ΘΡΙΑΣΙΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Τιμή : 0,01€

«Άναψαν»
οι φούρνοι για το
πρώτο γεύμα

Παριστάνουν τους
υπαλλήλους της ΔΕΗ
και μπουκάρουν
στα σπίτια αδειάζοντας
πορτοφόλια

Σελ: 2

Επιτάχυνση των εργασιών
ανάπλασης σε Χαϊδάρι,
Ίλιον, Φυλή και
Καματερό, ζητά από τους
συναρμόδιους υπουργούς
ο Γ. Μανιάτης
ΕΥ Ρ Ο Β Α ΡΟ ΜΕ Τ ΡΟ

Στο ζενίθ η απαισιοδοξία των
Ελλήνων για τη ζωή,
τα οικονομικά, την εργασία τους

Σελ: 9

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ

Κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις σήμερα στη
Ν.Ε.Ο. Αθηνών- Κορίνθου
Σελ: 7

Σελ: 3

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ
ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΛΛΑΖΕΙ ΡΙΖΙΚΑ
ΤΟ ‘’ΠΡΟΣΩΠΟ’’
ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Σελ: 3

Στο Κοινωνικό Μαγειρείο
του δήμου Φυλής

Κρούσματα στον Κόκκινο
Μύλο Αχαρνών

Στέγαση, υγεία, εκπαίδευση
και συμμετοχή στην απασχόληση
ζήτησαν οι Σύλλογοι Ρομά

Πρ ώτο β ή μ α ο α λ λ η λ ο σ ε β α σ μ ό ς κα ι η ι σ ότ ιμ η
σ υ ν ερ γ ασ ί α, δ ή λω σ ε ο Αν τ ι πε ρ ι φ ε ρ ε ιά ρ χ η ς Γ. Β α σ ι λ ε ί ο υ

Σελ: 2-11

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
«Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους»

Αναλαμβάνει τη δαπάνη
επανασύνδεσης του ηλεκτρικού
ρεύματος στα νοικοκυριά,
που αδυνατούν να πληρώσουν
τους λογαριασμούς
Σελ: 4

«Βουνό»
οι υποχρεώσεις
στην εφορία

Σελ: 16

-Τι πρέπει να
πληρωθεί ως τις 31
Δεκεμβρίου

Κατανομή
62.401.400,00 € στις
Περιφέρειες για τη
μεταφορά των μαθητών

Σελ: 5

Χριστουγεννιάτικα εργαστήρια στους παιδικούς
σταθμούς Ελευσίνας

Και διήμερο χριστουγεννιάτικο παζάρι
από το ΚΑΠΗ του δήμου

Σελ: 6

700 προσλήψεις
εκπαιδευτικών στα
Σχολεία 2ης Ευκαιρίας

Εξετάζεται η ίδρυση νέων
Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
σε σωφρονιστικά καταστήματα

Διαδρομή
Προσφοράς

Σελ: 10

στο Δήμο Ελευσίνας

Σελ: 7

Σε έναν χρόνο αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα
στο τμήμα Κόρινθος - Πάτρα της Ολυμπίας Οδού
Σελ: 8

Θα κάνουμε Ελευσίνα-Πάτρα
σε 2 ώρες και ένα τέταρτο

κ.2239
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ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014
Ελευσίνα

Νατσιοπούλου
Μάρθα Κ. Κουγιουμτζόγλου 1, - Πλατεία
Εθνικής Αντιστ.
2105561131
Ασπρόπυργος
ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Λεωφόρος Ειρήνης 218,
Γκοριτσά,
2105598618

Φυλή - Άνω Λιόσια
Κεχαγιά Γεωργία Κ.
Λεωφόρος Φυλής 75,
2102411911

Αχαρνές

Γκίκα Σοφία - Ακριβή
Κ. Αριστοτέλους 260,
Τηλέφωνο
2102448558

ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ Δεκελείας 51,
Αχαρνές, 13671,
Τηλέφωνο
2102448377
Μάνδρα

Ρούτης Κωνσταντίνος Χ. Κοροπούλη
Βαγγέλη 15,
Τηλέφωνο
2105551954

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ
ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στέγαση, υγεία, εκπαίδευση
και συμμετοχή στην απασχόληση
ζήτησαν οι οι Σύλλογοι Ρομά

Πρώτο βήμα ο αλληλοσεβασμός και η ισότιμη
συνεργασία, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Βασιλείου

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
8,12,16,20, 24, 28
ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Συννεφιά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:
Από 14 έως 20
βαθμούς Κελσίου

ΟΛΟ ΓΙΟ
ΕΟΡΤ
ΕΟΡ ΤΟΛΟ

Δανιήλ, Δανιήλος, Δανιέλος,
Δανιήλα, Δανιέλα, Δανιηλίτσα,
Διονύσιος, Νύσης, Διονύσης

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
Αθλητικά:
Ανέστης Τσακίρογλου
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

Η

ανάγκη συγκρότησης ενός δικτύου
συνεργασίας της Περιφέρειας, των Δήμων
και των Συλλόγων Ρομά της Δυτικής Αττικής στη βάση ισότιμων και διαφανών σχέσεων, η
ενεργός συμμετοχή τους στις πρωτοβουλίες για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, αλλά και την
αντιμετώπιση της παραβατικότητας ήταν τα σημαντικότερα συμπεράσματα Σύσκεψης στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής στις 15 Δεκεμβρίου 2014, με εκπροσώπους όλων των συλλόγων
Ρομά με θέμα «Οι κοινότητες των Ρομά στη Δυτική Αττική: Προβλήματα και προτάσεις».

Στέγαση, υγεία, εκπαίδευση και τη συμμετοχή
στην απασχόληση τα πρωταρχικά ζητήματα

Εκπρόσωποι όλων των Συλλόγων Ρομά της Δυτικής Αττικής παρουσίασαν τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν, αλλά και διατύπωσαν συγκεκριμένες προτάσεις. Η συνάντηση, που έγινε με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ.
Γιάννη Βασιλείου, αποτελεί ουσιαστικά ένα πρώτο
βήμα για την συστηματική συνεργασία των Συλλόγων με την Αντιπεριφέρεια στη βάση των αρχών
σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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Παριστάνουν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ

και μπουκάρουν στα σπίτια αδειάζοντας πορτοφόλια
Κρούσματα στον Κόκκινο Μύλο Αχαρνών

Έναν νέο τρόπο - παριστάνοντας του υπαλλήλους ΔΕΗ- βρήκαν αυτή τη φορά επίδοξοι κλέφτες
που έχουν ήδη μπουκάρει σε σπίτια στην περιοχή
του Κόκκινου Μύλου στις Αχαρνές. Όπως έχουν
ήδη καταγγείλει κάτοικοι της περιοχής οι δράστες
επισκέπτονται πρωινές ώρες τις οικίες και συστηνονται ως υπαλλήλοΙ της ΔΕΗ που θέλουν να προβούν σε καταμέτρηση για δήθεν διαρροές ρεύματος
από συσκευές ή πρίζες.
Κατόπιν, οι απατεώνες ζητούν ως αμοιβή για την
εργασία τους 50 ευρώ κι όταν το θύμα ανοίγει το
πορτοφόλι του για να τους πληρώσει, βρίσκουν μια
δικαιολογία και ο ένας εκ των δύο πιάνει την κουβέντα στο θύμα ώστε ο συνεργός του να βρει αρπάξει περισσότερα
χρήματα από τον ανυποψίαστο ενοικιαστή ή ιδιοκτήτη.
Οι αστυνομικές αρχές, προς τον παρόν, δεν έχουν εντοπίσει τα ίχνη τους, αλλά υπάρχουν περιγραφές.

ΑΛΛΑΖΕΙ ΡΙΖΙΚΑ ΤΟ ‘’ΠΡΟΣΩΠΟ’’
ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014

ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ

Επιτάχυνση των εργασιών ανάπλασης
σε Χαϊδάρι, Ίλιον, Φυλή και Καματερό ζητά από τους
συναρμόδιους υπουργούς ο Γ. Μανιάτης

Ε

Φωτό από συνάντηση του Γ. Μανιάτη με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
με θέμα "Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) της Δυτικής Αττικής
Συμμετείχαν ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Μ. Σελέκος και Φυλής Χρ. Παππούς

πιτάχυνση των διαδικασιών για το σχέδιο
ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης και
δημιουργία ομάδας εργασίας που θα αναλάβει να αλλάξει ριζικά το «πρόσωπο» της Δυτικής
Αττικής, ζήτησε με επιστολή τους προς τους
συναρμόδιους υπουργούς, ο Γιάννης Μανιάτης.

Το πρόγραμμα δράσης για την Δυτική Αττική
αφορά τους δήμους Αγίας Βαρβάρας, Άγιων Ανάργυρων – Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Περιστερίου,
Πετρούπολης, Χαϊδαρίου και Φυλής και περιλαμβάνει πρόγραμμα δράσης, το οποίο προσεγγίζει
ολοκληρωμένα την αστική ανάπτυξη καλύπτοντας,
πέραν των πολεοδομικών παρεμβάσεων, δράσεις
οικονομικού, κοινωνικού και π εριβαλλοντικού
χαρακτήρα.

Στόχος η αντιμετώπιση των προβλημάτων
του αστικού περιβάλλοντος και η εξάλειψη
των κοινωνικών ανισοτήτων.

Στόχος είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων
του αστικού περιβάλλοντος της Δυτικής Αττικής και
η εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων.
«Η προκαταρκτική έκθεση ανάλυσης και στρατηγικής, θα αποτελέσει οδηγό για τις ολιστικού χαρακτήρα παρεμβάσεις στη Δυτική Αττική, οι οποίες
θέλουμε να οδηγήσουν στην επίλυση των διαχρονικών δομικών προβλημάτων της» όπως επισημαίνει για την πρωτοβουλία αυτή, ο υπουργός ΠΕΚΑ,
Γ. Μανιάτης, τονίζοντας πως «Στόχος μας είναι η
βιώσιμη ανάπτυξη της Αττικής, με γνώμονα την κοινωνική και χωρική συνοχή, χωρίς αποκλεισμούς
και ανισότητες στις δυτικές περιοχές της».
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«Άναψαν» οι φούρνοι για το πρώτο γεύμα
Στο Κοινωνικό Μαγειρείο του δήμου Φυλής

Ά

ναψαν το πρωί της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου για πρώτη φορά, οι φούρνοι στο Κοινωνικό Μαγειρείο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φυλής, όπου μαγειρεύτηκε το
πρώτο γεύμα, το οποίο περιελάμβανε 170 μερίδες
φαγητού, και διανεμήθηκε αμέσως μετά την παρα-

σκευή του σε άπορες οικογένειες του
Δήμου Φυλής.
Όλα προχωρούν βάσει του σχεδιασμού, ανέφερε ο π ρόεδρος της
ΚΕΔΗΦ, Γκίκας Χειλαδάκης. Ο κ. Χειλαδάκης τόνισε ότι το φαγητό προσφέρεται σε άπορους εγγεγραμμένους στα
αρχεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης,
τα στοιχεία των οποίων έχουν επικαιροποιηθεί ώστε να διασφαλισθεί, σε
συνεργασία με την κοινωνική λειτουργό,
ότι το φαγητό προσφέρεται σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη.Η διανομή του φαγητού γίνεται κατ’ οίκον,
μέσω ιδιωτικών αυτοκινήτων χωρίς κανένα διακριτικό του Δήμου, ενώ και οι οδηγοί, εθελοντές, δεν
φέρουν διακριτικά, ώστε να διασφαλιστεί η διακριτικότητα των ανθρώπων που λαμβάνουν το συσσίτιο.

ΘΡΙΑΣΙΟ - 3

Πρώτη, μετά την ενθρόνισή του,
επίσκεψη του νέου Μητροπολίτη
Μεγάρων και Σαλαμίνος Κωνσταντίνου,
στον Ασπρόπυργο

Σ

ε κλίμα κατάνυξης
και συγκίνησης τελέσθηκε την Κυριακή
14/12/14 η Θεία λειτουργία
στον Ι. Ν. Αγ. Δημητρίου
Ασπροπύργου Προεξάρχοντος του Μητροπολίτη
Μεγάρων και Σαλαμίνος
Κωνσταντίνου, κατά την
πρώτη, μετά την ενθρόνισή
του, επίσκεψη στην πόλη
μας.
Στη Ιερή Ακολουθία
καθώς και στις μετέπειτα εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν
προς τιμήν Του, παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Ασπροπύργου κ.
Νικόλαος Μελετίου, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι
,εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΜΑΚ, του ΑΤ
Ασπροπύργου, αντιπροσωπείες των Πολιτιστικών Συλλόγων
της περιοχής, μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης με την Ελληνική Σημαία ανά χείρας ,νέοι και νέες
με τοπικές ενδυμασίες, και πλήθος πιστών των οποίων, όπως
και ο ίδιος ο Σεβασμιώτατος παρατήρησε, μαζί με σύσσωμο το
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και τους εφημέριους, έτυχε της θερμής υποδοχής καθώς από νωρίς το πρωί είχαν κατακλύσει τον
προάυλιο χώρο του Ιερού ναού αναμένοντας και δαφνοστολίζοντας στην συνέχεια την άφιξή του.
Συγκινημένος ο νέος Μητροπολίτης, μετά την ολοκλήρωση
της Θείας Λειτουργίας και αφού δέχτηκε με ταπεινότητα αναμνηστικό δώρο και τιμητικούς λόγους απ΄τον Αρχιμανδρίτη
Ειρηναίο Βασιλακόπουλο Πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλείου της ενορείας του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου,
καθώς και του Δημάρχου της πόλης Κου Νίκου Μελετίου,
ευλόγησε κλήρο και λαό και ευχαρίστησε τους πάντες για τη
θερμή υποδοχή.
Σε ένα σύντομο αλλά εμπεριστατωμένο, εγκάρδιο και γεμάτο
συναίσθημα λόγο αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια, στις
αξίες και τα διδάγματα που κληρονόμησε απ΄τον ταπεινό
τρόπο ζωής που του υπέδειξε η οικογένειά του και την ανάγκη
του αποστασιοποιημένος των τίτλων και των εξουσιών του να
διακονήσει και όχι να διακονηθεί και να φροντίσει για τις ανάγκες του ποιμνίου του με την ανιδιοτέλεια και δύναμη που διακρίνει την πατρική στοργή κ αγάπη.
Κλείνοντας την ομιλία του με μια παραβολή, τόνισε την αξία
της εκκλησιαστικής ζωής παροτρίνοντας τους πιστούς να συμμετέχουν στα μυστήριά της και παρακάλεσε το ποιμνίο του, να
προσεύχεται για την ψυχή και την καρδιά του «Ταπεινού του
Πατέρα» όπως με περίσσεια σεμνότητα αυτοπροσδιορίστηκε,
ώστε με αγνότητα και καθαρότητα ο Παράκλητος να κατευθύνει
τις πράξεις και τα διανοήματά του.
Τον επίλογο, στον καθηλωτικό γεμάτο αγάπη και αλήθεια
λόγο του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη κ. Κωνταντίνου, επισφράγισαν κλήρος και λαός, βρωντοφωνάζοντας με ενθουσιασμό το ‘Άξιος’ αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό του το ήθος, την
αμεσότητα και την ταπεινότητα που θα πρέπει να χαρακτηρίζει
κάθε εκπρόσωπο του Ιερού Κλήρου.

Βασίλης Ι Δέδες
Εκκλησιαστικός Επίτροπος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου
Ασπροπύργου.

«Η διακριτικότητα είναι βασική μας αρχή, σεβόμαστε τον άνθρωπο που έχει ανάγκη, δεν θέλουμε να τον εκθέσουμε», ανέφερε ο κ. Γκίκας.
Τόνισε επίσης ότι, σταδιακά θα αυξάνονται οι
μερίδες φαγητού και θα φτάσουν στις 300, όπως
προβλέπει ο σχεδιασμός.
Ο αριθμός των 300 μερίδων θα έχει επιτευχθεί
μέχρι το τέλος του χρόνου, επισήμανε το μέλος
του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΗΦ, Κατερίνα
Ματρακούκα.
Τόσο ο κ. Χειλαδάκης όσο και η κα Ματρακούκα,
επισήμαναν τη συνεισφορά των εθελοντών και
των χορηγών, οι οποίοι συμβάλουν σημαντικά στο
έργο της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Το πρώτο
γεύμα μαγείρεψαν οι εθελόντριες κυρίες Γεωργία
και Κατερίνα και διένειμαν οι εθελοντές κύριοι Θεόφιλος και Δημήτρης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τρόφιμα προέρχονται από προσφορές επιχειρήσεων
και ιδιωτών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
«Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους»

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014
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Αναλαμβάνει τη δαπάνη επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος
στα νοικοκυριά τα οποία αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς
Η Περιφέρεια Αττικής, με συναίσθηση της κοινωνικής της ευθύνης,
προχωρά στο πρόγραμμα «Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους».
Έναρξη παραμονές εορτών

Αναλαμβάνει έτσι άμεσα τη δαπάνη επανασύνδεσης της παροχής του
ηλεκτρικού ρεύματος στα νοικοκυριά
στα οποία έχει γίνει διακοπή, λόγω
αδυναμίας πληρωμής του λογαριασμού. Το πρόγραμμα ξεκινά τούτη
την περίοδο, παραμονές εορτών,
έτσι ώστε να μην μείνει ούτε ένα νοικοκυριό στο σκοτάδι τούτες τις γιορτινές ημέρες. Η νέα Περιφερειακή
Αρχή έχει εντάξει το πρόγραμμα
«Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους» στον
αναμορφωμένο
προϋπολογισμό
που κατατέθηκε τον Οκτώβριο, στο
πλαίσιο του εξαπλασιασμού των
δαπανών για κοινωνικές ανάγκες. Το
πρόγραμμα θα διασυνδεθεί με τους
Δήμους και άλλους κοινωνικούς
φορείς προκειμένου να αποκτήσει
μεγαλύτερη διεισδυτικότητα, καλύπτοντας όσο το δυνατόν περισσότερες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Οι αρχές του προγράμματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε
όλους τους πολίτες και τα νοικοκυριά
στα οποία έχει γίνει διακοπή ρεύματος και τα οποία, αφού προχωρήσουν σε ρύθμιση της οφειλής τους
με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας
(π.χ. ΔΕΗ), μπορούν να καταθέτουν
στην Περιφέρεια Αττικής τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω
και η Περιφέρεια αναλαμβάνει να
επιδοτήσει την επανασύνδεση του
ηλεκτρικού ρεύματος, πληρώνοντας
στον πάροχο την πρώτη δόση της
ρύθμισης.
Κάλυψη δαπάνης ως 360 ευρώ

Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει
την κάλυψη δαπάνης ως 360 ευρώ
ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

που έχει διακοπεί.
Το ποσό των 360 ευρώ είναι το
μέγιστο που μπορεί να δοθεί ανά μία
παροχή τον χρόνο – στη συγκεκριμένη περίπτωση από την έναρξη
του προγράμματος ως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το
να έχει εκδοθεί από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας εντολή διακοπής
παροχής.
Η Περιφέρεια Αττικής θα δέχεται
αιτήματα πολιτών ακόμη κι αν αυτά
βρίσκονται εκτός του ανωτέρω όρου
2. Τα αιτήματα αυτά θα εξετάζονται
από την Περιφέρεια και θα κρίνεται
αν συντρέχουν ειδικοί όροι για την
ικανοποίησή τους λόγω εξαιρετικών
συνθηκών.
Δικαιολογητικά

Οι πολίτες που επιθυμούν να επιδοτηθούν μέσω του προγράμματος
«Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους» θα
πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
Ρύθμιση οφειλής με τον πάροχο
ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. ΔΕΗ).
Αστυνομική ταυτότητα του ατόμου
στο όνομα του οποίου είναι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
Εντολή διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης
2014 (για τα εισοδήματα του 2013)
του προσώπου στο όνομα του οποίου είναι η παροχή του ηλεκτρικού
ρεύματος ή του / της συζύγου του.
Τα αιτήματα των πολιτών θα
εξυπηρετούνται κατά σειρά ημερομηνίας υποβολής

Oι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις στα γραφεία
Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών
Ενοτήτων Αττικής (Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης) τα οποία παρατίθενται παρακάτω:

1)Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα
Κοινωνικής Μέριμνας.
Δ/νση
Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Λ. Αλεξάνδρας 196, Τ.Κ 115 21
τηλ. 213 1600 326, -334, -346, 333, -336 -322, -340
2)Περιφερειακή Ενότητα Νότιου
Τομέα
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας. Τμήμα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Ελευθερίου Βενιζέλου 273 &
Σόλωνος 133, Καλλιθέα Τ.Κ 176 74
τηλ. 213 210 12 57 , 213 210 12
46

3)Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας. Τμήμα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Λ.Μεσογείων 448, Αγ. Παρασκευή
Τ.Κ 153 42
Τηλ. 213 2100 563 , 213 2100 587

4)Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας. Τμήμα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Ιερά Οδός 294, Αιγάλεω Τ.Κ 122
43
Τηλ. 213 2100 956, 213 2100 950

5)Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας. Τμήμα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Ηρώων Πολυτεχνείου 19, Πειραιάς
Τ.Κ 185 32
Τηλ. 213 160 18 21, 213 160 18 44

6)Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας. Τμήμα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Εθνικής Αντιστάσεως 80, Ελευσίνα, Τ.Κ 192 000
Τηλ. 213 160 13 48 , 213 160 13
38

7)Περιφερειακή
Ενότητα
Aνατολικής Αττικής
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας. Τμήμα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
17ο χλμ. Λ.Μαραθώνος, Παλλήνη
Τ.Κ 153 51
Τηλ. 213 200 5272 , 213 200 , 213
200 52 49

8)
Περιφερειακή
Ενότητα
Νήσων
Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας, Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής.
Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Δημοσθένους 1, Πειραιάς Τ.Κ 185
31
Τηλ. 213 16 18 524, 213 16 18 567

Για οποιαδήποτε πληροφορία
μπορείτε να απευθύνεστε :

Στο τηλεφωνικό κέντρο της Περιφέρειας Αττικής τηλ. 1539

Δ/νση Εξυπηρέτησης του Πολίτη
και Οργάνωσης (Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη)
Λ.Συγγρού 80-88, 3ος όροφος
(Γραφείο 302), Στάση Μετρό Fix

Τηλ. 213 20 65 116, 213 20 65
023, 213 20 65 014, 213 20 65 083.
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Κατανομή 62.401.400,00 € στις Περιφέρειες
για τη μεταφορά των μαθητών

Μ

ε Απόφαση
π ο υ
υπ έγραψε
ο
Αν α π λ η ρ ωτ ή ς
Υπουργός Εσωτερικών, Θεόφιλος Λεονταρίδης, κατανέμεται
από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών»,
συνολικό ποσό 62.401.400,00 € στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη
δαπανών μεταφοράς μαθητών, έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2014 - 2015.

Συνάντηση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με Π.Ε.Δ.Α.

Μόνο για 3 κατηγορίες πολιτών ισχύει
η απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη,
σύμφωνα με τον Γ.Γ. Μ. Αγγελάκα

Θέματα της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
συζητήθηκαν
στη συνάντηση που είχε ο
Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Α τ τ ι κ ή ς
Μανώλης
Αγγελάκας, με την εκτελεστική επιτροπή
της Π.Ε.Δ.Α. την οποία εκπροσώπησαν ο
πρόεδρος, Δήμαρχος Νέας Ιωνίας Ηρακλής Γκότσης και ο αντιπρόεδρος, Δήμαρχος Νίκαιας- Ρέντη Γιώργος Ιωακειμίδης.
Στη συνάντηση τέθηκε επί τάπητος το
θέμα της υποστήριξης των ΟΤΑ από τις
υπηρεσίες ΑΔ Αττικής για την παροχή νομικών συμβουλών στους Δήμους, ώστε να
αποφεύγεται το φαινόμενο λήψης μη σύννομων αποφάσεων από τα Δημοτικά Συμβούλια, η ακύρωση των οποίων δημιουργεί
άσκοπες καθυστερήσεις.
Στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με του
ΟΤΑ, αποφασίστηκε η στήριξη των Δήμων
και στο ζήτημα της κατάρτισης των προϋπολογισμών:

“Αντί να ακυρώνουμε αποφάσεις, ή να
επιστρέφουμε προϋπολογισμούς επειδή
έχουν συμπληρωθεί λάθος, είναι αποδοτικότερο να συνεργαζόμαστε με τους
Δήμους, ώστε οι διαδικασίες να γίνονται
από την αρχή σωστά. Έτσι κερδίζουμε
χρόνο και παρακάμπτουμε τη γραφειοκρατία της ανταλλαγής επιστολών με συστάσεις και διορθώσεις.
Αυτός είναι ο λόγος που θέλουμε να
υπάρχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με
όλους τους Δήμους, ώστε μαζί να βρίσκουμε τις αποδοτικότερες λύσεις”, τόνισε ο
Μανώλης Αγγελάκας.
Σχετικά με την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη ορισμένων κατηγοριών πολιτών, ο
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
ανέλυσε στο προεδρείο της Π.Ε.Δ.Α. τις
διατάξεις του Νόμου 3463/08.06.2006,
βάσει του οποίου προβλέπεται η μείωση
των δημοτικών τελών κατά 50% ή η
πλήρης απαλλαγή από την καταβολή
τους για τρεις μόνο κατηγορίες: Απόρους, ανάπηρους και πολύτεκνους.
Ταυτόχρονα, τα έσοδα που θα χάνονται
για τους Δήμους από τη χρήση του κοινωνικού αυτού μέτρου θα πρέπει να καλύπτονται από άλλες πηγές ώστε να είναι
ισοσκελισμένοι οι προϋπολογισμοί.
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Από την Κρήτη
στην Ελευσίνα το
δουλεμπορικό
Baris

Τ

ο πλοίο «Baris», το
οποίο προ ημερών
λόγω μηχανικής βλάβης νότια της Κρήτης αποβίβασε μεγάλο αριθμό μεταναστών στο λιμάνι της Ιεράπετρας, πρόκειται να
ρυμουλκηθεί στην Ελευσίνα.
Την εργασία απομάκρυνσης του πλοίου ανέλαβε η εταιρεία George
Antonatos Group of Companies και στην Ιεράπετρα βρίσκονται ήδη ο ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας καπετάν Γιώργος Αντωνάτος.
Το Γιώργο Αντωνάτο (Captain George) συναντήσαμε στην Ιεράπετρα και μας
ενημέρωσε ότι «η εταιρία μας έχει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εξειδικευμένους επιστήμονες για ναυαγιαιρέσεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο
εξωτερικό. Ναυαγιαιρέσεις είναι το σήκωμα ναυαγίων, οι ρυμουλκήσεις πλοίων, η διάσωση υπολειμμάτων από ναυαγήσαντα πλοία και, αν χρειαστεί, η
καταστροφή των πλοίων».

Η Ώρα του Δημότη
στη Νέα Πέραμο

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου η 3η κατά σειράν συνάντηση

Τ

ην Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ώρα 19.30 στο
Δημαρχείο της Νέας Περάμου, θα γίνει η 3η κατά
σειράν συνεδρίαση, στο
πλαίσιο της καθιερωμένης
“Ώρας του Δημότη”.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μιχάλαρος ανακοινώνει:
«Αγαπητέ Συμπολίτη τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 19.30
στο Δημαρχείο της Νέας Περάμου, θα πραγματοποιηθεί η τρίτη κατά σειράν μηνιαία συνεδρίαση της Διοίκησης του Δήμου με τους πολίτες, στο
πλαίσιο της καθιερωμένης “'Ωρας του Δημότη”, όπου ο κάθε πολίτης
μπορεί να θέσει στη Διοίκηση, άμεσα και συγκεκριμένα το πρόβλημά του,
σε θέματα που άπτονται της δικαιοδοσίας του Δήμου.
Απάντηση θα δίδεται από το Δήμαρχο Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη ή από τους αρμόδιους Αντιδημάρχους ή τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου οι οποίοι είναι παρόντες και συμμετέχουν.»
Υπογραμμίζεται ότι την όλη διαδικασία θα διευθύνει ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μιχάλαρος, που έχει και την ευθύνη
της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης.

6 - ΘΡΙΑΣΙΟ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3

Σχεδιασμός

Στην υπουργική απόφαση των 179 σελίδων που υπογράφηκε από τον
υπουργό Περιβάλλοντος Γ. Μανιάτη για την ανάπλαση της Αττικής, περιλαμβάνονται φιλόδοξα έργα, καινοτόμες ιδέες, φορολογικά και οικονομικά κίνητρα
μιας μεγάλης αστικής αλλαγής της εικόνας που έχει σήμερα η πρωτεύουσα.
Μεταξύ άλλων, προβλέπονται δράσεις σε περιοχές όπως το Εμπορικό Τρίγωνο - Κουμουνδούρου - Ψυρρή, Πλατεία Βάθης - Μεταξουργείο - Κεραμεικός, Μουσείο - Πανεπιστημίου, Πλατεία Βικτωρίας - Πλατεία Αττικής - Άγιος
Παύλος, οι οποίες μεταξύ άλλων θα απολαμβάνουν στο μέλλον μια σειρά
φορολογικών κινήτρων για επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και
ιδιώτες που επιστρέφουν στο κέντρο της πόλης.
Το ΣΟΑΠ αποτελεί ένα σύνθετο πρόγραμμα δράσεων, δεσμεύοντας μια
σειρά υπηρεσιών ως προς τις απαραίτητες ενέργειες υλοποίησής του. Προσεγγίζει ολοκληρωμένα την ανάπτυξη της πόλης και προβλέπει, πέραν των
πολεοδομικών παρεμβάσεων, δράσεις οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα, ενώ οι παρεμβάσεις θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς
και κοινοτικούς πόρους και θα έχουν ορίζοντα υλοποίησης έως το 2021.

Στις περιβαλλοντικές προεκτάσεις, ο ΣΟΑΠ δίνει έμφαση στην απόκτηση
νέων ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, καθώς και στη συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση των υπαρχόντων, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης
του δικτύου των πεζοδρόμων, της αισθητικής αναβάθμισης του αστικού εξοπλισμού, καθώς και της λειτουργικής συναρμογής με τα οδικά Μαζικά Μέσα
Μεταφορών και άλλα δίκτυα της πόλης. Δίνει έμφαση στην ομαλή και ποιοτική διαχείριση της καθημερινότητας, όπως σε θέματα καθαριότητας, φωτισμού, αδέσποτων ζώων, μη ρυπογόνα Μαζικά Μέσα Μεταφορών στην πόλη,
δηλαδή την κίνηση πεζή και το ποδήλατο.
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Χριστουγεννιάτικα εργαστήρια
στους παιδικούς σταθμούς Ελευσίνας

Σ

τα πλαίσια των χριστουγεννιάτικων δράσεων στο χώρο του Β΄ παιδικού σταθμού στις 4 και 5 Δεκεμβρίου έγιναν εργαστήρια με τη συμμετοχή γονέων, παιδιών, παιδαγωγών και προσωπικού. Με την εθελοντική προσφορά της Μίνας τα παιδιά έφτιαξαν χριστουγεννιάτικα μπισκότα
με ζαχαρόπαστα και με τους γονείς κάρτες, ημερολόγια και κηροπήγια.
Όπως κάθε χρόνο οι στόχοι είναι:
α) η συνεργασία γονέων – παιδαγωγών και το άνοιγμα των σταθμών
στην τοπική κοινωνία ακολουθώντας ένα μοντέλο εξωστρέφειας για την
ομαλότερη κοινωνικοποίηση των παιδιών.
β) να καλύψει τις επιθυμίες των γονέων για πραγματική δημιουργική
απασχόληση με τα παιδιά τους και την έμφυτη ανάγκη των παιδιών για
δημιουργικότητα και ελευθερία έκφρασης.
Χριστούγεννα είναι να βάζεις τις αισθήσεις σου να δοκιμάζονται με όλη
τους τη δύναμη.... και του χρόνου!!!!

Διήμερο χριστουγεννιάτικο παζάρι από το ΚΑΠΗ του δήμου

Με όμορφες κατασκευές και χριστουγεννιάτικες συνθέσεις
γέμισαν την αίθουσα
εκδηλώσεων του
ΠΑΚΠΠΑ, τα μέλη
των ομάδων χειροτεχνίας του ΚΑΠΗ
Ελευσίνας, το διήμερο 13 και 14 Δεκεμβρίου.
Σκοπός της κίνησης
αυτής ήταν συγκε-

ντρωθούν κάποια χρήματα, που όπως έχει καθιερωθεί θα διατεθούν για την
ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου. Ένα μεγάλο μπράβο
στην ευγέή αυτή προσπάθεια των μελών του ΚΑΠΗ.

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014

Συνάντηση Μιχάλη Σελέκου
με την ''Ομοσπονδία Χιακών
Σωματείων Αττικής''
Τα θέματα πολιτισμού στο
επίκεντρο του διαλόγου

Ε

π ίσκεψη
στο
Δημαρχείο Χαϊδαρίου π ραγματοπ οίησε
στις 10/12/2014 αντιπ ροσωπ εία απ ό την
''Ομοσπ ονδία Χιακών
Σωματείων
Αττικής''
Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Μιχάλης Σελέκος
είχε συνάντηση με τον
Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αργύρη Κοκκινάκη
και τον Αντιπ ρόεδρο Κώστα Λυμπουσάκη.

Στο επ ίκεντρο της συνάντησης βρέθηκα τα
θέματα πολιτισμού , καθώς στο Δήμο Χαϊδάρι
είναι έντονο το στοιχείο των Χιωτών . Εξάλλου, γι' αυτό τον λόγο η Ομοσπονδία αποφάσισε να μεταφέρει στην π όλη μερικές απ ό τις
π ιο σπουδαίες εκδηλώσεις που διοργανώνει
κάθε χρόνο.
Ο κ. Σελέκος ανταποκρίθηκε με ευχαρίστηση
και δήλωσε πως οτιδήποτε χρειαστεί απ ό
π λευράς Δήμου Χαϊδαρίου η Ομοσπονδία π χ
διάθεση αιθουσών, ηχητικό εξοπ λισμό ή κάτι
άλλο , είναι στην διάθεσή τους ώστε να συμβάλει και αυτός να αναδειχθεί η πολιτιστική κληρονομιά των Χιωτών.
Παρεμπ ιπ τόντως, η π ρώτη μεγάλη εκδήλωση
έγινε στις 13/12/2014 στο κέντρο Έπαυλη στο
Δαφνί, με ορχήστρα που φέρνει η Ομοσπονδία
απ ό την Χίο, για να διασκεδάσουν όλοι, όπως
διασκεδάζουν στα πανηγύρια της Χίου.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Τα σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο του
Καματερού με κυριότερο τις ελλείψεις σε ασφαλτοτάπητα και πεζοδρόμια, αντιμετωπίζονται με το
έργο που ξεκίνησε πριν μερικούς μήνες και συνεχίζει να εκτελείται. Συγκεκριμένα, έχουν ολοκληρωθεί οι ασφαλτοστρώσεις στις οδούς:
Γρηγορίου Ε’, Γρηγορίου Αυξεντίου, Πλαστήρα,
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Κανάρη, Ελ. Βενιζέλου, Μπότσαρη, Θράκης,
Πέλοπος, Αγράφων, Πελασγών, Λαμίας και Μεσολογγίου. Αυτές τις μέρες πραγματοποιείται η διάνοιξη τμήματος της οδού Αφροδίτης στην οποία
περιλαμβάνεται η κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης
και στη συνέχεια η αντικατάσταση φθαρμένου
ασφαλτοτάπητα .
Το έργο προβλέπει ακόμα την κατασκευή νέου
οδοστρώματος με ασφαλτικό τάπητα, κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων με πλάκες, στις οδούς:
Κύπρου, Καλαβρύτων, Λέρου, Σαλαμίνος, Δαρδανελίων και Εδέσσης. Σύντομα θα δημοπρατηθεί
νέο έργο ασφαλτοστρώσεων για άλλες περιοχές
των Αγίων Αναργύρων και του Καματερού.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών- Κορίνθου

Λ

όγω εκτέλεσης εργασιών τοποθέτησης νέας γέφυρας σήμανσης, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα κατωτέρω τμήματα της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, περιοχής
Δήμου Μεγαρέων, σήμερα ως εξής:

ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ

Εταιρεία μελετών και κατασκευών

Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις για την
εξοικονόμηση ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε ενεργειενεργειακά.
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίαςταρατσών.
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερμόθερμότητας.
8.10.14
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 ξεπεράση το 70%.

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

•στη δεξιά λωρίδα και στη Λωρίδα Έκτακτης
Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της από τη χ/θ
31+800 έως τη χ/θ 32+400, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, κατά τις ώρες 07.00 έως
18.00
•στην αριστερή λωρίδα, στο τμήμα της από τη
χ/θ 32+800 έως τη χ/θ 32+200, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, κατά τις ώρες 07.00 έως
18.00
•στις τρεις λωρίδες κυκλοφορίας και στη Λ.Ε.Α.,
στο ύψος της χ/θ 32+300, στο ρεύμα κυκλοφορίας
προς Κόρινθο, κατά τις ώρες 10.00 έως 10.30 για
μέγιστο χρονικό διάστημα οκτώ λεπτών και κατά
τις ώρες 13.00 έως 13.30 για μέγιστο χρονικό διάστημα οκτώ λεπτών.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από
το σημείο των εργασιών και να ακολουθούν την
υπάρχουσα οδική σήμανση.

Διαδρομή Προσφοράς

στο Δήμο Ελευσίνας

Μ

ια πρωτότυπη πορεία, θα ξεκινήσει την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στο Δήμο
Ελευσίνας, στις 11.00 με αφετηρία την πλατεία Μαγούλας, και τερματισμό
την πλατεία Ηρώων Ελευσίνας.
Η Διαδρομή Προσφοράς έχει σαν στόχο τη συγκέντρωση τροφίμων για τα παιδιά
του «Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας – Φιλική Φωλιά».
Συνδιοργανωτές της πεζοπορείας είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας (ΚΕΔΕ), το ΠΑΚΠΠΑ Δήμου Ελευσίνας, ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Ελευσίνας(ΣΔΥΕ), ο Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου και Ένωση Συλλόγων Γονέων
Μαθητών Δήμου Ελευσίνας.
Πούλμαν θα αναχωρήσουν από το δημοτικό πάρκινγκ Ελευσίνας για Μαγούλα στις
10:00 το πρωί.
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Σε έναν χρόνο αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα στο τμήμα
Κόρινθος - Πάτρα της Ολυμπίας Οδού

Θα κάνουμε Ελευσίνα-Πάτρα
σε 2 ώρες και ένα τέταρτο

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014

Σε 61 δήμους 10 εκ.
ευρώ για ενοποίηση
πληροφοριακών
συστημάτων

Μ

ε το ποσό των 10.251.920 ευρώ
χρηματοδοτούνται 61 δήμοι της
χώρας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»
για την ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων.

Τ

ελειώνουν τα μαρτύρια των οδηγών στην εθνική οδό Αθήνας-Πάτρας. Σε ένα χρόνο θα έχουν
ολοκληρωθεί τα έργα της Ολυμπίας Οδού στο τμήμα Κόρινθος-Πάτρα με αποτέλεσμα... εξωπραγματικούς οδηγικούς χρόνους: Θα κάνουμε τη διαδρομή Ελευσίνα-Πάτρα σε 2 ώρες και 15'.
Θα κερδίζουμε δηλαδή από 15-20 λεπτά.
Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Ολυμπίας Οδού, έχει κατασκευαστεί το 60% του
έργου από την Κόρινθο έως την Πάτρα και το 83% των σηράγγων, συνολικού μήκους 16 χιλιομέτρων.
Σήμερα έγινε η διάνοιξη της τέταρτης και τελευταίας σήραγγας.
Σύμφωνα με τους ίδιους, η Ολυμπία Οδός «είναι το μοναδικό έργο που κατασκευάζεται σε παράλληλες συνθήκες κυκλοφορίας στο 85% του δρόμου καθιστώντας το έτσι το δυσκολότερο έργο που γίνεται σήμερα στη χώρα».
Το συνολικό τμήμα του αυτοκινητόδρομου είναι 201,5 χιλιόμετρα. Σήμερα έχει κατασκευαστεί πλήρως
το τμήμα Ελευσίνα – Κόρινθος.
Τα ακόμη καλύτερα νέα, είναι πως – σύμφωνα με την κοινοπραξία που κατασκευάζει και διαχειρίζεται το έργο – μειώθηκαν τα ατυχήματα κατά 80% στον μέχρι πρότινος δρόμο-καρμανιόλα.
«Συγκρίνοντας τα στοιχεία ατυχημάτων του πρώτου έτους παραχώρησης το 2008 με το 2013, ο συνολικός αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων και των θυμάτων παρουσιάζει μείωση της τάξης του 80% στο
σύνολο του άξονα Ελευσίνας - Κορίνθου- Πατρών» ανέφεραν οι εκπρόσωποι της εταιρείας.
Απομένει το τμήμα Πάτρα - Πύργος το οποίο με υπουργική απόφαση τον Απρίλιο του 2014 θα κατασκευαστεί ως Δημόσιο έργο.

Ειδικότερα με απόφαση της υφυπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης εντάσσονται 135
πράξεις συνολικής δημόσιας δαπάνης δέκα
εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (10.251.920)
στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 3573/08-122014 Πρόσκλησης με α/α 36_ΕΦΔ ΕΠΨΣ του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή
Σύγκλιση» στον Άξονα Προτεραιότητας 02
«ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής»,
στον Ειδικό Στόχο 2.1 «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» και
στην Κατηγορία Πράξης 1305 «Βελτίωση της
καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα»
και Κωδικό Προτεραιότητας 13 – «Υπηρεσίες
και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική
υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, κτλ.)».

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ν.Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενημερώνουμε τα μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο. ότι θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση τροφίμων (συσκευασμένων) στον χώρο των γραφείων μας(Περικλέους 10 &
Σαλαμίνος) από την ΔΕΥΤΕΡΑ 15/12/2014 έως την
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12/2014, τα οποία θα διατεθούν για το
φιλόπτωχο του ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
Παρακαλούμε όλα τα μέλη μας να συμμετάσχουν σε
αυτή την φιλανθρωπική ενέργεια της ΔΗΜ.Τ.Ο. για να
βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνδρομή σας σε αυτό το έργο αγάπης.
Σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα.
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:
ΔΕΥΤΕΡΑ –– ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ::
11:00 –– 13:00 και 18:00 –– 20:00
ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ :
11:00 –– 13:00

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΥΡΟΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014
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Στο ζενίθ η απαισιοδοξία των Ελλήνων για τη ζωή,
τα οικονομικά, την εργασία τους

Δ

υσαρεστημένοι με τη ζωή και την εργασία τους εμφανίζονται οι Έλληνες, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς 4 στους 10 δηλώνουν ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι με τη
ζωή, την οικονομική τους κατάσταση, την εργασία
αλλά και το περιβάλλον διαβίωσης.
Το ποσοστό αυτό αυξάνεται (6 στους 10) όταν
πρόκειται για πολίτες που το εισόδημά τους είναι
ίσο ή μικρότερο από το όριο της φτώχειας.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αλλά και του
Ευρωβαρόμετρου, που δημοσιεύουν τα Νέα:
Καθόλου έως λίγο ικανοποιημένο από την οικονομική κατάσταση δηλώνει το 31,7% του συνόλου
(56,4% του φτωχού πληθυσμού).
Δεν εμπιστεύεται καθόλου το πολιτικό καθεστώς
το 45% του συνόλου (50,6% των ανέργων).
Σχεδόν 1 στους 2 πιστεύει ότι η οικονομική κατάσταση θα χειροτερέψει τους προσεχείς 12 μήνες.
Το 7,8% των ανθρώπων στο όριο της φτώχειας
δήλωσαν ότι κατά τον τελευταίο μήνα αισθάνονται
απογοητευμένοι, μελαγχολικοί ή ένιωθαν κατάθλιψη.
Περισσότεροι από 7 στους 10 θεωρούν ότι η ποιότητα ζωής στη χώρα δεν είναι καλή. Το 82% του συνολικού πληθυσμού αισθάνεται μεγάλη πίεση.Σύμφωνα με το 63% των Ελλήνων, το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα είναι η ανεργία.
Να σημειωθεί πως σε πρόσφατη έρευνα του ΟΟΣΑ οι Έλληνες βαθμολογούν με «0» την ικανοποίηση που αντλούν από τη ζωή τους και εμφανίζονται ως οι
πιο δυστυχισμένοι από τους κατοίκους των 36 χωρών-μελών του Οργανισμού.
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ «Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει, τα ποσοστά κατάθλιψης στη χώρα μας έχουν αυξηθεί κατά 50% μέσα στην τριετία 2011-2013, με τους
παράγοντες κινδύνου να είναι μεταξύ άλλων οι ηλικίες 35-44 ετών, το χαμηλό εισόδημα έως 400 ευρώ και η ανεργία» επισημαίνει ο κ. Μπαλούρδος.
Είναι ενδεικτικό ότι στην έρευνα του ΟΟΣΑ Καλύτερη Ζωή οι Ελληνες βάζουν μηδέν (0) στην ικανοποίηση που αντλούν από τη ζωή τους. Πιο συγκεκριμένα,
οι κάτοικοι της χώρας μας είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι πιο δυστυχισμένοι ανάμεσα σε 36 χώρες του ΟΟΣΑ.

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
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

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ
Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος

Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 & 210 5571996
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700 προσλήψεις εκπαιδευτικών
στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014

Εξετάζεται η ίδρυση νέων Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας σε σωφρονιστικά καταστήματα
Στους 700 οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που έχουν προσληφθεί για τις
διδακτικές ανάγκες των Σχολείων
Δεύτερης Ευκαιρίας μετά από αποφάσεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Επίσης γίνεται γνωστό ότι η διαδικασία κάλυψης των εκπαιδευτικών κενών της
τρέχουσας σχολικής περιόδου με
ωρομίσθιους εκπαιδευτές είναι σε
εξέλιξη.
Όσον αφορά την πληρωμή των
εκπαιδευτικών που εργάστηκαν στα
ΣΔΕ την περίοδο 2013-14 έχει
εγκριθεί η καταβολή της αμοιβής για
τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο,
Ιούνιο, Ιούλιο.
Δεδομένου ότι η αποπληρωμή
των παραπάνω εξαρτάται από τη
ροή χρηματοδότησης του έργου
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
αναμένεται να εξοφληθούν με την
επόμενη επιχορήγηση του έργου η
οποία έχει εγκριθεί και αναμένεται η

Αποστολή των Γιατρών του
Κόσμου στο Σουρούτς Τουρκίας

εκταμίευσή της το προσεχές χρονικό διάστημα.
Αναφορικά με την ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στα σωφρονιστικά καταστήματα το ΥΠΑΙΘ και η
Δ/νση Δια Βίου Μάθησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης
θα εξετάσει το ζήτημα κατόπιν επικαιροποίησης της Διυπουργικής
Ομάδας Εργασίας, την οποία η
Δ/νση Δια Βίου Μάθησης

Πεζοπορία στο ελατόδασος
της Πάρνηθας

Tην Κυριακή 21 Δεκεμβρίου.

έχει ήδη αιτηθεί. Η Διυπουργική
Ομάδα Εργασίας, η οποία αποτελείται από εμπειρογνώμονες των
Υπουργείων Παιδείας και Δικαιοσύνης και συστάθηκε με την αριθμ.
πρωτ. 52067/3-6-10 ΚΥΑ, εφόσον
επικαιροποιηθεί και ενεργοποιηθεί,
έχει μεταξύ άλλων αναλάβει και τη
σύνταξη κανονισμού λειτουργίας για
τα ΣΔΕ που λειτουργούν σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Λεπτομέρειες

Κόστος 2€, ελάχιστη κατανάλωση για καφέ ή ποτό
γεύματος.
Ώρα συγκέντρωσης στο Φλαμπούρι 10:15', για να
έχετε χρόνο να απολαύσετε και τον καφέ σας.
Ώρα εκκίνησης από το Φλαμπούρι 11:00'
Ώρες πεζοπορίας ~5:00' ώρες.
Θετική υψομετρική διαφορά ~650μ.
Βαθμός δυσκολίας Β'
Μόλις φτάσετε στο καταφύγιο θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή, γράφοντας το όνομα σας
μέσα στο καταφύγιο, στη λίστα συμμετεχόντων της
πεζοπορίας.
Βασικός Εξοπλισμός

Λ

ίγες ημέρες πρίν τα Χριστούγεννα μια πεζοπορία στο βουνό είναι ιδανική για να έρθουμε
σε επαφή με την φύση και το πράσινο, αλλά και για
βελτίωση της φυσικής μας κατάστασης.
Ελάτε σε μια πεζοπορία σε χριστουγεννιάτικο περιβάλλον μέσα στα έλατα του Δρυμού της Πάρνηθας!
Η βόλτα αυτή είναι προσφορά από το καταφύγιο
Φλαμπούρι !!!

Από το καταφύγιο Φλαμπούρι, μία όμορφη βόλτα
στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθαςγια να γνωρίσετε το
βουνό, να έρθετε πιο κοντά στη φύση και να βελτιώσετε την φυσική σας κατάσταση και υγεία. Η διαδρομή
θα είναι κυκλική με ενδιάμεσο μικρό διάλειμμα και
σημείο εκκίνησης και τερματισμού το Φλαμπούρι.
Θα υπάρχουν μέτριες υψομετρικές διαφορές, θα
κινηθούμε σε κανονικό ρυθμό και μπορούν να λάβουν
μέρος όσοι διαθέτουν καλή φυσική κατάσταση !!!
Πάρτε λοιπόν την παρέα σας, ή και μόνοι σας και θα
γίνουμε όλοι μια παρέα, για μια βόλτα στο μοναδικού
κάλλους ελατόδασος, του δρυμού της Πάρνηθας.

Ορειβατικά μποτάκια, Μπατόν, Σακίδιο πλάτης,
Αντιανεμικό αδιάβροχο τζάκετ, Γάντια, Σκούφο, Φακό,
Φαρμακείο.
Να υπολογίζετε ότι στην Πάρνηθα η θερμοκρασία
είναι 5-6 βαθμούς πιο χαμηλή από την πόλη.
Πληροφορίες

Ώρες επικοινωνίας 11:00' με 17:00'
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 24 646 66 και 6972
256215.
E-mail: info@flabouri.gr
Οδηγίες πρόσβασης εδώ.

Βασικοί
κανόνες
για
την
πεζοπορία:
http://www.flabouri.gr/index.php/plirofories/xrisimesplirofories/464-basikoi-kanones-stin-oreini-pezoporia
Βαθμοί
δυσκολίας:
http://www.flabouri.gr/index.php/plirofories/xrisimesplirofories/465-pezoporia-kai-bathmos-duskolias

Για όσους επιθυμούν να ανέβουν νωρίτερα, το Φλαμπούρι θα είναι ανοιχτό από τις 8.30 με ροφήματα,
σπιτικές πίτες και πρωινό. Επίσης για το μεσημέρι και
το βράδυ, θα υπάρχουν σπιτικά φαγητά, ψητά, κρασάκι και γλυκά.

Στις 8 Νοεμβρίου οι ΓτΚ πραγματοποίησαν έκκληση
για τη συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειας με σκοπό την
αποστολή της στους Κούρδους πρόσφυγες από το
Κομπάνι, που ζουν σε καταυλισμούς στην πόλη Σουρούτς, στα σύνορα Τουρκίας / Συρίας.
Από την καμπάνια συγκεντρώθηκαν 7 τόνοι απαραίτητων ειδών (κουβέρτες και υπνόσακοι, είδη ρουχισμού
και υπόδησης, παιδικά γάλατα και κρέμες, όσπρια και
ρύζι)
Στις 28 Νοεμβρίου ξεκίνησε η μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας, οι οποία παραδόθηκε στις τοπικές
αρχές. Σε συνεργασία με το Δήμο της πόλης, οι Γιατροί
του Κόσμου διένειμαν το υλικό σε καταυλισμούς, ενώ
παράλληλα η ιατρική ομάδα της αποστολής προσέφερε πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα (περιποίηση και
αλλαγή τραυμάτων, παιδιατρική εξέταση, φροντίδα
εγκύων). Έμφαση δόθηκε κυρίως σε ετοιμόγεννες
γυναίκες καθώς και στον παιδικό πληθυσμό.
Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν από τους τοπικούς φορείς, οι ανάγκες σε τρόφιμα και φάρμακα παραμένουν μεγάλες.
Ευχαριστούμε όλους όσους συνεισέφεραν στην επιτυχία αυτής της αποστολής. Τους Δήμους Πειραιά, Κορυδαλλού και Νίκαιας, τις εταιρείες αλλά κυρίως τους
απλούς πολίτες που για άλλη μια φορά στήριξαν την
προσπάθεια μας και μας εμπιστεύτηκαν.
Ευχαριστούμε την Aegean Airlines S.A. για την κάλυψη μέρους των εξόδων της μεταφοράς των μελών της
αποστολής των ΓτΚ.
25 Χρόνια Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας… όπου υπάρχουν
άνθρωποι
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Οι Ρομά αναφέρθηκαν σε εξαιρετικά σημαντικά θέματα
που καθιστούν αναγκαία την παρέμβαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
και του κεντρικού κράτους, ώστε να γίνουν στην πράξη σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα
που αφορούν τη στέγαση, την υγεία, την εκπαίδευση και τη συμμετοχή στην απασχόληση.

Αναγκαία η παύση πρακτικής
καύσης των καλωδίων και άλλων
υλικών που προκαλούν σημαντικά περιβαλλοντικά και υγειονομικά προβλήματα

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής
Αττικής, κ. Γιάννης Βασιλείου τόνισε
στην ομιλία του την επιτακτική ανάγκη η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση να
βοηθήσει στην οικοδόμηση μιας διαφορετικής σχέσης μεταξύ των Ρομά
και της τοπικής αυτοδιοίκησης στη
βάση της αξίας του πολίτη και των
κοινωνικών δικαιωμάτων και όχι της
εφήμερης ψηφοθηρικής συναλλαγής.
Αναφέρθηκε στην ανάληψη πρωτοβουλιών για το θέμα της παραβατικότητας με τη συμμετοχή των ίδιων
των συλλόγων Ρομά, την παύση
πρακτικής καύσης των καλωδίων
και άλλων υλικών που προκαλούν
σημαντικά περιβαλλοντικά και υγειονομικά προβλήματα σε περιοχές της
Δυτικής Αττικής.

τώπισης στερεοτύπων και προκαταλήψεων, ρατσιστικών και φασιστικών αντιλήψεων που ταυτίζουν ολόκληρες κοινωνικέ ς ομάδες με την
παραβατικότητα.

τουργία γραφείων και την προώθηση δράσεων, τον φωτισμό και την
ασφαλτοδρόμηση των συνοικισμών.
Παραβρέθηκαν η Περιφερειακή
Σύμβουλος Δυτικής Αττικής, κα
Γιώτα Παππά και εκπρόσωπος της
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής.

Οι εκπρόσωποι των συλλόγων
Ρομά της Δυτικής Αττικής αναφέρθηκαν σε εξαιρετικά σημαντικά θέματα
που καθιστούν αναγκαία την παρέμβαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
των αρμόδιων δημόσιων οργανισμών και του κεντρικού κράτους έτσι
ώστε να γίνουν στην πράξη σεβαστά

Οι προτάσεις των Συλλόγων Ρομά
Δυτικής Αττικής, αναλυτικότερα,
αναφέρονταν στην αντιμετώπιση
των στεγαστικών προβλημάτων, την
ανάληψη νόμιμων βιοποριστικών
δραστηριοτήτων μέσα από συμπράξεις, την πρόσβαση σε υγειονομική
φροντίδα και κοινωνική μέριμνα, την
ανάγκη μη διαχωρισμού των πολιτών, την συνολική παρέμβαση στις
περιοχές κατοίκησης των τσιγγάνων
για τη δημιουργία ασφαλών συνθηκών διαβίωσης, την έρευνα για τον
τρόπο διαχείρισης και την αναποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών
χρηματοδοτήσεων για τη βελτίωση
των οικισμών των Ρομά, τη μετατροπή των καταυλισμών σε σύγχρονους οικισμούς, την πρόβλεψη συμμετοχής Ρομά σε επιτροπές παρακολούθησης των συγχρημα-τοδοτούμενων δράσεων που αφορούν
τις κοινότητές τους, την ύπαρξη
κινητών μονάδων υγειονομικής φροντίδας στους καταυλισμούς, την

τα ανθρώπινα δικαιώματα που αφορούν τη στέγαση, την υγεία, την
εκπαίδευση και τη συμμετοχή στην
απασχόληση.

πρόσληψη διαμεσολαβητών Ρομά
στα ιατροκοινωνικά κέντρα και τις
συναφείς κοινωνικές δομές, την ανάγκη στήριξης των Συλλόγων για λει

5. Σύλλογος Ρομ Μεγαρέων
«Άγιος Χριστόφορος»
6. Σύλλογος Ρομ Νέας Ζωής
Ασπροπύργου

Προτάσεις των Συλλόγων
Ρομά για την αντιμετώπιση
των στεγαστικών προβλημάτων,
την ανάληψη νόμιμων
βιοποριστικών
δραστηριοτήτων και τη
παρέμβαση στις περιοχές
κατοίκησης των τσιγγάνων
για τη δημιουργία ασφαλών
συνθηκών διαβίωσης

Ο κ. Βασιλείου υπογράμμισε
την ανάγκη συμμετοχής των
Ρομά και της θετικής στάσης και
διευκόλυνσης για τον καθαρισμό
ρεμάτων

Τέλος έθεσε στο τραπέζι την πρόταση θεσμοθέτησης άτυπου συνεργατικού δικτύου της Περιφέρειας με
τους Δήμους και τους Συλλόγους
Ρομά, αλλά και τον σχεδιασμό
παρεμβάσεων που στηρίζονται σε
καταγραφή και ανάλυση από τους
ίδιους των προβλημάτων , την ανάγκη πρόσβασης σε βασικά κοινωνικά αγαθά για όσους Ρομά διαβιούν
σε καταυλισμούς, την επεξεργασία
προτάσεων για τη στεγαστική αποκατάσταση και τη νόμιμη λειτουργία
βιοποριστικών δραστηριοτήτων των
τους, καθώς και την ανάγκη αντιμε

ΣΥΛΛΟΓΟΙ που συμμετείχαν στη
σύσκεψη

1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελλήνων Ρομά «ΟΜΗΡΟΣ»
2. Φιλική Εταιρεία Ελλήνων Τσιγγάνων
3. Πανελλήνιος Σύλλογος Συμπαράστασης Αρωγής Επιμόρφωσης
Ανηλίκων και Ενηλίκων Ρομ

Λέσβου 11, 13451 Ζεφύρι Αττικής

4. Σύλλογος Ρομ Νεοκτίστων
Ασπροπύργου

ΜΕΓΙΣΤΗ ‘’ΠΛΗΓΗ’’ Η ΚΑΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
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141 κατοικίες κληρώνει ο ΟΑΕΔ.
Οι δικαιούχοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση
συμμετοχής έως 14/3/2015

Στην κλήρωση 141 κατοικιών σε διάφορες περιοχές
της χώρας θα προχωρήσει ο ΟΑΕΔ, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση.
Οι δικαιούχοι καλούνται να απογραφούν, υποβάλοντας αιτήσεις για συμμετοχή στις
κληρώσεις από την 1η Φεβρουαρίου 2015 έως και την 15η Μαρτίου 2015.
Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν όλοι οι εργατοϋπάλληλοι και οι συνταξιούχοι
που συνδέονται με τους εργοδότες τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού
δικαίου και δεν είναι ιδιοκτήτες οι ίδιοι ή προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους.
Περαιτέρω, θα πρέπει να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους άλλη βοήθεια για την απόκτηση στέγης από τον ΟΕΚ.
Ειδικότερα, οι κατοικίες που θα κληρωθούν είναι οι εξής:
- Δύο (2) κατοικίες στο Δήμο Αγρινίου και τρεις (3) κατοικίες στον Δήμο Ιεράς Πόλης
Μεσολογγίου.- Τέσσερις (4) κατοικίες στο Δήμο Αλμωπίας Πέλλας.- Έξι (6) κατοικίες
στη Βέροια.- Τέσσερις (4) κατοικίες στη Ζάκυνθο.- Εννέα (9) κατοικίες στο Δήμο Θηβαίων.- Oκτώ (8) κατοικίες στα Ιωάννινα.- Mία (1) κατοικία στον οικισμό "ΚΑΒΑΛΑ VIII",
τέσσερις (4) κατοικίες στη Χρυσούπολη, δύο (2) κατοικίες στον Αμυγδαλεώνα και
πέντε (5) κατοικίες στις Ελευθερές Καβάλας. Tέσσερις (4) κατοικίες στην Χαλκίδα.Tέσσερις (4) κατοικίες στον Πολιχνίτο Λέσβου.- Έντεκα (11) κατοικίες στο Δήμο Αλεξάνδρειας.- Πέντε (5) κατοικίες στην Ορεστιάδα.- Δέκα έξι (16) κατοικίες στον οικισμό
"ΞΥΛΑΓΑΝΗ Ι" στο Δήμο Μαρώνειας Ροδόπης.- Δώδεκα (12) κατοικίες στο Λέχοβο
Δήμου Αμυνταίου.- Οκτώ (8) κατοικίες στο Κιάτο, Δήμου Σικυωνίων.- Οκτώ (8) κατοικίες στην Κατερίνη.- Δώδεκα (12) κατοικίες στην Τρίπολη.- Δύο (2) κατοικίες στο Δήμο
Σύρου – Ερμούπολης.- Έξι (6) κατοικίες στον οικισμό "ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ Ι" στο Δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνη.- Τέσσερις (4) κατοικίες στη Λάρισα

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
Κατά 20% φθηνότερο το φυσικό αέριο από το 2015...
λόγω πετρελαίου

Μειώσεις 20% στις τιμές του φυσικού αερίου για βιομηχανίες και οικιακούς καταναλωτές αναμένονται στο πρώτο τρίμηνο του 2015, ως αποτέλεσμα της υποχώρησης των
διεθνών τιμών του πετρελαίου.
Όπως ανέφερε σήμερα ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, Μάκης Παπαγεωργίου, μιλώντας σε ενεργειακό συνέδριο, η πτώση της τιμής
από τον Ιανουάριο εκτιμάται σε 5% ενώ το Μάρτιο εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στο 20%
και προστίθεται στην έκπτωση 15% που επιτεύχθηκε πέρυσι ύστερα από τις διαπραγματεύσεις της ΔΕΠΑ με την Gazprom.
Η μείωση οφείλεται στη σύνδεση των τιμών του φυσικού αερίου με τις αντίστοιχες του
πετρελαίου με υστέρηση τριών μηνών. Ο κ. Παπαγεωργίου εκτίμησε, δε, ότι η πτώση
των τιμών του πετρελαίου θα συνεχιστεί, καθώς σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές το
πετρέλαιο μπορεί να πέσει ακόμη και στα 40 δολάρια το βαρέλι, εξέλιξη που θα έχει
θετικές συνέπειες για την ελληνική οικονομία.
Η ΔΕΠΑ επεξεργάζεται παράλληλα νέα φόρμουλα τιμολόγησης προκειμένου οι μειώσεις στις τιμές να έχουν διάρκεια μέσα στο 2015.

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος ξεκίνησε
η συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο ΕΣΠΑ

Με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος συζητείται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, το
νομοσχέδιο με το οποίο θεσπίζονται κανόνες για τον συντονισμό, τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 20142020.
Το σχετικό αίτημα προς τον
πρόεδρο της Βουλής, Ευ. Μεϊμαράκη, που απέστειλε ο υπουργός Ανάπτυξης,
Κώστας Σκρέκας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη «η διαδικασία να είναι με τον
χαρακτήρα του κατεπείγοντος, καθώς υπάρχουν κρίσιμα θέματα που πρέπει να
ψηφιστούν πριν την 1η Ιανουαρίου» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Όπως αποφασίστηκε, η συζήτηση του νομοσχεδίου στην επιτροπή, που ξεκίνησε , θα ολοκληρωθεί σε δύο συνεδριάσεις, δηλαδή σήμερα, ενώ η Διάσκεψη
των Προέδρων της Βουλής θα αποφασίσει για την ημερομηνία εισαγωγής του
στην Ολομέλεια, η οποία πιθανότατα θα είναι η ερχόμενη Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου.
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Αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς
τα Ασφαλιστικά Ταμεία τον Νοέμβριο

Στα 13,5 δις Ευρώ ανήλθαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία,
που έχουν μεταφερθεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), σύμφωνα με τα στοιχεία Νοεμβρίου.
Οι οφειλές εμφανίζουν αύξηση, σε σχέση με τα 11,485 δις Ευρώ, που έφθαναν οι
οφειλές τον Οκτώβριο, κυρίως εξαιτίας της μεταφοράς στο ΚΕΑΟ περίπου 1,8 δις
Ευρώ ληξιπρόθεσμων οφειλών από τον ΟΑΕΕ.
Όπως είναι γνωστό, στο ΚΕΑΟ μεταφέρονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των
5.000 Ευρώ από τα τέσσερα μεγαλύτερα Ασφαλιστικά Ταμεία της Χώρας (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ,
ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).
Από το σύνολο των 13,5 δις Ευρώ, κύρια οφειλή είναι τα 10,3 δις Ευρώ και τα υπόλοιπα 3,2 δις Ευρώ αποτελούν προσαυξήσεις.
Οι συνολικές εισπράξεις του ΚΕΑΟ, κατά τον μήνα Νοέμβριο, ανήλθαν στα
34.380.578 Ευρώ, και ήταν αυξημένες έναντι των 28.650.854 Ευρώ, που εισπράχθηκαν τον Οκτώβριο. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην εφαρμογή της νέας ρύθμισης για την
εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Συγκεκριμένα, εκτός ρύθμισης εισπράχθηκαν 14.416.804 Ευρώ, ενώ εντός ρύθμισης
τα έσοδα ανήλθαν στα 19.963.774 Ευρώ.
Από τις εισπράξεις εντός ρύθμισης, 11.269.545 Ευρώ, εισπράχθηκαν στο πλαίσιο
της νέας ρύθμισης, 6.236.098 Ευρώ με την πάγια ρύθμιση και 1.541.789 Ευρώ με τη
ρύθμιση «Νέα Αρχή».
Την ίδια περίοδο, 3.172 οφειλέτες με συνολικές οφειλές 145.141.868 Ευρώ απώλεσαν τη ρύθμιση, ενώ ελήφθησαν αναγκαστικά μέτρα για οφειλές ύψους 107.012.671
Ευρώ.

Παρίσταναν τους μεσίτες και έκλεβαν τους ενοικιαστές

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοίνωσε ότι το
τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αναρτηθεί αγγελίες στο διαδίκτυο με απατηλό - παραπλανητικό
περιεχόμενο, σύμφωνα με τις οποίες προσφέρονται δήθεν ευκαιρίες μίσθωσης/ενοικίασης κατοικιών, ακόμη και στη χώρα μας, φερόμενες από ιδιώτη σε ιδιώτη.
Προκειμένου να είναι «πειστικές» οι αγγελίες αυτές, συχνά γίνεται αναφορά για μεσολάβηση
γνωστής επιχειρηματικής διαδικτυακής πλατφόρμας ενοικίασης σπιτιών ή μεσολάβηση επιχειρηματικών ιστοτόπων, που παρέχουν αυτή τη δυνατότητα, ενώ η επικοινωνία με τους υποτιθέμενους
αγγελιοδότες, «επιδιώκεται» να πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).Τι ζητούσαν οι επιτήδειοι από τους ανυποψίαστους πολίτες:
σημαντικό χρηματικό ποσό, ως προκαταβολή για τη δήθεν προσφερόμενη προς ενοικίαση
κατοικία, ζητώντας μάλιστα τα ποσά αυτά να αποστέλλονται συνήθως μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς χρημάτων και όχι μέσω τραπεζικών λογαριασμών,
προσωπικά τους στοιχεία και δεδομένα (ταυτότητα, διαβατήριο, αριθμό φορολογικού μητρώου - Α.Φ.Μ. κ.λπ.),
προσωπικά τους οικονομικά δεδομένα (αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, προσωπικούς
κωδικούς (ΡΙΝ numbers) αριθμούς πιστωτικών καρτών, πληροφορίες καρτών ΑΤΜ κ.λπ.)
Με αφορμή το γεγονός αυτό, η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, συμβουλεύει τους
πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε τέτοιου είδους αγγελίες, για την αποφυγή πιθανής εξαπάτησής τους.
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Η KSM Human Resources ΕΛΛΑΣ.
για λογαριασμό μεγάλης εταιρείας πελάτη της στον
χώρο των πετρελαιοειδών,
ζητεί Υπαλλήλους Πρατηρίου Καυσίμων
για τη λειτουργία του ιδιολειτουργούμενου
πρατηρίου καυσίμων στην Μαγούλα
και στην Ν Πέραμο.
Απαραίτητα κάτοικος Μεγάρων, Ελευσίνας,
Ασπροπύργου, Νέας Περάμου,Μάνδρας,Μαγούλας.

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών
στο mail: cv@ksmhr.gr
ή μέσω fax στον αριθμό 2118008866.
8.11.14

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ
MSc. Πανεπιστημίου Αθηνών

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

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
(18.3.13)

Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
και της Κλινικής Ιπποκράτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για την υποβολή Αιτήσεων
Συμμετοχής

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Πειραιώς πρόκειται
να υλοποιήσει, σε συνεργασία με
Ανάδοχο φορέα, που θα επιλεγεί,
Πρόγραμμα
Επαγγελματικής
Κατάρτισης,
Συμβουλευτικής
Υποστήριξης και Πιστοποίησης
Τεχνικής Ικανότητας, για 2.500
εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους, επαπειλούμενους με
ανεργία, κυρίως των βιομηχανικών κλάδων, των Περιφερειακών
Ενοτήτων Πειραιά, Νήσων, και
Δυτικής Αττικής.
Το Πρόγραμμα του Ε.Β.Ε.Π. , με
τίτλο «Επαγγελματική Κατάρτιση,
Συμβουλευτική
Υποστήριξη,
Πιστοποίηση Τεχνικής Ικανότητας, 2.500 επαπειλούμενων με
ανεργία, εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων, κυρίως των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης
περιοχής του Πειραιά και του
Θριασίου Πεδίου», έχει ενταχθεί
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
του ΕΣΠΑ 2007-2013 «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΟΠΣ
488597) και χρηματοδοτείται με
πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Ο συμμετέχων θα παρακολουθήσει ένα (1) από τα 11 προγράμματα εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία
αφορούν στις εξής ειδικότητες:
•Τεχνικός Συγκολλήσεων και
Κοπής Μετάλλων
•Τεχνίτης Ελασματουργός
•Τεχνίτης Σωληνουργός
•Τεχνίτης Εργαλειομηχανών
•Τεχνικός – Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού & Αυτομάτου Ελέγχου
•Τεχνίτης Καθαρισμού μετάλλων (Αμμοβολιστής – Υδροβολιστής)
•Τεχνίτης Ψυκτικός
•Τεχνίτης Μόνωσης
•Τεχνίτης Ικριωμάτων
•Χειριστής κινητών μηχανημάτων – μηχανημάτων Έργου
Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης
διαρκεί 250 ώρες ( 200 ώρες
διδασκαλία στην αίθουσα και 50
ώρες Πρακτική).
Την ολοκλήρωση της Συμβουλευτικής και της Κατάρτισης, ακολουθεί η διαδικασία της Πιστοποίησης Τεχνικής Ικανότητας του
ωφελουμένου στην ειδικότητα
στην οποία καταρτίστηκε.
Ο συμμετέχων λαμβάνει Εκπαιδευτικό Επίδομα 7 € ανά ώρα
κατάρτισης, μικτά, υπό την προϋ-

πόθεση ότι ολοκλήρωσε Κατάρτιση και Συμβουλευτική, και έλαβε
μέρος στις εξετάσεις Πιστοποίησης.
Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει σχετική ΑΙΤΗΣΗ προς το
Ε.Β.Ε.Π., της οποίας το έντυπο
είναι αναρτημένο στον ιστότοπο
του Επιμελητηρίου (www.pcci.gr),
ενώ διατίθεται και στα γραφεία
του (Τμήμα Μελετών, 2ος όροφος).
Αίτηση συμμετοχής μπορούν να
υποβάλλουν οι επαπειλούμενοι
με ανεργία, εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι, όσοι απασχολούνται με συμβάσεις μερικής
απασχόλησης, συμβάσεις έργου,
εκ περιτροπής απασχόλησης .
Ο Τόπος Απασχόλησης, όσων
υποβάλουν αίτηση συμμετοχής,
πρέπει να ανήκει στις Περιφερειακές Ενότητες Πειραιά, Νήσων
και Δυτικής Αττικής.
Στην αίτηση επισυνάπτονται τα
ακόλουθα έγγραφα, τα οποία
αποτελούν τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά συμμετοχής, ώστε να
καταχωρηθεί και να αξιολογηθεί η
σχετική υποψηφιότητα.
•φωτοαντίγραφο Αστυνομικής
Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του
αιτούντος /της αιτούσης.

•φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Δ.Ο.Υ. του αιτούντος /της
αιτούσης για την οικονομική
χρήση 1.1.2013 - 31.12.2013.
•Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος /της αιτούσης, η οποία
περιέχει τα στοιχεία για τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης του
αιτούντος /της αιτούσης και για
τον τόπο απασχόλησης του /της.
0 Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει
να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα
στοιχεία που περιέχονται στις
πρότυπες υπεύθυνες δηλώσεις
για το έργο, όπως αυτές είναι
αναρτημένες στον ιστότοπο του
Ε.Β.Ε.Π. (www.pcci.gr), οι οποίες
διατίθενται και στα γραφεία του
Επιμελητηρίου.
•Ατομικός
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Ασφάλισης» του αιτούντος /της
αιτούσης, από 1.1.2013 μέχρι
30.9.2014. Αφορά μόνον στους
αιτούντες /τις αιτούσες, ασφαλισμένους στο ΙΚΑ.
•φωτοαντίγραφο των εκδοθέντων παραστατικών («φύλλων»)
Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών
του αιτούντος/της αιτούσης, από
1.1.2014 μέχρι 30.9.2014. Αφορά
μόνον στους αιτούντες / στις
αιτούσες,
αυτοαπασχολουμένους.
Η επιλογή των ωφελουμένων

θα γίνει από Επιτροπή του
Ε.Β.Ε.Π.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων
περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
•Εξετάζεται αν, ο αιτών (η
αιτούσα), με βάση τα έγγραφα
που έχει καταθέσει στην αίτηση
συμμετοχής στο Πρόγραμμα,
πληροί τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής, όπως αυτές περιγράφονται στις δύο προηγούμενες
παραγράφους της παρούσας
υπό τον τίτλο «Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν…».
•Οι αιτούντες (αιτούσες) που
πληρούν τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής, κατατάσσονται με μοναδικό κριτήριο το ατομικό τους
εισόδημα, όπως αυτό καταγράφεται στο Εκκαθαριστικό της Εφορίας για την χρήση 1.1.2013 31.12.2013
Η κατάταξη γίνεται με τρόπο
ώστε πάντοτε να προηγείται του
αμέσως επομένου ο έχων χαμηλότερο εισόδημα.
Οι κατέχοντες στη σειρά κατάταξης τις θέσεις από 1-2.500 είναι οι
επιλεγέντες ωφελούμενοι του
Προγράμματος.
Οι επόμενοι 250, από τη θέση
2.501 μέχρι και τη θέση 2.750,
είναι οι επιλαχόντες ωφελούμενοι
του Προγράμματος.

•Το Ε.Β.Ε.Π. , με ανακοίνωση
που αναρτά στην ιστοσελίδα του,
ενημερώνει ότι έχει ολοκληρωθεί
η επιλογή των ωφελουμένων.
Ενημερώνει ατομικά τους επιλεγέντες 2.500 ωφελουμένους και
τους 250 επιλαχόντες.
•Ένσταση στην απόφαση μη
επιλογής του /της, ή στη σειρά με
την οποία έχει καταταγεί, μπορεί
να υποβάλει εγγράφως ο αιτών /η
αιτούσα εντός 5 ημερών από την
ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Ε.Β.Ε.Π. της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης για την
ολοκλήρωση της επιλογής των
ωφελουμένων.
Το Ε.Β.Ε.Π. εξετάζει την ένσταση και ενημερώνει εγγράφως τον
ενιστάμενο /η για την αιτιολογημένη απόφασή του επί της ενστάσεως, εντός 10 ημερών από την
υποβολή της.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι
και την 27η Ιανουαρίου 2015, στα
γραφεία του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς,
Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού, Πειραιά (Τμήμα Μελετών, β΄όροφος).
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014

14 - ΘΡΙΑΣΙΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
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:
210-5555391, 6937895583
Ενοικιάζεται ισόγεια κατοικία
60 τμ στην Ελευσίνα, με
αυτό- νομη θέρμανση. Τηλ.
επικοινω νίας 6977680930.
(16.7.14)
Ενοικιάζεται στη Μάνδρα διαμέρισμα 125 τ.μ.ισόγειο σε διόροφη οικοδομή, 3 κρεββατοκάμαρες, 2 μπάνια, ηλιακός, επιδαπέδια θέρμανση, ΔΕΗ &
ΕΥΔΑΠ πληρωμένα λόγω
φωτοβολταϊκών. 450€/μήνα
συζητήσημη. Τηλ:
6987165866, κος Τσάμος.
(5.5.14)

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη
θέρμανση, στην οδό Κοντούλη ,
πλησίον Δημοτικού πάγκινγκ
Τηλ. 2105542610 ( 10.4.14)
Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυγο
διαμέρισμα 60 τμ με ηλιακό,,
αυτόνομη θέρμανση, θέση

p a r k i n g
Τηλ:6937050218(4.11.14)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται φούρνος - πιτσαρία
σε άριστη κατάσταση στον
Ασπρόπυργο.
Πληροφορίες στο
6938003457 (15.12.14)
Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.
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)

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
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 περιοχήΘριασί-

ΓΑΜΟΣ

.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Με προϋπηρεσία και συστάσεις, για πλήρη απασχόληση σε
φαρμακείο στον Ασπρόπυργο
Αττικής.Απαραίτητες γνώσεις

O Απαζίδης Αναστάσιος του Παύλου και της Γκαλίνας, το γένος Απαζίδη,
που γεννήθηκε στο Αλμα Ατα ΣΣΔ Καζαχσταν και κατοικεί στον Ασπρόπυργο
και η Μαζμανίδου Ελένη του Νικολάου και της Ευμορφίλης, το γένος Κοσοφίδου, που
γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής, και κατοικεί στον Ασπρόπυργο, πρόκειται να έλθουν
σε γάμο που θα τελεστεί στο Δημαρχείο Ασπροπύργου.

Η/Υ,αγγλικών και πιστοποιημένο πτυχίο βοηθού φαρμακείου.
Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .
Τηλέφωνο-Φαξ:
2105575911(έπειτα απο τηλεφωνική συννενόηση)
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει τη
φύλαξη παιδιών στην περιοχή της
Ελευσίνας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμένων καθώς και τις οικιακές
εργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)
42χρονος με εμπειρία και
δίπλωμα στον χειρισμό κλαρκ
αναζητά εργασία ως χειριστής
κλαρκ ή εργάτης σε επιχείρηση
της Δυτικής Αττικής. Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6989293441
(4.4.14)

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

6932215870
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 2105573042. Fax: 210-5576988
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Σαλαμίνος 40,
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνα: 2105571472, 210-5570337. Fax:
210-5575184. Κινητά:
6979221888, 6979221885.

Νέος 35 ετών ψάχνει
σοβαρή γνωριμία
με κοπέλα.
Τηλέφωνο 6946455806
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΔΙΠΑΤΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΜΕ ΑΥΛΗ ΕΩΣ 140 ΤΜ
ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΤΗΛ. 210 5571855
Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . Τηλεφωνο επικοινωνιας:6908855698
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21.11.11

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Πωλείται ξυλουργικό μηχάνημα
(πλάτη, σβούρα, ξεχοντριστήρας,
δίσκος, τρυπάνι) σε λογική τιμή.
Πληροφορίες στο 210 5548930 ή στο
6972203340

16.11.12

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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΘΡΙΑΣΙΟ-15

ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560
(ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210
2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210
5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55465795546930
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
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
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ
ΑΙΟΛΟΣ (ΜΑΝΔΡΑ) 210 5559701
ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 & ΑΘΗΝΩΝ
210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210
5546993 - 5560800 - 5543065

«Βουνό» οι υποχρεώσεις στην εφορία
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-Τι πρέπει να πληρωθεί ως τις 31 Δεκεμβρίου

‘’Βαθιά’’ το χέρι στην τσέπη πρέπει
να βάλουν οι πολίτες, αφού ατελείωτες
είναι οι υποχρεώσεις απέναντι στην
εφορία οι οποίες πρέπει να έχουν
τακτοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου.
Στο... ημερολόγιο της εφορίας έως το
τέλος του χρόνου είναι η 4η δόση του
ΕΝΦΙΑ, ενώ όσοι έχουν εκκρεμότητες
με τις προηγούμενες, μπορούν να τις
εντάξουν στην πάγια ρύθμιση των 12
δόσεων με ετήσιο επιτόκιο 8,75%.
Ως το τέλος του έτους θα πρέπει να
πληρωθούν και τα τέλη κυκλοφορίας,
διαφορετικά ακολουθεί πρόστιμο ισόποσο των τελών. Οι τράπεζες προσφέρουν διευκολύνσεις με άτοκες δόσεις, 3
έως 8, για την εξόφλησή τους, ανάλογα
με το κάθε «πακέτο».

Την ίδια στιγμή περίπου 1.000.000
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθεροι
επαγγελματίες θα πρέπει ως το τέλος
του τρέχοντος έτους να υποβάλλουν τις
συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών
προμηθευτών οικονομικού έτους 2014
(συναλλαγές-τιμολόγια 2013). Όσοι
ξεχάσουν και δεν υποβάλουν ενώ οφείλουν θα επιβαρυνθούν με πολύ υψηλό
πρόστιμο 1.200 ευρώ.
Επιπλέον, ως τις 31 Δεκεμβρίου πρέπει να εξοφλήσουν τη 2η δόση οι περίπου 30.000 που οφειλέτες του Δημοσίου που εντάχθηκαν στη νέα ρύθμιση
χρεών.
Το χρόνο που απομένει ως τα τέλη
του χρόνου έχουν στη διάθεσή τους
όσοι θέλουν να καταθέσουν πινακίδες

ώστε να αποφύγουν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2015 και το τεκμήριο διαβίωσης στη φορολογική δήλωση που θα
υποβάλουν το 2016.
Τέλος, έως τις 19 Δεκεμβρίου έχουν
προθεσμία όσοι πρέπει να κάνουν τρο-

Μεγαλώνει η αγκαλιά
του Κέντρου Αγάπης
για τα παιδιά της Ελευσίνας

Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, στις 5
μ.μ., το Κέντρο Αγάπ ης Ελευσίνας θα
παρουσιάσει το νέο του κοινωνικό
πρόγραμμα «Κύκλος Αγάπ ης για τις
Οικογένειες του Θριασίου Πεδίου», το
οποίο στοχεύει στην ενίσχυση και
βελτίωση της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας προς τα παιδιά, τους
νέους και τις οικογένειές τους στην
περιοχή του Θριάσιου πεδίου. Το
Κέντρο Αγάπ ης Ελευσίνας ιδρύθηκε το
1964 από τον Πρωτοπρεσβύτερο
πατέρα Γεώργιο Πυρουνάκη για να
υποστηρίξει όλα τα παιδιά της περιοχής
και ιδιαίτερα τα παιδιά και τις
οικογένειες που έχουν οικονομικά και
κοινωνικά προβλήματα αγκαλιάζοντάς
τα σαν ο τρίτος γονιός.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
στις εγκαταστάσεις του φορέα, στη
ΦιλικήΦωλιάΕλευσίνας και θα είναι
ανοιχτήστο κοινό.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα
πραγματοποιηθούν
οι
ακόλουθες
δράσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο να
αντιμετωπίσουν
τα
κοινωνικά
προβλήματα μέσω ολιστικής προσέγγι-

σης της ανάπ τυξης της προσωπικότητας:
Γεύματα Αγάπ ης και παροχή ειδών προσωπικής υγιεινής για την ανακούφιση των άμεσων προβλημάτων διαβίωσης που αντιμετωπίζουν ευάλωτες οικογένειες της περιοχής.
Ψυχοκοινωνική στήριξη παιδιών, υποστήριξη νέων και ανέργων στη διαδικασία εύρεσης εργασίας
και εκπαιδευτικές δράσεις για νέους: μαθήματα αγγλικών και Η/Υ με στόχο την ενίσχυση των εργασιακών προσόντων τους.
Το πρόγραμμα πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο 2016.
Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι
μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής
Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η
ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της
δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπ τυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα ακόλουθα στοιχεία:
Γιώργος Πυρουνάκης τηλ.: +30 2105543186, email: kentroag@yahoo.gr

ποποιημένες δηλώσεις Ε9 για να πληρώσουν μικρότερο ΕΝΦΙΑ και ως το
τέλος του χρόνου θα πρέπει να κάνουν
διακοπή εργασιών οι επαγγελματίες
που θέλουν να γλιτώσουν το τέλος επιτηδεύματος των 650 ευρώ του 2015.

Εκδήλωση της Ένωσης Δημάρχων Αττικής
για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Ο Σύλλογος Δημάρχων Αττικής πραγματοποιεί
εκδήλωση με θέμα «Συνταγματική Αναθεώρηση:
Πρόκληση για την αναβάθμιση της Αυτοδιοίκησης και άλλων θεσμών του κράτους», στις 20
Δεκεμβρίου 2014, και ώρα 16.30, στο Ξενοδοχείο HILTON.
TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

16:30 Προσέλευση.
16:40 Χαιρετισμοί:
- κ. Παύλος Καμάρας, Πρόεδρος Ένωσης Δημάρχων Αττικής (ΕΛΔΑ)
- κ. Ηρακλής Γκότσης, Πρόεδρος Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ)
- κ. Γεώργιος Πατούλης, Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δημάρχων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)
- κ. Ευάγγελος Πρόντζας, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου
κ. Θεόδωρος Γεωργάκης, Πρόεδρος Ομίλου Προετοιμασίας Στελεχών Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΑ)

17.00 Παρουσιάσεις:
- κ. Προκόπης Παυλόπουλος, Βουλευτής, Πρόεδρος Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για την Αναθεώρηση του Συντάγματος «Συνταγματική Αναθεώρηση»
- κ. Θεόδωρος Φορτσάκης, Πρύτανης Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
«Σύνταγμα & Τοπική Αυτοδιοίκηση»
- κ. Ηλίας Νικολόπουλος, Καθηγητής (Συνταγματολόγος) Παντείου Πανεπιστημίου, «Προτάσεις για μια
ουσιαστική συνταγματική αναθεώρηση, με στόχο την
ενίσχυση της λαϊκής κυριαρχίας»
κ. Νικόλαος - Κομνηνός Χλέπας, Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
«Αναθεώρηση του Συντάγματος - Πρόκληση για
την αναβάθμιση της Αυτοδιοίκησης και της Δημόσιας
Διοίκησης»
κ. Δονάτος Παπαγιάννης, Καθηγητής (Ευρωπαϊκού
Δικαίου) Παντείου Πανεπιστημίου, «Σύνταγμα και
Ευρωπαϊκή Ένωση»
18.15 Ερωτήσεις - Συζήτηση.
18.30 Λήξη Εργασιών.

Συντονισμός:
Παύλος Καμάρας, Πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων Αττικής
Γιάννης Φίλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παντείου
Πανεπιστημίου.

