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ΣΤΑ ‘’ΔΙΧΤΥΑ’’
ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.
ΟΜΑΔΑ
ΔΙΑΡΡΗΚΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ

Προσφυγή του δήμου Ελευσίνας κατά
απόφασης της Περιφέρειας για άρση
αναστολής της άδειας των διαλυτηρίων ‘’ΣΑΒΒΑ’’
Ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη
Δυτικής Αττικής για το θέμα
‘’Δεν υπήρχαν περιθώρια για την Περιφέρεια
Αττικής να αρνηθεί την υπογραφή
μιας άδειας που έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις,
όπως ήταν αυτή του διαλυτηρίου’’

«ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΝΤΙΑ
Σελ: 3-4

Σελ: 3

ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ
οι αποζημιώσεις από
τις καταστροφικές
πλημμύρες
στην Μάνδρα

ΣΕ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ
ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΟΥΣ»
Τη σημασία της διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης σε πολλά
πεδία επαφών και αλληλεπίδρασης με τους πληθυσμούς
Ρομά, τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Γ. Βασιλείου

Η διασπορά αρμοδιοτήτων έχει
ως συνέπεια την ταλαιπωρία
των πληγέντων δημοτών

Σελ: 2-12

Σελ: 3

Βρίσκεται στη συνοικία Άγιος Γεώργιος Άνω
Λιοσίων κοντά στο 10ο Δημοτικό Σχολείο

Άμεση διακοπή ηλεκτροδότησης

Σελ: 2

παράνομης κεραίας κινητής τηλεφωνίας ζήτησε ο δήμος Φυλής

ΔΗΜΟΤΙΚOΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
‘’ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑλλάΖΟΥΜΕ’’

Ανάθεση υποθέσεων του Δήμου σε
Δικηγόρους και νομικούς της πόλης
Σελ: 5

TO AΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Στοιχεία κόστους μεταφοράς
μαθητών ζητεί το ΥΠΕΣ

Σελ: 4

Δήμος Αχαρνών
Εργασίες εξωραϊσμού
του μικρού πάρκου,
στο τρίγωνο της οδού
Φιλαδελφείας, κοντά
στις σιδηροδρομικές
γραμμές

κ.2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ Ε.
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΤΑ ΕΛΠΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Τουρνουά μπάσκετ 3Χ3 «Νέοι δρόμοι στα τρίποντα»
Σαββατοκύριακο 4 & 5 Απριλίου Λιμάνι Νέας Περάμου

Σελ: 12

Σελ: 5
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ΑΜΕΣΗ υποβολή
οικονομικών στοιχείων
Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α.
Σελ: 7

Πρωτοβουλίες για την
καλύτερη λειτουργία
του Δημοτικού
Συμβουλίου Φυλής

από την
Πρόεδρο
Ζωή
Αρβανιτάκη
Σελ: 6

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΠΑΣΧ/ΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΕΕΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΕ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙΤΑΝ

Σελ. 6
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ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Πέμπτη 2 Απριλίου 2015

Καμπόλης Γεώργιος
Δ. Ειρήνης 30,
τηλέφωνο
2105574683

Φυλή -Άνω Λιόσια
Αναστοπούλου Κόλιου Στυλιανή Σ.
Δημαρχείου & Στρατηγού Λιόση,
2102473654

Μπαρδής Μελέτιος
Ι. Βενιζέλου
Ελευθερίου 8,
τηλέφωνο:
2105546633

Ασημάκης
Γρηγόριος
Στρατηγού
Ρόκκα 114,
τηλέφωνο:
2105550323

Ασπρόπυργος

Ελευσίνα

Μάνδρα

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 11
έως 20 βαθμούς Κελσίου

ΓΙΟ
ΤΟΛΟ
ΙΟ
ΕΟΡ
ΟΛΟΓ
ΕΟΡΤ

Τίτος, Τίτης, Τίτα, Τίτη

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 765,37
μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,30%.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε
στα 56,96 εκατ. ευρώ.

ΘΡΙΑΣΙΟ
ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος
Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4
19300 Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR72 0110 2000 0000 2004 4032 660
Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη
τις απόψεις της εφημερίδας

«ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ
ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΟΥΣ»

Τη σημασία της διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης σε πολλά
πεδία επαφών και αλληλεπίδρασης με τους πληθυσμούς Ρομά,
τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Γ. Βασιλείου

Η

διαπολιτισμική διαμεσολάβηση είναι η μόνη
βιώσιμη και ταυτόχρονα κοινωνικά δίκαιη μεθοδολογία επίλυσης καθημερινών προβλημάτων
μεταξύ Ρομά και μη Ρομά, ενώ αποτελεί ανάχωμα στις
προσπάθειες κάποιων να διατηρήσουν τις κοινότητες
των Ρομά σε συνθήκες γκετοποίησης και να παγιδέψουν τους μη Ρομά σε στερεότυπα αποξένωσης και
μίσους. Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα στη νέα ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Ελευσίνα - στο πλαίσιο της συστηματικής ενασχόλησης της Αντιπεριφέρειας
Δυτικής Αττικής για τα θέματα Ρομά.
Η Ημερίδα με θέμα: «Δυνατότητες αξιοποίησης της
τοπικής ομάδας γυναικών Ρομά και της κοινωνικής διαμεσολάβησης στην προσπάθεια επίλυσης συγκρουσιακών καταστάσεων μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών
ομάδων σε τοπικό επίπεδο», διενεργήθηκε στο πλαίσιο
υλοποίησης σχετικού σχεδίου δράσης που υλοποιείται
από την Αντίρροπον Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
(Εθνικό Σημείο Επαφής του Συμβουλίου της Ευρώπης
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα
ROMED2/ROMACT) με χρηματοδότηση από το Ε.Π.
Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013.

Για αποτελεσματικούς και δίκαιους τρόπους
προσέγγισης των κοινοτήτων Ρομά στη
Δυτική Αττική, παλεύει η Αντιπεριφέρεια

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής κ. Γιάννης Βασιλείου, στην εναρκτήρια ομιλία της συνάντησης, έκανε
αναφορά στην ανάγκη προώθησης αποτελεσματικών
και κοινωνικά δίκαιων τρόπων προσέγγισης των κοινοτήτων Ρομά στη Δυτική Αττική, τονίζοντας τη σημασία
της διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης σε πολλά πεδία
επαφών και αλληλεπίδρασης με τους πληθυσμούς
Ρομά: σχολικές μονάδες, νοσοκομεία και ευρύτερα υγειονομικές μονάδες, υπηρεσίες των Δήμων και της Περιφέρειας, αστυνομικά τμήματα και λοιπές υπηρεσίες.
Ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε στις προσπάθειες
λειτουργίας του forum διαβούλευσης της Δυτικής Αττικής
με τους Ρομά και την ανάγκη συμμετοχής των διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών που δραστηριοποιούνται στην
περιοχή αλλά και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
που έχουν ήδη εμπειρία και τεχνογνωσία στο συγκεκριμένο πεδίο.
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Βρίσκεται στη συνοικία Άγιος Γεώργιος Άνω Λιοσίων
κοντά στο 10ο Δημοτικό Σχολείο

Άμεση διακοπή ηλεκτροδότησης

παράνομης κεραίας κινητής τηλεφωνίας
ζήτησε ο δήμος Φυλής

Ά

μεση ήταν η αντίδραση του Δήμου Φυλής στις καταγγελίες δημοτών για παράνομη λειτουργία κεραίας κινητής
τηλεφωνίας, στη συνοικία Άγιος Γεώργιος Άνω Λιοσίων.
Συνεργεία των Διευθύνσεων Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος,
με επικεφαλής τους Αντιδημάρχους Νίκο Χατζητρακόσια και
Μιχάλη Οικονομάκη, πραγματοποίησαν αυτοψία και διαπίστωσαν ότι η κεραία ήταν εγκατεστημένη κοντά σε σχολείο, σε
απόσταση μικρότερη της προβλεπόμενης από το νόμο.
Κατόπιν αυτού, ζήτησαν από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου να διακόψει την ηλεκτροδότηση της κεραίας, ενώ με κατεπείγον
έγγραφό του, προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ο Νίκος Χατζητρακόσιας ζήτησε την
άμεση ανάκληση της άδειας, με το σκεπτικό ότι, κατά τη χορήγησή της, δεν είχε ληφθεί υπόψη η απόσταση από το νεόκτιστο
10ο Δημοτικό Σχολείο, αλλά και η πυκνή δόμηση της περιοχής.

Φ ΩΤ Ο Α Ρ Χ Ε Ι Ο Υ

ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ

ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ
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οι αποζημιώσεις από τις
πλημμύρες στην Μάνδρα

Η διασπορά αρμοδιοτήτων έχει ως συνέπεια
την ταλαιπωρία των πληγέντων δημοτών

Σ

ε απάντηση της ερώτησης (Αρ.
Πρωτ. 418/03-03-2015) που κατατέθηκε από τον Βουλευτή Επικρατείας της ΝΔ, Βασίλη Οικονόμου, αναφορικά με τις ζημιές που υπέστησαν από τις
πρωτοφανείς νεροποντές οι κάτοικοι της
Μάνδρας, ο Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Βούτσης,
ενημέρωσε ότι: «ο Δήμος Μάνδρας –
Ειδυλλίας επ ιχορηγήθηκε απ ό τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους – Σ.Α.Τ.Α
για τη δράση « Έργα και Επενδυτικές
Δραστηριότητες ΟΤΑ» κατά το έτος 2014
με το ποσό των 283.590 ευρώ και κατά το
τρέχον έτος μέχρι σήμερα με το ποσό των
26.097.50 ευρώ.
Επίσης μας ενημέρωσε ότι έχει προβεί
σε αναζήτηση στοιχείων από την Περιφέρεια Αττικής και το Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας και μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις θα επανέλθουν με νεότερο
συμπληρωματικό έγγραφο προκειμένου

να μας ενημερώσουν για την εξέλιξη της
κατάστασης».
Κατόπιν των απαντήσεων του Υπουργού
διαπιστώνουμε - αναφέρει ο κ. Οικονόμου για μια ακόμη φορά την δαιδαλώδη και αντιπαραγωγική γραφειοκρατία που ταλανίζει το
ελληνικό κράτος και τους Έλληνες πολίτες.
Η διασπορά αρμοδιοτήτων αποδεικνύει
δυστυχώς την ανορθολογική διάρθρωση του
ελληνικού κράτους και το χάος που καλείται
να αντιμετωπίσει ο κάθε συμπολίτης μας
που είχε την ατυχία να πληγεί από τα ακραία
καιρικά φαινόμενα.
Ο Βουλευτής Επικρατείας, Βασίλης Οικονόμου, παρακολουθεί την εξέλιξη του όλου
θέματος και αν χρειαστεί θα επανέλθει προκειμένου να επισπευστούν όλες οι διαδικασίες και θα βρίσκεται σε επικοινωνία με
όλους τους αρμόδιους φορείς προκειμένου
να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες και
να αποζημιωθούν οι κάτοικοι της Μάνδρας
για τις ζημιές που υπέστησαν .

Προσφυγή του δήμου
Ελευσίνας κατά απόφασης
της Περιφέρειας για άρση
αναστολής της αδείας
των διαλυτηρίων ‘’ΣΑΒΒΑ’’
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Ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη
Δυτικής Αττικής για το θέμα

‘’Δεν υπήρχαν περιθώρια για την Περιφέρεια
Αττικής να αρνηθεί την υπογραφή
μιας άδειας που έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις,
όπως ήταν αυτή του διαλυτηρίου’’

Π

αρέμβαση υπήρξε στο
τελευταίο Δημοτικό Συμβουλίου Ελευσίνας για το
θέμα των διαλυτηρίων ‘’ΣΑΒΒΑ’’ .
Μετά από πρόταση του δημάρχου Γεώργιου Τσουκαλά αλλά και
τις τοποθετήσεις όλων των δημοτικών συμβούλων αποφασίσθηκε
ομόφωνα η προσφυγή του Δήμου
κατά της απόφασης της Περιφέρειας που αφορά την άρση απαγόρευσης λειτουργίας των διαλυτηρίων ‘’Σάββα’’.
Θυμίζουμε εδώ ότι το εν λόγω
διαλυτήριο έχει αλλάξει ιδιοκτησία .
Παράλληλα είχε γίνει άρση της
παραχώρησης χώρου από τον
ΟΛΕ λόγω χρεών, ενώ στη συνέ

χεια η Περιφέρεια με βάση την
παραπάνω απόφαση του ΟΛΕ
είχε αποφασίσει την αναστολή
άδειας λειτουργίας της εταιρείας.
Όμως αφού οι νέοι ιδιοκτήτες
τακτοποίησαν τις οικονομικές
εκκρεμότητες με τον ΟΛΕ, ο Οργανισμός με τη σειρά του ενέκρινε την
παραχώρηση του χώρου και τέλος
η Περιφέρεια απόφασισε την άρση
αναστολής της αδείας λειτουργίας,
καθώς σύμφωνα με πληροφορίες
δεν υπήρχαν προβλήματα νομιμότητας.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο
Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Γιάννης Βασιλείου επισημαίνει
πως :

ΣΤΑ ‘’ΔΙΧΤΥΑ’’ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΟΜΑΔΑ
ΔΙΑΡΡΗΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ

Ε

ξαρθρώθηκε από το Α’ Τ.Α.
Αχαρνών
εγκληματική
ομάδα, τα μέλη της οποίας
διέπρατταν διαρρήξεις-κλοπές από
οικίες στην περιοχή του Μενιδίου.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν στις Αχαρνές, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης
(Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), τρεις ημεδαποί ΡΟΜΑ, ηλικίας 15, 26 και 30 ετών, μέλη της σπείρας,
γιατί λίγο νωρίτερα είχαν διαρρήξει οικία
στην περιοχή.Αναζητούνται ακόμα δύο
άγνωστοι συνεργοί τους.
Όπως προέκυψε από την έρευνα του Α’
Τ.Α. Αχαρνών, οι συλληφθέντες από κοινού με τους
συνεργούς τους, είχαν συστήσει το τελευταίο

τρίμηνο εγκληματική ομάδα και διέπρατταν, με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, διαρρήξεις-κλοπές από
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οικίες στην περιοχή των Αχαρνών.
Ειδικότερα, παρακολουθούσαν τις
οικίες και όταν αποχωρούσαν οι ένοικοι, εισέρχονταν σε αυτές παραβιάζοντας πόρτες και παράθυρα και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα,
ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα.
Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί ότι
έχουν διαπράξει ένδεκα διαρρήξειςκλοπές από τη συγκεκριμένη περιοχή.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ.
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών,
ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τη συμμετοχή τους και
σε άλλα παρόμοια αδικήματα.

Πέμπτη 2 Απριλίου 2015
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TO AΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Στοιχεία κόστους μεταφοράς μαθητών ζητεί το ΥΠΕΣ

Τ

ο αργότερο μέχρι και την Πέμπτη
9 Απριλίου καλεί τις Περιφέρειες
το υπουργείο Εσωτερικών, να
αποστείλουν στοιχεία του εκτιμώμενου
κόστους για τη μεταφορά μαθητών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, του αριθμού μεταφερόμενων μαθητών για το χρονικό διάστημα
από 1 Απριλίου έως και 30 Ιουνίου,
καθώς και απολογιστικά στοιχεία
κόστους και αριθμού μεταφερόμενων
μαθητών, για το χρονικό διάστημα από
1-1-2015 έως 31-3-2015.

Η σχετική απόφαση:
Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους
μεταφοράς μαθητών πρωτ/θμιας και
δευτ/θμιας εκπαίδευσης και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα
από 1-4-2015 έως 30-6-2015 & απολογιστικών στοιχείων κόστους και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα
από 1-1-2015 έως 31-3-2015.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το
αργότερο έως και την Πέμπτη 09-4-2015,
στοιχεία του εκτιμώμενου κόστους για τη
μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του αριθμού
μεταφερόμενων μαθητών για το χρονικό
διάστημα από 1-4-2015 έως και 30-6-2015,
καθώς και απολογιστικά στοιχεία κόστους και
αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το
χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως 31-32015, συμπληρώνοντας τους αντίστοιχους
συνημμένους πίνακες, ως εξής:
I. Στοιχεία εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς
μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και αριθμού μεταφερόμενων
μαθητών, από 1-4-2015 έως 30-6-2015:
1. Στοιχεία μεταφερόμενων μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
Θα αναγράψετε στον συνημμένο πίνακα Ι,
τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών
που δικαιούνται μεταφοράς με όλους τους
διαθέσιμους
τρόπ ους,
οι
οποίοι
προβλέπ ονται στην Κ.Υ.Α. αρ.24001/11-62013 (ΦΕΚ1449/Β ́ ), δηλαδή με μαθητικά

δελτία, με ίδια μέσα των περιφερειών & των
δήμων, με δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών,
καθώς και τους δικαιούχους επιδομάτων, ανά
περιφερειακή ενότητα. Τα αναγραφόμενα
στοιχεία θα αφορούν την υφιστάμενη
κατάσταση, κατά
την ημερομηνία υποβολής τους στην υπηρεσία μας.
2. Στοιχεία εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς
μαθητών
πρωτοβάθμιας
και
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, από 1-4-2015 έως 30-62015:
Θα αναγράψετε στο συνημμένο πίνακα Ι, το
εκτιμώμενο κόστος μεταφοράς με όλους τους
διαθέσιμους τρόπ ους, για το χρονικό
διάστημα από 1-4-2015 έως και 30-6-2015.
Τα ποσά θα περιλαμβάνουν δηλαδή χωριστά
το κόστος των ειδικών μαθητικών δελτίων,
της χρήσης των ιδίων μέσων των δήμων &
των περιφερειών, το κόστος μεταφοράς με
δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, καθώς και
των επιδομάτων προς τους μαθητές για τις
περιπτώσεις αδυναμίας πραγματοποίησης

της μεταφοράς με τους προηγούμενους
τρόπ ους.
ΙΙ. Απολογιστικά στοιχεία κόστους μεταφοράς και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών,
για το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως
31-3-2015:
Προκειμένου να επικαιροποιήσουμε τα
στοιχεία που μας έχετε ήδη αποστείλει για το
ανωτέρω χρονικό διάστημα, θα αναγράψετε
στο συνημμένο πίνακα ΙΙ, κατ ́αναλογία με τις
οδηγίες της παραγρ.Ι, την πραγματοποιθείσα
δαπάνη μεταφοράς, καθώς και τον ακριβή
αριθμό μεταφερθέντων μαθητών, από την
αρχή της σχολικής χρονιάς έως και 31-32015.Παρακαλούμε, τα ανωτέρω στοιχεία να
συμπληρωθούν και ηλεκτρονικά και να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση e.dimitriadou@ypes.gr, εντός της ανωτέρω προθεσμίας.
Το παρόν έγγραφο όπ ως επίσης και τους
συνημμένους πίνακες σε ηλεκτρονική μορφή
μπορείτε να τα αναζητήσετε και στο δικτυακό
τόπ ο του Υπουργείου μας: www.ypes.gr, στη
διαδρομή «Το Υπουργείο» => «Έγγραφα».

Ακολουθεί ολόκληρη η
ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής

πολιτική της βιώσιμης ανάπτυξης για
την αντιμετώπιση τους, που διαχρονικά
αποτελεί κυρίαρχη πολιτική στο χώρο
της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής δεν
έχει θέση η απομόνωση κανενός από
τους π ροαναφερόμενους η άλλους
παράγοντες, αντίθετα επ ιβάλλεται ο
συνυπολογισμός τους.
Στην περίπτωση του διαλυτηρίου, η
υλοποίηση αυτής της πολιτικής θα
εφαρμοστεί ως εξής:
Αντιπαραβάλλοντας στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τα ευρήματα
από τους νόμιμους ελέγχους που θα
πραγματοποιούμε, και σε περίπτωση
οποιαδήποτε απόκλισης, θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα παρέμβασης
που μας παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία.
Επειδή όμως η βιώσιμη ανάπτυξη
αποτελεί εργαλείο για την αντιμετώπιση
των μεγάλων, δύσκολων και συνθέτων
π ροβλημάτων που αντιμετωπ ίζει η
περιοχή, η Περιφέρεια Αττικής καλεί
τους πολίτες και τους φορείς σε συστράτευση, ώστε να συνδιαμορφώσουμε
τους κανόνες της βιώσιμης ανάπτυξης,
που πέραν των άλλων αποτελεί πολιτική όχι μόνο της Περιφέρειας Αττικής
αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε αυτήν την κατεύθυνση ανακοινώνουμε ότι ως Αντιπεριφέρεια Δυτικής
Αττικής θα προχωρήσουμε σε συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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πολιτική της Περιφέρειας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και πως δεν μπορούσε
να αρνηθεί να υπογράψει μια άδεια που
έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις, όπως
ήταν αυτή του διαλυτηρίου.
Αγαπητοί αναγνώστες η εικόνα που
επικρατεί στην παραλία Ελευσίνας δεν
τιμά κανέναν.
Παρά τις συνεχείς προσπάθειες για
μεταφορά του λιμανιού και την παραχώρηση της παραλίας στου δημότες,

εντούτοις μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν
αποτελέσματα. Τα βυθισμένα σκάφη, τα
οποία ανέρχονται σε περίπου 30 έχουν
μετατρέψει τη θαλάσσια ζώνη σε ‘’νεκροταφείο πλοίων’’.
Αν δεν αντιμετωπισθεί συνολικά το
πρόβλημα της παραλιακής ζώνης και οι
χρήσεις της, τα προβλήματα που
παρουσιαζονται κατά διαστήματα από
διάφορες δραστηριότητες θα διαιωνίζουν το πρόβλημα , προκαλώντας το
κοινό αίσθημα των πολιτών της Ελευσίνας.
Ε. Λιάκος

Η εκτελεστική επιτροπή
της Περιφέρειας Αττικής
συνεδρίασε δυο φορές με
θέμα το διαλυτήριο πλοίων
Σάββα στην Ελευσίνα,
καταλήγοντας μάλιστα σε
ομόφωνες αποφάσεις.
Οι άδειες λειτουργίας, οι
αναστολές αδειών και ένας
τεράστιος όγκος εγγράφων
είναι διοικητικές π ράξεις
που η Περιφέρεια Αττικής
είναι υποχρεωμένη να διεκπεραιώνει βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, ανεξάρτητα από τις απόψεις που
έχει επ’ αυτών.
Περιθώρια να αρνηθεί να υπογράψει
μια άδεια που έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις, όπως ήταν αυτή του διαλυτηρίου,
δεν υπήρχαν.
Στις συνεδριάσεις τις Εκτελεστικής επιτροπής, μαζί με τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα συνυπολογίστηκαν και
αλλά μείζονος σημασίας όπως ανεργία,
άναρχη δόμηση, εργασιακές σχέσεις
κοκ, ως ένα ενιαίο σύνολο που απαιτεί
πολιτικές συνολικής αντιμετώπισης.
Η Περιφέρεια Αττική προκρίνει την

Στον Γ. Πανούση
ο Σύλλογος κατά της
Εγκληματικότητας
& των Ναρκωτικών
Δήμου Αχαρνών
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Πυλώνας ασφάλειας στην περιοχή
η μεταστέγαση πολυδύναμης
αστυνομικής αρχής στο
λεηλατημένο σχολείο της Αυλίζας

Σ

υνάντηση με τον κ. Γιάννη Πανούση, Αναπληρωτή Υπουργό Δημοσίας Τάξεως, τον
κ. Δημήτρη Αναγνωστάκη, Γενικό Γραμματέα Δημοσίας Τάξεως και τον κ. Βασίλη Μαστρογιάννη, Διευθυντή του γραφείου του Υπουργού,
πραγματοποίησαν στις 24/03/2015 εκπρόσωποι
του Δ.Σ. του Συλλόγου κατά της Εγκληματικότητας
και των Ναρκωτικών Δήμου Αχαρνών.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση της
νέας πολιτικής ηγεσίας για το πρόβλημα της εμπορίας των ναρκωτικών και της εγκληματικότητας
που ταλανίζει περιοχές του Δήμου Αχαρνών (Αυλίζα, Χαραυγή, Άγιος Δημήτριος), καθώς επίσης και
για όλες τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο
Σύλλογος προς την κατεύθυνση αυτή από την
ίδρυσή του έως και σήμερα.

Κατατέθηκαν οι προτάσεις του Συλλόγου, που
είναι ήδη γνωστές στο σύνολο των δημοτών των
Αχαρνών και συμφωνήθηκε ότι απαιτείται ένα
συντονισμένο και οργανωμένο σχέδιο από την
κεντρική εξουσία και όχι ημίμετρα ούτε πρόσκαιρες, αποσπασματικές και κατασβεστικές επιχειρήσεις για την εξυγίανση της περιοχής της Αυλίζας
και ευρύτερα του Δήμου Αχαρνών.
Επιπλέον, αναγνωρίστηκε ότι η μεταστέγαση
μίας πολυδύναμης αστυνομικής αρχής στο εγκαταλελειμμένο και λεηλατημένο σχολείο της Αυλίζας
αποτελεί ένα έργο που άμεσα μπορεί να πραγματοποιηθεί και να λειτουργήσει ως πυλώνας ασφάλειας στην περιοχή με συμβολικό και όχι μόνο
χαρακτήρα.

Το θέμα της ηχορύπανσης βρίσκεται στην ατζέντα του Υπουργείου ώστε σε συνεργασία με τον
Υπουργό Δικαιοσύνης να υπάρξει η σχετική νομοθετική ρύθμιση, κατά προτίμηση στην επόμενη
κατάθεση νομοσχεδίου.
Στη συζήτηση κατέστη σαφές ότι θα ληφθούν
όλες οι απαραίτητες αποφάσεις και θα προχωρήσουν οι σχετικές συνεργασίες με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς, το Δήμο, τα Υπουργεία
Δικαιοσύνης και Οικονομικών και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, προκειμένου να χτυπηθεί η
εκτεταμένη παραβατικότητα στο Δήμο.
Ο σύλλογός μας παραμένει σταθερός στις απόψεις και στους χειρισμούς προς όλες τις κατευθύνσεις, ανοικτός σε συνεργασίες, βάζοντας προτεραιότητες, βήμα-βήμα με στόχο την επίλυση του
προβλήματος της εμπορίας των ναρκωτικών.
Κάτι που αφήσαμε τόσα χρόνια όλοι μας να αναπτυχθεί με την ανοχή μας, την αδιαφορία μας, την
αμέλεια ή το φόβο απαιτεί υπομονή, μεθοδικότητα,
συμμετοχή όλων μας, πίστη, στήριξη και οργάνωση για να ξεριζωθεί.
Για το Σύλλογο, ο Αντιπρόεδρος
και Γενικός Γραμματέας.

ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΤΑΞΗ
‘’ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΑλλάΖΟΥΜΕ

Ανάθεση
υποθέσεων του
Δήμου σε
Δικηγόρους
και νομικούς
της πόλης

Σ

την κοινοποίηση της πρότασή της για
την ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος προς όλους τους δικηγόρους και
προπαντώς προς τους νομικούς της πόλης
του Ασπροπύργου, προχώρησε η δημοτική
παράταξη ‘’Ασπρόπυργος Αλλάζουμε’’ με
επικεφαλής τον κ. Γιάννη Ηλία.
Σε αυτήν επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Οι επιστήμονες που ζουν και δραστηριοποιούνται στον Ασπρόπυργο έχουν άριστη
επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία. Ας τους αξιοποιήσουμε, εφόσον επιθυμούν κι εκείνοι συνεργασία.
Ήδη στη θητεία μας από το Σεπτέμβριο έως και το Φεβρουάριο έχουμε συναντήσει πάνω από 70 υποθέσεις
για τις οποίες χρειάστηκε η συμβολή νομικών.
Η πρόταση κατατέθηκε και με πρωτόκολλο αφού έχει γίνει ήδη γνωστή και στα θεσμικά όργανα (Δημοτικό Συμβούλιο και Επιτροπές του Δήμου) πολλές φορές.

Δήμος Αχαρνών

Εργασίες εξωραϊσμού του μικρού πάρκου,
στο τρίγωνο της οδού Φιλαδελφείας,
κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές

Σ

το πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου
Αχαρνών με σκοπό την αναβάθμιση της
καθημερινότητας του δημότη και τη βελτίωση της εικόνας της πόλης μας, πραγματοποιήθηκαν εργασίες εξωραϊσμού του μικρού πάρκου,
που βρίσκεται στο τρίγωνο της οδού Φιλαδελφείας, κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές.
Τα συνεργεία της υπηρεσίας Πρασίνου και της
Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών ανέλαβαν τον καλλωπισμό του μικρού πάρκου που
αποτελεί ουσιαστικά την είσοδο στο ιστορικό και
εμπορικό κέντρο των Αχαρνών. Συγκεκριμένα, τα
συνεργεία του Δήμου, αφού καθάρισαν και έβαψαν το χώρο, φύτευσαν μια ελιά και πολύχρωμα

εποχικά φυτά που έδωσαν χρώμα και ομόρφυναν
τον κήπο, ενώ πολύ σύντομα θα τοποθετηθεί και
φωτισμός.
Αυτή είναι μόνο η αρχή, δεδομένου ότι τα τμήματα Πρασίνου και της Τεχνικής υπηρεσίας έχουν
ήδη δρομολογήσει μία σειρά ενεργειών εξωραϊσμού και δεντροφύτευσης σε πολλές γωνιές της
πόλης, που θα πραγματοποιηθούν το αμέσως
επόμενο διάστημα με σύμμαχο πάντα τον καλό
καιρό!
Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός βρέθηκε κοντά στα συνεργεία του δήμου θέλοντας να
δει από κοντά την εξέλιξη των εργασιών και τις
αλλαγές στο μικρό πάρκο.
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ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Ώθηση στις καλλιτεχνικές
αναζητήσεις της τρίτης ηλικίας

Κάλεσμα στα μέλη του Κ.Α.Π.Η Ελευσίνας
Αν είστε άνδρας άνω των 65 και ενδιαφέρεστε για το
θέατρο
σας καλούμε να συμμετάσχετε στην παράσταση
ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΠΕΡΣΕΣ που θα είναι η εναρκτήρια παράσταση στα Αισχύλεια στις 28 Αυγούστου 2015.
Οι πρόβες θα γίνουν στο Παλαιό Ελαιουργείο 1-7
Αυγούστου και 23-27 Αυγούστου.
Επικοινωνήστε με την κοινωνική λειτουργό κ. Κατερίνα
Μαρούγκα για εγγραφές.
Μετάφραση: Νικολέττα Φριντζήλα
Σκηνοθεσία: Μάρθα Φριντζήλα
Σκηνικό Μουσική: Βασίλης Μαντζούκης
Σχεδιασμός Φωτισμού: Felice Ross
Κοστούμια: Ηλιάννα Σκουλάκη
Βοηθός σκηνοθέτη: Μιχάλης Πανάδης|
Φωτογραφίες: Ορφέας Εμιρζάς
Βοηθοί: Στέλλα Παπακωνσταντίνου Βίκυ Πολυχρόνη
Διδασκαλία παραδοσιακών χορών: Ανδρέας Σεγδίτσας
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΠΑΣΧ/ΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΕΕΚ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙΤΑΝ

Ο Σύλλολος Γυναικών Μαγούλας, όπως πέρσι, αποφάισε και φέτος να συμμετάσχει σε μια όμορφη
δράση για καλό σκοπό κι έτσι σε συνεργασία με το ΤΙΤΑΝ βοήθησε με μεγάλη χαρά να κατασκευαστούν Πασχαλινά δώρα για το BAZAAR που θα γίνει στο ΕΕΕΕΚ Ελευσίνας.

Πρωτοβουλίες για την καλύτερη
λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής
από την Πρόεδρο Ζωή Αρβανιτάκη

Π

Εκπολιτιστικός Λαογραφικός
& Εξωραϊστικός Σύλλογος Βιλλίων
Αρχαιρεσίες της Δεύτερης Κυριακής

Στην προσπάθειά μας να διατηρήσουμε τα ήθη, τις
παραδόσεις και την ιστορία μας, σας καλούμε να συμμετέχετε στις εκλογές, εκλέγοντας το νέο Δ.Σ. ώστε να
συνεχιστεί από πλευράς Συλλόγου η προσπάθεια για
το καλό του χωριού μας.
Με ιδιαίτερη τιμή και εκτίμηση,
Το Δ.Σ του Συλλόγου μας

ρωτοβουλίες για την
καλύτερη λειτουργία
του Δημοτικού Συμβουλίου έχει αναλάβει η Πρόεδρος Ζωή Αρβανιτάκη.
Με το νέο κανονισμό λειτουργίας, που ψηφίστηκε πρόσφατα από το Δημοτικό Συμβούλιο, επιτράπηκε η βιντεοσκόπηση από τους δημοσιογράφους, παρά το γεγονός ότι η
συνεδρίαση μεταδίδεται διαδικτυακά.
Σκόπιμη θεωρήθηκε και η
χρήση του διαδικτύου στην ενημέρωση των
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, για τα θέματα
της ημερήσιας διάταξης. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομούνται εργατοώρες και αποφεύγονται οι
κοστοβόρες και αντιπεριβαλλοντικές εκτυπώσεις
χαρτιού.
Σημαντική καινοτομία αποτελεί και ο καθορισμός της ημερομηνίας των συνεδριάσεων, μέχρι

το τέλος του χρόνου. Με έγγραφό της προς τις
παρατάξεις και την Υπηρεσία, η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζει ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν ημέρα Τετάρτη, τις παρακάτω ημερομηνίες:
22 Απριλίου- 13 Μαΐου- 10 Ιουνίου- 8 Ιουλίου26 Αυγούστου- 16 Σεπτεμβρίου- 14 Οκτωβρίου11 Νοεμβρίου και 16 Δεκεμβρίου 2015.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Δέχεται ασθενείς με νευροχειρουργικές
παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέμπτη,
ώρες 12 - 2 μμ στο Διαγνωστικό Κέντρο
“ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
210 5545507, 210 7227483

Πέμπτη 2 Απριλίου 2015

Εξετάσεις - θεωρήσεις για
άδεια χειριστή αγροτικών
μηχανημάτων
από τον Αγρoτικό
Συνεταιρισμό Μεγάρων
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Την Παρασκευή η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας καλούμε την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/04/2015
από της 08.00 έως 14.00 να προσέλθετε
στις εκλογές του συλλόγου μας που θα
πραγματοποιηθούν στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου.
Η παρουσία σας κρίνετε απαραίτητη
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΣ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Κηπευτικών Μεγάρων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, καλεί
όσους θέλουν αποκτήσουν(ή θεωρήσουν) άδεια
χειριστή αγροτικών μηχανημάτων να προσέλθουν την
Τετάρτη 8/4/2015 στις 10:00
π .μ. στο Στρατουδάκειο
πολιτιστικό κέντρο όπου θα
δώσουν επί τόπου τις απαραίτητες εξετάσεις.

Αιτήσεις θα μπορούν να
συμπληρώσουν έως και την
ίδια ημέρα, απαραίτητη
προϋπόθεση όμως είναι να
προσκομίσουν τα κάτωθι:

Σε περίπτωση εξέτασης: εθωργη
Πιστοποιητικό
ιατρικής
εξέτασης
Δύο πρόσφατες φωτογραφίες μικρές ταυτότητας
έγχρωμες
Παράβολο 15 ευρώ-εκδίδεται από την υπηρεσία
Θεωρημένο φωτοαντίγραφο της Άδειας Οδήγησης

αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου (εφόσον υπάρχει)
Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Σε περίπτωση θεώρησης:
Δίπλωμα
Παράβολο 15 ευρώ-εκδίδεται από την υπηρεσία
Πιστοποιητικό
ιατρικής
εξέτασης
Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Σε περίπτωση αντικατάστασης:
Βεβαίωση περί Δήλωσης
της Απώλειας στην Αστυνομική Αρχή
Δύο πρόσφατες φωτογραφίες μικρές ταυτότητας
έγχρωμες
Παράβολο 15 ευρώ-εκδίδεται από την υπηρεσία
Πληροφορίες για αιτήσεις
και για όσους θέλουν να
προμηθευτούν το φυλλάδιο
ερωτήσεων στα γραφεία
του Συνεταιρισμού, Κλεισούρας 39.

ΒΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
ΓΑΒΑΘΑ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(Σίμος)
του Ευθύμιου
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του Νικολάου
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου
ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
ΚΑΡΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Εμμανουήλ
ΛΙΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Μιχαήλ
ΜΑΣΣΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ευαγγέλου
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Χαραλάμπου
ΝΤΑΓΚΙΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Γεωργίου
ΣΕΡΕΠΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΗΣ) του
Δημητρίου
ΣΩΠΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αναστασίου

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΒΡΟΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Μελετίου
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Ανδρέα
ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σταματίου
ΤΟΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κυριάκου
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΠΟΕ-ΟΤΑ

ΒΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΣΙΜΟΣ)του Ευθυμίου
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του Νικολάου
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου
ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
ΚΑΡΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Εμμανουήλ
ΛΙΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Μιχαήλ
ΜΑΣΣΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ευαγγέλου
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Χαραλάμπου
ΣΕΡΕΠΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ(ΠΑΡΗΣ) του
Δημητρίου
ΣΩΠΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αναστασίου
Μετά Τιμής
ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΜΕΣΗ υποβολή οικονομικών
στοιχείων Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α.

Μ

ε έγγραφό του, το Υπουργείο Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης καλεί τους
Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας, τα
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, είτε οι ίδιοι
οι Δήμοι και οι Περιφέρειες για λογαριασμό των ανωτέρων Ν.Π.Ι.Δ. να υποβάλλουν, άμεσα, τα οικονομικά
στοιχεία τους για τα έτη 2012 - 2014.
Η υποβολή αυτή γίνεται στη βάση που τηρείται στο
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. (βάση Ε.Ε.Τ.Α.Α.).

Σημειώνεται, ότι η αποστολή δεδομένων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τον Στατιστικό Νόμο της Ελλάδος, ν.3832/2010, όπως ισχύει (άρθρο 2) και τον Κανονισμό των Στατιστικών Υποχρεώσεων των Φορέων
του Ελληνικού Συστήματος (άρθρο 8).

Γεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - Χειρούργος

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

12.12.14

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Νοδάρας Γεώργιος

- Νοδάρα Μαριάνθη,

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

Αποφάσεις 9ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Τ

σαν σε:

α κυριότερα εκ των θεμάτων
που συζητήθηκαν κατά την 9η
Συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής, αφορού-

Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης για
τη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για την πρόληψη του καρκίνου
του Μαστού που θα διεξαχθούν στην
Π.Ε. Πειραιά.

Γνωμοδότηση επί του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών
Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) του έργου «Αποχέτευση Ακαθάρτων και ΕΕΛ Οικισμών Μαρκοπούλου, Νέων Παλατίων,
Σκάλας Ωρωπού, Χαλκουτσίου και
Αυλώνα Δήμου Ωρωπού».
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που
αφορά στον εκσυγχρονισμό, αναβάθμιση και μετατροπή του υφιστάμενου
τουριστικού συγκροτήματος ΑΣΤΕΡΙΑ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ σε Σύνθετο Τουριστικό
Κατάλυμα εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου Γλυφάδας,

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για
την κατασκευή και λειτουργία του
έργου «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 181,7 MW (79 Α/Γ) και
των συνοδών σε αυτό έργων των εταιρειών Αιολικά Πάρκα Παλιόπυργος
Α.Ε. ισχύος 13,8 MW, Αιολικά Πάρκα
Κερασιάς Α.Ε. ισχύος 27,6 MW, Αιολικά Πάρκα Μύτικα Α.Ε. ισχύος 29,9 MW,
Αιολικά Πάρκα Πλάτανος Α.Ε. ισχύος
13,8 MW, Αιολικά Πάρκα Μηλιάς Α.Ε.
ισχύος 18,4 ΜW, Αιολικά Πάρκα Σπηλιάς Α.Ε. ισχύος 29,9 MW, Αιολικά
Πάρκα Ανατολής – Πρινιά Α.Ε. ισχύος
16,1 MW, Αιολικά Πάρκα Καθάρας Α.Ε.
ισχύος 32,2 MW, στις θέσεις
ΠΑΛΙΟΠΥΡΓΟΣ,
ΚΕΡΑΣΙΑ,
ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΜΗΛΙΑ,

ΣΠΗΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΗ, ΚΑΘΑΡΑ, αντίστοιχα του Δ. Καρύστου (Π.Ε. Ευβοίας), και διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150 kV των Αιολικών Πάρκων
με το ΚΥΤ Παλλήνης και Παιανίας
στην Αττική» της Περιφέρειας Αττικής.

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για
την κατασκευή και λειτουργία του
έργου «Αιολικοί Σταθμοί στις νήσους
Λέρο, Κάλυμνο, Ψέριμο και Κω συνολικής ισχύος 348 MW και η διασύνδεσή τους με το διασυνδεμένο σύστημα
της ηπειρωτικής Ελλάδας».
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου: «Καταφύγιο τουριστικών σκαφών» στο Γαλατά του Δήμου Τροιζηνίας της Περιφέρειας Αττικής.

«Η πρόληψη σώζει ζωές»

Kατά τις εργασίες της 9ης Συνεδρίασης
του Περιφερειακού Συμβουλίου, ομόφωνα ψηφίστηκε η σκοπιμότητα δαπάνης
για τη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για την πρόληψη του καρκίνου του
μαστού που θα διεξαχθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά. Κατά την εισή-

γησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιώς
κ. Γ. Γαβρίλης τόνισε: «η Περιφερειακή
Ενότητα Πειραιά αναγνωρίζοντας την ορθότητα του μηνύματος « Η πρόληψη σώζει ζωές» ,
προγραμματίζει, σε συνεργασία
με την Μονάδα Μαστού του
Νοσοκομείου ΜΕΤΑΞΑ, την υλοποίηση σε πρώτο στάδιο δυο
ενημερωτικών ημερίδων στους
Δήμους Περάματος και Νίκαιας
Αγ. Ι. Ρέντη, για την πρόληψη
του καρκίνου του μαστού, ανοικτές στο σύνολο των γυναικών
της περιοχής και επιπλέον, ειδικά για τις άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες που βιώνουν το
πιο σκληρό πρόσωπο της οικονομικής κρίσης, δωρεάν εξετάσεις του
μαστού. Το ποσό που θα διατεθεί για
την κάλυψη των δαπανών διοργάνωσης
θα είναι έως 5000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». Τ
έλος ο κος Γαβρίλης ευχαρίστησε
θερμά τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ.
Καλογεράκο, που πρότεινε αρχικά το
θέμα και στη συνέχεια το εισηγήθηκε ο
ίδιος στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Σχετικά με το θέμα η κ. Μπαλού,

εκπροσωπώντας τη «Λαϊκή Συσπείρωση» τόνισε πως είναι ένα εξαιρετικά
σοβαρό ζήτημα γιατί η λαϊκή οικογένεια
σε μεγάλο βαθμό είναι αποκλεισμένη
από το δημόσιο σύστημα υγείας. Επομένως τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν αξία αν
συνδέονται με τις λαϊκές διεκδικήσεις για
δημόσια και δωρεάν παροχή υγείας,
υψηλού επιπέδου.
Τις θερμές του ευχαριστίες τόσο προς
την Περιφερειακή Αρχή όσο και προς τον
Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Γιώργο
Γαβρίλη εξέφρασε από το Βήμα του
Περιφερειακού Συμβουλίου ο κ. Κυριάκος Καλογεράκος, εκπροσωπώντας την
παράταξη «180ο Η ΑΤΤΙΚΗ ΑΛΛΑΖΕΙ
ΠΡΟΣΩΠΟ», αναφέροντας πως δίνεται
η ευκαιρία στο λαό του Πειραιά και
κυρίως σε κάποιες από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές του, όπως είναι η
Νίκαια και το Πέραμα να μπορέσουν οι
ανασφάλιστες γυναίκες να κάνουν δωρεάν εξετάσεις για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.
«Έστω και μία γυναίκα να σωθεί, αυτό
θα αποτελέσει τεράστια επιτυχία», κατέληξε ο κ. Καλογεράκος, ο οποίος είναι και
Διευθυντής της Μονάδας Μαστού του
Νοσοκομείου ΜΕΤΑΞΑ.

Πέμπτη 2 Απριλίου 2015
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ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΤΑ ΕΛΠΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ προς: Τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα:
«Ρυπαντικό επεισόδιο στα ΕΛΠΕ», κατέθεσε η βουλευτής Περιφέρειας Αττικής του ΠΑΣΟΚ Εύη Χριστοφιλοπούλου.
Σε αυτήν αναφέρονται τα ακόλουθα:
Αθήνα, 01/04/2015

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα και μαρτυρίες
κατοίκων της περιοχής, προχθές σημειώθηκε σημαντικό
ρυπαντικό επεισόδιο στα Διυλιστήρια των ΕΛΠΕ στην
Ελευσίνα. Φερόμενη δυσλειτουργία του συστήματος
παραγωγής και διαχείρισης αερίου καυσίμου του διυλιστηρίου είχε ως αποτέλεσμα την εκπομπή τεράστιας
ποσότητας ρυπογόνων καυσαερίων.
Το περιστατικό αυτό αποτελεί συνέχεια πλειόνων
ρυπαντικών επεισοδίων στα διυλιστήρια κατά το τελευταίο δίμηνο.
Επειδή, η προστασία της υγείας των κατοίκων καθώς
και η διαφύλαξη του περιβάλλοντος της περιοχής πρέπει να αποτελεί πρώτιστο μέλημα της Πολιτείας

Επειδή, οι αρχές της προληπτικής δράσης και της προφύλαξης αποτελούν βασικές υποχρεώσεις του ενωσιακού και εθνικού δικαίου του περιβάλλοντος
Επειδή, πέρα από τις αόριστες εξαγγελίες και υποσχέσεις είναι ανάγκη να
ληφθούν άμεσα συγκεκριμένα μέτρα για
την πρόληψη και αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης στην περιοχή
της Ελευσίνας

Ερωτάστε:
1. Σε ποιες ενέργειες έχετε ήδη προβεί
και προτίθεστε να προβείτε τις αμέσως
επόμενες ημέρες για τη διάγνωση του
μεγέθους της ρύπανσης και της περιβαλλοντικής ζημίας που συντελέστηκε από το
περιστατικό της 29ης Μαρτίου 2015.
2. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για
την απόδοση ευθυνών και την επιβολή κυρώσεων για το
ως άνω περιστατικό.
3. Ποια μόνιμα μέτρα προληπτικής προστασίας προτί-

Αποκαταστάθηκε η βλάβη
ύδρευσης στη Λεωφόρο Φυλής

Α

ποκαταστάθηκε, αργά το απόγευμα της Τρίτης, 31 Μαρτίου, από τα συνεργεία του Δήμου, η βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης που προέκυψε στη Λεωφόρο
Φυλής, στο ύψος της διασταύρωσης με την οδό Καρκαβίτσα.
Η αντίδραση ήταν άμεση, αφού επί τόπου έσπευσαν ένα σκαπτικό τύπου JCB κι
ένα φορτηγό.

ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ

Εταιρεία μελετών και κατασκευών

Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις
για την εξοικονόμηση
ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε
ενεργειακά.
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίαςταρατσών.
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.
8.10.14
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερμότητας.
Εγκατάσταση συστήματος γεωθερμίας.
Τοποθέτηση λαμπτήρων Led.
Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν.
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρεάν.
Τώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμο
(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις
κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου.
Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση σε ετήσια βάση μπορεί να
φτάση και να ξεπεράσει το 70%.

Για περισσότερες πληροφορίες σας περιμένουμε
στο γραφείο μας, Φυλής 8Α Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο 210-5573042 κ. Μαλιά Άννα.

θεστε να λάβετε ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.
Η ερωτώσα βουλευτής
Εύη Χριστοφιλοπούλου

Το ευτύχημα είναι ότι η βλάβη σημειώθηκε σε αγωγό μικρότερης διαμέτρου κι όχι
στον αγωγό υδροδότησης της Δημοτικής Ενότητας Φυλής, όπως είχε, αρχικά, εκτιμηθεί.
Ο Αναπλ. Δήμαρχος Μαρίνος Σαρλάς φρόντισε να ενημερώσει, αμέσως, μέσω διαδικτύου τους καταναλωτές του τμήματος της Λεωφόρου Φυλής, από τον κορμό των
λεωφορείων, μέχρι το σιντριβάνι, για την ολιγόωρη διακοπή της υδροδότησης.
Τέλος, ευχαρίστησε τους εργαζομένους του Δήμου για την ταχύτητα αντίδρασης και
τον επαγγελματισμό που έδειξαν για την αποκατάσταση της βλάβης.

ΙΒΙΣΚΟΣ

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
5.12.14
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
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ΕΣΕΕ: Λιγοστεύουν τα
λουκέτα αλλά επιδεινώνονται
οι συνθήκες ρευστότητας

Λιγοστεύουν τα λουκέτα των εμπορικών επιχειρήσεων στην Αθήνα και τον Πειραιά αλλά επιδεινώνονται οι συνθήκες ρευστότητας.
Την αντιφατική αυτή εικόνα περιέγραψε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης στη διάρκεια
συνέντευξης Τύπου όπου παρουσίασε τα αποτελέσματα της εξαμηνιαίας έρευνας για τις επιχειρήσεις
που έκλεισαν. Πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα τον
Μάρτιο του 2015 κλειστό ήταν το 27,5% των καταστημάτων απο 27% τον περσινό Σεπτέμβριο. Τα
λουκέτα είχαν φτάσει στο υψηλότερο σημείο τους
τον Σεπτέμβριο του 2013 με το ποσοστό να είναι στο
32,3%.
Στον Πειραιά τον Μάρτιο του 2015 το ποσοστό των
λουκέτων ήταν στο 33,5% από 35% τον περασμένο
Σεπτέμβριο.
Σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα ο κ. Κορκιδης είπε
χαρακτηριστικά οτιδήποτε "ζούμε σε συνθήκες
καλοκαιριού του 2012". Αναφέρθηκε στο πρόβλημα
των προπληρωμών των παραγγελιών τους που
τους επιβάλλουν οι ξένοι προμηθευτές λόγω της
έλλειψης εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία. Όπως είπε απαιτούνται 4 με 5 δισ. ευρώ για τις
εισαγωγές, χρήματα που δεν υπάρχουν.
ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ

Σήμερα «ανοίγουν» τα χαρτιά τους
για την τιμή των αμνοεριφίων
κτηνοτρόφοι-έμποροι

Στο σημερινό παζάρι της Δράμας αναμένεται να ανοίξουν
τα "χαρτιά" τους κτηνοτρόφοι κι έμποροι αναφορικά με το
ζήτημα της τιμής αμνοεριφίων ενόψει των εορτών του
Πάσχα. Στο "παιχνίδι" μπαίνουν και οι κρεοπώλες, οι οποίοι έχουν ζητήσει, στην αποψινή τους συνέλευση, να παραστεί και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ) Δημήτρης Καμπούρης, προκειμένου να τους
ενημερώσει για την εικόνα της αγοράς.
Αύριο «ανοίγουν» τα χαρτιά τους για την τιμή των αμνοεριφίων κτηνοτρόφοι-έμποροι
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος των κρεοπωλών
Νομού Θεσσαλονίκης Δημήτρης Γκαρμπούνης τόνισε ότι
πρόθεσή τους είναι οι φετινές τιμές των αμνοεριφίων κατά
τη διάρκεια του Πάσχα να κυμανθούν στα περσινά επίπεδο, ήτοι 7-10 ευρώ/κιλό.
Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, εάν οι κτηνοτρόφοι εμμείνουν
στη θέση τους να πουλήσουν ακριβότερα κατά ένα ευρώ
φέτος, δηλαδή στα 6,5 ευρώ/κιλό, λόγω μειωμένης παραγωγής, περιορισμού του ζωικού κεφαλαίου συνεπεία του
καταρροϊκού πυρετού και αυξημένων εξαγωγών στην Ιταλία, τότε οι καταναλωτές θα κληθούν να βάλουν πιο βαθιά
το χέρι στην τσέπη, αφού οι κρεοπώλες, όπως είπε, δεν
μπορούν να συρρικνώσουν περαιτέρω το περιθώριο κέρδους τους.
"Για κάθε κατσικάκι που βάζουμε στην βιτρίνα, τόσο εμείς
οι κρεοπώλες όσο και οι έμποροι, εκτός του κόστους που
καταβάλλουμε στον κτηνοτρόφο, έχουμε και έξοδα 1,5
ευρώ/τεμάχιο, για διαδικασίες όπως: σφαγείο και πληρωμή
του κτηνιάτρου που βάζει τη σφραγίδα και ελέγχει το προϊόν" σημείωσε ο κ. Γκαρμπούνης και πρόσθεσε: "Δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε τους καταναλωτές, γιατί ξέρουμε την
κατάσταση, αφού ζούμε μαζί τους καθημερινά, ωστόσο κι
εμείς πρέπει να πληρώσουμε τα λειτουργικά μας έξοδα για
να συνεχίσουμε να υπάρχουμε".
Υπενθυμίζεται ότι, όπως δήλωσε χθες στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο
πρόεδρος της ΠΕΚ, η φετινή παραγωγή αμνοεριφίων εκτιμάται μειωμένη σε ποσοστό άνω του 40%, αφού λόγω του
καταρροϊκού πυρετού έχει χαθεί μεγάλος αριθμός ζώων.
Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον κ. Καμπούρη, οι κτηνοτρόφοι δεν θα δεχτούν σε καμία περίπτωση να διαθέσουν
το προϊόν τους στους εμπόρους κάτω των 6,6 ευρώ/κιλό,
τιμή αυξημένη κατά ένα ευρώ σε σχέση με πέρυσι.

Πέμπτη 2 Απριλίου 2015

Προσλήψεις και νέα ραντάρ ζητούν οι εργαζόμενοι στο σύστημα ελέγχου

Κρούουν τον «κώδωνα» οι ελεγκτές κυκλοφορίας

Ε

μπόδια στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας, καθυστερήσεις πτήσεων και απώλεια εσόδων, θα επιφέρει ο
συνδυασμός της τεχνολογικής υστέρησης και της έλλειψης προσωπικού, που παρατηρείται σήμερα στο
σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας της Ελλάδας.
Η Ενωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΕΚΕ) «κρούει τον κώδωνα» στην Πολιτεία για επιτακτική ανάγκη να
αντικατασταθούν τα ραντάρ και να προσληφθούν 100 νέοι ελεγκτές.
Οπως τονίστηκε σε συνέντευξη τύπου της ΕΕΕΚΕ την Τετάρτη, το υπάρχον σύστημα που εξυπηρετεί τον ελληνικό
εναέριο χώρο συνολικά, έχει αγγίξει τα όριά του, καθώς εγκαταστάθηκε το 1999 και αναβαθμίσθηκε μια φορά το 2008.
Παρόμοιας κατάστασης είναι τα τοπικά ραντάρ, στα κατά τόπους αεροδρόμια, την ώρα που η διεθνής πρακτική προτείνει πλήρη αντικατάστασή τους ανά 12 έτη, με συνεχείς ενδιάμεσες αναβαθμίσεις.
Το 2002, το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα εξυπηρέτησε 411.000 πτήσεις με 707 άτομα προσωπικό. Το 2014 εξυπηρέτησε 678.00 πτήσεις με 550 ελεγκτές, 65% περισσότερες πτήσεις με 22% λιγότερο προσωπικό. Ειδικότερα, το 2002 ο κάθε ελεγκτής εξυπηρέτησε 581 πτήσεις, ενώ το 2014 έφθασε τις 1.232, μια αύξηση της τάξης
του 112%. Επίσης, τα τελευταία 20 χρόνια προσλήφθηκαν 270 άτομα και συνταξιοδοτήθηκαν 440, ενώ το 2015 οι ελεγκτές είναι κατά 8% λιγότεροι, ενώ ακόμα και αν γίνουν νέες προσλήψεις θα χρειαστούν μια πενταετία για να είναι σε
λειτουργική ετοιμότητα.
Μέχρι το 2022, η επίσημη πρόβλεψη για την Ελλάδα, είναι μια μέση ετήσια αύξηση της κίνησης στον εναέριο χώρο
κατά 5%. Ομως, με τις σημερινές ελλείψεις σε εξοπλισμό και κυρίως σε ανθρώπινο δυναμικό, η ΕΕΕΚΕ τονίζει ότι «δεν
υπάρχει περίπτωση αύξησης, διότι η ασφάλεια των πτήσεων προηγείται».
Η αναμενόμενη για εφέτος αύξηση της τουριστικής κίνησης θα αναγκάσει το σύστημα να δώσει αρκετές καθυστερήσεις. Κάθε λεπτό καθυστέρησης κοστίζει περί τα 80 ευρώ για τις αεροπορικές εταιρείες και οι μεγάλες καθυστερήσεις
θα έχουν ανυπολόγιστο κόστος στην εικόνα της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού.
Εν τω μεταξύ, αν και υπολογίζεται ότι τα συνολικά έσοδα τελών διαδρομής για τη χώρα το 2014 ανήλθαν στα 180 εκατ.
ευρώ, χρήματα που σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς θα πρέπει να διατίθενται μόνο για επενδύσεις στην
Εναέρια Κυκλοφορία, τα τελευταία χρόνια διατίθενται για την εξυπηρέτηση του χρέους.
Σημειώνεται ότι το κόστος ενός ολοκληρωμένου συστήματος ραντάρ κυμαίνεται στα 35-40 εκατ. ευρώ και χρειάζεται
τρία χρόνια για να εγκατασταθεί.
«Πριν από 20 χρόνια καταφέραμε, αφού προηγουμένως κάναμε σκληρές κινητοποιήσεις επί ένα χρόνο, να ξυπνήσουμε την Πολιτεία και να τοποθετηθούν συστήματα ραντάρ. Η πορεία μας δικαίωσε, διότι δίχως αυτά, σήμερα θα είχαμε τον μισό τουρισμό. Τώρα, δεν θέλουμε, δεν πρέπει και δεν θα πάμε σε κινητοποιήσεις», κατέληξε ο πρόεδρος της
ΕΕΕΚΕ.

Πώς θα γίνεται η παρακράτηση
φόρου σε μισθούς, συντάξεις
και παροχές σε είδος

Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η εγκύκλιος με τις οδηγίες που
πρέπει να ακολουθούν οι επιχειρήσεις και τα ασφαλιστικά
ταμεία για τον υπολογισμό της παρακράτησης φόρου στους
μισθούς, στις συντάξεις αλλά και στις διάφορες απολαβές.
Οι οδηγίες αφορούν στην παρακράτηση που πρέπει να διενεργείται - βάσει του νέου φορολογικού νόμου - σε όλες τις
αμοιβές που εισπράττονται από την 1/1/2015. Στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους, η παρακράτηση θα γίνεται με
βάση τη φορολογική κλίμακα, ενώ θα λαμβάνεται υπ' όψιν η
έκπτωση φόρου των 2100 ευρώ, η οποία και καθιστά ετήσιες
αποδοχές μέχρι το ύψος των 9545,45 ευρώ αφορολόγητες.
Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται το πώς θα υπολογιστεί η παρακράτηση για τις αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου (οι
οποίες πλέον θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες)
αλλά και για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο. Ολόκληρο
κεφάλαιο αφιερώνεται στις παροχές σε είδος.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Όσον αφορά στις παροχές σε
είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013, λόγω του ότι η αποτίμησή τους είναι δυσχερής έως και αδύνατη κατά τη στιγμή της
χορήγησής τους, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου επί των παροχών αυτών αλλά ο
οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση της
δήλωσης, δεδομένου ότι η αξία τους (εφόσον αυτές φορολογούνται) προσαυξάνει το εισόδημα από μισθωτή εργασία των
δικαιούχων. Σε περιπτώσεις που έχει ήδη διενεργηθεί παρακράτηση φόρου επί των παροχών αυτών, ο φόρος αυτός θα
συμψηφισθεί κατά την εκκαθάριση».

ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Παράταση προθεσμίας έως και 30
Ιουνίου για την υποβολή του Ε9

Παράταση προθεσμίας έως και 30 Ιουνίου για την υποβολή του Ε9. Αυτό ανακοίνωσε η Γενική Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου προαναγγέλλοντας σχετική νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί στη
Βουλή.
Στην ίδια προθεσμία θα υποβληθούν και οι δηλώσεις
στοιχείων (έτους 2016) για τις μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης που πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν έως και την 31η Μαΐου 2015.

Τι είπε στην απολογία του
ο αρτοποιός που κατηγορείται για
σωματεμπορία

Για την αγάπη μιας Ρουμάνας χορεύτριας άνοιξε τα στριπτιτζάδικα ο 46χρονος ιδιοκτήτης γνωστής αλυσίδας φούρνων,
όπως ο ίδιος υποστήριξε στην απολογία του ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.
Ο κατηγορούμενος μαζί με τον αδελφό του είναι οι βασικοί
κατηγορούμενοι στην υπόθεση κυκλώματος σωματεμπορίας
με θύματα γυναίκες από την Ανατολική Ευρώπη.
Στο εδώλιο κάθονται και άλλα 21 άτομα που εργάζονταν σε δύο
καταστήματα με Strip Show στην Αθήνα, ανάμεσα τους και δύο
γυναίκες αλλοδαπές που απασχολούνταν στην πίστα των
καταστημάτων ως χορευτριες.
Και οι 23 κατηγορούνται κατά περίπτωση για εγκληματική
οργάνωση, σωματεμπορία, παράβαση του νόμου που αφορά
την είσοδο, διαμονή και κοινωνική επανένταξη υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Στο υπουργείο Υγείας σήμερα ο Αλ. Τσίπρας

Σύσκεψη με την πολιτική ηγεσία

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη επίσκεψη στο υπουργείο Υγείας.
Στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη του
Πρωθυπουργού με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Υγείας.
Στις στις 10:30 στην Αίθουσα Τελετών του υπουργείου
μετά τις σύντομες εισηγήσεις από τον υπουργό Υγείας
Παναγιώτη Κουρουμπλή και τον αναπληρωτή υπουργό
Υγείας, Ανδρέα Ξανθό θα ακολουθήσει ομιλία του Πρωθυπουργού.
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Πέμπτη 2 Απριλίου 2015
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ &
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

:
Ταχ.Δ/νση
ΣΩΤ.ΠΕΤΡΟΥΛΑ & ΕΙΡΗΝΗΣ 2
Ταχ.Κώδικαs : 193 00
Τηλέφωνο : 210 – 5577862
Fax : 210 - 5577862
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Kος
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΙΝΗΣ
:
Email
pinis.a@aspropyrgos.gr
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. : 260
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31 – 03 - 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ
2 / 2015 για τη σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ &
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/τ.Α’/7-6-2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6
του Ν.2527/97, όπως τροποποιήτου
θηκαν με τις διατάξεις
άρθρου 10 παρ. 4 εδ. β’ και δ’ του
Ν.3812/09 οι ειδικότητες των
Ιατρών και των Νοσηλευτών των
Δημοτικών Ιατρείων και των Κοινωνικών Δομών ΟΤΑ α’ και β’
βαθμού .
3. Την υπ΄ αρ 3480/11-032014 σχετική βεβαίωση του
ΑΣΕΠ, με την οποία βάσει της
παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.
2527/1997, όπως ισχύει, το υποβαλλόμενο αίτημα έγινε δεκτό για
τη σύναψη σύμβασης έργου για
τις ειδικότητες, ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
& ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ,
καθότι δεν υποκρύπτουν σχέση
εξαρτημένης εργασίας και δεν
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες.

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη
των
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της
εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα,
όλα τα απαιτούμενα από την
παρούσα ανακοίνωση και το
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)»
δικαιολογητικά.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης
Έργου (ΣΜΕ)».

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
Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με
σήμανση έκδοσης «02-04-2015»
και το Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση
έκδοσης «02-04-2015»] να γίνει
στο κατάστημα της υπηρεσίας μας
και στο χώρο των ανακοινώσεων
του δημοτικού καταστήματος του
νομικού προσώπου στον οποίο
εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί
και σχετικό πρακτικό ανάρτησης

Την
υπ’
4.
αρ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/125/17478/11
-08-2014 Απόφαση της Επιτροτου άρθρου 2
πής της παρ.1
της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει,
με την οποία εγκρίθηκαν δυο (2)
συμβάσεις
μίσθωσης έργου
μέχρι ένα (1) έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης
του άρθρου 6
των διατάξεων
του Ν. 2527/1997 (206/Α’), όπως
τροποποιήθηκε από τις διατάξεις
του άρθρου 10
του
Ν.3812/2009 (234/Α’).
Την
με
αριθμ.πρωτ.
5.
50471/35990/28-08-2014 εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής για την έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου.
6. Την απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου 88/24-09-2014, περί
έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης
έργου και καθορισμού ειδικοτήτων αυτών.
7. Την απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου 542/25-11-2014 ,
περί
έγκριση
συμβάσεων
μίσθωσης έργου και καθορισμού
ειδικοτήτων αυτών.
Την
με
αριθμ.πρωτ.
8.
81620/53682/02-01-2015 εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής για την έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός ( 1 ) ατόμου για
την κάλυψη αναγκών του Νομικού Προσώπου, που εδρεύει
στον Ασπρόπυργο Αττικής επί
των οδών Σωτήρη Πέτρουλα
και Ειρήνης 2, με αντικείμενο
την εκτέλεση του έργου: « την
δραστηριοποίηση των μελών
των Καπή για δημιουργική
απασχόληση και παραγωγικό
έργο » συνολικής διάρκειας
ενός ( 1 ) έτους. Στο πλαίσιο του
έργου αυτού θα απασχοληθεί
ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα
και διάρκεια σύμβασης ο εξής
ατόμων
αριθμός
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο
21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως
ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί
αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο email: sme@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 ΣΜΕ.2 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: Σωτήρη Πέτρουλα και
Ειρήνης 2, απευθύνοντάς την στο
‘Α ΚΑΠΗ υπόψη κου Πίνη Αχιλλέα
( τηλ. Επικοινωνίας 210 – 5577862
). 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.
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 χώρο
ανακοινώσεων του Ά ΚΑΠΗ και του
Δημαρχείου Ασπροπύργου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό

Κωδικός
απασχόλησης
101

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(ανά κωδικό απασχόλησης)

Τόπος
εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

ΟΡΓΑΝΙΣ
ΜΟΣ
ΑΘΛΗΣΗΣ
&
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Σ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΚΑΙ 3ΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥ
ΡΓΟΥ.

ΤΕ
ΕΡΓΟΘΕΡΑ
ΠΕΥΤΗΣ

12 μήνες

Αριθμός
ατόμων
1

*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία
(3) τέκνα

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός
απασχόλησης
101

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

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Εργοθεραπείας
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.
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή (ΤΕ)
Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
........................................................

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Οι υποψήφιοι πρέπει να
είναι ηλικίας από 22 έως 45
ετών.

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)

τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
συγκεκριμένα ακολουθώντας από
την κεντρική σελίδα τη διαδρομή:
Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών
Φορέων
Συμβάσεων Έργου
(ΣΜΕ)· 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
Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ).
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 τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης
έργου, 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, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, 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.
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 του ‘Α ΚΑΠΗ, τους οποίους
πρέπει να αποστείλει άμεσα για
έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21
παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως
ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από
δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο
e-mail: sme@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 συνο-

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ
των υποψηφίων καθορίζεται
με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

μήνες
123456789101112 και άνω
μονάδες
000200275350425500575650
725800
2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για
κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων
3*4 5 6 7 8 9 10 11 12 ….
μονάδες
150 200 250 300 350 400 450
500 550 600 ….

4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30
μονάδες για καθένα από τα
δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
αριθμός τέκνων
123
μονάδες
30 60110

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 εμπειρίας
1 234567891011121314…
57 58 59 60 και άνω

δεύεται 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: Απασχόληση
Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με
τους επιλεγέντες υποψηφίους αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του
ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται
υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ
λύεται η σύμβαση μίσθωσης έργου
με τους υποψηφίους οι οποίοι δεν
δικαιούνται απασχόλησης βάσει
της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι
αυτοί λαμβάνουν τις αποδοχές που
προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της λύσης
της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε
αποζημίωση από την αιτία αυτή.
Απασχολούμενοι που 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 επιλέγονται είτε κατόπιν
αναμόρφωσης των πινάκων από
το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης
αποχωρούντων υποψηφίων, απα-

μονάδες
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
77 84 91 98 …
399 406 413 420

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς απασχόλησης νοείται η
απασχόληση με σύμβαση
μίσθωσης έργου στο δημόσιο
ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση
επαγγέλματος σε καθήκοντα ή
έργα συναφή με το αντικείμενο
της ειδικότητας που ζητείται
για την εκτέλεση του έργου.
Κωδικός
απασχόλησης
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ΤΡΟΠΟΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά
την απόκτηση της
ζητούμενης, κατά
περίπτωση,
από
την παρούσα αναάδειας
κοίνωση
άσκησης επαγγέλματος.
Για την απόδειξη
της εμπειρίας αυτής
βλ. δικαιολογητικά
περίπτωση Α(1) ή
Ειδικές περιπτώαπόδειξης
σεις
του
εμπειρίας
Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων
Μίσθωσης
Έργου (ΣΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιηαπόδειξης
τικά
εμπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισμού της
εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων
Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» (βλ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποε«ΤΡΟΠΟΙ
νότητα
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).
σχολούνται για το υπολειπόμενο,
κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της
εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της
παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης
Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση
έκδοσης «02-04-2015», το οποίο
περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη
συμπλήρωση της αίτησης –
υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.2, 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, αλλά και στο Ειδικό
Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «02-04-2015», μέσω του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα
μέσω της ίδιας διαδρομής που
ακολούθησαν και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης,
δηλαδή: Κεντρική σελίδα
Έντυπα αιτήσεων
Διαγωνισμών Φορέων
Συμβάσεων
Έργου (ΣΜΕ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΤΣΟΚΑΣ

Πέμπτη 2 Απριλίου 2015
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Περιφερειακός Σύμβουλος Ταξιάρχης Φαρμάκης:
‘’Nα σπάσει ο φαύλος κύκλος του αναλφαβητισμού και της έλλειψης επαγγελματικών δεξιοτήτων στις νέες γενιές τσιγγάνων’’

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης:

«Η διαπολιτισμική διαμεσολάβηση είναι η μόνη
βιώσιμη και ταυτόχρονα κοινωνικά δίκαιη μεθοδο

λογία επίλυσης καθημερινών προβλημάτων
μεταξύ Ρομά και μη Ρομά, ενώ αποτελεί ανάχωμα
στις προσπάθειες κάποιων να διατηρήσουν τις
κοινότητες των Ρομά σε συνθήκες γκετοποίησης
και να παγιδέψουν τους μη Ρομά σε στερεότυπα
αποξένωσης και μίσους».

ΕΝΤΟΥΡΟ ΑΠΟ ΛΕΜ ΜΕΓΑΡΩΝ:
Άψογη διοργάνωση πανελλαδικής
εμβέλειας με πολύ θέαμα!

Τ

ην Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 η ΛΕ. Μ. Μ.
(Λέσχη Μοτοσυκλετιστών Μεγάρων ) διοργάνωσε
το 14ο Μεγαρικό ENDURO,
τον 1ο αγώνα του πανελληνίου
πρωταθλήματος
ENDURO Ελλάδας και του
1ο αγώνα πρωταθλήματος
Νοτίου Ελλάδας.
Στον αγώνα έλαβαν συμμετοχή 130 αναβάτες από όλη την Ελλάδα, αριθμός ρεκόρ για την εποχή, οι
οποίοι πρόσφεραν πλούσιο θέαμα στους λάτρης του αθλήματος, καθώς λόγο
και του καιρού βοήθησε να δημιουργηθεί ένα τέλειο αγωνιστικό τερέν.
Το park ferme το οποίο είχε στηθεί από το Σάββατο με τις πολυάριθμες
τέντες από τοις αγωνιστικές ομάδες έδινε ένα τόνο από διοργανώσεις παγκοσμίου επιπέδου.
Οι δύο χρονομετρημένες ειδικές διαδρομές οι οποίες βρίσκονταν στον περιφερικό δρόμο Αλεποχωρίου Μεγάρων ήταν πόλος έλξης για τους θεατές οι
οποίοι με την σειρά τους τις κατέκλισαν.
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρα όλους τους φίλους
της ΛΕ. Μ. Μ., την ENDURING MOTO CLUB, τα αθλητικά σωματεία Άρη
Πεντέλης, την ΑΜΛΕΧ και την ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΟΥΡΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ.
Ευχαριστούμε το Δασαρχείο Μεγάρων και το Αστυνομικό Τμήμα Τροχαίας
Μεγάρων αλλά και τον Δήμο Μεγαρέων για την συνεργασία τους.
Ευχαριστούμε ιδιαιτέρα τους χορηγούς μας KTM HUSQVARNA, BETA
FUORISTRADA CO, CARRER, EXTRA PRODUCTS TASSOULIS, RIDERS
SHOP, ΕΡΚΙΣ, YABURGER, BARRIO SPRINT AND MORE LEROI, FOCUS
CAFÉ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΕΦ, Ψητοπωλείο Σουβλατζίδικο << ΣΙΜΟΣ >>,
ΙΚΤΕΟ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΗΧΑΛΑΡΟΣ,ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ, Ασφαλιστικό Γραφείο ΤΑΣΟΣ & ΛΑΚΗΣ ΔΕΔΕΣ, NERATZIS TRAVEL, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Παρασκευή Δόσχορη.
Μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες εκδηλώσεις της ΛΕ. Μ. Μ.

Μετά Τιμής
Το Δ. Σ. της ΛΕ. Μ. Μ.

Στη συνάντηση παραβρέθηκε ο Περιφερειακός
Σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής κ. Ταξιάρχης
Φαρμάκης, ο οποίος στην παρέμβασή του τόνισε
την ανάγκη στήριξης της εκπαίδευσης και εν συνεχεία της επαγγελματικής κατάρτισης, έτσι ώστε να
σπάσει ο φαύλος κύκλος του αναλφαβητισμού και
της έλλειψης κατάλληλων επαγγελματικών δεξιοτήτων στις νέες γενιές τσιγγάνων.
Στην Ημερίδα συμμετείχαν οι ίδιες οι γυναίκες
Ρομά που αποτελούν την τοπική ομάδα δράσης
στον Ασπρόπυργο, η Διευθύντρια Υγειονομικού
Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Δυτικής
Αττικής, εκπρόσωποι των αστυνομικών τμημάτων
Ελευσίνας και Ασπροπύργου, της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Δυτικής Αττικής, των Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Ελευσίνας και Θριάσιου Νοσοκομείου, του Κέντρου Στήριξης Ρομά του Δήμου
Μεγάρων, η διευθύντρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου, στέλεχος της Διευθύνσεων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής,
εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης για θέματα Ρομά και εκπρόσωποι
και στελέχη μη κερδοσκοπικών οργανισμών με
δράσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Τουρνουά μπάσκετ 3Χ3
«Νέοι δρόμοι στα τρίποντα»
Σαββατοκύριακο 4 & 5 Απριλίου
Λιμάνι Νέας Περάμου

T

o Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής
Αλληλεγγύης & Αθλητισμού
του Δήμου Μεγαρέων «Ηρόδωρος», η Ελληνική Ομοσπονδία
Καλαθοσφαίρισης και η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
συνδιοργανώνουν το Σαββατοκύριακο 4 & 5 Απριλίου 2015 (9:00 πμ
– 1:00 μμ) το τουρνουά μπάσκετ 3Χ3
«Νέοι δρόμοι στα τρίποντα» στο
χώρο του λιμανιού της Νέας Περάμου.
Στο τουρνουά μπορούν να συμμετέχουν ομάδες αποτελούμενες από
αγόρια και κορίτσια ηλικίας 8 – 18
ετών οι οποίες θα χωριστούν σε
κατηγορίες ανάλογα με την ηλικία
και το φύλο και θα αγωνιστούν σε
μίνι πρωταθλήματα με το σύστημα
νταμπλ – νοκ άουτ. Στους παίκτες
των ομάδων που θα φτάσουν στον
τελικό κάθε κατηγορίας θα δοθούν
μπλουζάκια ενώ στους νικητές θα
απονεμηθούν και μετάλλια.

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα
δοθεί αναμνηστικό δίπλωμα.
Κατά την διάρκεια του τουρνουά
θα διεξαχθεί διαγωνισμός ελευθέρων βολών καθώς και διαγωνισμός
τριπόντων.
Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν
να υποβληθούν στα γραφεία του
Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» (28ης Οκτωβρίου 62 τηλέφωνο και φαξ
2296022161), στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου (τηλέφωνο και
φαξ 2296032719) και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης www. basket.gr
μέχρι και την Πέμπτη 2 Απριλίου
2015.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
«ΗΡΟΔΩΡΟΣ»
ΙΩΑΝΝΑ ΡΗΓΑ

ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Την Πέμπτη 2-4-2015 ο Υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης κος Σγουρίδης Παναγιώτης
θα επισκεφτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Γ. Βασιλείου
στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
στην Ελευσίνα (Ηρώων Πολυτεχνείου 78).

Πέμπτη 2 Απριλίου 2015
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ «ΠΑΡΝΗΘΑ»
Ταχ. Δ/νση : Αιγαίου Πελάγους
(Πάρκο Πόλης),
Άνω Λιόσια Δημοτικό Κολυμβητήριο
Τ.Κ: 133 41
Πληροφορίες: Κων/να Νικολοθανάση
Τηλέφωνο: 210- 24 84 453
Φάξ: 210- 24 83 143
m
a
i
l
:
e
athlitiko.ken@hotmail.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Πωλείται μαγαζί - καφενείο στο κέντρο του
Ασπροπύργου με εξασφαλισμένη πελατεία.
Τηλέφωνο 6934840172.

Ανω Λιόσια 31/03 /2015

Αριθ.πρωτ…220...

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ »

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ
«Η
ΠΑΡΝΗΘΑ», μετά την 10/2015
απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου , προκηρύσσει
ΠΡΟΧΕΙΡΟ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΜΕ
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΙ
ΜΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
(%) , ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ
ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΣΗΣ

ΤΙΜΗΣ
ΠΩΛΗΣΗΣ
ΤΟΥ
ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ,
σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 41-42 της υπ’ αριθμόν
11389/1993 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Η προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης είναι προϋπολογισμού 73.800,00 ευρώ
του
(συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.) .
Ο διαγωνισμός θα γίνει
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
Προμηθειών του ΝΠΔΔ στην
έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού
Αθλητισμού του Δήμου
και
«Πάρνηθα»,
την
Φυλής
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015,
στο Δημοτικό Κολυμβητήριο,
(Δ/νση: Αιγαίου Πελάγους,
Πάρκο Πόλης Άνω Λιόσια).
Ώρα έναρξης παραλαβής
προσφορών
ορίζεται
η
10.00π.μ. και ώρα λήξης η
11.00π.μ.
Εγγύηση συμμετοχής
στον διαγωνισμό.
Η εγγύηση συμμετοχής
εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 1,5% επί της προεκτιµόµενης αξίας του ενδεικτικού
προϋπολογισμού εκτός Φ. Π.
Α.,.

Ειδικότερα η εγγύηση
συμμετοχής που πρέπει να
κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος θα λάβει μέρος
στον διαγωνισμό θα ανέρχεται
στο ποσό των (900,00 €) εννιακοσίων ευρώ.
Τόπος παράδοσης των
προσφορών :
Δημοτικό Κολυμβητήριο,
(Δ/νση: Αιγαίου Πελάγους,
Πάρκο Πόλης Άνω Λιόσια).
Γλώσσα :Ελληνική
Στο διαγωνισμό μπορούν να
λάβουν μέρος αναγνωρισμένα
φυσικά και νομικά πρόσωπα
που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση καυσίμων, γεγονός
που αποδεικνύεται με την προσκόμιση
πιστοποιητικού εγγραφής στο
οικείο επιμελητήριο.
Τα έξοδα δημοσίευσης ή
τυχόν επαναδημοσίευση της
παρούσης, βαρύνουν τον ανάδοχο.
Πληροφορίες και έντυπα
του διαγωνισμού μπορούν να
λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από
το γραφείο Προμηθειών του
Νομικού προσώπου, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, (Δ/νση:
Αιγαίου Πελάγους, Πάρκο Πόλης
Άνω Λιόσια) κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες 09.00-13.00
τηλ. 210-2484453-2102484942.
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Μαυροειδής
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο διαμέρισμα στην οδό Παλαιολόγου, 40 τ.μ. με τζάκι και
καλοριφέρ. Διαθέτει 2 κρεβατοκάμαρες σαλόνι - κουζίνα και είναι επιπλωμένο.
Τηλ. 6984188137
Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ
Αγ. Σωτήρα: Ενοικιάζεται
μονοκατοικία 100τμ με
ηλιακό, θέρμανση, τζάκι,
πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948 911 222 κα
Βασιλείου. (22.9.14)
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: 2105555391, 6937895583
Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα 4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση, στην οδό
Κοντούλη , πλησίον Δημοτικού
πάγκινγκ
Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)
Ενοικιάζεται στον Ασπρό-

πυγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμανθέση
parking.
ση,
Τηλ:6937050218(4.11.14)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΜΑΝΔΡΑ 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)
Πωλείται ελλειπτικό μηχάνημα γυμναστικής μάρκας PEGASUS σε άριστη κατάσταση, τιμή
250€ Τηλ επικοινωνίας 6946
87 32 48 και 213 040 6488
( 18.2.15)

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως
Ρουπακίου 400μ². Τιμή
35.000€. Είκοσι χιλιάδες
μετρητά και 1.500€ τον
μήνα. Πληροφορίες στο
6977-646768.
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή
πείρα αναλαμβάνει υπεύθυνα την προετοιμασία μαθη-

τών Γυμνασίου, Λυκείου και
Πανελληνίων Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6906686110 (2.3.15)
Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)
Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)
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)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εταιρεία με έδρα τη Μαγούλα
Αττικής για πλήρη απασχόληση. Αποδοχές ανάλογες
προσόντων. Αποστείλετε

βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

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)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος. Τηλέφωνα2105572695, 6932215870
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά

Π

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΔΙΠΑΤΗ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΜΕ
ΑΥΛΗ ΕΩΣ 140 ΤΜ
ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6984639567

Πωλείται φούρνος - πιτσαρία
σε άριστη κατάσταση στον
Ασπρόπυργο.
Πληροφορίες στο
6938003457 (15.12.14)
Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου
Τρυπιτσίδη Σοφία,
Πτυχιούχος του τμήματος
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής
και Ψυχολογίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
τηλ.: 6971862201 και e-mail:
sofi_tripitsidou@hotmail.com
Κύριος 75 ετών , λάτρης της
φύσης, αναζητά κυρία κοντά
στην ηλικία του για σοβαρή
γνωριμία. Τηλ. 6943014666
Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . Τηλεφωνο επικοινωνιας:6908855698

ΓΑΜΟΣ

Δωρεάν προληπτικός έλεγχος TEST
PAP στον Δήμο Ιλίου

ρόγραμμα δωρεάν προληπτικού ελέγχου
Τεστ Παπανικολάου, για το γυναικείο πληθυσμό, ξεκινά από τη Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου,
στη 2η Μονάδα των Δημοτικων Ιατρείων Ιλίου, (Γρηγορίου Ε΄ 25, Ίλιον), η Κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές
ομάδες και θα πραγματοποιείται κάθε πρώτη Τετάρτη
(8:00π.μ.-12:00π.μ.) του μήνα, κατόπιν ραντεβού.
Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κυρία Ελένη Αδάμ στο τηλέφωνο
210 2624090.
Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος:
«Για εμάς ο τομέας της πρόληψης είναι πολύ σημαντικός.

Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 2105576988

Για το λόγο αυτό δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην
έγκαιρη διάγνωση, αλλά και στην ευαισθητοποίηση
του πληθυσμού σε θέματα υγείας.
Σε ότι αφορά τις γυναίκες, η πρώιμη διάγνωση του
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας είναι καθοριστική
στην προσέγγιση και αντιμετώπιση προκαρκινικών
καταστάσεων, η οποία μπορεί να οδηγήσει έως και
στην πλήρη ίαση από τη νόσο. Θέλουμε να δώσουμε
τη δυνατότητα σε όλες τις γυναίκες να προστατεύσουν την υγεία τους.»

Ο Τεγκελίδης Παύλος
του Αλέξανδρου και της
Αλεξάνδρας, το γένος Τεγκελίδου
που γεννήθηκε στο Κριμσκ
Ρωσίας και κατοικεί στα Άνω
Λιόσια, και η Παπακωσταντίνου
Αναστασία του Χαράλαμπου και
της Μαρίας, το γένος Χουλιάρα,
που γεννήθηκε στην Αθήνα και
κατοικεί στα Άνω Λιόσια,
πρόκειται νε έλθουν
σε γάμο που θα τελεστεί στο
Δημαρχείο Άνω Λιοσίων.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)
2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5546674-5546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560
(ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210
2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210
5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5546579-5546930
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 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
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47
200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20
47 215, FAX : 210 58 19 841, email
: gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213
20 47 262 , 213 20 47 269 FAX :
210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 ,
213 20 47 254 , 213 20 47 258
FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213 20 47 265 , 213 20
47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47
268 , 213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204,
213 20 47 255, 213 20 47 344
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213 20 47 244 ,
210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22
240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20
47 364 , 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ : 213
20 47 264 , 213 20 47 251 , 213 20
47 249 , 213 20 47 250 , 213 20 47
252
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) :
210 53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58
21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ :
210 58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ :
210 58 22 074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210
58 21 723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

(5.1.15)
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Δ. ΜΑΡΔΑ

Χωρίς φόρο η συντριπτική
πλειοψηφία της πρώτης κατοικίας

Ν

έο φόρο στα ακίνητα ο οποίος
θα είναι ελαφρύτερος από τον
ΕΝΦΙΑ και θα εξαιρεί τη συντριπτική πλειοψηφία της πρώτης κατοικίας,
π ροανήγγειλε ο Δημήτρης Μάρδας.
Παράλληλα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο αύξησης του ΦΠΑ σε ορισμένα νησιά.
Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Star ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών ξεκαθάρισε ότι ο φόρος ακινήτων θα αλλάξει
με έναν άλλο φόρο από τον ΕΝΦΙΑ.
Είπε, επίσης, ότι με το νέο φόρο θα
υπάρξει ελάφρυνση για τη μικρή και
μεσαία ακίνητη περιουσία και «δικαιότερη φορολόγηση» για τις μεγαλύτερες
περιουσίες. «Να μην πληρώσουν τα
ποσά που έχουν πληρωθεί ως τώρα και
δεν αντέχονται. Θα πληρώσουν χαμηλότερα ποσά και θα υπάρξει δικαιότερη
φορολόγηση για όσους δεν έχουν να
πληρώσουν».
Απέφυγε, ωστόσο, να αναφέρει τον

εισπρακτικό στόχο που θα έχει ο νέος
φόρος αλλά υποστήριξε ότι δεν θα πρόκειται απλώς για μια αλλαγή ονόματος
του ΕΝΦΙΑ με μικροαλλαγές. Το σχετικό
νομοσχέδιο, όπως είπε, επεξεργάζεται η
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
και από αυτή την επεξεργασία θα προκύψουν και οι λεπτομέρειες για το νέο
φόρο, ενώ απέφυγε να πει πόσα κλιμάκια θα έχει η κλίμακα του νέου φόρου.
Χωρίς φόρο η συντριπτική πλειοψηφία
της πρώτης κατοικίας
Αργότερα, συνεργάτες του υπουργού
τόνιζαν ότι η π ρώτη κατοικία, στην
συντριπτική της πλειοψηφία, θα εξαιρεθεί από τον φόρο. «Θα υπάρξει αφορολόγητο για την συντριπτική πλεοψηφία
των πολιτών σύμφωνα με τις κυβερνητικές δεσμεύσεις», είπαν στο Mega κυβερνητικοί κύκλοι.
Πάντως, οι δηλώσεις του υπουργού
επέτειναν τη σύγχυση των τελευταίων

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ
Φυσικοθεραπευτής-Βελονιστής

ημερών γύρω από το νέο φόρο που θα
αντικαταστήσει τον ΕΝΦΙΑ
Εν τω μεταξύ, το ενδεχόμενο, να τεθεί
σε ισχύ το μέτρο αύξησης του ΦΠΑ στα
δυο κοσμοπολίτικα νησιά του Αιγαίου
άφησε ανοιχτό ο κ. Μάρδας.
Δεν απέκλεισε την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε Μύκονο και Σαντορίνη και
τόνισε: «Έχει γίνει μια συζήτηση για δύο
νησιά, θα δούμε πως θα καταλήξει. Έχει
γίνει μια συζήτηση για δύο νησιά που
είναι η Μύκονος και η Σαντορίνη, θα
δούμε πως θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις».
Ακόμη ξεκαθάρισε πως δεν θα γίνει
μαζική αύξηση ΦΠΑ σε ξενοδοχεία και
φάρμακα.
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών εκτιμά ακόμη πως υπάρχουν και
άλλοι κωδικοί, που δεν είχαν αγγιχτεί
έως σήμερα, και μπορούν να αποδώσουν έσοδα 5 δισ. ευρώ στο δημόσιο.

Τέλος ο κ. Μάρδας εμφανίστηκε αισιόδοξος στο ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων
και παράλληλα διευκρίνισε πως με τις
διαφωνίες που υφίστανται δεν δικαιολογείται ρήξη με τους δανειστές.
Την ίδια στιγμή έντονες είναι οι αντιδράσεις στη Σαντορίνη, αφού το δημοτικό
συμβούλιο του νησιού εξέδωσε ψήφισμα
σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση
που αλλάξει το ειδικό φορολογικό καθεστώς των νησιών, θα υπάρξει προσφυγή
στο συνταγματικό Δικαστήριο.
Ανάλογες είναι οι αντιδράσεις και από
τους τοπικούς φορείς της Μυκόνου αφού
σύμφωνα με τις τοπικές εφημερίδες του
νησιού ο Δήμαρχος κ. Κουκάς εξέφρασε
την εκτίμηση ότι μια τέτοια πρόταση τίθεται "σχεδόν εκ του πονηρού" διότι δεν
μπορεί να σταθεί στα συνταγματικά δικαστήρια, όπου ο Δήμος θα είναι ο πρώτος
που θα την προσβάλει και θα συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου.

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
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ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
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Σαλαμίνος 72 & Αιγάλεω - Ασπρόπυργος Τηλ. 210. 5578833
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