φ.
Πάρνηθος 118,
Εφημερία: 08:00 23:00
Τηλέφωνο:
2102403004
Μάνδρα

Ροκάς Δημήτριος Π.
Σαλαμίνος 8,
Τηλέφωνο:
2105541344

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ:Συννεφιά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:
Από 20 έως 29
βαθμούς Κελσίου

Ο
ΛΟΓΙΙΟ
ΕΟΡΤΟ
ΕΟΡΤ ΟΛΟΓ

Βησσαρίων, Βησσαρίωνας
Νικήτας, Νικήτη

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

ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕΔΙΟΥ ΕΠΙΔΟΤΕΙ Η ΕΥΔΑΠ

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014

Για να ‘’σηκώσουν’’ το οικονομικό βάρος της
σύνδεσης με την κεντρική αποχέτευση

Σ

Η ενίσχυση αγγίζει το ποσό
των 1.500 ευρώ

ε μια προσπάθεια να συνδεθούν όλα
τα ακίνητα του Θριασίου πεδίου στο
κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, η
ΕΥΔΑΠ προσφέρει σημαντική οικονομική
ενίσχυση στα συγκεκριμένα νοικοκυριά,
δεδομένης της δύσκολης οικονομικής
συγκυρίας.
Στόχος της ΕΥΔΑΠ είναι να συνδεθούν
όσο το δυνατόν περισσότερα ακίνητα με τον
κεντρικό αγωγό, ώστε τα λύματα να οδηγούνται πλέον στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Θριασίου, και όχι στο παρωχημένο
σύστημα, που στοιχίζει πολύ στη δημόσια
υγεία, στο περιβάλλον και στην οικονομία.
Όσον αφορά στην επιδότηση της ΕΥΔΑΠ, αυτή φτάνει στο ποσό των 1.500 ευρώ συν ΦΠΑ, για όσους
υποβάλλουν αίτημα σύνδεσης στα αρμόδια γραφεία της, έως τις 31/12/2014.
Το ποσό αυτό θα αποπληρωθεί σε διάστημα 5 ετών.
Παράλληλα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Εταιρείας, «σε μια ακόμη κίνηση καλής θέλησης,
η ΕΥΔΑΠ δεν έχει χρεώσει στο λογαριασμό των συγκεκριμένων καταναλωτών τα τέλη χρήσης υπονόμων,
παρότι έχει ήδη παρέλθει 6μηνο από την κατασκευή του δικτύου, όπως ο Ν.3212/2003 ρητά ορίζει (τα
τέλη χρήσεως υπονόμων αρχίζουν να καταβάλλονται υποχρεωτικά έξι μήνες από την ημερομηνία κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης)».
Επιπρόσθετα, η ΕΥΔΑΠ θα ενημερώσει με προσωπικές επιστολές όλους τους κατοίκους της περιοχής
για την προσφορά της, όπως και για τα άμεσα και μακροπρόθεσμα οφέλη μιας τέτοιας ενέργειας. Για
περισσότερες πληροφορίες, οι κάτοικοι των περιοχών μπορούν να απευθύνονται στο Περιφερειακό
Κέντρο ΕΥΔΑΠ της Ελευσίνας (τηλ. 210-21.44.960 και 210-55.47.731), ή σε οποιοδήποτε άλλο Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Απασχολούν το σημερινό Δ.Σ. Μάνδρας - Ειδυλλίας

Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα και
ώρα 19:00 , το Δημοτικό Συμβούλιο Μάνδρας - Ειδυλλίας, για τη
λήψη
αποφάσεων
στα
παρακάτω θέματα:
1. Λήψη απόφασης για ορισμό
Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία :
«Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμου
́Μάνδρας –Ειδυλλίας ».
2. Λήψη απόφασης για ορισμό
Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Ι.Δ.
:
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ» με διακριτικό
τίτλο « ΚΕΔΗΜΕ».
3. Λήψη απόφασης για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του
ΝΠΔΔ
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ.
4. Λήψη απόφασης για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του
ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ.
5. Λήψη απόφαση για συγκρότηση Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Μάνδρα - Ειδυλλία .
6. Λήψη απόφαση για εκλογή αντιπροσώπ ων του Δήμου
Μάνδρα -Ειδυλλία μέλου του Δ.Σ του ΣΠΟΑΚ.
7.Αναμόρφωση προϋπ ολογισμού Δήμου Μάνδρα-Ειδυλλία
οικονομικού έτους 2014
8. Λήψη απόφαση για αποδοχή κατανομή επιχορήγηση για
κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων (Β δόση 2014) Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δήμου Μάνδρα Ειδυλλία .

9. Λήψη απόφασης για αποδοχή κατανομή επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων (Β δόση
2014)
Σχολική
Επιτροπή
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας.
10. Λήψη απόφαση για αποζημίωση
τη Ασπασία του Νικολάου και τη Αναστασία συζ. Κων/νου Γκιόκα για την ιδιοκτησία τη στο Ο.Τ. 172 Α στην Δ.Κ. Ερυθρών, σύμφωνα με την κυρωμένη7/09
Πράξη
ΑναλογισμούΑποζημιώσεω
λόγω ρυμοτομία.
11. Oρισμό Επιτροπή παραλαβή Δημ.
έργων (άρθρο 16 ΠΔ 171/87) μέχρι 31.12.2014/
12. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπή παραλαβή
υπηρεσιών και ορισμό Δημοτικού Συμβούλου ω μέλου τη
Επιτροπή βεβαίωση καλή εκτέλεση (άρθρο 67 παρ.1 του ΠΔ
28/80) μέχρι 31.12.2014.
13. Λήψη απόφαση ςγια συγκρότηση επιτροπή σφράγιση
καταστημάτων του Δήμου Μάνδρα - Ειδυλλία .
14. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής φορολογικών διαφορών και εν γένει αμφισβητήσεων του Δήμου μέχρι
31.12.2014.
15. Λήψη απόφαση για ορισμό επιτροπή παραλαβή έργων
του άρθρου 15 του ΠΔ 171/87 όπ ω αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 1. παρ1. του ΠΔ 229/99 μέχρι 5.869,41€ (ή μέχρι του
ορίου που τυχόν ορισθεί).
16. Λήψη απόφαση για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής
υπηρεσιών και ορισμό δημοτικών συμβούλων και
υπαλλήλων μελών της Επιτροπης́ άρθρο 64 παρ. 14 του ΠΔ
28/80 μέχρι 31.12.2014.

ΕΙΧΑΝ ΓΙΝΕΙ Ο ΦΟΒΟΣ ΤΩΝ
ΟΔΗΓΩΝ ΤΑΞΙ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ

Συνελήφθησαν 3 Ρομά που είχαν ξαφρίσει
δεκάδες επαγγελματίες οδηγούς

Σ

τα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. έπεσαν τρια μέλη
σπείρας που είχε ξαφρίσει δεκάδες οδηγούς ταξί στα Άνω Λιόσια .
Αναλυτικότερα, η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας
Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Τ.Α. Άνω
Λιοσίων και την Ο.Π.Κ.Ε., εντόπισε τα ίχνη
εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά ληστείες, σε βάρος των
οδηγών, ασκώντας σωματική βία.
Για τη υπόθεση συνελήφθησαν στα Άνω Λιόσια,
τρεις Ρομά μέλη της σπείρας (ένας 19χρονος και
δύο 20χρονοι). Επίσης, αναζητείται ακόμα ένας
16χρονος συνεργός τους.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα,
οι συλληφθέντες νεαροί μίσθωναν ταξί από
περιοχές της Αττικής, τα οδηγούσαν στις περιοχές Άνω Λιοσίων και Ασπροπύργου και με τη

ΥΠΕΣ προς δήμους:

ΘΡΙΑΣΙΟ - 3

Επικαιροποίηστε τα
αιτήματά σας για τις θέσεις
κοινωφελούς εργασίας

Τ

χρήση σωματικής βίας και την απειλή όπλων,
αφαιρούσαν απ ό τους οδηγούς χρηματικά
ποσά, ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα
και άλλα αντικείμενα.
Μέχρι στιγμής έχει εξακριβωθεί ότι, κατά το
τελευταίο πεντάμηνο, έχουν διαπράξει δώδεκα
ληστείες σε βάρος οδηγών.
Επίσης, διαπιστώθηκε ότι το ίδιο διάστημα, στο
πλαίσιο της παράνομης δραστηριότητάς τους,
δύο από τα μέλη της ομάδας επιβαίνοντες σε
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ανέκοψαν την πορεία μοτοσυκλέτας και αφαίρεσαν, με τη χρήση σωματικής
βίας, από την οδηγό της κοσμήματα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζονται
οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του
συνεργού τους.

ην καταχώρηση –επικαιροποίηση των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από τους
δήμους και αφορούν σε διάφορες ειδικότητες οι οποίες μπορούν να καλυφθούν μέσω του
προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του υπουργείου Εργασίας, ζητεί με επιστολή του το υπουργείο Εσωτερικών.
ιο συγκεκριμένα, διευκρινίζεται στους
δήμους ότι πρέπει να πραγματοποιήσουν μέχρι και σήμερα 15 Σεπτεμβρίου,
αποκλειστικά ηλεκτρονικά την επικαιροποίηση των
αιτημάτων που έχουν υποβάλει.
Οι δήμοι μαζί με την επιστολή έχουν λάβει και
κωδικούς πρόσβασης.

Π

Τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί από τους
δήμους ανέρχονται στις 42.879

Τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί από τους
δήμους ανέρχονται στις 42.879.
Η πλειονότητα των δήμων ζητεί βοηθούς βρεφοκόμους, βρεφονηπιοκόμους, εργαζόμενους γενικών καθηκόντων, διοικητικούς υπαλλήλους, ηλεκτρολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και υπαλλήλους πληροφορικής.

Συνάντηση της Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου με τον υπουργό Δημοσίας Τάξεως Βασίλη Κικίλια

Επί τάπητος τέθηκαν η ασφάλεια των πολιτών και η καταπολέμηση
των κυκλωμάτων παρανομίας στον ΧΥΤΑ Φυλής

Τ

α ζητήματα της ασφάλειας και της
φύλαξης του ΧΥΤΑ Φυλής, της Πολιτικής Προστασίας και της Οδικής Ασφάλειας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα στο υπουργείο Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με τον
Υπουργό Βασίλη Κικίλια, η Περιφερειάρχης
Αττικής Αττική Ρένα Δούρου. Η Περιφερειάρχης συνοδευόταν από τους Αντιπεριφερειάρχες Βορείου και Νοτίου Τομέα, Γιώργο Καραμέρο και Χρήστο Καπάταη.
Στο επίκεντρο η περιφρούρηση
του ΧΥΤ Α Φυλής

Αναφορικά με το θέμα της ανάγκης φύλαξης
του ΧΥΤΑ Φυλής, η Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι
πρόκειται για κρίσιμης σημασίας ζήτημα που αφορά
στην ανθρώπινη ζωή και τη δημόσια υγεία, στο οποίο
το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη μπορεί και οφείλει να παίξει σοβαρό ρόλο σε
δύο επίπεδα.
Τόσο σε αυτό της περιφρούρησης έτσι ώστε να μην
εισέρχονται τρίτα άτομα στον ΧΥΤΑ όσο - και τούτο είναι
το κυριότερο -, σε εκείνο της καταπολέμησης των

κυκλωμάτων παρανομίας που βασίζονται στην κλοπή
υλικών από τη χωματερή. Αστυνομία, Δήμοι και Περιφέρεια οφείλουν να δράσουν συντεταγμένα προς την
κατεύθυνση αυτή.
Σε ό,τι αφορά στο θέμα της Πολιτικής Προστασίας, η
Περιφερειάρχης έθεσε το θέμα της δημιουργίας κέντρου
επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία
με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

εισόδου.

Στο δε κρίσιμο ζήτημα της Οδικής Ασφάλειας, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς, η Ρένα Δούρου υπογράμμισε ότι η
έμφαση πρέπει να δοθεί στην πρόληψη, στην
ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση μαθητών, οδηγών και όλων των πολιτών, καθώς το
κοινωνικό δικαίωμα της ασφαλούς μετακίνησης είναι αδιαπραγμάτευτο. Παράλληλα συμφωνήθηκε, σε συνεργασία με το υπουργείο,
να εντοπιστούν τα πιο επικίνδυνα σημεία για
την οδική ασφάλεια στην Αττική προκειμένου
να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα. Σε
ό,τι αφορά στο θέμα των μεταναστευτικών
ροών, η Περιφερειάρχης υπογράμμισε το
αδιέξοδο που προκαλεί η ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία σε βάρος των χωρών – πυλών

Δημιουργία ανοικτής γραμμής επικοινωνίας

Τέλος, οι δύο πλευρές αποφάσισαν τη δημιουργία
μίας ανοικτής γραμμής επικοινωνίας, προκειμένου να
υπάρχει άμεση ενημέρωση και αποτελεσματικότερη
δράση σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της
Περιφέρειας.

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014

4 - ΘΡΙΑΣΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, 2/9/2014
Αριθμ. Πρωτ.: 1678

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.
ΣΟΧ 1 / 2014
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ,
για την υλοποίηση
ευρωπαϊκού προγράμματος
για την Πράξη «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»,
του Ε. Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».
Το ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ»

Έχοντας υπόψη:
Την παρ. 3 του άρθρου 21 του
Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων
διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο
2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α).
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τις διατάξεις του άρθρου ένατου
του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό
Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
υπ΄
αριθμ.
Την
ΚΥΑ:2.35832/οικ.3.2401/28-122012 (ΦΕΚ 3484/τ.Β΄/31-122012) η οποία τροποποιεί την
ΚΥΑ:
υπ΄αριθμ.
1.8010/οικ.3.1413/14-6-2011
(ΦΕΚ 1230/τ.Β΄/14-6-2011) με
θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και
Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής
της Πράξης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής”, συγχρηματοδοτούμενης
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο στο πλαίσιο του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
για την προγραμματική περίοδο
2007-2013».
Την
με
αριθ.
πρωτ.
4.19475/οικ.6.2930/26-06-2014
πρόσκληση (κωδ. Πρόσκλησης:
ΝΕΟΕΠ01), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού» της
Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης
Κοινοτικών & άλλων Πόρων του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για
την υποβολή προτάσεων στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
στους Άξονες Προτεραιότητας
07,08,09: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» .
Την
υπ’
αριθ.
4.19667/6.2951/01-07-2014 απόφαση της Γενικής Γραμματείας
Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων
Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, με θέμα: Ένταξη της Πράξης «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2014-2015 στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» με
κωδικό ΜΙS 483937 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού».
Την υπ΄αριθμ. 1551/02-072014 Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, της Ελληνικής
Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και

Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε
για την υλοποίηση πράξεων στο
πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για φορείς/δομές &
ωφελούμενους.
Τον οριστικό πίνακα επιλέξιμων
δομών ανά Δήμο κατόπιν της
υπ΄αριθμ. 1551/02-07-2014 πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, για
τη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Ζωής» περιόδου 2014-2015, για
το Δήμο Δομής: Δήμος Φυλής,
Φορέας Παιδικοί Σταθμοί Άνω
Λιοσίων, Νομός: Αττικής, Περιφέρεια: Αττικής.
Την υπ΄ αριθμ. 13/4-2-2014
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Παιδικοί
Σταθμοί Άνω Λιοσίων» με Θέμα:
«Προγραμματισμός προσλήψεων
έκτακτου προσωπικού έτους
2014 στο Ν.Π.Δ.Δ. « Παιδικοί
Σταθμοί Άνω Λιοσίων» του Δήμου
Φυλής».
Το
υπ΄
αριθμ.
πρωτ.
8060/6750/12-2-2014 έγγραφο
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής με θέμα: Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ «Παιδικοί Σταθμοί
Άνω Λιοσίων» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
Την
υπ΄αριθμ.
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/136/19443/21-82014 Εγκριτική Απόφαση της
Επιτροπής της παρ. 1 του
άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280
Α΄), όπως ισχύει.
Το υπ΄αριθμ. 5887/21-8-2014
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου σε ΟΤΑ α΄βαθμού, για την
υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Την υπ΄ αριθμ. 83/1-9-2014
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Παιδικοί
Σταθμοί Άνω Λιοσίων» με Θέμα:
«Καθορισμός του αριθμού και
των ειδικοτήτων εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων.
Το υπ΄αριθμ. 1400/τ.Β’/10-102005 ΦΕΚ σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. με
την επωνυμία «Παιδικοί Σταθμοί
Δήμου Άνω Λιοσίων» στο Δήμο
Άνω Λιοσίων του Νομού Αττικής.
Την υπ’ αριθμ. 138/27-11-2012
απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
«Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων»
με θέμα την έγκριση Κανονισμού
Λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ.
Την με αριθμ. πρωτ. 1705/8-92014 βεβαίωση του Ν.Π.Δ.Δ.
«Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων»,
περί ύπαρξης πιστώσεων για την
κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της ΣΟΧ 1/2014 ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
σαράντα δύο (42) ατόμων για
την υλοποίηση του ευρωπαϊκού
προγράμματος
« Ε Ν Α Ρ Μ Ο Ν Ι Σ Η
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του
ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ, που εδρεύει στην Πλ.
Ηρώων Άνω Λιόσια, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά
και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

101

102

103

104

Υπηρεσία

Έδρα
Υπηρεσίας

ΔημοτιΠλατεία
κοί Παιδι- Ηρωών 1
κοί ΣταθΆνω
μοί Άνω
Λιόσια
Λιοσίων

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

ΔΕ
Από την
Βοηθών υπογραφή
Βρεφοτης σύμβακόμων σης έως 318-2015,
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε
περίπτωση
συνέχισης
του προγράμματος

ΔημοτιΠλατεία
ΤΕ ΒρεΑπό την
κοί Παιδι- Ηρωών 1 φονηπιο- υπογραφή
κοί ΣταθΆνω
κόμων
της σύμβαμοί Άνω
Λιόσια
σης έως 31Λιοσίων
8-2015,
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε
περίπτωση
συνέχισης
του προγράμματος
ΔημοτιΠλατεία
κοί Παιδι- Ηρωών 1
κοί ΣταθΆνω
μοί Άνω
Λιόσια
Λιοσίων

ΔΕ
Μαγείρων

Από την
υπογραφή
της σύμβασης έως 318-2015,
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε
περίπτωση
συνέχισης
του προγράμματος

ΔημοτιΠλατεία
ΥΕ
Από την
κοί Παιδι- Ηρωών 1 Καθαριυπογραφή
κοί ΣταθΆνω
στών/στρ της σύμβαμοί Άνω
Λιόσια
ιών Εσω- σης έως 31Λιοσίων
τερικών
8-2015,
Χώρων με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε
περίπτωση
συνέχισης
του προγράμματος

Αριθμός
ατόμων
20

5

101

102

103

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με
τα ανωτέρω προσόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
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Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά
& τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή
Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων
Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής
Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές
Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων :
ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου
Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του
Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας
ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με
τα ανωτέρω προσόντα)
Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με
τα ανωτέρω προσόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός
απασχόλησης

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας
Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.
1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Α')
Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ'
Γυμνασίου.
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Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5
παρ.2 Ν.2527/1997)

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας
από 18 έως 65 ετών.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με
βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
μήνες123456789101112 και άνω

μονάδες000200275350425500575650725800
2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων
3*456789101112….μονάδες150200250300350400450500550600
….
*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3)
τέκνα
4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο
πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
αριθμός τέκνων
1
2
3
μονάδες
30
60
110

5. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων
1
2
3
4
5
μονάδες
50
100
150
200
250

7. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του
βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το
40, ενώ για ΔΕ με το 20)
κατηγορίες ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5
… 9 … 9,5 …10 κατηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 …15
… 16 … 17 … 18 … 19 … 20
μονάδες 200…220…240…260…280…300…320…340…360…380
…400
8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60
μήνες)
μήνες εμπειρίας1234567891011121314…57585960 και άνω
μονάδες714212835424956637077849198…
399406413420

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΤΑΣΘΑΛΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014

Εντόπισαν κλιμάκια της Οικονομικής Αστυνομίας

Κ

ατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών, ελέγχθηκαν
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επιχειρήσεις στην Αττική όπου διαπιστώθηκαν φορολογικές
παραβάσεις.
Πιο αναλυτικά, οι περιπτώσεις στις οποίες βεβαιώθηκαν
παραβάσεις είναι η εξής: Σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται
στο χονδρικό εμπόριο ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων, με
έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής, διαπιστώθηκε ότι απασχολούνταν ένας (1) αλλοδαπός, χωρίς να είναι καταχωρημένος στο
Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού (Ε.Β.Κ.Ν.Π.).
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΔΕ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία
για τους παρακάτω κωδικούς
θέσεων νοείται η απασχόληση με
σχέση εργασίας ή σύμβαση
έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό
τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε
καθήκοντα ή έργα συναφή με το
αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Κ ΩΔ Ι ΚΟ Σ
ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
101, 102,
103

Η εμπειρία
λαμβάνεται
υπόψη μετά
τη λήψη του
βασικού τίτλου σπουδών
με τον οποίο
οι υποψήφιοι
μετέχουν στη
διαδικασία
επιλογής.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ.
δικαιολογητικά
περίπτωση Β ή
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας
του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ.,
στοιχείο
16. Πιστοποιητικά απόδειξης
εμπειρίας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία
για τον παρακάτω κωδικό θέσεως
της κατηγορίας υποχρεωτικής
εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται
υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Κ ΩΔ Ι ΚΟ Σ
ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
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Για την απόδειξη της
εμπειρίας
αυτής βλ.
δικαιολογητικά
περίπτωση Γ
ή Ειδικές
περιπτώσεις
απόδειξης
εμπειρίας
του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ
IΙ., στοιχείο
16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

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

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
των
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των λοιπών ιδιοτήτων τους και
της εμπειρίας τους οφείλουν να
προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην
ενότητα
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου
ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος,
εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II,
« Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του
Παραρτήματος αυτού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
ΠΡΟΣΟΧΗ : : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω
Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «06-08-2014» επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις-συμπληρώσεις σχετικές με:
-την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή
επικυρωμένων
αντιγράφων
εγγράφων,
- την καθιέρωση της Διδακτικής
απασχόλησης ως εμπειρίας,
-την απόδειξη των κριτηρίων
της ανεργίας (για ανέργους που
παρακολουθούν προγράμματα
του ΟΑΕΔ, για τα οποία δεν
υπάρχει επιταγή κατάρτισης
voucher ),
-την απόδειξη της πολυτεκνικής
ιδιότητας για αλλοδαπούς,
- την εφαρμογή του κωλύματος
της υπέρβασης της 24μηνης
απασχόλησης του π.δ. 164/2004.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να
περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του
άρθρου 21 παρ. 8 του Ν.
2190/1994 (όπως ισχύει), να
δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες
ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής, εφόσον
εκδίδονται. Σε περίπτωση που
εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση
θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο
(2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»
με σήμανση έκδοσης «06-08-

Επιπλέον, διενεργείται περεταίρω φορολογικός έλεγχος, ως
προς τη νομιμότητα των εμπορευμάτων και της λειτουργίας της
επιχείρησης.
Σε εστιατόριο – ψαροταβέρνα στον Πειραιά Αττικής, διαπιστώθηκε ότι για δώδεκα (12) σερβιρισμένα τραπέζια δεν είχαν εκδοθεί, ως οφειλόταν, οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, συνολικής αξίας εννιακοσίων
επτά ευρώ και τριάντα λεπτών (907,30€).
Για το λόγο αυτό συνελήφθη η 43χρονη ιδιοκτήτρια της επιχείρησης.
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ενημερώθηκαν οι αρμό2014»] να γίνει στο κατάστημα
της υπηρεσίας μας και στο χώρο
των ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του δήμου Φυλής
στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία.
Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του
Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το
οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν
στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox
@asep.gr είτε στο fax: 210
6467728 ή 213 1319188.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3
και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: : (για τους Δημοτικούς
Παιδικούς Σταθμούς Άνω Λιοσίων), Σ. Μηγιάκη & Β. Λεωνίδη, Τ.Κ.133 41 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ,
υπόψη κας Σκλαβούνου Ζαχαρούλας (τηλ. επικοινωνίας: 210
2484781).
Στην περίπτωση αποστολής
των αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος μετά την αποσφράγισή
του επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται
να υποβάλει μία μόνο αίτηση
και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή
ΥΕ).
Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε
μία ή περισσότερες αιτήσεις
συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε
περίπτωση ακύρωση όλων των
αιτήσεων και αποκλεισμό του
υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και
συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και
ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην
ανακοίνωση προβλέπονται τόσο
θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί
να καλυφθούν επικουρικώς με
εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής
εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ.
Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα
χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση
στην οποία θα αναγράψει κατά
σειρά προτίμησης το σύνολο των
θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ)
που επιδιώκει.
Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές
εφημερίδες ή της ανάρτησής της
στο κατάστημα της υπηρεσίας
μας και στο χώρο ανακοινώσεων
του δημοτικού καταστήματος του
δήμου Φυλής, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της
δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με
την παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ημέρας και εάν αυτή
είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη
ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην
ανωτέρω διεύθυνση· β) στο
δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα
ακολουθώντας από την κεντρική
σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων ◊ Διαγωνισμών Φορέων ◊
Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά
τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική
τους
διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου
μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι ◊
Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ◊
ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου
του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν
πρόσβαση στα έντυπα μέσω της
διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων ◊
Διαγωνισμών Φορέων ◊ Εποχικού (ΣΟΧ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη
υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των
κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης).
Η κατάταξη των υποψηφίων,
βάσει της οποίας θα γίνει η τελική
επιλογή για την πρόσληψη με
σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου, πραγματοποιείται ως
εξής:
1. Προηγούνται στην κατάταξη
οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα
κύρια προσόντα της ειδικότητας
και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).
2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση
τη συνολική βαθμολογία που
συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων,
μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία).
3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας
υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει
τις περισσότερες μονάδες στο
πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο
(χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές
συμπίπτουν, αυτός που έχει τις
περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων
πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω
καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα
κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια
κλήρωση.

Το κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ στην
περίπτωση που η διάρκεια σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είναι άνω των οκτώ
(8) μηνών.
Το κώλυμα του άρθρου 6 του
Π.Δ. 164/2004 ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ
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διες Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ. και Ι.Κ.Α.) για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Οι ανωτέρω συλληφθέντες
οδηγήθηκαν στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.
Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 11012@hellenicpolice.gr & financialpolice@hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας,
για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες
και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της
οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής
και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.
στην περίπτωση των συμβάσεων
εργασίας ορισμένου χρόνου για
το ίδιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
που υλοποιείται από νομικό πρόσωπο ΟΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή
ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, τους
οποίους πρέπει να αποστείλει
άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ
θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το
21
παρ.
11
του
άρθρο
Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το
οποίο θα υπογραφεί από δύο (2)
υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το
πρακτικό αυτό θα αποσταλεί
αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο email: sox@asep.gr είτε στο fax:
210 6467728 ή 213 1319188.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους
η άσκηση ένστασης μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δέκα
(10) ημερών (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) η οποία αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της
ανάρτησής τους.
Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή
απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6,
Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510)
και, για να εξεταστεί, πρέπει να
συνοδεύεται από αποδεικτικό
καταβολής παραβόλου πενήντα
ευρώ (50 €) που εκδίδεται από
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
(Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η
υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή,
το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που
έχουν υποβάλει ένσταση κατά
των πινάκων κατάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το
προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου από την υπογραφή της
σύμβασης μετά την κατάρτιση
των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των
πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή
κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ
που συνεπάγεται ανακατάταξη
των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ
απολύονται οι υποψήφιοι που
δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει
της νέας κατάταξης.
Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις
αποδοχές που προβλέπονται για
την απασχόλησή τους έως την
ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την
αιτία αυτή.
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της
σύμβασής τους, αντικαθίστανται
με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα

της οικείας ειδικότητας, κατά τη
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε
κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το
υπολειπόμενο, κατά περίπτωση,
χρονικό διάστημα και μέχρι
συμπληρώσεως της εγκεκριμένης
διάρκειας της σύμβασης εργασίας
ορισμένου χρόνου.
Σε περίπτωση που προκύψει η
διάρκεια της σύμβασης να είναι
ίση ή μικρότερη των οκτώ (8)
μηνών, ο φορέας πρέπει να ελέγξει το κώλυμα του οκταμήνου.
Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη πρέπει κατά την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους να
υποβάλουν στο φορέα υπεύθυνη
δήλωση κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986 στην οποία να
δηλώνουν ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία έως και
την ημερομηνία πρόσληψης δεν
έχουν απασχοληθεί ή έχουν απασχοληθεί (δηλώνεται το χρονικό
διάστημα και ο φορέας απασχόλησης ) με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του δημόσιου ή
ευρύτερου δημόσιου τομέα του
άρθρου
1
παρ.
1
του
ν.3812/2009.
Σε περίπτωση μη υποβολής
της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται. Εάν η δήλωση
είναι ψευδής ή ανακριβής, η σύμβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως
άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι
επιλεγέντες ή προσληφθέντες
υποψήφιοι αντικαθίστανται με
άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα
της οικείας ειδικότητας, κατά τη
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της
παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί
και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση
έκδοσης «06-08-2014», το οποίο
περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη
συμπλήρωση της αίτησης –
υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά
με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των
υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις·
και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή
τους στη διαδικασία επιλογής. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να
έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα
αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για
την αναζήτηση του εντύπου της
αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα
◊ Έντυπα αιτήσεων ◊ Διαγωνισμών φορέων ◊ Εποχικού (ΣΟΧ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
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ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Πιστή στο ραντεβού της ταξιδεύει
και φέτος στα μονοπάτια
της Λα'ι'κής Παράδοσης

Την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη.....
Στο ίδιο μέρος το γνωστό........
Να σμίξουμε με φίλους και "δικούς".....
Να πιούμε,να χορέψουμε και να περάσουμε
καλά....Ελάτε λοιπόν........
ΠΑΛΑΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ, 3 - 4
& 5 Οκτώβρη 2014
Η αγκαλιά μας θα είναι πάλι ανοιχτή για να σας
δεχτεί,να σας φιλοξενήσει με τον μοναδικό
τρόπο που εμείς οι Κρητικοί ξέρουμε και να σας
ταξιδέψει στα μονοπάτια της Λα'ι'κής μας Παράδοσης...

ΤΟ Π Ι Κ ΕΣ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Αιμοδοσία του
Κυνηγετικού
Συλλόγου Αχαρνών,
σε συνεργασία με
τον Ερυθρό Σταυρό

Άλλη μια Αιμοδοσία πραγματοποίησε ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
στα γραφεία του, σε συνεργασία με
τον Ερυθρό Σταυρό.
Μη ξεχνάμε πως λίγα μόλις λεπτά
από τον πολύτιμο χρόνο μας μπορούν να σώσουν περισσότερους
από έναν ανθρώπους.
Το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών
αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τα μέλη και
τους φίλους του Συλλόγου που ανταποκρίθηκαν
σε αυτή την προσπάθεια.

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014

Στο τέλος πραγματοποιήθηκε μεταξύ των αιμοδοτών κλήρωση για μια κυνηγετική άδεια και τυχερός αναδείχθηκε ο κ. Αγγελόπουλος Παναγιώτης
του Στυλιανού.

Δεκάδες ανταποκρίθηκαν και στην εθελοντική
αιμοδοσία του δήμου Φυλής

ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ
Το καζάνι μας θα βγάζει για τρείς ημέρες Τσικουδιά....Η κουζίνα μας θα προσφέρει καλομαγειρεμένο,σπιτικό φαγητό....Η τάβλα μας θα
είναι στρωμένη...........και για την διασκέδασή
μας...Θα έχουμε κοντά μας τους καλίτερους..........
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 Οκτώβρη
Αλεξάκης
Μανώλης(λύρα-τραγούδι)&το
Συγκρότημά του

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 Οκτώβρη :
Μιχάλης Μπακατσάκης(λύρα-τραγούδι)
Μανώλης Χαμογεωργάκης(λαγούτο-τραγούδι)& το Συγκρότημά τους

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 Οκτώβρη :
"οι εδικοί μας"
Kώστας Πετράκης (Λύρα), Ανδρέας Αποκορωνιωτάκης(μαντολίνο)
Φάνης Μπαρμπούνης(λαγούτο)
Άγγελος Ρούσσος(κρουστά)
Στον χώρο της εκδήλωσης θα υπάρχουν περίπτερα που θα διαθέτουν προ'ι'όντα Κρητικής
διατροφής

Επίσης θα υπάρχει εκτεθειμένο,ένα μέρος της
Συλλογής με αντικείμενα από παραδοσιακά
επαγγέλματα που έχουν χαθεί,του Επίτιμου
Προέδρου μας κ.Μαραγκάκη Μύρωνα
Ο χώρος είναι στεγασμένος και η βροχή δεν
μας φοβίζει!!!!!!!
Αν κάνει κρύο....η τσικουδιά και η καρδιά μας
θα σας ζεστάνει!!!!!!!!!!!
Ελάτε να γίνουμε πάλι μια μεγάλη παρέα που
με το γλέντι μας να ακουστούμε στον ουρανό.......και να ζηλέψουν οι αγγέλοι.....
(Για προσκλήσεις και κρατήσεις τραπεζιών
μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας
10.00πμ - 12.00πμ και 6.00μμ - 8.00μμ στα
τηλέφωνα: 6944684411 - 6987116210 6948824982)

Εθελοντική αιμοδοσία διοργάνωσε η Διεύθυνση
Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού
του Δήμου Φυλής σε συνεργασία με το Θριάσιο
Νοσοκομείο, το πρωί της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων «Μελίνα Μερκούρη» του Δημαρχείου.
Στην εθελοντική αιμοδοσία συμμετείχαν δεκάδες
εργαζόμενοι και συνδημότες που θέλησαν να
δώσουν μήνυμα ελπίδας και συμπαράστασης σε
συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Σε γκαλά όπερας για την
Ακαδημία «Μαρία Κάλλας»

Ο πολιτιστικός Σύλλογος ‘’ΘΕΟΓΝΙΣ’’

Το γκαλά όπερας για την Ακαδημία Λυρικής Τέχνης
«Μαρία Κάλλας» θα παρακολουθήσουν τα μέλη και οι
φίλοι του Πολιτιστικού Συλλόγου Θέογνις.
Η καλλιτεχνική παράσταση πραγματοποιείται στο
Ωδείο Ηρώδου του Αττική την Κυριακή 21/9/2014 και
διοργανώνεται οργανωμένη μετάβαση με πούλμαν.
Τιμές εισιτηρίου (συμπ. Μεταφορικά)
Άνω διάζωμα: €22 (φοιτητικά €20)
Γ’ Ζώνη: €32 (φοιτητικά €22)
Πληροφορίες: Γεωργία 6936701384, Αργυρώ
6938060614

Εξάλλου, όπως εύστοχα ανέφερε στο μήνυμά της
η Κοινωνική Διεύθυνση του Δήμου Φυλής, «η
αιμοδοσία είναι μια ευγενική πράξη, αφού το αίμα
δεν παράγεται, ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται!»
Αξίζει να σημειωθεί τέλος, πως η προσπάθεια
της Κοινωνικής Διεύθυνσης για την προσέλκυση
νέων αιμοδοτών, είναι διαρκής, προκειμένου τα
αποθέματα της Τράπεζας Αίματος να επαρκούν
για τις ανάγκες όλων των συνδημοτών .
Πρόκειται για μια μοναδική εκδήλωση – γκαλά όπερας
– όπου έλληνες και ξένοι διεθνείς τραγουδιστές ενώνουν τις φωνές τους για να τιμήσουν την απόλυτη πριμαντόνα, την ανεπανάληπτη Μαρία Κάλλας.
Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με την
Εταιρία για το Κτήριο της Όπερας και την Ακαδημία
Λυρικής Τέχνης Μαρία Κάλλας.
Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την εκπόνηση μελέτης και τις εργασίες επισκευής και αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου της Πατησίων 61, όπου
έζησε στα νεανικά της χρόνια η Μαρία Κάλλας και το
οποίο πρόκειται να στεγάσει την Ακαδημία Λυρικής
Τέχνης Μαρία Κάλλας.
Την ορχήστρα διευθύνει ο Λουκάς Καρυτινός, ενώ τις
διασημότερες άριες και ντουέτι του διεθνούς ρεπερτορίου θα ερμηνεύσουν οι: Άρης Αργύρης, Αντρές Βεραμέντι, Δήμητρα Θεοδοσίου, Ντανιέλα Ντεσσίkallas

ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ

Νέα επιστολή του Δήμου Ασπροπύργου
προς την εφημερίδα ‘’ΘΡΙΑΣΙΟ’’

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014

Μας κοινοποίησε τη διορθωμένη απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών

ΘΡΙΑΣΙΟ - 7

Συγκέντρωση σχολικών ειδών
στο Δήμο Αχαρνών

«Ας φέρουμε ξανά το χαμόγελο, στα πρόσωπα των παιδιών». Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση σχολικών
ειδών (τσάντες, κασετίνες, χαρτικά, ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, κτλ) που να είναι σε
καλή κατάσταση, έτοιμα για χρήση ή καινούργια.
Τα σχολικά θα διατεθούν σε παιδιά των
οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και πολλαπλές
δυσκολίες. Κανένας μαθητής να μην στερηθεί τον σχολικό εξοπλισμό και να μην νιώθει μειονεκτικά απέναντι σε άλλον. Όσοι ενδιαφέρονται να προσφέρουν μπορούν
να αφήνουν τα σχολικά είδη στο Γραφείο της Διευθύνσεως Κοινωνικής Πολιτικής.

Kαι Λέσχη Ανάγνωσης για το παιδί
Επίσης, το Τμήμα Πολιτιστικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, προσκαλεί τους
μικρούς φίλους,να δηλώσουν συμμετοχή για τη Λέσχη Ανάγνωσης. Από το Σάββατο 18 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο θα περιμένουμε τους μικρούς μας φίλους (3.5 – 5 ετών), 10.00 – 12.00
το πρωί και τους μεγαλύτερους (6 – 12 ετών), 12.00 – 14.00 το
μεσημέρι, στη Δημοτική Πινακοθήκη «Χρήστος Τσεβάς» Λιοσίων 18, (έναντι Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου). Διαβάζοντας ένα βιβλίο, θα συζητάμε γι’ αυτό και μετά θα ακολουθούν
σχετικές δραστηριότητες (χειροτεχνίες, παιχνίδια κ.ά.).Καλούμε
επίσης όσους ενδιαφέρονται να είναι εθελοντές - εμψυχωτές
στις δραστηριότητες να επικοινωνήσουν μαζί μας.
Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ - Πληροφορίες - Δηλώσεις Συμμετοχής:Τμήμα Πολιτιστικής Εκπαίδευσης τηλ.: 2132072538
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ. ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ

Α

γαπητοί αναγνώστες, ειλικρινά μας εκπλήσει- όχι
μόνο η ευκολία του συντάκτη των κειμένων του
δήμου Ασπροπύργου - να χαρακτηρίζει πρόσωπα και πράγματα, αλλά και η συχνότητα των επιστολών!
Αυτά τα γράφουμε διότι μετά από επιστολή - απάντηση
του Δήμου προς την εφημερίδα μας, που δημοσιεύθηκε
την Παρασκευή , πιστεύαμε ότι εκεί θα έκλεινε οριστικά το
θέμα.
Δυστυχώς διαψευθήκαμε, καθώς μας κοινοποιήθηκε
νέα επιστολή του Δήμου, η οποία κάνει λόγο για…. χαλασμένο fax στην εφημερίδα μας, που είχε ως συνέπεια τη
μή κοινοποίηση σε εμάς της διορθωμένης απόφασης του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών !
Επειδή πιστεύουμε πως η συνεργασία Δήμου - τοπικής
κοινωνίας και τοπικών μέσων ενημερώσης, πρέπει να
κινείται πάντα στην κατεύθυνση της πολύπλευρης ενημέρωσης, και πάντα με στόχο το καλό της τοπικής κοινωνίας, αφήνουμε και τη δεύτερη επιστολή στην κρίση σας ,
θέτοντας ένα τελευταίο ερώτημα: Αφού η λανθασμένη
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έφτασε
στα χέρια του δήμου στις 5 Σεπτεμβρίου 2014, όπως μας
γνωστοποίησε ο ίδιος ο δήμος , με ποιά απόφαση έγινε
η ορκωμοσία των νέων δημοτικών συμβούλων στις 31
Αυγούστου;
Σας μεταφέρουμε τη νέα επιστολή του Δήμου Ασπροπύργου, καθώς και την πρώτη και τελευταία σελίδα της
διορθωμένης απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών , την
οποία μας απέστειλε ο ίδιος.
Ε. Λιάκος

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 16 & 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

- Τρίτη 16/9/14: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ΄αρτοκλασίας ώρας 7:00 μ.μ.
- Τετάρτη 17/9/14: Ακολουθία του Όρθρου και Θεία Λειτουργία ώρα 7:00 έως 9:30 π.μ.

Επίσκεψη Πανεπιστημιακών
σε Βυζαντινά Μνημεία του
Δήμου Αχαρνών

Μ

ετά από πρόσκληση του Τμήματος Αρχαιολογίας και
Ιστορικής Έρευνας του Δήμου Αχαρνών, δυο μέλη της
Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επισκέφτηκαν, στις 9/9/2014,
μνημεία βυζαντινής και μεταβυζαντινής κληρονομιάς του Δήμου
Αχαρνών.
Η κα Ελένη Δεληγιάννη- Δωρή, επικ. Καθηγήτρια Βυζαντινής
Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με πλούσιο συγγραφικό
και ανασκαφικό έργο και ο κος Γεώργιος Πάλλης, λέκτωρ Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας στο Τμήμα Αρχαιολογίας και
Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με σημαντικές δημοσιεύσεις
σε επιστημονικά περιοδικά, συναντήθηκαν με τους αρχαιολόγους
του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας του Δήμου
Αχαρνών, Κασσωτάκη Ελένη-προϊσταμένη- και Αβραμίδη Βασίλειο, στο χώρο του Τμήματος, στην οδό Φιλαδελφείας 217.
Ακολούθησαν η ξενάγηση στο Μυκηναϊκό Θολωτό Τάφο και οι
επισκέψεις σε τρεις σημαντικές βυζαντινές και μεταβυζαντινές
εκκλησίες: Στον Αγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο στην οδό Λιοσίων,
στους Αγίους Θεοδώρους , στην οδό Χειλίου και στον παρεκκλήσι
της μητροπολιτικής εκκλησίας του Αγίου Βλασίου, τον Αγιο Ιωάννη
το Θεολόγο.
Νέος δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα
στο Δήμο και την Πανεπιστημιακή Κοινότητα.

Η κα Δωρή και ο κος Πάλλης περιηγήθηκαν στα μνημεία δείχνοντας έντονο ενδιαφέρον για την ιστορία, την αρχιτεκτονική και τις
τοιχογραφίες τους. Πραγματοποίησαν εύστοχες παρατηρήσεις και
έδωσαν πολύτιμες συμβουλές, που θα βοηθήσουν πολύ στην
εκπόνηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα τις βυζαντινές
και μεταβυζαντινές εκκλησίες του Δήμου Αχαρνών, που θα πραγματοποιήσει το Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας, υπό
την εποπτεία της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Αναγκαία για την υλοποίηση του προγράμματος είναι η έγκριση
και η έμπρακτη στήριξη από την Ιερά Μητρόπολη Ιλίου Αχαρνών
και Πετρουπόλεως, όπως αυτή έχει εκφραστεί στους αρχαιολόγους του Τμήματος μέσω του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη κ. Αθηναγόρα.
Στο τέλος της επίσκεψής τους, οι καθηγητές ευχαρίστησαν τους
αρχαιολόγους του Τμήματος του Δήμου, για την φιλοξενία, αλλά και
για τα αξιόλογα μνημεία που τους παρουσίασαν. Ενθάρρυναν
τους υπαλλήλους να συνεχίσουν το σημαντικό έργο που πραγματοποιείται και έθεσαν εαυτούς στη διάθεση του Τμήματος για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί ώστε να πραγματοποιηθούν οι στόχοι
του τμήματος, ανοίγοντας έτσι έναν σημαντικό δίαυλο επικοινωνίας
και συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο και την Πανεπιστημιακή Κοινότητα.
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Φυλή : 12-09-2014
Δημοτική Ενότητα Φυλής

Ταχ. Δ/νση : Αμαρυλλίδος 7,
Ταχ. Κώδικας : 133 51
Τηλέφωνα : 210 2411975, 210
2412930
e
m
a
i
paidikos.filis@gmail.com

l

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(ανά κωδικό απασχόλησης)
Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός
απασχόλησης
201

Α’ Παιδικός
Σταθμός
Δήμου Φυλής

202

Α’ Παιδικός
Σταθμός
Δήμου Φυλής

paidikos.filis@gmail.com
Αρ. Πρωτ. : 639

Περίληψη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ.
ΣΜΕ 1/2014
για τη σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Α΄ Παιδικός
Σταθμός Δήμου Φυλής»

Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την
αναγκών
του
κάλυψη
ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Α’
Παιδικός Σταθμός Δήμου
Φυλής», που εδρεύει στη
Δημοτική Ενότητα Φυλής
του Δήμου Φυλής του
Νομού Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση των
έργων:
«Διαπαιδαγώγηση
α)
νηπίων» και β) «Βοηθητικές εργασίες σε θέματα διαπαιδαγώγησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας», συνολικής διάρκειας
ως αναλύεται κατωτέρω.
Στο πλαίσιο του έργου
αυτού θα απασχοληθεί ανά
τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα
και διάρκεια σύμβασης ο
εξής
αριθμός
ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Ειδικότητα

Αριθμός
ατόμων

ΠΕ
Από την
ΝΗΠΙΑΓΩΓ υπογραφή
ΩΝ
της σύμβασης έως
και
31/07/2015
ΔΕ
Από την
ΒΟΗΘΩΝ υπογραφή
ΒΡΕΦΟΚΟ της σύμΜΩΝβασης έως
ΠΑΙΔΟΚΟ
και
ΜΩΝ
31/07/2015

1

2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
(ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης
201

202

Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος
Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της
Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική
Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών
της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α)
Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής
Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή
Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων
Δημιουργίας και Εκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής
Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές
Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων :
ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου
Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.
1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Συνδρομή της ΚΕΔΕ

ζητά το υπουργείο Τουρισμού
για τις γαλάζιες σημαίες

Τ

Διάρκεια
σύμβασης

η συνδρομή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδος (ΚΕΔΕ) για την ενίσχυση του προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες», ζήτησε με
επιστολή του προς τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Κώστα
Ασκούνη,ο γενικός γραμματέας του υπουργείου
Τουρισμού Αναστάσιος Λιάσκος.
Στην επιστολή του ο κ. Λιάσκος αναφέρει μεταξύ
άλλων ότι το υπουργείο Τουρισμού και η Ελληνική
Εταιρεία Προστασίας της Φύσης έχουν υπογράψει,
από τον Οκτώβριο του 2013, Πρωτόκολλο Συνεργασίας, με κοινή επιδίωξη να αυξηθεί σημαντικά
στην Ελλάδα ο αριθμός των βραβευόμενων ακτών
και στόχο την κατάκτηση για τη χώρα της πρώτης
θέσης σε διεθνές επίπεδο.
Καταλήγοντας ο γγ του υπουργείου Τουρισμού
τονίζει: «Σας καλούμε να υποστηρίξετε τις προσπάθειες του υπουργείου Τουρισμού και της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης ενημερώνοντας και προτρέποντας τα μέλη σας να συμβάλουν στην αναβάθμιση τόσο των τουριστικών προορισμών τους όσο και της χώρας μας».

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Α’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»,
Κεντρική Πλατεία Δημοτικής
Ενότητας Φυλής, όπισθεν
Δημοτικού Καταστήματος, Τ.Κ.
13351, απευθύνοντάς την στο
Διοικητικό Τμήμα υπόψιν κας
Ειρήνης Λιάκου (τηλ. επικοινωνίας: 210-2412930).
Στην περίπτωση αποστολής
των αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία
που φέρει ο φάκελος αποστολής,
ο οποίος μετά την αποσφράγισή
του επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να
υποβάλει μία μόνο αίτηση και
για επιλογές απασχόλησης μίας
μόνο κατηγορίας προσωπικού
(ΠΕ ή ΔΕ).

Η σώρευση επιλογών απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και
αποκλεισμό του υποψηφίου
από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 16-092014 έως και 25-09-2014.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΙΝΗ

Και επίσημα η υποψηφιότητα
του Δήμαρχου Πεντέλης
Για την Προεδρία της Π.Ε.Δ.Α.

Ο Δήμαρχος Πεντέλης,
Δημήτρης Στεργίου Καψάλης, επιβεβαίωσε
και επίσημα, την υποψηφιότητά του για την
Προεδρία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων
Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), έχοντας ως έμβλημά του το
ενωτικό πνεύμα και την
ανεξάρτητη δια βίου
αυτοδιοικητική αιαδρομή
του, δημιουργώντας το
Συνδυασμό «ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ».
ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ»

- Η ενότητα στην Αυτοδιοίκηση.
- Η λειτουργία της έξω από ίντριγκες, συμφέροντα
και μικροκομματικές διαδικασίες.
- Η οικονομική λειτουργική αυτάρκεια των ΟΤΑ.
- Η οικονομική λειτουργία με απόλυτο έλεγχο και διαφάνεια.
- Η αποκατάσταση της θέσης των αιρετών αυτοδιοικητικών στο Κράτος και την κοινωνία.
- Η ουσιαστική διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων.
- Η βελτίωση του επαγγελματισμού των εργαζομένων και η δίκαιη αξιολόγησή τους, με βάση συγκεκριμένο καθηκοντολόγιο και στοχοποίηση.
- Η στήριξη του αιρετού αυτοδιοικητικού στην υλοποίηση της δύσκολης αποστολής του.

Στο πλαίσιο αυτής του της εξαγγελίας, ο κ. Στεργίου
δήλωσε, ότι άμεσα μετά από επιτυχή εκλογική διαδικασία στην Π.Ε.Δ.Α., θα οργανώσει σχολείο εκπαίδευσης
των νεοεκλεγέντων στελεχών της Αυτοδιοίκησης.
Επιπλέον, ο υποψήφιος για την Προεδρία της
Π.Ε.Δ.Α., Δήμαρχος Πεντέλης, Δημήτρης Στεργίου Καψάλης, δήλωσε με έμφαση, ότι οι σημερινές σοβαρές και ολοένα διευρυνόμενες αρμοδιότητες της Αυτοδιοίκησης απαιτούν όχι μόνο την εκπαίδευση των υπαλλήλων αλλά κυρίως τη στήριξη του αγώνα των αιρετών,
που καθημερινά πασχίζουν για τα αυτονόητα, θεσμικά,
λειτουργικά, οικονομικά και ηθικά.

ΚΑΜΒΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ‘’ΓΚΡΙΖΑ’’ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
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Από την εικαστικό Σοφία Παππού στο Ρολόι Ασπροπύργου

Ζ

Τροφή για τη ψυχή η έκθεση ζωγραφικής
"ΠΑΛΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ"

ωγραφικά έργα ως υπέροχη τροφή για τα μάτια και τη ψυχή μας θα
φιλοξενούνται έως τις 18 Σεπτέμβρη, στο Ρολόι Ασπροπύργου, στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων ‘’ΘΡΙΑΣΙΑ 2014’’.
Η υπέροχη έκθεση ζωγραφικής έχει τίτλο "ΠΑΛΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ" και είναι
δημιούργημα της εικαστικού Σοφίας Παππού.

Η Σοφία Παππού γεννήθηκε
στη Μυτιλήνη και μεγάλωσε
στην Αθήνα, όπου ζει και
εργάζεται μέχρι σήμερα.
Σπούδασε Ζωγραφική και
Ιστορία Τέχνης στο Κέντρο
Ελευθέρων Σπουδών ‘’Έοργον Τέχνης’’ με καθηγήτρια
την Καλιόπη Καραμπακάκη Βλάσση.
Τον Νοέμβριο του 2003
έλαβε μέρος στην πρώτη της
ομαδική έκθεση στο Ελληνογαλλικό Σύνδεσμο στο Κολωνάκι.
Τα θέματα της τα αντλεί μέσα από την Ελλαδική πραγματικότητα , με κυρίαρχο στοιχείο την παραδοσιακή ζωή που μας γαλούχησε και μας άνδρωσε μέσα
στα σύχρονα δεδομένα μιας Ελλάδας, που δεν χάνεται αλλά αναδύεται από
τις μνήμες και τις παρακαταθήκες του τωρινού μοντέλου της Ελληνίας και του
Έλληνα , σαν διαρκή φορέα πολιτισμού και κουλτούρας!

Η ίδια επισημαίνει ότι τα παραδοσιακά επαγγέλματα σας απομεινάρι
μιας ρομαντικής και αληθινής ιστορίας, είναι αντίδοτο στη σύγχρονη
τεχνολογία και πραγματικότητα.
Η Σοφία Παππού τονίζει μάλιστα ότι
η εικαστική απόδοση των χρωμάτων
και της φόρμας που ανέκαθεν ο
δάσκαλος, Φύση, μας δίδαξε και μας
μύησε , έδωσε στον χρψστήρα την
κίνηση και τη δυναμική ενέργεια που
είναι η παμπτουσία κάθε δημιουργικής προσέγγισης.
Ελπίζει δε ότι οι εικόνες της θα προσθέσουν μια πινελιά στη ‘’γκρίζα’’
πραγματικότητα.

Αδελφοποίηση της Ελευσίνας με τον Δήμο
Xicheng District του Πεκίνου

Οι δύο πόλεις έχουν κοινά
χαρακτηριστικά: την βιομηχανία, την
αρχαία ιστορία και την σύγχρονη τέχνη

Έ

γινε η επίσημη αδελφοποίηση της πόλης
της Ελευσίνας με τον Δήμο Xicheng (Σι
Τσενγκ)District του Πεκίνου.
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε πριν
την παράσταση της Όπερας του Πεκίνου, την
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, παραβρέθηκαν: ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα κ. Zou Xiaoli, η υφυπουργός Πολιτισμού κ. Άντζελα Γκερέκου, εκπρόσωποι του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών,
πρέσβεις άλλων κρατών, ο Πρέοδρος του Συνδέσμου Ελληνοκινεζικής Φιλίας, ο κ. Σπύρος Μερκούρης πρωτεργάτης της οικοδόμησης των σχέ

σεων των δύο Δήμων.
Στην ομιλία του ο Πρέσβης κ. Zou Xiaoli τόνισε
την μεγάλη σημασία που έχει για την χώρα του και
τον Δήμο του Πεκίνου η σύναψη σχέσεων με την
ιστορική πόλη της Ελευσίνας. "Σημασία για μας,
ανέφερε, έχει η ανάπτυξη σχέσων σε όλους τους
τομείς, ιδιαίτερα στον πολιτισμό και τον τουρισμό.
Θα προσπαθήσουμε να στρέψουμε ένα μέρος των
κινέζων τουριστών προς την Ελευσίνα." Η ιστορία
της πόλης της Ελευσίνας ήταν το κίνητρο για την
προώθηση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο
πόλεις.

"Γνώρισα τον Αισχύλο από την ηλικία των 10
ετών. Γνώρισα πολύ νωρίς την Περσεφόνη από τα
βιβλία και τις διεθνείς αναφορές. Δεν ήξερα όμως
από που κατάγονταν. Τις μέρες αυτές μου δόθηκε
η ευκαιρία να γνωρίσω την Ελευσίνα, την πόλη
από όπου κατάγονται ο Αισχύλος, η Δήμητρα και η
Περσεφόνη", ανέφερε ο κ. Zou Xiaoli. "Οι δύο
πόλεις έχουν κοινά χαρακτηριστικά: την βιομηχανία, την αρχαία ιστορία και την σύγχρονη τέχνη".
Την ιδιαίτερη σημασία που έχει για την Ελευσίνα αλλά και για όλη τη χώρα η αδελφοποίηση των
δύο πόλεων και η ανάπτυξη των σχέσων τόνισε
στην ομιλία της η Υφυπουργός Πολιτισμού κ.
Άντζελα Γκερέκου.
Τους Κινέζους επίσημους, τους προσκεκλημένους καθώς και τα μέλη της Όπερας του Πεκίνου
υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Ελευσίνας Γιώργος
Τσουκαλάς.
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟ
Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 4-0
ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΠΟΝΤΙΩΝ
Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιώργο
Τσ ι γ γ ό π ο υ λ ο
(φωτό)που σημείωσε
χατ-τρικ(58' 77' 85)
και ένα του Παρασίδη 34' επικράτησε
στην έδρα του του
Απόλλωνα Ποντίων
Ασπροπύργου και
βρίσκεται με τα δύο
πόδια στην επόμενη
φάση του κυπέλλου
Δυτικής Αττικής.
Διαιτητής Σταθόπουλος, Βοηθοί: Φούρκας, Καπρέτσος.
φάση

''ΧΑΡΜΑ ΙΔΕΣΘΑΙ''
Ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 4-0 ΤΟΝ
ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λ.

Χωρίς να φορτσάρει η Ενωση Πανασπροπυργιακού
Δόξας επικράτησε στο γήπεδο των Νεοκτίστων του
Απόλλωνα Λιοσίων με 4-0 και βρίσκεται με τα δύο
πόδια στην επόμενη φάση του κυπέλλου Δυτικής Αττικής. Οι παίκτες του Κώστα Κοπαλά κυριάρχησαν στον
αγωνιστικό χώρο και επικράτησαν δίκαια.
Τα τέρματα σημείωσαν οι: Σιδηρόπουλος 2' Κομιώτης
35'με πέναλτι 86', Καγκελίδης 65'.Οι νικητές είχαν και
ένα δοκάρι σε σούτ του Κάτσου 25'.
Διαιτήτευσε ο Ντζουροπάνος.Βοηθοί: Μηλιώνης-Βαλκάνος.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: Μιχαήλης,Μπλάνης,Φιτόπουλος,Μπάκας,Φλωρόπουλος,Τσαχαλίδης,
Χωματάς, Μιχελή, Ντόστη, Jidhari ( 76' Χάννα),Φλούδας (84' Ψυχογιός)
ΕΝΩΣΗ
ΠΑΝ/ΔΟΞΑΣ:
Σταθόπουλος,Μουζάκας,Κάτσος Χ. (70' Πετρίδης),
Κάτσος Γ.,Κομιώτης,Πολυτάρχους ( 60' Ιακωβίδης),
Χελιώτης, Καγκελίδης, Σιδηρόπουλος ( 66' Σεμερτζίδης),Καλογρίδης,Κοπαλάς.

Η ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΠΕΔΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: Σαββόπουλος, Καμπέρης, ΚουκούληςΙ.,Καραπαπάς(80’Θεοδώρου),Λαβρεντίεβ,Λούντζης,Καλέμι,Ντάμπος Χ. (63’ Καραχάλιος),
Παρασίδης (77’ Μαρίνης),Τσιγγόπουλος,Πλαβούκος
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:
Σωπιάδης,Καμενίδης,Μιχαηλίδης,Μπαϊράμοβ,Εραλίδης,Χιονίδης Γ.,Μεντικίδης (39’ Γκαβζίδης Κ.),Γιαννακόπουλος,Σωπιάδης (76’ Τσουμπρής),Γκαβζίδης Χ.,Χιονίδης Ι. (51’ Κυριαζίδης).

Η Ελπίδα Ασπροπύργου για την 1η φάση του κυπέλλου ΕΠΣΔΑ επικράτησε στο γήπεδο Πανοράματος του
Εθνικού και απέκτησε δικαίωμα πρόκρισης για τον
επαναληπτικό του θεσμού.
Τα τέρματα σημείωσαν οι: Μπιταξής 10' , Ντόκα 70'.
Διαιτήτευσε ο Αλιάγας με βοηθούς τους: Μάναλη-Στούμπο.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: Κούλης, Μπελάλης,
Νταής,
Κούτρας,Κίσσας,Κοτρώτσιος,Δούμας,(46'
Πασαδάκης),Δανιγγέλης Γ., Δανιγγέλης Ν., Μπουκούρης (70'' Γεωργαράς) Τσεβάς
ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Κουτρουμάνος, Σακελλαρίου, Σταγάκης, Βάσιος, Ανδρεατίδης, Καραμπέτσος( 46'
Ντόκα),Σταύρακας, Ρασιάς,

Σταματάκης ( 68' Πολύζος),Μπιταξής, Βλαχαβάς ( 77'
Ματζιούρας).

Ο ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ 5-1
ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΤΗΝ ΑΡΓΩ

Αστραψε και βρόντηξε ο Ατταλος Νέας Περάμου δεν
συνάντησε δυσκολίες και συνέτριψε στα Μέγαρα την
Αργώ 5-1 και βρίσκεται με τα δυο πόδια στην επόμενη
φάση του Κυπέλλου.
Σε πολλά κέφια οι παίκτες του Γιώργου Ανανιάδη κατάφεραν να επιβάλλουν τον δικό τους ρυθμό και να σημειώσουν πέντε τέρματα(τα δύο με πέναλτι). Σκόραραν οι:
Μονέ χατ-τρίκ(45'πέν. 62'πέν. 81'), Κουιμτζίδης 73' και
Μπαγδάτογλου 83'. Για λογαριασμό των γηπεδούχων
σκόραρε ο Ζουμπουρλής 49'. Στο 59' ο Ασλανίδης
σημάδεψε το δοκάρι.
Διαιτήτευσαν οι: Χατζηβασιλειάδης, Βάτσιος Κ, Σιαμάνης.
ΑΤΤΑΛΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: Ανδρέου. Τσιούνης,
Μητρόπουλος,
Γελαδάς,
Στρατούρης,
Πιλίλης(46'Μπέλσης Κ), Μανθόπουλος, Καλιπέτσης,
Ζουμπουρλής(64'λόγω τραυματισμού Γνάτης), Σαμπάνης, Γκουζούλας(78'Μπέλσης Π).

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟΚ:
ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
ΓΕ..ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Ο Μανδραικός στα πλαίσια της προετοιμασίας του
θα δώσει φιλικό αγώνα την
Δευτέρα 15/9 στο κλειστό
γήπ εδο Μάνδρας στις
20:30 με την ομάδα ΓΕ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
που
ανήκει στην ΑΈΣΚΑ.

ΑΓΣ Βύζας Μεγάρων: Αγιασμός, ευχές και αισιοδοξία για το μέλλον

Ο αγιασμός για το καλό της νέας αγωνιστικής περιόδου πραγματοποιήθηκε στην φυσική έδρα του ΑΓΣ Βύζας Μεγάρων, στο Δημοτικό Γήπεδο της οδού Τεπελενίου.
Σύσσωμη η Διοίκηση του συλλόγου, ο
οποίος βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον,
έδωσε το παρόν και ευχήθηκε στους ποδοσφαιριστές, στα τμήματα των υποδομών και
στην τεχνική ηγεσία ό, τι καλύτερο για την νέα
αγωνιστική περίοδο.

Τον αγιασμό τέλεσε ο π. Αλέξανδρος, εφημέριος
του ι.ν. Αγίας Παρασκευής ενώ παρών ήταν ο
Δήμαρχος Γρηγόρης Σταμούλης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιάννα Ρήγα, Γιάννης Σταμούλης και Κλεάνθης Βαρελάς.
Αρκετοί φίλοι βρέθηκαν στην σκεπαστή εξέδρα
και ευχήθηκαν στην ιστορική ομάδα των Μεγάρων
καλή χρονιά
Τις ευχές προς τους συγκεντρωμένους αθλητές
έδωσαν ο πρόεδρος του Βύζαντα Θεόδωρος Μιχάλαρος και ο Δήμαρχος Γρηγόρης Σταμούλης.
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ΚΑΛΕΣΜΑ
ΜΙΚΤΩΝ
ΠΑΙΔΩΝ-ΝΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΠΣΔΑ
Από τον προπονητή
της Μικτής Νέων Λινάρδο Αποστόλη καλούνται οι κάτωθι ποδοσφαιριστές όπως την
Δευτέρα 15-9-2014 και
ώρα 16:15 να βρίσκονται στο γήπεδο Παραλίας Ασπροπύργου για
προπόνηση
(
να
φέρουν άσπρο μπλουζάκι ).
ΝΕΟΙ

Σιδηρόπουλος, Μαράνης(Πανελευσινιακός)
Κ α ν ά κ η ς ,
Λάλλας(ΠΑΟΚ
Χ ό ν τ ο ς ,
Μιχαήλης,Αναστασίου(Ν. Πέραμος)
Κακοσίμος(Ειδυλλιακός)
Μικρός
Αν.(Αγίοι
Ανάργυροι)
Ιωάννου,
Παλαβός
Ι.(Ακράτητος)
Μινοσιάν, Σαμαράς,
Κανακάρης, Πιτσίνης,
Σ α β β ί δ η ς ,
Μανάφας(Λέων)
Μαυρίδης,
Κεσόβ,
Σοφιανίδης(Πυρρίχιος)
Χ ι ο ν ί δ η ς ( Α π όλ λω ν
Ποντίων)

Λογοθέτης(Παν/κή
Ένωση)
Λάμψας(Μεγαρικός)
Κ α λ α ι τ ζ ή ς ,
Βαρελάς(Βύζας)
ΠΑΙΔΕΣ

Από τον προπονητή
της Μικτής Παίδων
Τυρλή Σωκράτη καλούνται οι κάτωθι ποδοσφαιριστές όπως την
Δευτέρα 15-9-2014 και
ώρα 15:00 να βρίσκονται στο γήπεδο Παραλίας Ασπροπυργου για
προπόνηση .
Γκούμας, Λαμπρόπουλος, Τσακουρίδης,
Τυρλής Χ.( Πανελ/κός)
Ηλιόπουλος, Χαραλαμπίδης, Λογοθέτης Φ,
Λογοθέτης Α, Καίσαρης
(Πανελ/κή Ένωση)
Σοφιανιδης Β, Τυρεκίδης Γ,
Πιπερίδης,
Φίλης Β(Πυρρίχιος)
Σ τ α ύ ρ ο υ
Αντώνης(Αίας Παραλίας)
Γκέρτσος,
Μπαδήμας(Ακράτητος)
Χειλετζάρης Γιάννης,
Χειλετζάρης
Φάνης,
Μανάφας, Τσαλούχος,
Παππάς(Λέων)
Ταμής Κώστας, Δρομούσης(Αργώ Μεγάρων)
Κωσταράς(Αγίοι
Ανάργυροι)

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2-0
ΤΟΝ ΖΑΚΥΝΘΙΑΚΟ

Ο Πανελευσινιακός ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του
στο πρωτάθλημα της ΓΈθνικής αφού επικράτησε του Ζακυνθιακού με 2-0 μπροστά σε 500 φιλάθους.
ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ
Στο 9' σουτ του Καραμαλίκη κτύπησε στην ρίζα της κάθετη
δοκού του Τσακιλτζίδη. Ενδεκα λεπτά αργότερα ο ίδιος παίκτης
βρέθηκε τετ-α-τετ πλάσαρε άουτ.
Στην συνέχεια 23' σε διεκδίκηση της μπάλας τραυματίστηκε ο
τερματοφύλακας του Ζακυνθιακού Διαμαντής που συγκρούστηκε στον αέρα με τον Μιχελή με αποτέλεσμα να στραμπουλίξει το
δεξί καρπό.
Στο 42' ο Εβερετ έβγαλε μια βαθιά μπαλιά αριστερά για τον
Κουσκουνά που μπήκε στην περιοχή και ανατράπηκε απο τον
τερματοφύλακα Χαρακτινό. Ο διατητής Περράκης ήταν κοντά
στην φάση και έδειξε την άσπρη βούλα. Την εσχάτη των ποινών
ανέλαβε ο Κουσκουνάς που πέτυχε το 1-0.
Στην φάση της ανατροπής αποβλήθηκε ο τερματοφύλακας του
Ζακυνθιακού με αποτέλεσμα να συνεχίσει τον αγώνα με 10 παίκτες η Νησιώτικη ομάδα.

Στο 66' ο Τσίγκρος
έβγαλε την ασίστ απο
τα αριστερά για τον νεοσειλθόντα Σκαφτούρο
που με δυνατό σούτ
σημείωσε το 2-0.
Στο 67' σωτήρια απόκρουση του Τσακιλτζίδη σε κεφαλιά του Καραμαλίκη. Στον 75'
σούτ του Δουκάκη τράνταξε το κάθετο δοκάρι του Ζακυνθιακού.
Στην συνέχεια 85' τραυματίστηκε ο Πέττας του Ζακυνθιακού με
αποτέλεσμα να αγωνιστεί για τα υπόλοιπα λεπτά με 9 παίκτες.
Είχαν γίνει οι τρεις αλλαγές.
Διαιτητής:
Περράκης-Καραγιαννίδης(Αθήνας)Αρμακόλιας(Κυκλάδων).Κόκκινη
απ ευθείας
στον
Χαρακτινός(Ζ)41'.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ(προπονητής Πέτρος Μίχος):Τσακιλτζίδης, Κατσικιάς(46'Μακρίδης), Τσίγκρος, Κολοβός, Παπαπαναγιώτου, Ριζογιάννης, Μιχελής, Εβερετ, Κουσκουνάς, Γκουτσούλας(56'Δουκάκης), Χίσο(65'Σκαφτούρος).
ΖΑΚΥΝΘΙΑΚΟΣ(προπονητής Σάββας Καρυπίδης): Διαμαντής(24' λόγω τραυματισμού Χαρακτινός), Κολοβάκης, Πασκουάλε, Μποτώνης(50' Τζιαφέρης), Νίκου, Πάγια(43'Κόλα), Πέττας, Κωστάκης, Καραμαλίκης, Φωτιάδης, Τσαλέκου.

ΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΗΣ ΚΥΜΗΣ Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
73-66 ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο Τουρνουά της Κύμης
ο Πανελευσινιακός αφού επικράτησε της τοπικής ομάδας με 7366. Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Γιώργου Σκαραφίγκα ο
Κόξ με 18 πόντους.
Αύριο ο Πανελευσινιακός αντιμετωπίζει τον ΚΑΟΔ στις 20:00.
ΚΥΜΗ (Μπρατσιάκος): Κολώκας 2, Σέτσιος 9, Καπινιάρης 4,
Παπαντωνίου 5, Κατράνας 5, Γκιζόγιαννης 16, Κωνσταντακόπου-

λος 1, Σιαμανδούρας 6, Κακιούζης 18, Πανταζής,
Σκουλούδης, Ερεβμπεναζιέ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Σκαραφίγκας) : Κόξ 18 (4),
Αθανασούλας 12 (1), Αβραμίδης, Βασιλόπουλος
11 (3), Τσακαλέρης 8 (1), Μάντζαρης 10 (2),Μάρκοβιτς 12 (2), Μάρει 2, Σωτηράκης .
***Ο πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου
Κύμης Αλέξανδρος Θεοδώρου απένειμε τιμητικό
βραβείο στον πρωην αρχηγό της Εθνικής Ελλάδος
Μιχάλη Κακιούζη για την προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ

Πραγματοποιήθηκε στο βοηθητικό γήπεδο του Πανελευσινιακού ο αγιασμός της
ανδρικής ομάδος ενόψει της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν. Παραβρέθηκε σύσσωμο το
Δ.Σ του Πανελευσινιακού οι ποδοσφαιριστές και το προπονητικό τιμ.

Ακόμα απο την δημοτική
αρχή ο αντιδήμαρχος και
δημοτικός σύμβουλος Ανδρόνικος Χαράλαμπος, η Μαρία
Βασιλείου
(πρόεδρος
ΠΑΚΠΑ) δημοτική σύμβουλος, Σκανδάλη Ειρήνη(δημοτική σύμβουλος), Τζαρτζούλης θεόδωρος(υπεύθυνος
Αθλητικού Οργανισμού), ο
αιδεσιμώτατος Χριστόφορος,
απο την ΚΑΕ η Αθηναίου
Βεννετία κ.α.
Η πρόεδρος της ΠΑΚΠΑ
Μαρία Βασιλείου
ευχήθηκε
καλή
ποδοσφαιρική
χρονιά με επιτυχίες και υποσχέθηκε ότι φέτος θα
είναι αρωγός στην
προσπάθεια για
την άνοδο στην
φουτμπόλ λίγκ.

ΣΚ ΑΝΔ ΑΛΗ - ΒΑ ΣΙΛΕ ΙΟΥ ΤΖ ΑΡΤΖ ΟΥΛ ΗΣ - ΑΘΗ ΝΑΙΟ Υ - ΣΤΕΒ Η
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Τα νέα κριτήρια για τις
μετεγγραφές φοιτητών

Πάνω από 40.000 οι δικαιούχοι

Σχέδιο 7 σημείων έχει εκπονήσει το υπουργείο Παιδείας ωστε να αντιμετωπίσει το κύμα μετεγγραφών φοιτητών από την περιφέρεια προς τα αστικά κέντρα.
Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, ως δικαιούχοι
μετεγγραφών εμφανίζονται περισσότεροι από 40.000
αν και ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί πόσοι θα κάνουν
χρήση του δικαιώματος.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα, μετά από δύο μήνες διαπραγματεύσεων με τα συντονιστικά των πρυτάνεων και
των προέδρων των ΑΕΙ το υπουργείο Παιδείας έχει
εκπονήσει ένα σχέδιο επτά σημείων.
Άμεσα θα εκδοθούν δύο υπουργικές αποφάσεις που
θα καθορίζουν το σχέδιο για τις μετεγγραφές των φοιτητών.
Με αυτές θα
καθοριστεί:
1. Χρονικό διάστημα κατάθεσης
αιτήσεως μετεγγραφής.
Στόχος είναι η
γρήγορη διεκπεραίωση των αιτημάτων.
2. Ύπαρξη πλήρους αντιστοίχισης των γνωστικών αντικειμένων των τμημάτων, όπως αυτή καθορίστηκε με
γνωμοδότηση της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας.
Μετεγγραφή σε συγγενές τμήμα θα απαγορεύεται.
3.Η αναπηρία ως προϋπόθεση μετεγγραφής θα πρέπει να βεβαιώνεται από ΚΕΠΑ και όχι απλώς από γιατρό.
4, Επιτρέπονται οι αμοιβαίες μετεγγραφές από περιφερειακό πανεπιστήμιο και ΤΕΙ σε κεντρικό.
5. Επί δύο αδελφών η μετεγγραφή του δεύτερου γίνεται
στο ίδρυμα που έχει εγγραφεί ο πρώτος. Αν πρόκειται
για περιφερειακά ιδρύματα, η μετεγγραφή γίνεται ελεύθερα και στο ίδρυμα του προσφάτως επιτυχόντος.
6. Στα εργαστήρια, όπου υπάρχουν, θα εκπαιδεύονται
κατά προτεραιότητα οι φοιτητές που πέτυχαν στο οικείο
τμήμα και στη συνέχεια οι φοιτητές από μετεγγραφή.
7. Όπως αναφέρουν οι νόμοι που έχουν ψηφιστεί, η
αντιστοιχία των σχολών και των τμημάτων των ΑΕΙ
καθορίζεται από απόφαση του υπουργού Παιδείας
«λαμβάνοντας υπόψη τους τίτλους των αντιστοίχων
σχολών, τμημάτων και των εισαγωγικών κατευθύνσεων
αυτών, καθώς και τα παρεχόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται.
Η απόφαση εκδίδεται έπειτα από γνώμη της ΑΔΙΠ, η
οποία περιέρχεται στον υπουργό εντός της αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την περιέλευση σε
αυτήν του ερωτήματος του υπουργού».

Λεωφορείο ξενοδοχείου εκτελούσε χρέη
"σχολικού" σε Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο

Στο πλαίσιο των ελέγχων σε σχολικά λεωφορεία,
που πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Τροχαίας
Αττικής, εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος
Τροχαίας Κηφισιάς, στην περιοχή της Σταμάτας Αττικής, 34χρονος οδηγός 12θέσιου Ιδιωτικής Χρήσεως
Λεωφορείου, ιδιοκτησίας Ξενοδοχειακής Επιχείρησης,
να μεταφέρει δεκαπέντε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου
προς Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο στην Αττική!
Επιπρόσθετα, σε βάρος του ανωτέρω οδηγού,
καθώς και του Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου επιβλήθηκαν
οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις για λοιπές
παραβάσεις τροχαίας νομοθεσίας που εντοπίσθηκαν
(στέρηση Κ.Τ.Ε.Ο., υπεράριθμοι επιβάτες, υπέρβαση
ορίου ταχύτητας, μη λειτουργία ταχογράφου, μη
συμπλήρωση στοιχείων ταχογράφου, μη τήρηση
εγγραφών ταχογράφου).
Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη για υποκλοπή
μεταφορικού έργου και με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών.

ΕΛΛΑΔΑ-ΕΛΛΑΔΑ

Και επίσημα αναστέλλεται η κυριακάτικη
λειτουργία των καταστημάτων

Αναστέλλεται και επίσημα η κυριακάτικη λειτουργία
των καταστημάτων σε δέκα περιοχές της χώρας, με
έγγραφο που δημοσιοποίησε το υπουργείο Ανάπτυξης
στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, μετά τη
σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Εν τω μεταξύ, έντονη ήταν η αντίδραση του υπουργού
Ανάπτυξης στην απόφαση του ΣτΕ.
Ο Νίκος Δένδιας έκανε λόγο για παρεμβάσεις της
Δικαιοσύνης στους χειρισμούς της κυβέρνησης γύρω απ
τα θέματα της Οικονομίας.
Η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη, και το ζήτημα θα
συζητηθεί στην Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου το
Νοέμβριο.
Έντονη ήταν η αντίδραση και από τον εμπνευστή του
μέτρου, πρώην Υπουργό Ανάπτυξης Κωστή

Σ

Κόρινθος: Αστυνομική επιχείρηση και
συλλήψεις σε καταυλισμό ρομά
υνολικά 26 άτομα συνελήφθησαν στη διάρκεια εκτεταμένης αστυνομικής επιχείρησης
στην Κορινθία, με επίκεντρο τον καταυλισμό
ρομά στα Εξαμίλια.
Αναλυτικά, συνελήφθησαν δύο άτομα για παράνομη
οπλοκατοχή, τρεις για κλοπή, έξι για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος, επτά για αντίσταση και επικίνδυνη
σωματική βλάβη, ένας γιατί σε βάρος του εκκρεμούσαν χρέη προς το δημόσιο και τρία εντάλματα σύλληψης.
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

Αναστολή πλειστηριασμών για την
πρώτη κατοικία και το 2015

Σε καθεστώς προστασίας από πλειστηριασμούς της
πρώτης κατοικίας
και για το 2015,
προσανατολίζεται η
κυβέρνηση, ιδιαίτερα για συγκεκριμένες κατηγορίες ευπαθών ομάδων.
Το θέμα βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα και ήδη το υπουργείο
Ανάπτυξης δέχεται εισηγήσεις από τα κόμματα της συγκυβέρνησης, αλλά και τους εμπλεκόμενους φορείς.
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η προστασία πρώτης
κατοικίας λήγει στο τέλος του 2014, ωστόσο πλέον είναι
πολύ πιθανό να πάρει παράταση και για το 2015.
Η νέα αυτή παράταση θα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες
ευπαθών ομάδων και θα προβλέπει –σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας- αυστηρότερα κριτήρια από αυτά
που ισχύουν σήμερα.
Εξάλλου, πολλοί υποστηρίζουν ότι η απόφαση θα πρέπει
να ληφθεί ακόμη και μονομερώς αν δεν εξασφαλιστεί η
συμφωνία της τρόικας.
Στην προστατευτική ρύθμιση υπάγονται οι μισθωτοί, οι
συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι
έμποροι, οι αγρότες.

Επιδείνωση του καιρού με
καταιγίδες μέχρι και την Τετάρτη

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με καταιγίδες προβλέπονται έως και την Τέταρτη 17 Σεπτεμβρίου, ενώ δεν
αποκλείεται να συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις και ενισχυμένους ανέμους.
Πιο αναλυτικά:
Τη Δευτέρα, βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες.

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014
Χατζηδάκη, ενώ νύξη για απολύσεις προσωπικού
έκανε, μέσω του ΣΚΑΪ, ο εκπρόσωπος των πολυκαταστημάτων.

Ανταπ οδοτικό τέλος σε οικισμούς
με αιολικά π άρκα

Επιστροφές χρημάτων μέσω των λογαριασμών της
ΔΕΗ θα λαμβάνουν όλοι οι ιδιοκτήτες σπιτιών που ζουν
κοντά σε αιολικά πάρκα. Τη ρύθμιση επεξεργάζεται το
υπουργείο Περιβάλλοντος και η επιστροφή μέσω των
λογαριασμών θα είναι από 100 έως 400 ευρώ.
Η ρύθμιση προβλέπεται στην ελληνική νομοθεσία ως
ανταποδοτικό τέλος σε νοικοκυριά περιοχών που ζουν
κοντά σε αιολικά πάρκα.
Σύμφωνα με το υπουργείο περιβάλλοντος, 270 οικισμοί σε όλη την Ελλάδα φιλοξενούν αιολικά πάρκα και
τουλάχιστον 100.000 νοικοκυριά θα λάβουν μέσω της
ΔΕΗ το ανταποδοτικό τέλος.

Επίσης, συνελήφθησαν δύο για παράβαση του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πέντε αλλοδαποί,
οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος
τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής
τους.
Κατά την επιχείρηση βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
τέσσερα μαχαίρια, κυνηγετικό όπλο, ξύλινο κοντάρι
με αποσπώμενη λόγχη, τρία οχήματα και γκλομπ
πολεμικών τεχνών, ενώ εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις κλοπής σε οχήματα και μία κλοπή οχήματος.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Κορινθίας.

Τα κριτήρια που προβλέπει ο νόμος για την προστασία
προϋποθέτουν:

-το καθαρό εισόδημα του οφειλέτη, όπως ατό διαμορφώνεται μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για ασφαλιστικές
και φορολογικές εισφορές, να μην υπερβαίνει τα 35.000
ευρώ,
-η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να είναι έως
200.000 ευρώ,

-η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του
οφειλέτη να είναι μικρότερη ή ίση των 270.000 ευρώ, και

-το σύνολο των καταθέσεων και των κινητών αξιών που
διαθέτει να μην υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ.
Στα ποσά αυτά ισχύουν προσαυξήσεις για τρίτεκνους,
πολύτεκνους και ανάπηρους.

Επιπλέον οι δανειολήπτες κατά τη διάρκεια της προστασίας είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν προς τις τράπεζες το 10% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος τους μέχρι
τις 15.000 ευρώ και το 20% για το υπερβάλλον ποσό.
Την αναγκαιότητα της παράτασης της προστασίας από
πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας έχουν θέσει τόσο
από τις καταναλωτικές οργανώσεις όσο και οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, καθώς μεγάλος
αριθμός περιπτώσεων αφορά και εκείνους που λόγω του
μεγέθους των επιχειρήσεων τους ενεχυρίασαν στις τράπεζες τις πρώτες τους κατοικίες.
Την Tρίτη, βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές, προβλέπονται στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και βαθμιαία την Εύβοια, την κεντρική και ανατολική Στερεά και
πιθανόν για λίγο στη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού και κεντρικού Αιγαίου.
Την Τέταρτη, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες βαθμιαία θα
περιοριστούν στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις
Σποράδες, την Εύβοια, την κεντρική και ανατολική Στερεά
και το βράδυ θα εξασθενήσουν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΟΤΕ
ΑΠΟ 1/6/14 ΕΩΣ 30/9/14

Έναρξη προπονήσεων της σχολής
στις 15 Σεπτεμβρίου

Η διεύθυνση της σχολής μας σας ενημερώνει ότι λόγω των συνεχόμενων και καθημερινών νέων εγγραφών και με στόχο να οργανωθούν
όσο καλύτερα γίνεται τα νέα τμήματα της
σχολής,
η έναρξη των προπονήσεων θα γίνει την
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου!!!
Την Παρασκευή 12 Σεπτέμβρη στις 19:30
θα πραγματοποιηθει συνάντηση γονέων
στην οποία θα ενημερωθούν οι γονείς για το
πρόγραμμα των προπονήσεων και θα γίνει η
πρώτη γνωριμία με τους προπονητές και το προσωπικό της σχολής!!!
Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και εγγραφές: ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6943167656, 2105570665
Email ׃sportlandfc@outlook.com Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται
στα γήπεδα SPORTLAND στη ΘΕΣΗ ΖΟΥΝΟ στον ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.

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

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

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014

14 - ΘΡΙΑΣΙΟ

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

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

- 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)

ΙΒΙΣΚΟΣ
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Στο κατάστημά
μας θα βρείτε:

α) Βότανα (ιβίσκος, αλόη,
σπιρουλίνα, κλπ)
β) Αρωματικά φυτά (μέντα,
δυόσμος, ρίγανη, κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι, χαμομήλι, φασκόμηλο, κλπ)
δ) Μπαχαρικά σε μεγάλη
ποικιλία κάθε είδους όπως
κάρυ, πιπέρι,

μείγματα μπαχαρικών για ξεχωριστές χρήσεις και γεύσεις και αλάτι διαφόρων τύπων και προελεύσεων.
ε) Τοπικά Ελληνικά προϊόντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος όπως
μαστίχα Χίου, μέλι, κλπ και αντίστοιχα προ'ι'όντα.
στ) Καλλυντικά, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, κλπ. βασισμένα σε φυτικά
προϊόντα όπως η μαστίχα, η αλόη, η ελιά κ.λ.π.
ζ) Ποτά παραδοσιακά για σας και τους εορταζομένους φίλους σας όπως
ρακί, τσίπουρο, μαστίχα.
η) Παραδοσιακά χειροποίητα είδη ζυμαρικών κατασκευασμένα με βιολογικά
υλκά.
θ) Ζεάλευρα και προ'ι'όντα ζέας και πολλά ακόμα προ'ι'όντα.
Επισκεφθείτε μας και θα εκπλαγείτε από την ποικιλία, την ποιότητα αλλά
και για να γνωρίσετε τις μεγάλες δυνατότητες της φύσης μέσα από τα
φυτικά μας προϊόντα.

Φυλής 8Α Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801

ΓΑΜΟΣ

O ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΚΙΛΙΝΙΝ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΑΣΤΣΙΝΑ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΚΑΡΑΤΑΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

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

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

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 55465795546930
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
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
Telemarketing
ashwagandha

13.00
Telemarketing
προϊόντων αδυνατίσματος
14.00 Τηλεδώρα
15.00 Μέρα με την μέρα

16.00 Υγεία και νανοτεχνολογία
17.00 Συντροφιά μας

17.30
Μαγειρεύοντας
ελληνικά, Σουτζουκάκια
17.40 Se lever, προϊόντα
ομορφιάς

18.00
Telemarketing
προϊόντων αδυνατίσματος

21.40
Se lever, προϊόντα ομορφιάς
22.00
Γράμματα
Σπουδάματα, Η καθ' ημάς
θάλασσα

19.20
Λόγια της πλώρης, Στην Παναγιά του
Πέραν

22.50 Κύπρος,
Η
καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς της
Κύπρου από τους Τούρκους

19.00
Se lever, προϊόντα ομορφιάς

20.00 :Ανοιχτό Πανεπιστήμιο:
Μποκόρος
Χρήστος,
Η ζωγραφική ομολογία
του φωτός σε μια χώρα
που πορεύεται στο σκοτάδι

21.15
Παναγίας
Φθιώτιδα

Ιερά Μονή
Δαμάστας,

23.10 Se lever, προϊόντα ομορφιάς

23.30
music

00.00
Now

They

shoot

Democracy
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Ο A. Σαμαράς απαντά
στον Αλ.Τσίπρα:

«Η χώρα δεν χρειάζεται
νέα δανεικά»

« Η Ελλάδα δεν χρειάζεχρειάζεται νέα δανεικά!
Και δεν θα μπορούσε να
υπογράψει “νέο μνημόνιο”
για χρήματα που δεν χρειάζεται. Με την λήξη του προγράμματος η τρόικα θα
φύγει. Όπως έγινε στην
Ιρλανδία και την Πορτογαλία.
Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να τελειώσει το
πρόγραμμα και να γίνουμε ξανά “φυσιολογική” χώρα»,
αναφέρει σε συνέντευξή του ο πρωθυπουργός Αντώνης
Σαμαράς.
Όσον αφορά στην επικείμενη αξιολόγηση της τρόικα, ο
πρωθυπουργός επισημαίνει στη πως «δεν θα υπάρξουν προβλήματα στο δημοσιονομικό μέτωπο, καθώς η
Ελλάδα πετυχαίνει με διαφορά τους στόχους της, και
μάλιστα όχι για πρώτη φορά, αλλά για δεύτερη χρονιά».
O πρωθυπουργός επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας
ότι «οι πολιτικές που εξαγγέλλει οδηγούν αυτομάτως σε
νέο μνημόνιο με πιο δυσβάσταχτους όρους», τονίζοντας
ότι: «Ο κ. Τσίπρας επιστρέφει στο “λεφτά υπάρχουν”
που μας έφερε σε αυτή την κατάσταση. Είναι λαϊκίστικες
υποσχέσεις που οδηγούν μαθηματικά πίσω σε νέο μνημόνιο! Εμείς βγαίνουμε από το μνημόνιο οριστικά και δεν
θα ξαναχρειαστούμε δανεικά. Αυτή είναι η βασική διαφορά μας με τον ΣΥΡΙΖΑ…».
Αναφερόμενος στον ΕΝΦΙΑ, ο κ. Σαμαράς δήλωσε ότι
«δεν φταίει ο Γιάννης Στουρνάρας για τα λάθη στον
συγκεκριμένο φόρο», χαρακτήρισε ως «μικρής σημασίας τις παραφωνίες και τα στιγμιαία ξεσπάσματα των
βουλευτών» και παρείχε πλήρη στήριξη στον Γκίκα Χαρδούβελη.
«Ο φόρος ακινήτων μειώνεται κάθε χρόνο για τους
περισσότερους, θα συνεχίσει να μειώνεται και πλέον
πληρώνουν όλοι. Εκείνο που τον έκανε δυσβάστακτο –
πράγματι – είναι ότι συνέπεσε με άλλους φόρους μαζί.
Κι ότι πληρώθηκαν σε δύο χρόνια όσα δεν είχαν πληρωθεί τα τρία προηγούμενα. Αλλά αυτό τελειώνει πια»,
ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Γροθιά στο στομάχι»
τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

– Κόβουν φαγητό και
θέρμανση τα νοικοκυριά

Π

εριέκοψαν περαιτέρω κατά 7,8% τα χρήματα που
δαπανούσαν μηνιαίως τα νοικοκυριά της χώρας το
2013 σε σχέση με το 2012, και τη «νύφη» πλήρωσε, λόγω του υψηλού ΕΦΚ και η κεντρική θέρμανση στα
διαμερίσματα, ενώ περιορίστηκαν ακόμη και τα έξοδα για
είδη διατροφής.
Παράλληλα, το 21% του πληθυσμού ζει κάτω από τα όρια
της φτώχειας, δαπανώντας λιγότερα από 5.253,77 ευρώ
(κατώφλι φτώχειας), ενώ το 2012 το ποσοστό ήταν 21,2%,
με ετήσια δαπάνη λιγότερο από 5.524,20 ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από την Έρευνα
Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2013, η μέση μηνιαία
δαπάνη των νοικοκυριών διαμορφώθηκε στα 1.509,39
ευρώ, μειωμένη κατά 7,8% ή 127,71 ευρώ, σε σχέση με το
2012. Ενώ, μεταξύ 2013 και 2009 (τελευταίο έτος πριν από
το πρώτο Μνημόνιο), η μέση μηνιαία δαπάνη μειώθηκε
κατά 31,5% (από 2.203,55 ευρώ το 2009, σε 1.509,39
ευρώ το 2013).
Αναλυτικότερα, περίπου 725.000 νοικοκυριά της χώρας
λιγότερα σε σχέση με το 2012, δεν χρησιμοποίησαν το
2013 την κεντρική θέρμανση στην κατοικία τους.
Όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, το 2013 κεντρική θέρμανση
στο σπίτι τους χρησιμοποίησαν 1.592.835 νοικοκυριά, μειωμένα κατά 31,3% από τα 2.317.127 νοικοκυριά το 2012.

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δυνατότητα κατάσχεσης από ιδιώτες
στην περιουσία του Δημοσίου για χρέη

- Τι μπορούν να κάνουν όσοι περιμένουν χρόνια να πληρωθούν

Α

κόμη και κατασχέσεις της περιουσίας του Δημοσίου θα μπορούν να ζητούν οι πολίτες σε
περίπτωση που φορείς του δημόσιου
τομέα τους χρωστούν χρήματα. Νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου
Δικαιοσύνης θα προβλέπει τη δυνατότητα των ιδιωτών να προχωρούν σε έκδοση διαταγής πληρωμής ή και σε κατασχέσεις κατά του Δημοσίου.
Το νομοσχέδιο επιχειρεί να εναρμονίζει
το εθνικό δίκαιο στο κοινοτικό το οποίο
προβλέπει ότι οι ιδιώτες μπορούν να
στραφούν για την είσπραξη των απαιτήσεών τους κατά του Δημοσίου με δικαστική απόφαση (διαταγή πληρωμής)
που εκτελείται άμεσα.
Μάλιστα σε περίπτωση μη είσπραξης
των οφειλόμενων, δρομολογείται διαδικασία κατάσχεσης δημόσιας περιουσίας.
Το θέμα αυτό αναμένεται να προκαλέσει σοβαρό
πονοκέφαλο στην κυβέρνηση καθώς κρατικοί φορείς
θα πιεστούν να εξοφλήσουν τεράστια ποσά που χρωστούν σε ιδιώτες, όπως π.χ. σε διάφορους επιχειρηματίες, προμηθευτές κ.λπ.
Εξαιρούνται ρητά οι απαιτήσεις που προέρχονται
από φορολογικές υποχρεώσεις, όπως, για παράδειγμα, επιστροφή φόρων ή καταβολή ΦΠΑ.
Σύμφωνα με την Καθημερινή η ανάγκη της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης, η οποία για λόγους
ευνόητους έχει καθυστερήσει, περιλαμβάνεται στις
βασικές υποχρεώσεις της χώρας μας, καθώς αποτελεί
ένα από τα βασικά άρθρα του λεγόμενου τελευταίου
Μνημονίου (νόμος 4152 του 2013).
Με δεδομένη την οικονομική αδυναμία του κράτους
να πληρώσει υποχρεώσεις εκατομμυρίων ευρώ προς
ιδιώτες από διάφορου τύπου συμβάσεις που έχουν
υπογραφεί, οι ρυθμίσεις για έκδοση διαταγής πληρω

Μάλιστα, η μέση μηνιαία ποσότητα υγρών καυσίμων και
φυσικού αερίου που καταναλώνεται στην κύρια κατοικία μειώθηκε κατά 46,1% και 3,2% αντίστοιχα, ενώ η μέση μηνιαία
ποσότητα στερεών καυσίμων (καυσόξυλα, πελλέτες, πυρήνας κλπ), ηλεκτρικής ενέργειας και υγραερίου αυξήθηκε
κατά 20,7%, 1,2% και 0,3% αντίστοιχα.
Επίσης, σύμφωναμε την ΕΛΣΤΑΤ, η μεγαλύτερη μείωση
στη μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών σε ευρώ καταγράφηκε στα υγρά καύσιμα (-17,56 ευρώ), στα εστιατόρια (14,82 ευρώ) και στην κίνηση μεταφορικών μέσων (-9,74
ευρώ), δαπάνες που αποτελούν το 34% της συνολικής μείωσης της δαπάνης (- 127,71 ευρώ).
Στον αντίποδα, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στα
φάρμακα (5,11 ευρώ) και στα καφενεία (3,68 ευρώ).
Το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών του μέσου προϋπολογισμού των νοικοκυριών αφορά στα είδη διατροφής
(20,4%) και ακολουθούν η στέγαση (13,7%) και οι μεταφορές (12,5%), ενώ οι υπηρεσίες της εκπαίδευσης αποτελούν
το μικρότερο μερίδιο των δαπανών (3,4%).
Οι περικοπές των μισθών και συντάξεων και κατ” επέκταση των δαπανών, άλλαξαν και το καταναλωτικό πρότυπο.
Ειδικότερα, μεταξύ 2013 και 2012, παρατηρείται μετατόπιση των δαπανών από αυτές που αφορούν στις μεταφορές,
στα διαρκή αγαθά, στη στέγαση, στα ξενοδοχεία, καφενεία
και εστιατόρια, στα διάφορα αγαθά και υπηρεσίες, στην
εκπαίδευση, καθώς και στις επικοινωνίες, προς τις δαπάνες που αφορούν, κυρίως, στην υγεία, στα αλκοολούχα
ποτά και καπνό και στη διατροφή.
Σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα (2012), καταγράφεται μεγαλύτερη μείωση δαπανών, σε τρέχουσες τιμές, για
διαρκή αγαθά (11,6%), εκπαίδευση (11,3%), μεταφορές
(9,9%), διάφορα αγαθά και υπηρεσίες (9,5%), ξενοδοχεία,
καφενεία και εστιατόρια (9,3%), επικοινωνίες (9,2%), στέ-

μής κατά του Δημοσίου είχε παραπεμφθεί τα
τελευταία χρόνια στις
ελληνικές καλένδες.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα, με τις διατάξεις
του
νομοθετήματος
προβλέπεται διαδικασία
έκδοσης διαταγής πληρωμής –που εκτελείται
άμεσα– κατά του Δημοσίου για οφειλές που
προέρχονται από συμβάσεις
προμηθειών,
παροχής υλικών ή
άλλες και οι οποίες
έχουν εκτελεστεί.
Η διαταγή πληρωμής
κατά του Δημοσίου προβλέπεται ότι θα εκδίδεται μόνον όταν οι απαιτήσεις των πολιτών ή των επιχειρήσεων είναι «εκκαθαρισμένες και μη αμφισβητούμενες». Το ανώτατο χρονικό διάστημα για την έκδοση
της διαταγής πληρωμής προβλέπεται σε 90 ημέρες
από τη στιγμή που υποβληθεί η σχετική αίτηση στο
αρμόδιο δικαστήριο.Διαταγές πληρωμής για χρέη
προβλέπεται ότι μπορούν να εκδοθούν τόσο κατά του
Δημοσίου, όσο και κατά των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, αλλά και κατά Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
(κυρίως τα νοσοκομεία) είναι που έχουν τις σημαντικότερες υστερήσεις στην πληρωμή προμηθευτών και
γενικά συναλλασσόμενων πολιτών ή επιχειρήσεων.
Η έκδοση της διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου, των ΟΤΑ ή των ΝΠΔΔ, σημαίνει άμεση εκτέλεση
της απόφασης για καταβολή των ποσών που οφείλονται και βεβαίως τη δρομολόγηση διαδικασιών κατάσχεσης δημόσιας περιουσίας.

γαση (8,8%) και ένδυση- υπόδηση (8,3%).
Μικρότερες μειώσεις παρατηρούνται στις δαπάνες σε είδη
διατροφής (6,5%), αναψυχή και πολιτισμό (5,6%) και υγεία
(0,3%). Αντίθετα, μικρή αύξηση καταγράφηκε για οινοπνευματώδη ποτά και καπνό (0,1%).
Τα νοικοκυριά με ένα άτομο μόνο, ηλικίας 65 ετών και
άνω, έχουν κατά 54,5% λιγότερες δαπάνες από τη μέση
μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών. Αντίθετα, νοικοκυριά που
αποτελούνται από ένα ζευγάρι με δυο παιδιά έως και 16
ετών, έχουν κατά 42% περισσότερες δαπάνες σε σχέση με
τη μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών.
Νοικοκυριά με υπεύθυνο οικονομικά μη ενεργό ή άνεργο,
δαπανούν κατά μέσο όρο το 82,1% της μέσης μηνιαίας
δαπάνης των νοικοκυριών, ενώ αυτά με υπεύθυνο αυτοαπασχολούμενο με μισθωτούς το 199,5%. Μείωση σε
σύγκριση με το 2012, καταγράφεται στις δαπάνες νοικοκυριών με υπεύθυνο μισθωτό κατά 8,5%, ενώ αύξηση κατά
4,4% καταγράφεται στις δαπάνες νοικοκυριών με υπεύθυνο αυτοαπασχολούμενο με μισθωτούς.
Η μέση μηνιαία δαπάνη διαφέρει ανάλογα με την ηλικία
του υπευθύνου του νοικοκυριού.
Όπως και στην έρευνα του 2012, τα νοικοκυριά με υπεύθυνο ηλικίας 45- 54 ετών δαπανούν, κατά μέσο όρο, περισσότερο. Συγκεκριμένα, τα νοικοκυριά αυτά δαπανούν, κατά
μέσο όρο, το 124,7 % της μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών της χώρας, ενώ αυτά με υπεύθυνο ηλικίας 75
ετών και άνω το 56,3%.
Τα νοικοκυριά που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές
δαπανούν 1.249,90 ευρώ μηνιαίως, ενώ αυτά που διαμένουν σε αστικές περιοχές 1.594,72 ευρώ. Ήτοι, τα νοικοκυριά που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές, δαπανούν, κατά
μέσο όρο, 21,6% λιγότερο από τα νοικοκυριά που διαμένουν σε αστικές περιοχές.

