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Το νέο σύστημα
αξιολόγησης των

δημοσίων υπαλλήλων
βασίζεται στο γαλλικό

μοντέλο και βασικό του
χαρακτηριστικό είναι η
αξιολόγηση «360 μοι-
ρών» από προϊσταμέ-
νους, υφισταμένους

αλλά και την κοινωνία.
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Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015  
Ασπρόπυργος
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Λεω-
φόρος Δημοκρατίας 146 & Παναγούλη Α.  - Πλατεία
Ωρολογίου, 2105575614

Ελευσίνα
Σκανδάλη Ειρήνη Δ. Ηρώων Πολυτεχνείου 6,
Μαγούλα, 2105558491

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

Άνω Λιόσια
Ζαλαβρά - Χατζηνικολή Μαρία - Κορίνα Λεωφόρος
Φυλής 240, 2102471445

Αχαρνές
Μυστακίδου Δήμητρα Χ. Λεωφόρος Θρακομακεδό-
νων 22, 2102466608

Χαϊδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ
(Μανίκαρος Ιωάννης Δ.) Καραϊσκάκη 82, 105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015   
Ηλιοφάνεια
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 21 εως
30 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 41%

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015  
Το γενέθλιον τον τιμίου προδρόμου
και βαπτιστού Ιωάννου, Σύναξη
Ζαχαρίου και Ελισάβετ των
γεννητόρων αυτού

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30.

Τα πάνω-κάτω φέρνει στην αξιολόγηση
στο Δημόσιο το νομοσχέδιο του υπο-
υργείου Εσωτερικών και Διοικητικής

Ανασυγκρότησης.
Το νέο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων

υπαλλήλων βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο
και βασικό του χαρακτηριστικό είναι η
αξιολόγηση «360 μοιρών» από προϊσταμένο-
υς, υφισταμένους αλλά και την κοινωνία.

Στόχος του είναι η ταχύτερη εξέλιξη των
εργαζομένων, χωρίς να συνδέεται με τις απο-
δοχές, ενώ δεν θα έχει τιμωρητικό χαρακ-
τήρα.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναμένεται
να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τις επόμε-
νες ημέρες, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα
κατατεθεί στη Βουλή. 

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Η αξιολόγηση των υπαλλήλων στο Δημόσιο θα γίνεται
από τους άμεσους προϊσταμένους τους, η βαθμολογία θα
κυμαίνεται από 1 έως 10, ενώ στην έκθεση που θα
συντάσσεται θα:

βαθμολογούνται τα τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών,
κατάρτισης και επιμόρφωσης)

παρουσιάζεται η συνοπτική περιγραφή του έργου που
έχει επιτελεστεί από τον αξιολογούμενο

παρουσιάζονται στοιχεία της συνέντευξης στην οποία
θα υποβληθεί ο υπάλληλος.

Ανάμεσα στα κριτήρια είναι η γνώση του αντικειμένου
και η εμπειρία, οι υπηρεσιακές σχέσης και οι σχέσεις με
τους πολίτες, αλλά και η αποτελεσματικότητα η οποία έχει
κυρίως να κάνει με την επίτευξη των στόχων.

Οι τρεις καλύτεροι θα τίθενται στην κρίση των συναδέ-
λφων του τμήματος οι οποίοι θα ψηφίσουν και στη μυστι-
κή ψηφοφορία θα δίνουν απάντηση εάν η αξιολόγηση
των προϊσταμένων ήταν δίκαιη η άδικη.

Σε περίπτωση αποδοκιμασίας αυτή λαμβάνεται υπόψη
στην επόμενη περίοδο αξιολόγησης.

Τα μόρια για την επιλογή προϊσταμένων

Δεύτερος τίτλος σπουδών 40
Μεταπτυχιακό 80
Διδακτορικό 200
Απόφοιτος ΕΣΔΔΑ 140
Επιμόρφωση ΕΣΔΔΑ μισό μόριο για κάθε μέρα με

ανώτατο όριο τα 20 μόρια
Άριστη γνώση ξένης γλώσσας Ε.Ε. 35
Πολύ καλή γνώση 25
Άριστη γνώση δεύτερης γλώσσας Ε.Ε. 25
Πολύ καλή γνώση 15
Άριστη γνώση γλώσσας εκτός Ε.Ε. 10
Πολύ καλή γνώση 5
Εργασιακή εμπειρία 15 μόρια ανά έτος με ανώτατο όριο

τα 450 μόρια
2 μόρια για κάθε μήνα στη θέση Γενικού Διευθυντή με

ανώτατο όριο τα 150
1 μόριο για κάθε μήνα σε θέση διευθυντή με ανώτατο

όριο τα 200 μόρια
0,5 μόριο για κάθε μήνα σε θέση τμηματάρχη με ανώτα-

το όριο τα 100
Συνέντευξη 200 μόρια ανά θεματική ενότητα με ανώτα-

το όριο τα 400

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής πρόκειται να
συνεδριάσει την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 και ώρα
15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικο-

νομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Αναστά-
σεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).

Αναλυτικά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Συμπλήρωση της αριθμ. 387/2014 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου περί πρόσληψης 139 μόνι-
μων υπαλλήλων διαφόρων κλάδων και κατηγοριών στην
Περιφέρεια Αττικής. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ.
Ε. Τασούλη – Γεωργιάδου)

2. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος πρό-
σληψης προσωπικού 127 ατόμων (8μηνα) με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το
έτος 2015 και έγκριση σχετικής δαπάνης. (Εισηγήτρια η
Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Τασούλη – Γεωργιάδου)

3. Κλείσιμο μη κινούμενων τραπεζικών λογαριασμών
που τηρούνται στην EUROBANK βάσει της υπ’ αριθμ.
1245/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)

4. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες
οικονομικού έτους 2015 της Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)

5. Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής σε Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής
της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του (Δήμου Μεταμόρφωσης για την εκτέλεση
του έργου με τίτλο: «Βελτίωση τμημάτων οδοστρώματος
διαφόρων δρόμων του (Δήμου Μεταμόρφωσης».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Καραμέρος)

6. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης ποσού 4.166 €
για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρου
στην υποβολή πρότασης στο Eυρωπαϊκό πρόγραμμα
COS-TOUR-2015-3-04: Supporting Competitive and
Sustainable Growth in the Tourism Sector, (COSME) και
στη Θεματική 3: Eνίσχυση της τουριστικής

προσβασιμότητας-βελτίωση των υπηρεσιών για
τουρίστες με ειδικές ανάγκες πρόσβασης, με τίτλο «Και-
νοτόμοι προορισμοί στην Προσβάσιμη «Ευρώπη για
Όλους» (IDEA)» και επικεφαλής εταίρο το Παν/μιο
Πατρών-Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαν-
τώσεων. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Α. Θανο-
πούλου)

7. Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης ποσού 6.000€
(πλέον ΦΠΑ) για μετακινήσεις εντεταλμένων Περιφερει-
ακών Συμβούλων, υπαλλήλων και του επιστημονικού
συμβούλου της (Δ/νσης Τουρισμού στα νησιά της Περιφ-
έρειας Αττικής. (Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος
κα Ε. Δημοπούλου)

8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Ολοκλήρωση ημιδιανοιχθέν-
τος τμήματος Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω
(ΔΠΛΑ)», στην περιοχή Σκαραμαγκά, στους πρόποδες
του υψώματος Καψαλώνα, στο Δήμο Ασπροπύργου,
στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνω-
στόπουλος)

9. Ορισμός μέλους του Περιφερειακού Συμβουλίου με
τον αναπληρωτή του για τη γνωμοδοτική επιτροπή
ελέγχου του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2734/1999, για τα
εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα. (Εισηγητής ο Περιφερ-
ειακός Σύμβουλος κ. Α. Μαντάς)

Αυτό είναι το νέο μοντέλο αξιολόγησης στο
Δημόσιο - Η διαδικασία και τα κριτήρια

“Επι τάπητος” προσλήψεις 139 μόνιμων υπαλλή-
λων και 127 “8μηνων” στην Περιφέρεια Αττικής
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Ημερίδα ΚΕΔΕ –CEMR με θέμα: «Τα οικονομικά των Ελληνικών Δήμων στο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον»
Πρόταση για την δημοσιονομική αποκέντρωση των δήμων

παρουσίασε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης.
Πως ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ και αύξηση ΦΠΑ στα ξενοδοχεία μπορούν

να μετατραπούν σε εργαλείο τοπικής ανάπτυξης

«Τα οικονομικά των Ελληνικών Δήμων
στο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον», είναι το
θέμα ημερίδας που διοργανώνεται σήμε-

ρα στην Αθήνα από την Κεντρική Ένωση
Δήμων Ελλάδος, σε συνεργασία με το Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών, στη
διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε από τον
Γενικό Γραμματέα του CEMR, Frederic Vallier,
μελέτη για την οικονομική κατάσταση των
δήμων στην Ελλάδα.

Στόχος αυτής της ημερίδας όπως τόνισε ο
Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης κατά
την έναρξη των εργασιών, είναι η χάραξη και
υλοποίηση μιας νέας στρατηγικής για τα οικο-
νομικά των Δήμων.

«Μιας νέας στρατηγικής που θα διασφαλίσει
στους ελληνικούς Δήμους μακροπρόθεσμα, την
οικονομική ανεξαρτησία και αυτοτέλειά τους έναντι της Κεντρικής Εξουσίας, την αποτελεσματική τους λειτουργία, προς
όφελος των πολιτών, την ενίσχυση της διαφάνειας και το δημοκρατικό έλεγχο των αποφάσεων που λαμβάνονται, τη
θεσμοθετημένη συμμετοχή των Δήμων στα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης και την ικανότητά τους να αποτε-
λούν ουσιαστικούς μοχλούς τοπικής ανάπτυξης».

Ο κ. Πατούλης σημείωσε ότι η ανάγκη για την χάραξη και υλοποίηση μιας νέας στρατηγικής δεν προέκυψε ξαφνικά,
αλλά είναι μια απολύτως αναγκαία διαδικασία, που επιβάλλεται από τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία
χρόνια στο εγχώριο πολιτικό και οικονομικό σκηνικό. 

«Η πρωτοφανής σε ένταση και χρονική διάρκεια κρίση που δοκιμάζει τις αντοχές του πολιτικού μας συστήματος αλλά
και της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, δεν έχει αφήσει όπως είναι φυσικό ανεπηρέαστο το θεσμό που υπηρετούμε»,
σημείωσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και συμπλήρωσε:

«Τα χρόνια που προηγήθηκαν είδαμε να επιδεινώνεται η οικονομική θέση των ελληνικών Δήμων.

Ανικανοποίητο το ΔΝΤ εξαιτίας
των «υφεσιακών μέτρων» 

που προτείνει η Ελλάδα

Το Ταμείο φέρεται να εκτιμά πως η ελληνική
οικονομία είναι ήδη υπερφορολογημένη και η
επιβολή νέων βαρών θα έπληττε την ανά-

πτυξη, αντιδρώντας στα φορολογικά μέτρα που προβ-
λέπει η νέα ελληνική πρόταση.

Ανικανοποίητο παραμένει το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο από τα νέα μέτρα που πρότεινε η ελληνική

κυβέρνηση, καθώς – σύμφωνα με πληροφορίες της
Wall Street Journal – εκτιμά πως η ελληνική οικονομία
είναι ήδη υπερφορολογημένη και η επιβολή νέων
βαρών θα έπληττε τόσο την ανάπτυξη όσο και την
αποπληρωμή του χρέους.

Παράλληλα, το Ταμείο φέρεται να είναι δυσαρεστημέ-
νο με διάφορες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχει
προτείνει η Αθήνα, καθότι πιστεύει πως δεν εξασφ-
αλίζουν την απαραίτητη αναμόρφωση της οικονομίας
σε ένα περιβάλλον που θα είναι φιλικό προς την
επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις.

Το ελληνικό σχέδιο είναι «ακόμα ανεπαρκές» σε
σχέση με ό,τι περιμένει το Ταμείο, δήλωσε τη Δευτέρα
η διευθύντρια του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, στο περ-
ιθώριο της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης, αφή-
νοντας να εννοηθεί πως η ελληνική πλευρά θα πρέπει
να τροποποιήσει τις προτάσεις της προκειμένου να
διασφαλίσει τη στήριξη του Ταμείου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, η κ. Λαγ-
κάρντ ενημέρωσε το διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ για
τις εξελίξεις το βράδυ της Δευτέρας.

Υπενθυμίζεται πως η Γερμανία έχει καταστήσει
σαφές πως δεν πρόκειται να δεχτεί μια συμφωνία
χωρίς τη σφραγίδα του ΔΝΤ, μήνυμα που επανέλαβαν
την Τρίτη βουλευτές του κεντροδεξιού μπλοκ της
Άνγκελα Μέρκελ.

Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του με τη θετι-
κή στάση που υιοθέτησαν γρήγορα αξιωματούχοι της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα δεν θα πρέπει να
εγείρουν τέτοιου είδους προσδοκίες», σχολίασε με
νόημα ο κ. Σόιμπλε, σχολιάζοντας το μήνυμα που
έστειλε μέσω Twitter ο προσωπάρχης της Κομισιόν,
πως η νέα ελληνική πρόταση αποτελεί «καλή βάση για
πρόοδο».

Το πακέτο μέτρων που έχει προτείνει η Αθήνα
βρίσκεται πλέον σε φάση τεχνικής επεξεργασίας από
τους θεσμούς, όμως, σύμφωνα με το γερμανικό πρακ-
τορείο MNI, στις Βρυξέλλες υπάρχει έντονη ενόχληση
με τη στάση του Ταμείου, καθώς φέρεται να έχει στείλει
μόνο έναν χαμηλόβαθμο αντιπρόσωπο στις διαβου-
λεύσεις, ο οποίος μάλιστα δεν είναι εξουσιοδοτημένος
να λάβει αποφάσεις.

Η ελληνική πρόταση θα συζητηθεί πλέον στο κρίσιμο
Eurogroup της Παρασκευής (20:00 ώρα Ελλάδος).

Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας σε συνεργασία με τον ΣΚΑΙ, το πρό-
γραμμα «Όλοι μαζί μπορούμε και στο περιβάλλον» και τα ΚΤΕΛ Ν.

Αττικής πραγματοποίησαν Εθελοντικό Καθαρισμό Ακτών.

ΟΔήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας σε
συνεργασία με τον ΣΚΑΙ, το πρόγρ-
αμμα «Όλοι μαζί μπορούμε και στο

περιβάλλον» και τα ΚΤΕΛ Ν. Αττικής πραγ-
ματοποίησαν Εθελοντικό Καθαρισμό Ακτών.

«Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι
πλέον πολυτέλεια...είναι τρόπος συμπεριφο-
ράς, είναι ευθύνη για όλους μας» τόνισε η
Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Γιάννα
Κριεκούκη κατά τη διάρκεια της δράσης για
τον Εθελοντικό Καθαρισμό των Ακτών που
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον
ΣΚΑΙ και τα ΚΤΕΛ Ν. Αττικής.

Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας σε συνερ-
γασία με τον ΣΚΑΙ, το πρόγραμμα «Όλοι
μαζί μπορούμε και στο περιβάλλον» και
τα ΚΤΕΛ Ν. Αττικής πραγματοποίησαν
Εθελοντικό Καθαρισμό Ακτών.

Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν δεκάδες
σύλλογοι και εκατοντάδες εθελοντές.

Την Κυριακή 21 Ιουνίου 2015 στις
10.00 το πρωί εκατοντάδες πολίτες
βρέθηκαν στις παραλίες της Ψάθας,
Αλεποχωρίου και Πόρτο Γερμενό και
έδωσαν ένα ισχυρό, δυναμικό, «οικολο-
γικό» παρόν. Η Δήμαρχος, κ. Γιάννα
Κριεκούκη ευχαρίστησε όλους τους εθε-
λοντές για την συγκινητική, όπως είπε,
ανταπόκρισή τους, ενώ παράλληλα
κάλεσε όλους να επιλέγουν τις παραλίες
της Δυτικής Αττικής για τις καλοκαιρινές
τους διακοπές ή για τις αποδράσεις του
Σαββατοκύριακου.
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Συμμετοχή του Δήμου Φυλής
στις εκδηλώσεις του ΑΣΔΑ

Ο Δήμος Φυλής και το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού  & Αθλητισμού Δήμου Φυλής
«Η ΠΑΡΝΗΘΑ»  συμμετέχουν στο πρόγραμμα του ΑΣΔΑ ΓΙΟΡΤΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
που υλοποιούνται από  20 Ιουνίου  έως  13  Ιουλίου  2015. 

ΤΕΤΑΡΤΗ  24  ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Παρουσιαζόμαστε ως Δήμος Φυλής  στο  Άλσος Περιστερίου στις 8.30μ.μ 

με  το  παραδοσιακό Συγκρότημα του Σπύρου Μπρέμπου και την συμμετοχή του χορ-
ευτικού τμήματος του Συλλόγου Αρβανίτικου Πολιτισμού Η ΓΡΙΖΑ. \

( πούλμαν θα αναχωρήσει αύριο  Τετάρτη 24 ιουνίου στις 7.00 το απόγευμα από το
Σύλλογο της

ΓΡΙΖΑΣ για το Περιστέρι για όποιους επιθυμούν να  παρακολουθήσουν τις
εκδηλώσεις)

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Πολιτιστικές ανταλλαγές  μεταξύ των Δήμων του ΑΣΔΑ 

Φιλοξενούμε την Έντεχνη Ορχήστρα του Δήμου Αγίων Αναργύρων  στις 8.30μ.μ
στην πλατεία του Βορεινού στη ΖΩΦΡΙΑ.

ΣΑΒΒΑΤΟ  27 ΙΟΥΝΙΟΥ
2015 

Παρουσιαζόμαστε ως
Δήμος Φυλής  στο  Άλσος
Περιστερίου στις 8.30μ.μ
με την Θεατρική Ομάδα
Ενηλίκων Ζεφυρίου ( θέα-
τρο Ελιά  και Δάφνη) με τις
μαύρες κωμωδίες :
ΜΑΥΡΗ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ &
ΦΑΥΣΤΑ   σε σκηνοθεσία
Στέλλας Νικολοθανάση  

ΚΥΡΙΑΚΗ 28  ΙΟΥΝΙΟΥ
2015

Πολιτιστικές
ανταλλαγές  μεταξύ των
Δήμων του ΑΣΔΑ 

Παρουσιαζόμαστε ως
Δήμος Φυλής  στο  Δήμο
Αγίων Αναργύρων,Πολιτι-
στικό Κέντρο Σπύρος Απο-
στόλου στις 8.00μ.μ με την
Θεατρική Ομάδα Ενηλίκων
Ζεφυρίου ( θέατρο Ελιά
και Δάφνη) με τις μαύρες
κωμωδίες  : ΜΑΥΡΗ
ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ & ΦΑΥΣΤΑ
σε σκηνοθεσία Στέλλας
Νικολοθανάση  

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ
2015 

Πολιτιστικές
ανταλλαγές  μεταξύ των Δήμων του ΑΣΔΑ 

Φιλοξενούμε την Έντεχνη Ορχήστρα του Δήμου Περιστερίου « Αναδρομή στα τρα-
γούδια του χθές»  στις 8.30μ.μ  στην πλατεία του Βορεινού στη ΖΩΦΡΙΑ.

ΑΠΟ 20  ΙΟΥΝΙΟΥ έως 3 ΙΟΥΛΙΟΥ στο  Άλσος Περιστερίου συμμετέχουν εκθέτον-
τας έργα  τους  τα ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

9ο Παιδικό Φεστιβάλ Παιδικών και Βρε-
φονηπιακών Σταθμών Δήμου Ιλίου

«Χορεύουμε, ονειρευόμαστε,
ταξιδεύουμε…»

Με παιδικά χαμόγελα και κέφι γέμισε το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητο-
ποίησης «Αντώνης Τρίτσης» στις 17 & 18 Ιουνίου 2015, κατά τη διάρκεια του
9ου Παιδικού Φεστιβάλ το οποίο διοργάνωσε η Διεύθυνση Προσχολικής Αγω-

γής, όπου οι μικροί φίλοι των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου,
αποχαιρετώντας άλλη μία σχολική χρο-
νιά, χάρισαν σε όλους στιγμές ξεγνοια-
σιάς και υποδέχτηκαν το καλοκαίρι
χορεύοντας στον κόσμο των χρωμά-
των και της φαντασίας.

Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος,
κατά το σύντομο χαιρετισμό του, στά-
θηκε στην εξαιρετική δουλειά που
συντελείται στους Παιδικούς και Βρεφ-
ονηπιακούς σταθμούς του Δήμου, στην
καλή οργάνωση και στην υψηλή ποιότ-
ητα των υπηρεσιών. Ιδιαίτερη σημασία
έδωσε στην ποιότητα των προϊόντων
που προσφέρονται σε αυτούς και στο
πρόγραμμα διατροφής, το οποίο περι-
λαμβάνει βιολογικά τρόφιμα, καλύπτει
πλήρως τις διατροφικές ανάγκες των
παιδιών προσχολικής ηλικίας και δια-
μορφώνεται από τη διεπιστημονική
ομάδα των Βρεφονηπιακών και Παι-
δικών Σταθμών του Δήμου Ιλίου σε
συνεργασία με τους παιδίατρους και διατροφολόγους του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων
Αθηνών «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού».

Τέλος, καλωσορίζοντας το κοινό στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης
«Αντώνης Τρίτσης» που κάθε χρόνο φιλοξενεί τα παιδιά των Παιδικών Σταθμών του
Δήμου, ο Δήμαρχος Ιλίου είπε χαρακτηριστικά: 

«Το Πάρκο φιλοξενεί το Παιδικό Φεστιβάλ και τα παιδιά ανταποδίδουν τη φιλοξενία
αυτή στολίζοντάς το με τα χαρούμενα πρόσωπά τους και τις γλυκές φωνές τους. Ας απο-
τελέσει αυτό ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Το Πάρκο ανήκει πρωτίστως στα παι-
διά. Ανήκει σε όλους εμάς. Έχουμε το δικαίωμα, εμείς και οι οικογένειές μας, να το απο-
λαμβάνουμε και η πολιτεία έχει την υποχρέωση να διασφαλίσει τον δημόσιο χαρακτήρα
του και να μεριμνήσει για τη σωτηρία του, δίνοντας μια οριστική, ρεαλιστική και υλοποι-
ήσιμη λύση.»

Εθελοντικός Καθαρισμός Παλαιού Σιδηρ-
οδρομικού Σταθμού Μεγάρων

To προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού
«ΗΡΟΔΩΡΟΣ» του Δήμου Μεγαρέων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες καθαρι-
ότητας, και τοπικούς περιβαλλοντικούς και εθελοντικούς συλλόγους του Δήμου

συνδιοργανώνουν την Κυριακή 28 Ιουνίου 2015 και 
ώρα 9:00 πμ εθελοντικό καθαρισμό του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης

των Μεγάρων.
Αφήστε για λίγο τις παραλίες, βάλτε καπέλα και γάντια, πάρτε σκούπες, κλαδευτήρια,

τσάπες και τσουγκράνες, εφοδιαστείτε με κέφι και ελάτε να μετατρέψουμε τον εγκατα-
λελειμμένο παλαιό σιδηροδρομικό σταθμό σε αξιοθέατο της πόλης μας.

Νερά, αναψυκτικά και σνάκς για όλους τους συμμετέχοντες κερασμένα από τους διο-
ργανωτές.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» ΙΩΑΝΝΑ ΡΗΓΑ
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Εγγραφες στους παιδικους σταθμους
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Από την Παρασκευή 19 Ιουνίου έως την Δευτέρα 20 Ιουλίου θα διαρκέσει η περίοδος εγγραφών των παιδιών για
τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας.  

Πάντα με παράλληλη ενημέρωση για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που αναμένεται.
Οι ώρες εγγραφών καθορίζονται ως εξής:

Δευτέρα - Παρασκευή  08.00 - 14.00           και
Δευτέρα και Τετάρτη  16.00 - 18.00 (αυστηρά μόνο για εργαζόμενους).
"εθελοντική προσφορά από το γραφείο των σταθμών".

Παρακαλούμε για την τήρηση των ωραρίων και της χρονικής διάρκειας. Αυτό καθορίζει και συνιστά το σεβασμό
των εμπλεκομένων μελών.

Ευχαριστούμε πολύ
Από το γραφείο των παιδικών σταθμών

Τελετή Λήξης, της 8ης περιόδου στο
«Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του 

Δήμου Ασπροπύργου»! 

Με μια Εκδήλωση αντάξια της
απήχησης του καταξιωμένου
θεσμού μόρφωσης, γνώσης, που

έκλεισε φέτος -αισίως- μια εκπληκτική δια-
δρομή οχτώ (8) ετών,  ο Δήμος Ασπροπύρ-
γου αποχαιρέτησε τους Πολίτες – ακροατές
των διαλέξεων, του ¨Ανοιχτού Πανεπι-
στημίου¨. Στην κατάμεστη Αίθουσα
Εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου, η
λήξη των Διαλέξεων – Μαθημάτων της 8ης
χρονιάς, του ¨Ανοιχτού Πανεπιστημίου¨,
συνδυάστηκε με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό
πρόγραμμα, που ανέδειξε, αφενός τα απο-
τελέσματα της δουλειάς που γίνεται σε
πλήθος τομέων δράσης του Δημοτικού
Ωδείου Ασπροπύργου, αλλά και με εκείνο-
υς, τους καινούριους, και εξίσου επιτυχημέ-
νους θεσμούς, που ξεπήδησαν από διαλέξεις, και διαγράφουν ήδη τη δική τους επιτυχημένη πορεία. Όπως είναι το
Σεμινάριο Εκμάθησης της Ισπανικής Γλώσσας, που έκλεισε τρία (3) χρόνια ζωής και προσφοράς, καθώς και το Σεμι-

νάριο Εκμάθησης της Ρωσικής Γλώσσας,
που έκλεισε τον πρώτο (1ο) χρόνο λειτο-
υργίας του. 

Στα πολλαπλά οφέλη του Ασπρόπυργου,
από το υψηλό επίπεδο της γενικότερης
μορφωτικής προσπάθειας του Δήμου, ανα-
φέρθηκε στο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος
Ασπροπύργου Κος Νικόλαος  Μελετίου, ο
οποίος ανέφερε -μεταξύ άλλων- και τα εξής:
«Τούτος ο θεσμός, που πολλοί προσπάθη-
σαν να αντιγράψουν, κλείνει, αισίως 8 χρό-
νια επιτυχημένης, αδιάλειπτης παρουσίας.
Οχτώ (8) χρόνια, γόνιμης κατάθεσης, στην
πνευματική και πολιτιστική ζωή, όχι μόνο
του Ασπρόπυργου και της Αττικής. Το
¨Ανοιχτό Πανεπιστήμιο¨ είναι κορυφαίο,
συλλογικό μας κατόρθωμα. Ένας θεσμός,

που τον λάμπρυναν προσωπικότητες μεγάλου πνευματικού και επιστημονικού βεληνεκούς. 
Μετά το χαιρετισμό του κ. Μελετίου, η Φιλαρμονική του Δήμου Ασπροπύργου, σε επιμέλεια και διεύθυνση του Μαέ-

στρου της, κ. Αθανάσιου Μακρυνώρη, ερμήνευσε μουσικά κομμάτια
Αμέσως μετά, ο λόγος -για ένα σύντομο χαιρετισμό- δόθηκε στον Πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου, του Δήμου

Ασπροπύργου, κ. Μελέτιο Μπουραντά 
Η Εκδήλωση συνεχίστηκε, με μουσικά έργα που ερμήνευσαν Μαθητές του Δημοτικού Ωδείου Ασπροπύργου τους.

Δόθηκαν οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης, στα τακτικά μέλη του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, από τον Δήμαρχο, τον
Πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου, τους Αντιδημάρχους Ασπροπύργου κ.κ. Παπαδόπουλο, Κωνσταντινίδη, Σαβ-
βίδη, τα μέλη των προεδρείων των Νομικών Προσώπων του Δήμου, κ.κ. Φίλη και Τσολερίδη, τον Αντιδήμαρχο του
Δήμου Φυλής, κ. Σπύρο Μπρέμπο, και την Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των «ΕΛ.ΠΕ», κ. Ράνια Σου-
λάκη. 

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου, απένειμε τιμητική διάκριση, στην Ασπροπύργια
Δημοσιογράφο, επί σειρά ετών, στέλεχος της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», Κα Μαίρη Πίνη. 

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με το μουσικό συγκρότημα του Σχολείου Εκμάθησης της Ρωσικής Γλώσσας «ΜΙΡ», που
διευθύνουν η  Σοφία και ο Βιατσισλάφ Αβέρτσενκο.. Μετά τη σκυτάλη έλαβε η Ομότιμη Καθηγήτρια του Εθνικού
Πανεπιστημίου του Μεξικού, κ. Σύλβα Πάντου, η οποία απένειμε τα Ενδεικτικά στους σπουδαστές της, οι οποίοι παρ-
ακολούθησαν τα μαθήματα της Ισπανικής Γλώσσας

Πρόσκληση συμμετοχής
στην εκδήλωση CO∙OP-
Συνεργασίες & Ευκαιρίες

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου
και η ΑμΚΕ
«Αθηνά-Κοινωνική

Μέριμνα», ως εταίροι της
Αναπτυξιακής Σύμπραξης
«Θριασία-Νέες Γυναίκες
της Επιστήμης στην
Απασχόληση», για την
υλοποίηση του Τοπικού
Σχεδίου Δράσης «Δίκτυο
για την Κοινωνική Οικο-
νομία και την Προώθηση
στην Απασχόληση
Γυναικών Επιστημόνων
στο Θριάσιο Πεδίο», διορ-
γανώνουν την πολυθεματι-
κή εκδήλωση με τίτλο:

"CO•OP-Συνεργασίες &
Ευκαιρίες"

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 26
Ιουνίου 2015, με ώρα έναρξης 11:00, στην Αίθουσα της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης, στον 3ο όροφο του Πνευματικού
Κέντρου του Δήμου Ασπροπύργου (Αλέκου Παναγούλη
13, πλατεία Αγίου Δημητρίου, Ασπρόπυργος).

Σκοπός της εκδήλωσης "CO∙OP-Συνεργασίες & Ευκαι-
ρίες", είναι να αναδειχθούν οι δυνατότητες συνεργασίας,
που -μέσα από την εμπειρία της υλοποίησης του Τοπικού
Σχεδίου Δράσης- έχουμε διαγνώσει ότι υπάρχουν, στην
περιοχή του Θριάσιου πεδίου. Έμφαση θα δοθεί στο
πλαίσιο συνεργασίας των Κοινωνικών Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων, με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, στην
κατεύθυνση της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς του Θριασίου, μέσα από κατάλληλες συνέργειες,
καθώς και στην αξιοποίηση των τρεχουσών χρηματοδο-
τικών ευκαιριών.

Συγκεκριμένα πρόκειται να υλοποιηθούν οι ακόλο-
υθες δράσεις:

Ημερίδα: Ανάδειξη συνεργασιών Κοινωνικών Επιχειρή-
σεων,

δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα
Εταίρος υλοποίησης: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπρ-

οπύργου
(στο πλαίσιο της ΔΡΑΣΗ 5 – Δικτύωση νέων επιχειρ-

ηματιών-Υποστήριξη συνεργατικών σχημάτων)
Κλαδικό Εργαστήρι, με θέμα: Συνέργειες, για την ανά-

δειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στο Θριάσιο και την
ενίσχυση της απασχόλησης

Εταίρος υλοποίησης: ΑμΚΕ «Αθηνά-Κοινωνική Μέριμ-
να»

(στο πλαίσιο της ΔΡΑΣΗ 4 – Δικτύωση για δημιουργία
τοπικών συμμαχιών-Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης)

Θεματικό Εργαστήρι με θέμα:
«Χρηματοδοτικές ευκαιρίες κοινωνικών
και μικρομεσαίων επιχειρήσεων*. Υπάρχουν στα αλήθ-

εια;».
Εταίρος υλοποίησης: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπρ-

οπύργου
(στο πλαίσιο της ΔΡΑΣΗ 5 – Δικτύωση νέων επιχειρ-

ηματιών-Υποστήριξη συνεργατικών σχημάτων)

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι ωφελούμενες της Πράξ-
ης, καθώς και όλες οι κοινωνικές επιχειρήσεις, τοπικές
επιχειρήσεις, επαγγελματικές οργανώσεις και εργοδοτι-
κοί φορείς, οργανισμοί προώθησης της ισότητας, μεταξύ
ανδρών και γυναικών, φορείς και υπηρεσίες Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, και φορ-
είς που υλοποιούν άλλα προγράμματα, των Δήμων
Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μεγάρων, να τιμήσουν με
την παρουσία τους την προσπάθεια, συμμετέχοντας στις
εργασίες της πολυθεματικής εκδήλωσης.
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ  ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΕ
ΑΕ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. την 27-07-2015, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 11.00 π.μ. διενεργεί στα γραφεία του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. στην Ελευσίνα,
Κανελλοπούλου 6, Τ.Κ. 19200, επαναληπτικό ανοικτό πλειοδοτικό δια-
γωνισμό για την απομάκρυνση και διάθεση των επικίνδυνων και επιβ-
λαβών (ημι) και βυθισμένων πλοίων Δ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ε/Γ -0/Γ ΑΛΚΗΣΤΙΣ,
Ε/Γ CITY OF HYDRA, Δ/Ξ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ε/Γ CITY OF MYKONOS,
Ε/Γ –Ο/Γ MEDITERRANEAN SKY, Θ/Γ THELE, ZOE OF LONDON, Φ/Γ
ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ, Ε/Γ –Τ/Ρ ΚΑΜΕΛΙΑ Γ΄, Δ/Ξ ΑΛΦΑ 1, Ε/Γ –Τ/Ρ ΣΗ
ΦΛΑΟΥΕΡ, Ε/Γ –Δ/Ρ ΒΙΟΛΕΤΑ, DORIAN SKY, E/Γ –Τ/Ρ  ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ,
Φ/Γ SOLMEGHNIY, Φ/Γ ΔΡΕΠΑΝΟ και Ε/Γ –Τ/Ρ ΔΙΟΝ, που βρίσκονται
στην λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. με αριθμό διακήρ-
υξης 1/2015.

Η διακήρυξη με τους όρους συμμετοχής καθώς και  η απόφαση προ-
κήρυξης του διαγωνισμού είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα του
Ο.Λ.Ε. Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.life-ole.gr, ενώ η διακήρ-
υξη διανέμεται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00-14.00 από τη
Γραμματεία του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.- Κανελλοπούλου 6  Ελευσίνα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε
στο  τηλ. 210 55 43755 και στο e-mail : grammatia@olesa.gr.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΕ ΑΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ .ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αθανάσιος Ευαγ. Πέππας 

Ξεκίνησε το πρόγραμμα δημιουργικής
απασχόλησης του Δήμου Γλυφάδας

Με μια μεγάλη γιορτή, για παιδιά και μεγάλους, ξεκίνησε το θερ-
ινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου Γλυφά-
δας. Η εκδήλωση για την έναρξη του καλοκαιρινού camp πραγ-

ματοποιήθηκε στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο «Μάκης Λιούγκας», με τη
συμμετοχή γνωστών αθλητριών, όπως η Πρωταθλήτρια στο άλμα επί
κοντώ Έρρικα Πρεζεράκου, που επιμελείται το πρόγραμμα, και η
Ολυμπιονίκης στο τριπλούν Πηγή Δεβετζή.  

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, ευχαρίστησε τους
γονείς που εμπιστεύτηκαν στη Δήμο ό,τι πολυτιμότερο έχουν και τους
διαβεβαίωσε ότι σε αυτές τις δύσκολες για όλους εποχές η δημοτική
αρχή θα είναι πάντα δίπλα τους.

Για τις επόμενες
πέντε εβδομάδες
(22 Ιουνίου-24
Ιουλίου), εκατον-
τάδες παιδιά,
ηλικίας 6-14 ετών,
θα έρθουν σε
επαφή με ένα
πλήθος αθλημά-
των, θα συνδεθ-
ούν με πολιτιστικά
και καλλιτεχνικά
δρώμενα, θα
γ ν ω ρ ί σ ο υ ν
σ η μ α ν τ ι κ ο ύ ς
Έλληνες πρωταθλητές - και όλα αυτά μέσα από ένα πλούσιο σε δρα-
στηριότητες και εμπειρίες πρόγραμμα που προσφέρει ο Δήμος Γλυφά-
δας. 

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να κολυμπήσουν στις όμορφες παρ-
αλίες των νοτίων προαστίων, να εκφραστούν δημιουργικά, να συνδεθ-
ούν με το κομμάτι της κοινωνικής προσφοράς και ευαισθησίας, να γελά-
σουν με αγαπημένα παλιά και νέα παιχνίδια, να ξεχαστούν μέσα από τις
περιπέτειες ηρώων του κινηματογράφου, να ενδυναμώσουν τα θετικά
τους γνωρίσματα, να δημιουργήσουν παρέες και σχέσεις φιλίας και
συντροφικότητας!
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FarmInc: Το μάρκετινγκ
για μικρές αγροτικές

εκμεταλλεύσεις

Την Παρασκευή, 26 Ιουν 2015, στις 21.00, στην έδρα του
Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής «Άγιος Γεώργιος» (Λ.
Πορφύρα 4, 13674 ΑΧΑΡΝΑΙ, τηλ 210 2467866, ktinotro-

foiattikis@gmail), οργανώνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων
του έργου farm inc για το μάρκετινγκ για τις μικρές ελληνικές αγρ-
οτικές εκμεταλλεύσεις. 

Ο στόχος του ευρωπαϊκού έργου Farm Inc. (στα πλαίσια του
Προγράμματος Lifelong Learning) είναι η ενίσχυση της ανταγωνι-
στικότητας «από τα κάτω», δηλαδή στο επίπεδο του αγροκτήμα-
τος και της μικρής παραγωγικής μονάδας, που θα οδηγήσει με τη
σειρά της στη βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα στο σύνολό του,
την καλύτερη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, και σε περαι-
τέρω άνθιση και ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας. Για την
επίτευξη αυτού του στόχου, το Farm Inc ανάπτυξε ένα συγκεκρι-
μένο εκπαιδευτικό εργαλείο για μάρκετινγκ, προσαρμοσμένο στις
ανάγκες μικρών παραγωγών και ενώσεων αγροτών στην Ελλάδα,
την Ιταλία και τη Λετονία.

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής είναι ήδη ένας ουσιαστικός
πόλος του αγροτικού τομέα. Με τις τακτικές συναντήσεις των
μελών του, τόσο στην έδρα των γραφείων τους, όσο και με κατά
τόπους συναντήσεις. Με τις συνεχείς επισκέψεις του Προεδρείου,
που φιλότιμα προσπαθεί να δημιουργήσει μια τάξη-νομιμότητα
στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της Αττικής. Με την ισχυρή
«ζύμωση» των μελών του για να ενισχυθούν απέναντι στην
αφόρητη πίεση που ασκούν οι αστοί και το συνεχώς ιμπεριαλιστι-
κά επεκτεινόμενο δομημένο αστικό περιβάλλον. Με τακτικές
ενημερώσεις σε τρέχοντα θέματα. Με τις συνεχείς παρουσίες τους
στις δραστηριότητες που άπτονται των κτηνοτροφικών δραστηρ-
ιοτήτων στην Αττική και όχι μόνο. Με την υποστήριξη των επι-
λογών και του τρόπου ζωής των κτηνοτρόφων και των αγροτικών
κοινωνιών. 

Τα μέλη του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής «Άγιος Γεώργιος»
είναι ένα κομμάτι της αγροτικής πραγματικότητας και μπορούν οι
ενέργειες και επιλογές τους να αποτελέσουν πυξίδα προσανατο-
λισμού για όλους τους αγρότες. Έτσι η αξιολόγηση των αποτελε-
σμάτων και των παραχθέντων εγχειριδίων του έργου Farm Inc
είναι μια σοβαρή ένδειξη των προοπτικών ενσωμάτωσης των
τεχνικών του μάρκετινγκ στις καθημερινές πρακτικές των αγρ-
οτών.

Οι αγρότες (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς & δασοκόμοι) πρέπει
να ασκούν συμπληρωματικά και δραστηριότητες παραγωγής
ενέργειας, μεταποίησης και εμπορίας των παραγόμενων αγρο-
τικών προϊόντων τους και μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες τουρ-
ισμού (εστίαση, διανυκτέρευση, δραστηριότητες κλπ). Είναι βασι-
κή υπαρξιακή ανάγκη ο αγρότης να φθάσει στον τελικό κατανα-
λωτή. Με διάφορες τεχνικές και διαδικασίες ισοδυνάμου αποτελέ-
σματος με αποκλεισμό, οι αγρότες, μέχρι σήμερα αποκλείονταν
από την πρόσβαση στον καταναλωτή και απωθούνταν σε «εργά-
τες γης», παρά τους κινδύνους, τις επενδύσεις και τις αβεβαιότ-
ητες που υφίσταντο, ως πραγματικοί επιχειρούντες στην ύπαιθ-
ρο.. 

Νέα μοντέλα σύνδεσης παραγωγών-καταναλωτών, Αγορές Αγρ-
οτών-Farmers Market, Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία (CSA),
Συνεταιρισμοί νέου τύπου (?), Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχει-
ρήσεις στον αγροτικό τομέα, Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα, Τοπι-
κά Σύμφωνα, Τοπικές Εφοδιαστικές Αλυσίδες και πολλά άλλα
εξοπλίζουν σιγά-σιγά (πραγματικά απελπιστικά σιγά) τον αγροτικό
κόσμο. Μένει να οργανωθεί κιόλας σε ενιαία έκφραση. 

Αυτό το νέο εργαλείο αυτοεκπαίδευσης των μικρών αγροτών θα
παρουσιασθεί για να μπορέσει να κατανοηθεί και να αξιολογηθεί
από τους πιθανούς χρήστες του, λίγο πριν διατεθεί στο ευρύ κοινό
και όλο τον αγροτικό κόσμο, ιδιαίτερα στους μικρούς αγρότες, την
Παρασκευή, 26 Ιουν 2015, στις 21.00, στην Λ. Πορφύρα 4, Μενίδι,
Αττικής. Πληροφορίες: Μάγδα Κοντογιάννη 6906962549.

Με θεατρικά δρώμενα και πλούσιες δράσεις αποχαιρέ-
τισε τη χρονιά το 1ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων

Μια εξαιρετική γιορτή λήξης διανθισμένη με
πολλαπλά μηνύματα από τις ποικίλες δρα-
στηριότητες του σχολείου πραγματο-

ποίησαν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του 1ου
Γυμνασίου Άνω Λιοσίων. Το σχολείο, που χαρακ-
τηρίστηκε ως πρότυπο και λάμπρυνε με τις δράσεις
του την εκπαιδευτική ζωή του τόπου, αποχαιρέτισε
τους μαθητές του με μια εκδήλωση που τα είχε όλα:
μουσική, χορό, θέατρο, ρομποτική και, κυρίως,
συγκίνηση…

Πυλώνας του πολύ σημαντικού έργου που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο 1ο γυμνάσιο είναι η διευθύντριά
του Αιμιλία Αλεβίζου, η οποία ανακοίνωσε ιδιαίτερα συγκινημένη ότι, με την έμπρακτη συμπαράσταση καθη-
γητών και μαθητών, θα παραμείνει διευθύντρια του σχολείου.

Λίγο αργότερα η χορωδία έπαιξε αγαπημένα ξένα και ελληνικά τραγούδια ενώ μηνύματα με πολλούς απο-
δέκτες απηύθυνε ένα καταπληκτικό δρώμενο των μαθητών ενάντια στη σχολική βία και τον εκφοβισμό.
Παράλληλα, τις εντυπώσεις έκλεψαν οι κατασκευές των παιδιών από το μάθημα της Ρομποτικής ενώ
έκπληξη αποτέλεσε η ανακοίνωση ότι τον επόμενο χρόνο θα κατασκευαστεί από τους μαθητές σταθμός
μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν η θεατρική παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» με τον κόσμο να χειρο-
κροτεί έντονα την ερμηνευτική προσπάθεια των παιδιών.

Η εκδήλωση έκλεισε με άφθονο χορό και τραγούδι ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι, ελλείψει χρημάτων και
ενίσχυσης από το δήμο Φυλής, η πρόεδρος του συλλόγου «Αγαπώ – Εθελοντισμός» πρόσφερε στο σύλλο-
γο γονέων τα αναμνηστικά δώρα για τους μαθητές που αποχαιρετούν το Γυμνάσιο και θα βρίσκονται την επό-
μενη χρονιά στο Λύκειο.

Τι περιλαμβάνει η Ελληνική πρόταση για τη
Δημόσια Διοίκηση

Ενιαίο μισθολόγιο
στο Δημόσιο,
από 1ης Ιανουα-

ρίου 2016, σε σχέση με
τους συμφωνημένους
στόχους μισθολογικής
δαπάνης και την απόδο-
ση των δημοσίων υπαλ-
λήλων, με αφετηρία τους
μισθούς κατά το τέλος
του 2014, εξορθολογι-
σμό του ειδικού μισθο-
λογίου στο Δημόσιο,
καθώς και πρόσληψη
στελεχών, προκειμένου
να αξιολογήσουν τους
εργαζομένους στο Δημό-
σιο Τομέα, αλλά και να
εντοπίσουν παράνομες
προσλήψεις, προβλέπει
η πρόταση της Ελληνι-
κής πλευράς, για την
Δημόσια Διοίκηση, που
κατατέθηκε στους
Θεσμούς, την Δευτέρα,
22 Ιουνίου 2015, όπως αποκαλύπτει το αγγλικό κείμενο 

Αξιολόγηση στο Δημόσιο 
Η Ελληνική πρόταση περιλαμβάνει νέα νομοθεσία, η οποία κατά την εφαρμογή της, θα επιτρέπει την πρό-

σληψη στελεχών, προκειμένου να αξιολογήσουν τους εργαζομένους στο Δημόσιο, με την πρόσληψη των
στελεχών αυτών, να ολοκληρώνεται στο τέλος του χρόνου.

Τα στελέχη αυτά θα συνεχίσουν να ελέγχουν και να εντοπίζουν παράνομες προσλήψεις στο Δημόσιο και
προσωρινές διαταγές και θα λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα επιβολής, σύμφωνα με την πρόταση.μισθολόγιο
στο Δημόσιο, από 1ης Ιανουαρίου 2016, σε σχέση με τους συμφωνημένους στόχους μισθολογικής δαπάν-
ης και την απόδοση των δημοσίων υπαλλήλων, με αφετηρία τους μισθούς κατά το τέλος του 2014, εξορθο-
λογισμό του ειδικού μισθολογίου στο Δημόσιο, καθώς και πρόσληψη στελεχών, προκειμένου να αξιολογή-
σουν τους εργαζομένους στο Δημόσιο Τομέα, αλλά και να εντοπίσουν παράνομες προσλήψεις, προβλέπει
η πρόταση της Ελληνικής πλευράς, για την Δημόσια Διοίκηση, που κατατέθηκε στους Θεσμούς, την Δευ-
τέρα, 22 Ιουνίου 2015, όπως αποκαλύπτει το αγγλικό κείμενο που παρουσιάζει η «Καθημερινή» και αναλύει
το epoli.gr.

Ενιαίο μισθολόγιο
Σύμφωνα με την Ελληνική πρόταση, οι Αρχές θα υιοθετήσουν νομοθεσία για μία ενιαία μισθολογική μετα-

ρρύθμιση, η οποία θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2016, σε ευθυγράμμιση με τους συμφωνημένο-
υς στόχους μισθολογικού κόστους, συμπεριλαμβανομένης της "αποσυμπίεσης" της κατανομής των μισθών,
σε σχέση με την απόδοση, την ευθύνη και τις δεξιότητες των δημοσίων υπαλλήλων.

Δευτερεύουσες νομοθετικές πράξεις απαιτούνται για την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, με εγγυημένη
αφετηρία τους μισθούς τού κάθε εργαζομένου κατά την 31/12/2014 και νομοθεσία για τον εξορθολογισμό
των ειδικών μισθολογίων θα υιοθετηθεί μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου 2015.

Οι Αρχές θα θέσουν ένα ανώτατο όριο για το μισθολογικό κόστος, στο πλαίσιο του Νέου Μεσοπρόθεσμου
και του επιπέδου της απασχόλησης στο Δημόσιο, συνεπές με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και
τη διασφάλιση της πτωτικής πορείας των μισθολογικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2019.

Επίσης, θα ευθυγραμμιστούν τα μη μισθολογικά προνόμια σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση, με τη χρήση των
βέλτιστων πρακτικών της Ε.Ε.
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Πανελλαδικές 2015:
Πολύ χαμηλές βαθμο-

λογίες σε Αρχαία, 
Φυσική και Μαθηματικά

κατεύθυνσης

Πολύ χαμηλές βαθμολογίες συγκέντρωσαν οι υπο-
ψήφιοι στα Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης, στη
Φυσική και τα Μαθηματικά θετικής και τεχνολογι-

κής κατεύθυνσης, κάτι που θα οδηγήσει σε πτώση των
βάσεων των σχολών, κυρίως των υψηλόβαθμων, σε όλα
τα επιστημονικά πεδία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη
δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας, στα Αρχαία θεωρη-

τικής κατεύθυνσης, σχεδόν οι μισοί υποψήφιοι έγραψαν
κάτω από τη βάση (ποσοστό 49,66%), ενώ μόνο το
0,95% των μαθητών της θεωρητικής έγραψαν από 18-
20. Πολύ χαμηλές βαθμολογίες συγκέντρωσαν οι μαθη-
τές και στη Λογοτεχνία κατεύθυνσης, με το 54,17% εξ
αυτών να μην περνούν τη βάση.

Εξάλλου, στα Μαθηματικά κατεύθυνσης, ελάχιστοι ήταν
οι υποψήφιοι που προέρχονταν από τη θετική κατεύθυ-
νση και που αρίστευσαν (4,53%), με τους περισσότερους
να συγκεντρώνουν βαθμολογία της τάξεως του 5 έως 10
(26,32%). Οι υποψήφιοι της τεχνολογικής κατεύθυνσης
(κύκλος τεχνολογίας και παραγωγής) δυσκολεύτηκαν
περισσότερο, με το 48,35% εξ αυτών να μην περνούν τη
βάση. Το αντίστοιχο ποσοστό στους υποψήφιους της
τεχνολογικής του κύκλου πληροφορικής και υπηρεσιών,
ο οποίος είναι και ο πολυπληθέστερος, έφτασε το
69,97%. Ενδεικτικό είναι ότι το ποσοστό μαθητών που
πήραν 18-20 στο συγκεκριμένο μάθημα από την τεχνο-
λογική κατεύθυνση έφτασε μόλις το 1,3% στον κύκλο
πληροφορικής και υπηρεσιών.

Όσον αφορά το μάθημα της Φυσικής κατεύθυνσης, και
εκεί οι μαθητές της τεχνολογικής κατεύθυνσης δυσκο-
λεύτηκαν να πάρουν βαθμό πάνω από τη βάση, με το
54,52% στον κύκλο τεχνολογίας και παραγωγής και το
79,17% στον κύκλο πληροφορικής και υπηρεσιών να
μένουν κάτω από το 10.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.

ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2105573734

Προσωρινή τροποποίηση 
Λεωφορειακών γραμμών

Προσωρινή τροποποίηση της Διαδρομής των Λεωφορειακών
γραμμών 721, 729, 537, 740, Α10, Β10, 728, 733, 878, 879,
712, 753 λόγω των Εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν

στην οδό Αρχαίου Θεάτρου (πρώην Σαλαμίνος) την Τετάρτη 24 Ιουνίου
από τις 11:00 έως 22:30.

"Πιμπινόνε" Όπερα Τσέπης της 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Πνευματικό  Κέντρο Θρακομακεδόνων,
Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα έναρξης 19.30
Είσοδος ελεύθερη

Ηπαρουσίαση λυρικών έργων σε απρόσμενους χώρους είναι μία από τις βασι-
κές επιλογές της εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, που στόχο έχει να
φέρει την όπερα κοντά σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας, κάνοντας τη λυρική

τέχνη κτήμα όλων των πολιτών.
Στον άξονα αυτό εντάσσεται ο Πιμπινόνε του Γ. Φ. Τέλεμαν,η ελαφριά παραγωγή που

παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στο Κέντρο Επισκεπτών του Κέντρου Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στη μορφή της "Όπερας Τσέπης".

Η μονόπρακτη μπαρόκ όπερα του Τέλεμαν, που αποτέλεσε πρότυπο για μια σειρά
ανάλογων έργων.

Πρόκειται για την ιστορία μίας καπάτσας καμαριέρας, της Βεσπέττα που καταφέρνει
να "τυλίξει" έναν πλούσιο και φαντασμένο γέρο, τον Πιμπινόνε και να τον κάνει σύζυγό
της.

Το έργο, που βρίσκεται στον απόηχο των κωμικών τεχνασμάτων της Commedia dell'
Arte, παρουσιάζεται σκηνοθετημένο από τονΊωνα Κεσούλη, σε μια εκδοχή που στηρίζε-
ται στον θεατρικό αυτοσχεδιασμό και την άμεση απεύθυνση στον θεατή.

Μετάφραση: Δημήτρης Δημό-
πουλος

Σκηνοθεσία: Ίων Κεσούλης
Σκηνικά: Γιώργος Κολιός
Κοστούμια: Αυγή Δελέγκα
Χορογραφία: Δήμητρα

Βλάχου
Μουσική διεύθυνση, πιάνο:

Δόμνα Χάλαρη

Βεσπέττα:  Βάσια Ζαχαροπούλου
Πιμπινόνε: Ζαφείρης Κουτελιέρης

Πνευματικό  Κέντρο Θρακομακεδόνων,
Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα έναρξης 19.30

Είσοδος ελεύθερη

Φωταγώγηση του, γνωστού σε
όλους, Πύργου της Οινόης (Μάζι)

Με μία ...μικρή κίνηση
αναδεικνύεται μία
πλούσια ιστορική

κληρονομιά. Φωτίστηκε ο
Πύργος της Οινόης λαμ-
πρύνοντας με την παρουσία
του την ευρύτερη περιοχή.

Στην φωταγώγηση του,
γνωστού σε όλους, Πύργου
της Οινόης (Μάζι) προχώρη-
σε ο Δήμος Μάνδρας – Ειδ-
υλλίας σε μια προσπάθεια να
αναδείξει την πλούσια ιστορι-
κή κληρονομιά του τόπου
μας.

Ο Πύργος που γενιές και
γενιές τον έχουν δει να
στέκεται αδιάβλητος στο
χρόνο αποτελεί το αναγ-
νωρίσιμο χαρακτηριστικό
για την Οινόη, υπενθ-
υμίζοντας σε ντόπιους και
περαστικούς την βαθιά
ιστορική πορεία της περ-
ιοχής. Το πιθανότερο είναι
ότι πρόκειται για τμήμα
μίας αρχαίας Φρυκτωρίας,
ενός τρόπου επικοινωνίας
με φωτιά και καπνό, η
ιστορία του οποίου χάνεται
στο παρελθόν. Ο συγκεκρ-
ιμένος τρόπος επικοι-
νωνίας είναι γνωστός ήδη από την εποχή του Αισχύλου και είναι σχεδόν βέβαιο ότι λει-
τουργούσε ακόμα και στην εποχή του Ομήρου. Ο Αισχύλος ειδικότερα στο έργο του
Αγαμέμνων εντάσσει τη Φρυκτωρία του «Κιθαιρώνα» της Οινόης στο σύστημα επικοι-
νωνίας με το οποίο διαδόθηκε το μήνυμα για τη νίκη της Τροίας.

Μία ιστορία λοιπόν που οφείλουμε να θυμόμαστε και να είμαστε περήφανοι για τον
τόπο μας.
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Στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ η
πρόταση της κυβέρνησης

Στην κρίση
των οργάνων
του ΣΥΡΙΖΑ

μπαίνει η πρόταση
που κατέθεσε η
ελληνική κυβέρνηση
στους δανειστές και
περιλαμβάνει μέτρα
ύψους 7,9 δισ.
ευρώ, ξεσηκώνον-
τας ήδη σφοδρές
αντιδράσεις στο
εσωτερικό του κόμ-
ματος. 

Σύμφωνα με πηγές
της Κουμουνδούρ-
ου, πιθανότατα  θα
συνεδριάσει η Πολι-
τική Γραμματεία του
ΣΥΡΙΖΑ, προκειμέ-
νου να ενημερωθούν
τα στελέχη για την πορεία της διαπραγμάτευσης και τη σκληρή συμφωνία που προωθ-
είται.

Το βαρύ έργο της ενημέρωσης για την επώδυνη για τους πολίτες (και την Αριστερά)
συμφωνία, δεν θα αναλάβει -σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες- ο αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, ενώ ενδέχεται την αποστολή αυτή να επωμιστεί ο
υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης. 

Δύσκολη εξίσωση η Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ

Με το που έγιναν γνωστές οι νέες προτάσεις της κυβέρνησης, αρκετοί ήταν οι βου-
λευτές που έσπευσαν να δηλώσουν τη διαφοροποιησή τους. 

Η αρχή έγινε χθες με τον Αλέξη Μητρόπουλο, τον Γιάννη Μιχελογιαννάκη και τον Βαγ-
γέλη Διαμαντόπουλο, με αναφορές σε ακραία και αντικοινωνική συμφωνία, αλλά και
τελεσίγραφα ότι «θατσερικού» τύπου αρχές, δεν γίνονται δεκτές από την Αριστερά. 

Επιφυλάξεις εξέφρασε και ο Στάθης Λεουτσάκος, τηρώντας ωστόσο στάση αναμονής.
«Περιμένω να δω συνολικά τα μέτρα, να δω τι αναφέρεται για χρέος και ανάπτυξη»,
χανέφρε χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βουλευτής Γιάννης Ζερδελής, διαμήνυσε πως δεν θα ψηφίσει
καμία συμφωνία «που δεν περιλαμβάνει ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης για τα φτωχά
στρώματα στις νησιωτικές περιοχές», περιμένοντας και αυτός ωστόσο το τελικό κείμε-
νο για να τοποθετηθεί. 

Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση προειδοποιεί με προσφυγή στις κάλπες σε
περίπτωση μη ψήφισης της συμφωνίας.

Σε κύκλωμα ναρκωτικών γιος
γνωστού επιχειρηματία

Ογιος γνωστού επιχειρηματία οινοποιίας και άλλα έντεκα άτομα συνελήφθησαν
από τη Δίωξη Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενοι για την
εγκληματική οργάνωση με σκοπό την εμπορία ναρκωτικών. 

Οι συλληφθέντες κατηγορ-
ούνται ότι προμηθεύονταν
σημαντικές ποσότητες ναρ-
κωτικών από το εξωτερικό και
στη συνέχεια μεταφορά και
εισαγωγή στη χώρα μας, τις
οποίες διακινούσαν στην
εσωτερική αγορά. Η εγκλημα-
τική οργάνωση, που εξαρθ-
ρώθηκε μετά από πολύμηνες
έρευνες της Δίωξης Ναρκω-
τικών Αττικής, οργάνωνε και
χρηματοδοτούσε φυτείες
φυσικής και υδροπονικής
καλλιέργειας κάνναβης.

Από τα δώδεκα άτομα που
συνελήφθησαν, οι δέκα είναι
ημεδαποί ηλικίας 38 έως 57
ετών και οι δύο υπήκοοι Αλβανίας, 33 και 37 ετών.

Μετά από παρακολούθηση της δράσης του εγκληματικού κυκλώματος, την περασμένη
Κυριακή, 21 Ιουνίου, οργανώθηκαν παράλληλες επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με τη
συνδρομή της Ελληνικής Ακτοφυλακής, στις περιοχές της Τροιζηνίας, Μεσσηνίας και
Ηγουμενίτσας, καθώς και σε διάφορες περιοχές της Αττικής (Βουλιαγμένη, Γλυφάδα,
Σαρωνίδα, Άλιμος, Παλαιό Φάληρο, Καλλιθέα, Αγία Βαρβάρα). Κατά τη διάρκεια των
επιχειρήσεων αυτών, συνελήφθησαν τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων, μεταξύ
των οποίων και τα αρχηγικά. Ενας εξ' αυτών ήταν και ο γιός του γνωστού επιχειρηματία,
που κυκλοφορούσε με πολυτελή αυτοκίνητα και έκανε μεγάλη ζωή.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε ποινική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα
κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση
και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών,
διασταύρωση στοιχείων, εξακριβώσεις χώρων και ατόμων και δημιουργία προφίλ των
εμπλεκομένων, πιστοποίησε την εγκληματική δράση των μελών της διεθνικής οργάνω-
σης, καθώς και τη μεθοδολογία δράσης τους.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, εντοπίστηκε φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών
στον λιμένα της Ηγουμενίτσας, και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης, που είχαν παραληφθ-
εί στο Βέλγιο και στην Ολλανδία, με σκοπό την παράδοσή τους στα μέλη της οργάνω-
σης στην Ελλάδα.

Επίσης, εντοπίστηκαν σε ορεινή περιοχή της Τροιζηνίας και σε αγροτική περιοχή της
Μεσσηνίας δύο φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης με πλήρη εξοπλισμό για την καλλιέργειά
τους.

Συνολικά, από τις έρευνες σε χώρους, οικίες και οχήματα που χρησιμοποιούσε η
εγκληματική οργάνωση, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Δύο φυτείες κάνναβης με 1.448 δενδρύλλια.
Ποσότητα κοκαΐνης βάρους 2,373 κιλά.
Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 60,967 κιλά.
Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας βάρους 11,33 κιλά.
Πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίων-φυτωρίων καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
Το ποσό των 53.170 ευρώ.
Δύο πιστόλια.
Δύο κυνηγετικά όπλα.
Τετρακόσια τέσσερα φυσίγγια.
Πέντε ΙΧ αυτοκίνητα.
Δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές.
Τα προσδοκώμενα κέρδη από την παράνομη δραστηριότητα των εγκληματικών

οργανώσεων ανέρχονται στα 4.700.000 ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος

τους παρέπεμψε σε κύρια ανάκριση σε τακτικό ανακριτή.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΟΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 &
Μπόσδα Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτρια: Ελένη Μαργέτη Τηλ.:
(+30)2132072324 Fax:
(+30)2102468781 e-mail:emar-
geti@acharnes.gr 

Αχαρνές, 22/6/2015 
Αριθ. Πρωτ.: 4318

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Ο Δήμαρχος Αχαρνών έχοντας
υπόψη : 1. Τις διατάξεις τον άρθρ-
ον 58 τον Ν 3852/2010. 2. Τις δια-
τάξεις τον άρθρον 163 τον Ν
3584/2007. 3. Τον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ
1485/τ.Β'/19-06-2013) 
Ανακοινώνει 
Οτι προτίθεται να προβεί στην
πλήρωση μίας (1) Θέσης Ειδικού
Συνεργάτη σε Θέματα που αφορ-
ούν την εκπόνηση χρηματοοικο-
νομικών μελετών και την παροχή
χρηματοοικονομικών συμβουλών
για την κοστολόγηση και την εξα-
γωγή στοιχείων χρήσης και

προώθησης των υπηρεσιών τον
Δήμου. 
Οι πιο πάνω υποψήφιοι Θα πρέ-
πει να έχουν τα προσόντα διορι-
σμού που προβλέπονται από τις
διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13,
14, 15, 16 και 17 τον
Ν.3584/2007, καθώς και πτυχίο ή
δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδα-
πής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα
της αλλοδαπής. 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
καταθέσουν αίτηση με βιογραφικό
σημείωμα και αντίγραφα τυπικών
και ουσιαστικών προσόντων μέχρι
και την 30/6/2015 στο γραφείο
Δημάρχου (υπεύθυνη κα Μπόθον
Ευφροσύνη). 
Η πλήρωση των Θέσεων Θα γίνει
σύμφωνα με το άρθρο 163 τον Ν.
3584/2007 από τον Δήμαρχο, ο
οποίος Θα προσλάβει με απόφα-
σή τον το πρόσωπο που είναι
κατά την κρίση τον το κατάλληλο. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στον
ημερήσιο τύπο. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΟΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 &
Μπόσδα Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτρια: Ελένη Μαργέτη Τηλ.:
(+30)2132072324 Fax:
(+30)2102468781 e-mail: emar-
geti@acharnes.gr 

Αχαρνές, 22/6/2015 
Αριθ. Πρωτ.: 43187 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Αχαρνών έχοντας
υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρ-
ου 58 του Ν 3852/2010. 2. Τις δια-
τάξεις του άρθρου 163 του Ν
3584/2007. 3. Τον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ
1485/τ.Β'/19-06-2013) 
Ανακοινώνει 
'Οτι προτίθεται να προβεί στην
πλήρωση μίας (1) Θέσης Ειδικού
Συνεργάτη για παροχή συμβου-
λών και διατύπωση εξειδικευμέ-
νων γνώσεων, γραπτά ή προφορ-
ικά, για τεχνικά Θέματα που αφορ-
ούν το Δήμο, την εκπόνηση
μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υπο-
βολή προτάσεων ή εισηγήσεων,
επεξεργασία και παρουσίαση
στοιχείων απαραίτητων για την

πραγμάτωση των σκοπών του
Δήμου, συστηματική παρακο-
λούθηση στον τομέα της δραστηρ-
ιότητάς του και κάθε άλλη εργασία
που του ανατίθεται από το Δήμα-
ρχο. 
Οι πιο πάνω υποψήφιοι Θα πρέ-
πει να έχουν τα προσόντα διορι-
σμού που προβλέπονται από τις
διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13,
14, 15, 16 και 17 του
Ν.3584/2007, καθώς και πτυχίο ή
δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδα-
πής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα
της αλλοδαπής. 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
καταθέσουν αίτηση με βιογραφικό
σημείωμα και αντίγραφα τυπικών
και ουσιαστικών προσόντων μέχρι
και την 30/6/2015 στο γραφείο
Δημάρχου (υπεύθυνη κα Μπόθου
Ευφροσύνη). 
Η πλήρωση των Θέσεων Θα γίνει
σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.
3584/2007 από τον Δήμαρχο, ο
οποίος Θα προσλάβει με απόφα-
σή του το πρόσωπο που είναι
κατά την κρίση του το κατάλληλο. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στον
ημερήσιο τύπο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΟΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 &
Μπόσδα Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτρια: Ελένη Μαργέτη Τηλ.:
(+30)2132072324 Fax:
(+30)2102468781 e-mail:emar-
geti@acharnes.gr 

Αχαρνές, 17/6/2015 
Αριθ. Πρωτ.: 42256

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Ο Δήμαρχος Αχαρνών έχοντας
υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρ-
ου 58 του Ν 3852/2010. 2. Τις δια-
τάξεις του άρθρου 163 του Ν
3584/2007. 3. Τον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ
1485/τ.Β'/19-06-2013) 
Ανακοινώνει 
'Οτι προτίθεται να προβεί στην
πλήρωση μίας (1) Θέσης Επι-
στημονικού Συνεργάτη, ειδικότ-
ητας Π.Ε. Δικηγόρων, για παροχή
συμβουλών και διατύπωση εξειδι-
κευμένων γνώσεων, γραπτά ή
προφορικά, για Θέματα νομικής
φύσεως. 

Οι πιο πάνω υποψήφιοι Θα πρέ-
πει να έχουν τα προσόντα διορι-
σμού που προβλέπονται από τις
διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13,
14, 15, 16 και 17 του
Ν.3584/2007, πτυχίο ή δίπλωμα
Νομικής Πανεπιστημίου της ημε-
δαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα
της αλλοδαπής, καθώς και Διδακ-
τορικό ή Μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών σχετιζόμενο με το αντι-
κείμενο της ειδικότητάς τους. 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
καταθέσουν αίτηση με βιογραφικό
σημείωμα και αντίγραφα τυπικών
και ουσιαστικών προσόντων μέχρι
και την 30/6/2015 στο γραφείο
Δημάρχου (υπεύθυνη κα Μπόθου
Ευφροσύνη). 
Η πλήρωση των Θέσεων Θα γίνει
σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.
3584/2007 από τον Δήμαρχο, ο
οποίος Θα προσλάβει με απόφα-
σή του το πρόσωπο που είναι
κατά την κρίση του το κατάλληλο.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στον
ημερήσιο τύπο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ 

«Θέλουμε συμφωνία, κι ας είναι κακή, και όχι
ρήξη, γι' αυτό στηρίζουμε» ανέφερε, μεταξύ άλλων,
ο επικεφαλής του Ποταμιού, Σταύρος Θεοδωράκης

«Θέλουμε συμφωνία, κι ας είναι
κακή, και όχι ρήξη, γι' αυτό
στηρίζουμε» ανέφερε, μεταξύ

άλλων, ο επικεφαλής του Ποταμιού,
Σταύρος Θεοδωράκης, αργά χθες το
βράδυ, σε εκδήλωση που διοργάνωσε η
Πρωτοβουλία Διαλόγου του κόμματος,
στον Κεραμεικό.

Ο κ. Θεοδωράκης άσκησε έντονη κριτική
στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό,
σημείωσε ότι ταλαντεύεται μεταξύ της
ευρωπαϊκής πορείας της χώρας και του
εσωτερικού του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ προέβλεψε
ότι με τη στάση του στη διαπραγμάτευση
θα φέρει μεγαλύτερη λιτότητα και πως
αργά ή γρήγορα θα υποχρεωθεί να υπογράψει νέο μνημόνιο.

Επίσης, ο επικεφαλής του Ποταμιού υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αναζητεί δικαιολογίες για τη στάση
της, αντικαθιστώντας το δίλλημα «μνημόνιο-αντιμνημόνιο» με το ψευτοδίλλημα «εμείς ή οι ξένοι». «Το Ποτάμι δεν θα
γίνει συνοδοιπόρος τους» τόνισε.

Ο κ. Θεοδωράκης κάλεσε τους Ευρωπαίους εταίρους να βοηθήσουν να βγει η Ελλάδα από το τέλμα, διαγράφοντας,
όπως είπε, τη λογική να εκδικηθούν την κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, ζήτησε από τον κ. Γιούνκερ να προχωρήσει στη
χορήγηση του αναπτυξιακού πακέτου 35 δισ. ευρώ και από τον κ. Ντράγκι να συμπεριλάβει την Ελλάδα στο
πρόγραμμα ποσοστικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.

«Πίστευα ότι η Αριστερά θα είχε μάθει από τη παράδοση του Μπερλιγκουέρ και της Σοσιαλδημοκρατίας» τόνισε στην
παρέμβασή του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, ο οποίος δήλωσε απογοητευμένος από τον κ.
Τσίπρα. «Είχα ελπίδα γι' αυτόν, αλλά είναι Μπολσεβίκος. Δεν τον αδικώ, γιατί ήταν στη ΚΝΕ. Δεν χτύπησε κάρτα και
δεν έχει μεροκάματα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπουτάρης και κάλεσε τον πρωθυπουργό να συγκρουστεί με την
ομάδα Κωνσταντοπούλου.

Σχετικά με τη διαφαινόμενη συμφωνία με τους εταίρους, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης ανέφερε ότι το επιχείρημα της
κυβέρνησης θα είναι, ότι θα πρόκειται για πολιτική συμφωνία. «Δεν πρόκειται να βγούμε από το τέλμα, αν δεν
δουλέψουμε και δεν παράγουμε» τόνισε. Ο Γιάννης Μπουτάρης απευθύνθηκε και στο Ποτάμι, το οποίο, όπως είπε, το
στηρίζει αλλά θα πρέπει να ανοιχθεί και να καταθεσει συγκεκριμένη πολιτική πρόσταση.

Την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φτάσει στα όρια του διατύπωσε ο καθηγητής Γιάννης Βούλγαρης, σημειώνοντας ότι
η τακτική του δεν είναι συμβατή με την παρουσία της Ελλάδας στην Ευρώπη. «Η μάχη δεν είναι μόνο να κρατήσουμε
την Ελλάδα στην Ευρώπη αλλά να ξαναγίνει ισότιμη» υπογράμμισε, ενώ σχολίασε τις φιλοευρωπαϊκές συγκεντρώσεις,
λέγοντας ότι «ήταν κραυγή αγωνίας της παραγωγικής Ελλάδας και με αυτές έσπασε τη σιωπή της». Επίσης,
επεσήμανε την υποχρέωση του Ποταμιού να αποτελέσει τη βάση ενός ευρωπαϊκού πόλου. «Είναι δύσκολη η
προσπάθεια γιατί απαιτεί ιδεολογικές και πολιτικές διεύρυνσης και οργανωτική διάρθρωση» ανέφερε.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν δεκάδες στελέχη και προσωπικότητες από τον ευρύτερο χώρο της Σοσιαδημοκρατίας
και του Φιλελευθερισμού, μεταξύ των οποίων η Μαριέττα Γιαννάκου και η Άννα Διαμαντοπούλου.

ΣΕΒ: Θετική εξέλιξη η διαφαινόμενη 
συμφωνία - Να σταματήσει η υπερφορολόγηση

Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας τη διαφαινόμενη συμφωνία με τους
δανειστές.Ταυτόχρονα καλεί την
κυβέρνηση να προτάξει και άλλες επι-

λογές προκειμένου η υπερφορολόγηση να
αποκτήσει πρόσκαιρο χαρακτήρα και να
αντικατασταθεί από παρεμβάσεις φιλικές
για την ανάπτυξη.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο πρόε-
δρος του ΣΕΒ: 

Μπροστά στον κίνδυνο εκτροχιασμού της
ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας, η
πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και η διαφ-
αινόμενη συμφωνία μεταξύ της κυβέρν-
ησης και των Ευρωπαίων εταίρων μας,
είναι μια ιδιαίτερη θετική εξέλιξη. Ο ΣΕΒ
στήριξε και θα στηρίξει έμπρακτα μια συμφ-
ωνία ανάπτυξης και προοπτικής για την
ελληνική οικονομία, που θα προτάξει τις διαρθρωτικές αλλαγές, θα περιορίσει τις δαπάνες και δεν θα οδηγεί επιχει-
ρήσεις και εργαζομένους σε ασφυξία μέσω της υπερβολικής φορολόγησης που προτείνεται.

Αναμένουμε από την κυβέρνηση, ακόμη και σήμερα, να προταχθούν και άλλες επιλογές που μπορούν να ανακόψουν
την υφεσιακή απειλή για την εθνική μας οικονομία. Απαιτείται περαιτέρω περικοπή και καλύτερη στόχευση των κρα-
τικών δαπανών καθώς και άμεση υλοποίηση μέτρων πάταξης της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, που στερούν
πόρους από τους μισθούς και τις συντάξεις των συμπολιτών μας. Σε αυτή την προσπάθεια μπορούμε να συμβάλλο-
υμε εποικοδομητικά με προτάσεις πολιτικής και καλές πρακτικές από όλο τον κόσμο. Με αποφασιστικότητα και συνε-
ργασία, μπορεί πράγματι η υπερ-φορολόγηση να αποκτήσει πρόσκαιρο χαρακτήρα και να αντικατασταθεί από παρ-
εμβάσεις φιλικές για την ανάπτυξη. Η εθνική ευθύνη όλων των πολιτικών και παραγωγικών δυνάμεων του τόπου απαι-
τεί σήμερα ενότητα, συνεργασία και αποφασιστικότητα για να προχωρήσουμε μπροστά και να μη χαθούν και άλλες
ευκαιρίες.



12-θριάσιο Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015

Η κρατική χρηματοδότηση μειώθηκε κατακόρυφα, σε
ποσοστό που ξεπερνά το 60%. Το ίδιο συνέβη με τη φοροδοτική ικανότητα των νοικοκ-
υριών και επιχειρήσεων στα χρόνια της κρίσης, γεγονός που υποχρέωσε τη συντριπτι-
κή πλειοψηφία των Δήμων να μειώσουν κατακόρυφα τα ανταποδοτικά τέλη, που απο-
τελούν την κύρια πηγή εσόδων μας. 

Το ίδιο διάστημα, δεκάδες νέες αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν από άλλους θεσμούς κρα-
τικής εξουσίας προς τους Δήμους, χωρίς να συνοδεύονται από αντίστοιχους πόρους και
προσωπικό.

Επιπλέον, αναγκαστήκαμε στα πλαίσια του κοινωνικού μας ρόλου να υποκαταστήσο-
υμε το Κράτος και να στηρίξουμε στην καθημερινότητά τους εκατοντάδες χιλιάδες
συμπολίτες μας που ανήκουν στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, παρέχοντάς τους με
δικά μας μέσα και πόρους από ένα ζεστό πιάτο φαγητό, μέχρι και το φάρμακο που χρει-
άζονταν αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να προμηθευτούν. Και όλα αυτά τα πετύχαμε
χωρίς να δημιουργήσουμε νέα χρέη και ελλείμματα».

Ο κ. Πατούλης τόνισε επίσης ότι σε αυτές τις συνθήκες «η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού και
θέλει και μπορεί να αναδειχθεί σε πρωταγωνιστή της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας
της Πατρίδας μας, αρκεί οι μεταρρυθμίσεις αυτές να είναι στοχευμένες κι όχι αποσπα-
σματικές, κοινωνικά δίκαιες και να υπηρετούν ένα ολοκληρωμένο εθνικό αναπτυξιακό
σχέδιο» υπογραμμίζοντας ότι στο νέο εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό ο ρόλος των
Δήμων θα είναι καθοριστικός και ότι δεν μπορεί να υπάρξει εθνική ανάπτυξη, χωρίς
τοπική ανάπτυξη.

«Κι αυτό, είπε, οφείλει να το αναγνωρίσει πρώτη από όλους η ελληνική Πολιτεία, η
ελληνική Κυβέρνηση, η οποία οφείλει να σχεδιάσει με βάση αυτόν τον κανόνα».

Αναφερόμενος στις προτάσεις της ΚΕΔΕ για το νέο εθνικό σχεδιασμό παρουσίασε την
πρότασή της για τον δημοσιονομική αποκέντρωση, χαρακτηρίζοντάς την «πρόταση
ευθύνης».

«Θεωρούμε, τόνισε ο κ. Πατούλης, ότι αν υιοθετηθεί, θα έχει πολλαπλά οφέλη για
όλους. Και πρώτα από όλα για τους πολίτες και την τοπική κοινωνία. Με τη δημοσιονο-
μική αποκέντρωση κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί. Το Κράτος καταρχήν δεν θα είναι
αναγκασμένο συνέχεια να διαχειρίζεται τα διαρκή αιτήματα των φορέων της Αυτο-
διοίκησης για όλο και μεγαλύτερες επιχορηγήσεις. Θα κοπεί με τον τρόπο αυτό και ο
ομφάλιος λώρος μιας ιδιότυπης συναλλαγής μεταξύ Κεντρικής Εξουσίας και Αυτο-
διοίκησης, που καθιστά τη χρηματοδότηση των Δήμων όμηρο των καλών σχέσεων των
εκάστοτε Δημάρχων με την εκάστοτε Κυβέρνηση.

Η διακοπή της σχέσης εξάρτησης της οικονομικής επιβίωσης των Δήμων, από τις διαθ-
έσεις της εκάστοτε Κυβέρνησης, μόνον όφελος θα έχει για την ποιότητα της δημοκρατίας
μας.

Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για αποκέντρωση εξουσιών από τη μια και από την άλλη,
να εξαρτώνται τα έσοδα των Δήμων από τις κρατικές επιχορηγήσεις».

Ενώ περιγράφοντας το περίγραμμα της πρότασης, σημείωσε ότι αυτή «συγκροτείται
από ένα ομοιογενές σύνολο οικονομικών πολιτικών που σε τοπικό επίπεδο διαμορφώνει
μία ολοκληρωμένη αναπτυξιακή πολιτική. 

Πυλώνες αυτής της πολιτικής είναι:
· Η μεταφορά του Φόρου Ακίνητης Περιουσία στους δήμους, 
· Η στήριξη των τοπικών τουριστικών υποδομών, 
· Η εξυγίανση του τοπικού φορολογικού συστήματος, 
· Η δημιουργία μηχανισμού ελέγχου και είσπραξης των ιδίων εσόδων των

δήμων ώστε να απεμπλακούμε από τον «τοξικό ιστό» της ΔΕΗ 
· Η δημιουργία εναλλακτικών αναπτυξιακών χρηματοδοτικών πόρων όπως για

παράδειγμα η θεσμοθετημένη συμμετοχή των δήμων τόσο στο νέο ΕΣΠΑ, όσο και στο
πακέτο Γιούνκερ

· Η δυνατότητα προσφυγής των Ελληνικών δήμων στην ευρωπαϊκή χρηματοπι-
στωτική αγορά

· Η μόνιμη λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι υπερχρεωμένοι Δήμοι. 
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ αναφέρθηκε σε τρεις περιπτώσεις φορολογικής πολιτικής που

μπορούν να μετατραπούν σε εργαλείο τοπικής ανάπτυξης για τους δήμους: τον ΕΝΦΙΑ,
τον ΦΠΑ και στην αύξηση του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία.

«Ο ΕΝΦΙΑ, τόνισε ο Γ. Πατούλης, είναι ένας οριζόντιος και άδικος φόρος όλοι το αναγ-
νωρίζουμε. Δεν είναι άστοχο που ο ελληνικός λαός τον ονόμασε «χαράτσι». Είναι εύλο-
γο το ερώτημα: πως είναι δυνατόν το χαράτσι να μετατραπεί σε έναν αναπτυξιακό και
δίκαιο φόρο, αφού δεν καταργείται; 

Με έναν και μόνον τρόπο. Επιστρέφοντας στην κοινωνία , αν χρησιμοποιείται αποκ-
λειστικά για την εκτέλεση έργων στους Δήμους.

Τα έργα των δήμων, κυρίως έργα πολεοδομικών υποδομών, επενεργούν θετικά στην
αξία των ακινήτων. Μπορεί να υπάρξει δηλαδή από τις παρεμβάσεις του δήμου, ένα
σημαντικό όφελος των ιδιοκτητών ακινήτων, που πληρώνουν το φόρο. 

Ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας ουσιαστικά μετατρέπεται από χαράτσι που πηγαίνει για
να πληρωθούν οφειλές στους δανειστές, σε χρηματοδοτικό εργαλείο για να χρηματο-
δοτηθούν οι Τοπικές Δημόσιες Δαπάνες. Με αυτόν τον απλό τρόπο, που δεν τον ανα-
καλύψαμε εμείς φυσικά, αλλά εφαρμόζεται σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, τα έσοδα
του φόρου ακίνητης περιουσίας δεν πάνε στη μαύρη τρύπα του χρέους αλλά χρηματο-
δοτούν την ανάπτυξη και κυρίως μοχλεύουν πόρους από τον ιδιωτικό τομέα. 

Μεγάλη συζήτηση γίνεται επίσης για την αύξηση στο ΦΠΑ των ξενοδοχείων. Σίγουρα
δημιουργεί προβλήματα ανταγωνιστικότητας η επιβολή αυξημένων συντελεστών ΦΠΑ.
Όμως εφόσον δεν αποφευχθεί η επιβολή τους, πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους να
αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο τα χρήματα που θα εισπραχθούν.

Προτείνουμε, κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα αποδεχθούν με χαρά και οι επιχειρ-
ηματίες του τουρισμού, ένα μέρος ή και το σύνολο της αύξησης που θα επιβληθεί, να
κατευθυνθεί μέσω των ΚΑΠ, στους τουριστικούς δήμους και να χρηματοδοτεί αποκλει-
στικά τοπικές τουριστικές αναπτυξιακές υποδομές. Ούτως ή άλλως οι ΚΑΠ συμμετέχουν
και σήμερα στα φορολογικά έσοδα των ΦΠΑ. Με τον τρόπο όμως που προτείνουμε, η
φορολογική πολιτική μπορεί να καταστεί εργαλείο τοπικής ανάπτυξης. 

Και τα χρήματα που θα κληθούν να πληρώσουν μέσω της φορολογίας οι τουριστικές
επιχειρήσεις σε πρώτη φάση, να επιστρέψουν πίσω στις τοπικές κοινωνίες και επιχει-
ρήσεις μέσα από τη βελτίωση των τουριστικών υποδομών και την αύξηση του αριθμού
των επισκεπτών».

Για δε τους μικρούς ορεινούς δήμους που δεν έχουν φορολογικές δυνατότητες ο Γ.
Πατούλης, πρότεινε την ύπαρξη ενός ισχυρού αναδιανεμητικού μηχανισμού «που θα
αμβλύνει τις δημοσιονομικές ανισότητες μεταξύ Δήμων και θα επιτρέπει στους φτωχούς
Δήμους να προσφέρουν την ίδια ποιότητα έργων και υπηρεσιών σε σχέση με τους
πλούσιους Δήμους, ο οποίος μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τους ΚΑΠ, τους πόρους
του νέου ΕΣΠΑ, το νέο πακέτο Γιουνκέρ, όπου προτείνουμε την προώθηση σε ευρω-
παϊκό επίπεδο του αιτήματος της ΚΕΔΕ για θεσμοθέτηση ποσοστού τουλάχιστον 10%
από το συγκεκριμένο πακέτο, που θα πηγαίνει αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση
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Ποινική δίωξη σε βάρος του επιχειρ-
ηματία Α. Μεταξά για τη λίστα Λαγκάρντ

Η υπόθεση αφορά δικογραφία για 10,5 εκατ. ευρώ που εντοπίστηκαν σε λογα-
ριασμό του, μετά από ελέγχους της λεγόμενης λίστας Λαγκάρντ που έφερε στο
φως καταθέσεις άνω των 2000 Ελλήνων σε υποκατάστημα της τράπεζας HSBC
της Γενεύης.

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, σε βάρος του επιχειρηματία Άγγελου
Μεταξά, άσκησε η εισαγγελέας Ελένη Τουλουπάκη για φοροδιαφυγή και ξέπ-
λυμα βρώμικου χρήματος, φέρνοντας τον αντιμέτωπο ακόμα και με ποινή ισό-

βιας κάθειρξης. 
Παράλληλα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του και οι αρχές έσπευσαν άμεσα

να τον συλλάβουν, αλλά η οικονομική αστυνομία δεν τον εντόπισε στο σπίτι του, παρά
τις πληροφορίες οτι βρισκόταν στην Ελλάδα. Το ένταλμα σύντομα θα γίνει διεθνές ενώ
η εισαγγελέας εξέδωσε και διάταξη απαγόρευσης εξόδου του από τη χώρα.

Η υπόθεση αφορά δικογραφία για 10,5 εκατ. ευρώ που εντοπίστηκαν σε λογαριασμό
του, μετά από ελέγχους της λεγόμενης λίστας Λαγκάρντ που έφερε στο φως καταθέσεις
άνω των 2000 Ελλήνων σε υποκατάστημα της τράπεζας HSBC της Γενεύης.

Η δικογραφία για τα 10,5 εκατ. ευρώ βρίσκεται ήδη στα χέρια του ανακριτή, ο οποίος
χειρίζεται και δεύτερη υπόθεση με πρωταγωνιστή τον ίδιο επιχειρηματία, γόνο της γνω-
στής οικογένειας που δραστηριοποιείται στο χώρο εμπορίας αλκοολούχων ποτών, η
οποία αφορά επιπλέον κεφάλαια ύψους περίπου 4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από την άσκηση της δίωξης προηγήθηκαν επαφές,
για το ενδεχόμενο ο επιχειρηματίας να πληρώσει και να κάνει χρήση των ευεργετικών
διατάξεων που προβλέπει ο νόμος, ωστόσο οι επαφές δεν απέδωσαν καρπούς.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Εισαγγελίας Αθηνών, η
οποία σε συνεργασία με τον Εισαγγέλεα Οικονομικού εγκλήματος, προσπαθεί να
εισπράξει τα οφειλόμενα ποσά απο τη λίστα Λαγκάρντ. 

Μετά την υπόθεση Μπόμπολα και άλλοι γνωστοί μεγαλοοφειλέτες της λίστας, εχουν
περάσει απο το προανακριτικό τμήμα της Εισαγγελίας κι έχουν καταβάλει τον τελευταίο
μήνα, ποσά ανω των 3.500.000 ευρω. 

Η βούληση της Δικαιοσύνης φαίνεται οτι είναι να μη χαριστεί σε κανέναν οφειλέτη της
λίστας και να αντιμετωπίζει σκληρά εκείνους που αποφεύγουν να πληρώσουν.

Ποινική δίωξη σε βάρος 31 ατόμων για τα
επεισόδια στην πλατεία Συντάγματος

Ποινική δίωξη για τέσσερα πλημμελήματα ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρω-
τοδικών σε βάρος των συλληφθέντων των χθεσινών επεισοδίων στην πλατεία
Συντάγματος. 

Σε βάρος τους, ο εισαγγελέας άσκησε διώξεις για : Διατάραξη κοινής ειρήνης, απόπει-
ρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, διακεκριμένη φθορά και παράνομη κατοχή φωτο-

βολίδων.
Από τους συλληφθέντες οι 31 παραπέμφθηκαν στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειο-

δικείο ενώ ένας ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος και θα δικαστεί από δικαστήριο ανηλίκων.
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Γ Α Μ Ο Σ
Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ ΠΑΥΛΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ
ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. 

Γ Α Μ Ο Σ
O ΑΖΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΝΙΠΚΟΒ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ
Η ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΥΛΑΚΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Υπερφορολόγηση επιχειρήσεων
και έμμεσες μειώσεις συντάξεων
και μισθών φέρνει η συμφωνία

Ανατιμήσεις σε τρόφιμα, έμμεσες μειώσεις μισθών, υπερφορολόγηση των
επιχειρήσεων και επιβαρύνσεις για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις
περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων των 7,9 δις. ευρω που υπέβαλλε η ελληνική

κυβέρνηση στους θεσμούς.
Ανατιμήσεις σε τρόφιμα, έμμεσες μειώσεις μισθών, υπερφορολόγηση των επιχειρή-

σεων και επιβαρύνσεις για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις περιλαμβάνει το
πακέτο μέτρων των 7,9 δις. ευρω που υπέβαλλε η ελληνική κυβέρνηση στους
θεσμούς. 

Πάνω από το 90% των μέτρων αφορούν αυξήσεις φόρων και εισφορών.
Μεταξύ άλλων, η ελληνική πρόταση περιλαμβάνει έσοδα από περικοπές σε πρόωρ-

ες συνταξιοδοτήσεις, αύξηση των εργοδοτικών εισφορών κατά 3,9 %, με στόχο 800
εκατομμύρια ευρω ετησίως, αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς των συνταξιούχων
από το 4 στο 5% αλλά και καθιέρωση εισφοράς 5% για τους συνταξιούχους των επι-
κουρικών συντάξεων.

Προβλέπει ακόμα ειδικό φόρο 12% για τις επιχειρήσεις με κέρδη άνω των 500 χιλιά-
δων ευρω, αύξηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για τις επιχειρήσεις από
το 26 στο 29%.

Η ελληνική κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δέσμευση ότι θα υποβάλλει συμπληρωματικό
προϋπολογισμό άμεσα που θα ενσωματώνει τους νέους στόχους του προγράμματος,
που δεσμεύεται να θέσει σε εφαρμογή από 1η Ιουλίου. 

Επίσης, περιλαμβάνει παρεμβάσεις 1,3 δις. σε ετήσια βάση από τον ΦΠΑ. Ενέργεια,
νερό, εστίαση διατηρούνται στο μεσαίο συντελεστή 13% ενώ μειώνεται, κατά 0,5%, ο
ΦΠΑ σε φάρμακα και βιβλία. Στο τραπέζι παραμένει και η κατάργηση του μειωμένου
ΦΠΑ στα νησιά. 

Η κυβέρνηση προτείνει εφαρμογή ισχυρών αντικινήτρων για την αντιμετώπιση των
πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, αλλά και τη σταδιακή αύξηση της ελάχιστης ηλικίας
συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια, έως το 2025.

Επίσης η Αθήνα προτείνει αντικατάσταση του ΕΚΑΣ μεταξύ 2018 και 2020 με ένα νέο
πλαίσιο στοχευμένης στήριξης στους συνταξιούχους που χρειάζονται βοήθεια. Αυτό θα
γίνει στο πλαίσιο της γενικότερης μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος.

Η εισφορά αλληλεγγύης για τους εργαζόμενους, σύμφωνα με την πρόταση της
κυβέρνησης είναι: 

* 12.000 – 20.000 ευρώ0,7% [από 1%]
* 20.001 – 30.000 ευρώ1,4% [από 2%]
* 30.001 – 50.000 ευρώ2,0% [από 2%]
* 50.001 – 100.000 ευρώ4,0% [από 3%]
*100.001 – 500.000 ευρώ6,0% [από 4%]
* Πάνω από 500.000 ευρώ8,0% [νέα κλίμακα]
Τέλος η ελληνική πρόταση προβλέπει πρωτογενή πλεονάσματα 1% και 2% για το

2015 και το 2016 αντίστοιχα.

ΝΔ: Η κυβέρνηση παγίδευσε τη χώρα

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του κόμματος, Κώστας Καραγκούνης, χαρακ-
τηρίζει θετικό το γεγονός ότι
«για πρώτη φορά διαπραγμα-

τεύεται επί της ουσίας η κυβέρνηση,
δηλαδή με αριθμούς και στοιχεία»
καθώς «ανοίγει πιθανότητα συμφ-
ωνίας, χωρίς την οποία η χώρα κατα-
στρέφεται». Την ίδια ώρα, όμως, επι-
σημαίνει πως αυτό είναι και θλιβερό,
«γιατί χάθηκαν πέντε μήνες με ψέματα
και ο λογαριασμός που θα πληρώσει η
χώρα ανέβηκε σε δυσθεώρητα ύψη».

Σύμφωνα με τον κ. Καραγκούνη, η
ΝΔ θα κρίνει τη συμφωνία όταν αυτή υπάρξει, όμως, τονίζει πως η «τραγική αλήθεια
είναι ότι για στόχο πολύ μικρότερο, η κυβέρνηση προτείνει οκταπλάσια μέτρα από όσα
διαπραγματευόταν η προηγούμενη κυβέρνηση και αντικαθιστά μεταρρυθμίσεις με φορ-
οκαταιγίδα, διαλύοντας την ιδιωτική οικονομία υπέρ του μεγάλου κράτους».

Ο εκπρόσωπος της ΝΔ υπογραμμίζει ότι «τα μέτρα που προτείνει η κυβέρνηση
οδηγούν σε νέα ύφεση» καθώς «έχουμε, ήδη, επιστρέψει στην αύξηση της ανεργίας
και στα ελλείμματα». «Παγίδευσαν τη χώρα στο δίλλημα ανάμεσα σε μία πολύ χειρό-
τερη συμφωνία και στην καταστροφή της ρήξης. Και δεν έχουν το θάρρος να ζητήσουν
ούτε μία συγγνώμη από τον ελληνικό λαό» καταλήγει ο κ. Καραγκούνης

Το βράδυ της Τετάρτης αρχίζει το κρίσιμο
Eurogroup για την Ελλάδα

Το ελληνικό σχέδιο, που προβλέπει μέτρα 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2015
και 5,2 δισεκ. το 2016, βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας από τα τεχνικά κλιμά-
κια των θεσμών.

Στις 20:00 ώρα Ελλάδος το βράδυ της Τετάρτης θα αρχίσει η κρίσιμη συνεδρίαση του
Eurogroup, όπου θα γίνει η κρίσιμη αξιολόγηση των νέων ελληνικών προτάσεων, όπως
ανακοινώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Το ελληνικό σχέδιο, που προβλέπει μέτρα 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2015 και 5,2
δισεκ. το 2016, βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας από τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών,
ώστε να κριθεί αν οι ελληνικές προτάσεις είναι υλοποιήσιμες και πετυχαίνουν τους απα-
ραίτητους δημοσιονομικούς στόχους.

Η οριστική απόφαση για συμφωνίας πάντως αναμένεται να παραπεμφθεί στην τακτι-
κή Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Εν τω μεταξύ, πυρετώδεις είναι οι διεργασίες στις Βρυξέλλες, Από ελληνικής πλευράς
στη βελγική πρωτεύουσα βρίσκονται ο Νίκος Παππάς, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο
Γιώργος Χουλιαράκης, μαζί με τεχνικά κλιμάκια.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο δια-
μέρισμα στην οδό Παλαιολό-
γου, 40 τ.μ. με τζάκι και καλο-
ριφέρ. Διαθέτει 2 κρεβατοκά-
μαρες σαλόνι - κουζίνα και
είναι επιπλωμένο. Τηλ.
6984188137

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονο-
κατοικία 100τμ με ηλιακό, θ-
έρμανση, τζάκι, πάρκινγκ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6948 911 222 κα Βασιλείου.
(22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επιπ-
λωμένο οροφοδιαμέρισμα
90 τμ στη Μάνδρα, πλησίον
της κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδομή, επί οικο-
πέδου 500 τμ, με κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ. Είναι σε
άριστη κατάσταση, διαθέτει
αυτόνομη θέρμανση, κλιματι-
σμό και θέση σταθμεύσεως.
Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτό-
νομη θέρμανση, στην οδό

Κοντούλη , πλησίον Δημοτι-
κού πάγκινγκ Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπ-
υγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμαν-
ση, θέση parking.
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 τρ-
ιώροφη οικοδομή με πιλοτή. 
Πωλείται και χωριστά, ήσυχο
σημείο, τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6973315768   (7.5.14)

Πωλείται ελλειπτικό μηχάν-
ημα γυμναστικής μάρκας
PEGASUS σε άριστη κατά-
σταση, τιμή 250€ Τηλ επικοι-
νωνίας 6946 87 32 48 και
213 040 6488
( 18.2.15)

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή πείρα
αναλαμβάνει υπεύθυνα την
προετοιμασία μαθητών
Γυμνασίου, Λυκείου και Πα-
νελληνίων Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6906686110 (2.3.15)

Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήμα-
τα σε μαθητές Δημοτικού,
Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

Μαθηματικός Πανεπι-
στημίου Πατρών παραδίδει ι-
διαίτερα μαθήματα σε μαθη-
τές Δημοτικού-Γυμνασίου-
Λυκείου και φοιτητές στην
περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τι-
μές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ -
ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ:  6977219556
Υπάλληλος Γραφείου ζητείται
από ανώνυμη εταιρεία με
έδρα τη Μαγούλα Αττικής για
πλήρη απασχόληση. Απο-
δοχές ανάλογες προσόντων.
Αποστείλετε 
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ Η
ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΓΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ
ΓΝΏΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
8ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ Γ.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. ΚΑΤΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ
ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210
5578477, 6977910334
BΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ EMAIL:
PMKAMPERIS@YAHOO.G
R
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει
τη φύλαξη παιδιών στην περ-
ιοχή της Ελευσίνας. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά ερ-
γασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμέ-
νων καθώς και τις οικιακές ε-
ργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)
Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περ-
ιοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5
Ασπρόπυργος. Τηλέφ-
ωνα210-5572695,
6932215870

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

ΑΓΟΡΑΖΩ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ,
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΗΣ
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ. ΚΑΜΠΕΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛ. 210
5578477
EMAIL: MKAMPERIS@YA-
HOO.GR (20.5.15)

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:

αα))  ΒΒόότταανναα    ((ιιββίίσσκκοοςς,,  ααλλόόηη,,  
σσππιιρροουυλλίίνναα,,    κκλλππ))
ββ))  ΑΑρρωωμμααττιικκάά  φφυυττάά    ((μμέένντταα,,  δδυυόόσσμμοοςς,,  ρρίίγγααννηη,,  κκλλππ))
γγ))  ΑΑφφεεψψήήμμαατταα  ((ττσσάάιι,,  χχααμμοομμήήλλιι,,  φφαασσκκόόμμηηλλοο,,  κκλλππ))
δδ))  ΜΜππααχχααρριικκάά    σσεε  μμεεγγάάλληη  πποοιικκιιλλίίαα  κκάάθθεε
εείίδδοουυςς  όόππωωςς  κκάάρρυυ,,  ππιιππέέρριι,,  μμεείίγγμμαατταα
μμππααχχααρριικκώώνν  γγιιαα  ξξεεχχωωρριισσττέέςς    χχρρήήσσεειιςς  κκααιι
γγεεύύσσεειιςς  κκααιι  ααλλάάττιι  δδιιααφφόόρρωωνν  ττύύππωωνν  κκααιι
ππρροοεελλεεύύσσεεωωνν..
εε))  ΤΤοοππιικκάά  ΕΕλλλληηννιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  ααππόό  δδιιάάφφοορρεεςς  ππεερρ--
ιιοοχχέέςς  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς    όόππωωςς  μμαασσττίίχχαα  ΧΧίίοουυ,,
μμέέλλιι,,  κκλλππ  κκααιι  ααννττίίσσττοοιιχχαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
σσττ))    ΚΚααλλλλυυννττιικκάά,,  ααφφρρόόλλοουυττρραα,,
οοδδοοννττόόκκρρεεμμεεςς,,    κκλλππ..  ββαασσιισσμμέένναα
σσεε  φφυυττιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  όόππωωςς  ηη  μμαασσττίίχχαα,,  ηη
ααλλόόηη,,  ηη  εελλιιάά    κκ..λλ..ππ..
ζζ))  ΠΠοοττάά  ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  γγιιαα  σσααςς  κκααιι  ττοουυςς  εεοορρ--
ττααζζοομμέέννοουυςς  φφίίλλοουυςς  σσααςς  όόππωωςς  ρραακκίί,,  ττσσίίπποουυρροο,,
μμαασσττίίχχαα..
ηη))  ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκάά  χχεειιρροοπποοίίηητταα  εείίδδηη  ζζυυμμαα--
ρριικκώώνν  κκαατταασσκκεευυαασσμμέένναα  μμεε  ββιιοολλοογγιικκάά
υυλλκκάά..    
θθ))  ΖΖεεάάλλεευυρραα    κκααιι  ππρροο''ιι''όόνντταα  ζζέέααςς
κκααιι  πποολλλλάά  αακκόόμμαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
ΕΕππιισσκκεεφφθθεείίττεε  μμααςς  κκααιι  θθαα  εεκκππλλαα--
γγεείίττεε  ααππόό  ττηηνν  πποοιικκιιλλίίαα,,  ττηηνν  πποοιιόόττ--
ηητταα  ααλλλλάά  κκααιι  γγιιαα  νναα    γγννωωρρίίσσεεττεε  ττιιςς
μμεεγγάάλλεεςς  δδυυννααττόόττηηττεεςς  ττηηςς  φφύύσσηηςς
μμέέσσαα  ααππόό  τταα  φφυυττιικκάά  μμααςς  ππρροοϊϊόόνν--
τταα..

ΦΦυυλλήήςς  88ΑΑ  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς,,  
  ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  221100--55557799880011

Γιάννης Κέντρης σε δίλημμα: "Δεν
έχω αποφασίσει πού θα ταχθώ"

Την πρώτη του εμφάνιση
στη θέση του δημοτικού
συμβούλου έκανε στην

τελευταία συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου ο
Γιάννης Κέντρης. Τον υπο-
δέχτηκαν ο πρόεδρος και τα
μέλη του Δημοτικού Συμβου-
λίου και του ευχήθηκαν σιδερ-
οκέφαλος. Ο ίδιος ανακοίνω-
σε πως δεν έχει λάβει αποφά-
σεις σχετικά με την ένταξή του
στην "¨Πόλη Προοπτικής",
από την οποία πριν από μερικούς μήνες είχε αποχωρήσει.
Ο Γιάννης Κέντρης στο Δημοτικό Συμβούλιο, δίπλα στον Φώτη Θεοδωρακόπουλο, νυν

επικεφαλής της "Πόλης Προοπτικής"
Ο κ. Κέντρης δήλωσε: «Η σημερινή μέρα για μένα είναι πολλή δύσκολη ως προς την
πολιτική θέση που θα αναλάβω, αλλά και για το ότι θα αντικαταστήσω την εκλιπούσα
Ελένη Καμπόλη, με την οποία είχαμε συνεργαστεί για πολλά χρόνια.
"Το σκέφτηκα πολύ αν θα έπρεπε να αναλάβω"
Θέλω να σας εκμυστηρευτώ πως τόσο εγώ όσο και η εκλιπούσα ήμασταν δύσκολοι
χαρακτήρες, που μπορούσαμε να συνυπάρξουμε όχι εύκολα. Συνυπήρχαμε ως προς
την πολιτική ιδεολογία της κεντροδεξιάς, που μας ένωνε και γι' αυτό το λόγο κατεβήκα-
με και στις τελευταίες εκλογές μαζί. Γι' αυτό το λόγο, το σκέφτηκα πολύ αν θα έπρεπε
να καταλάβω αυτή τη θέση. Το έκανα τελικά προκειμένου να συνεχίσω να υπερασπίζο-
μαι τα συμφέροντα του Χαΐδαριώτικου λαού και το δημόσιο συμφέρον.
Ως προς την "Πόλη Προοπτικής" θέλω να πω ότι δεν έχουμε κατασταλάξει ακόμα αν
εγώ θα συνεχίσω να βρίσκομαι μέσα σε αυτή τη δημοτική παράταξη ή όχι. Αυτό θα ανα-
κοινωθεί εν τω χρόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον τοπικό Τύπο, αφού γίνουν ορι-
σμένες συνεννοήσεις με τον κ. Θεοδωρακόπουλο, ο οποίος είναι και ο νέος επικεφαλής
της παράταξης.
"Θα ψηφίζω με γνώμονα το συμφέρον της πόλης"
Θα ήθελα να πω ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε ό,τι με αφορά, τα θέματα που θα
κινούνται προς το συμφέρον της πόλης και θα εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον θα
έχουν τη στήριξη μου. Για θέματα τα οποία δεν θα έχουν ως κριτήριο, κατά την αντίληψη
μου, το καλό της πόλης θα τα καταψηφίζω. Και πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω και θα
τα πούμε εν τω χρόνο».



Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 θριάσιο-15

 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

Ζητείται απο μεζεδοπωλείο στην Ελευσινα άτομο
για προετοιμασία και κουζίνα, καθαρό, γρήγορο με
ορεξη για δουλειά. Ευέλικτο ωράριο, πενθήμερο,
πτυχίο σχολής και σεμινάριο ΕΦΕΤ προτιμητέα.

12:00-21:00. Τηλ: 2105547910

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 ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ



16-θριάσιο Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015


