ΘΡΙΑΣΙΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Τιμή : 0,01€

ΠΑΙΡΝΟΥΝ
ΡΕΥΣΤΟ ΟΙ
ΔΗΜΟΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑ

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Από τη ΣΑΤΑ
θα δοθούν 11,72 εκατ.

Πώς κατανέμονται τα ποσά στη Δυτική Αττική

Κέντρο Υγείας,
με 8 ιατρικές
ειδικότητες
στο Ζεφύρι

Ο καρπός της πίεσης των
κατοίκων, που δεν
σταμάτησαν να διαμαρτύρονται
όταν στερήθηκαν τα ιατρεία
του ΕΟΠΠΥΥ.

Σελ: 3-4

Παράταση της
"διαθεσιμότητας"
δημοσίων υπαλλήλων

Έως την 31.05.2015

Εμβολιασμός όλων
των παιδιών του
Δήμου Χαϊδαρίου
Σελ: 5

Γύρω από τα αιτήματα
του Δήμου Μεγαρέων και των
κατοίκων της Κινέττας, για την
‘’άδικη’’ τιμή στον Προαστιακό
Σελ: 2

Σελ: 3

«ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

- Ανεκμετάλλευτες οι τεράστιες δυνατότητες
στην περιοχή, που μπορούν να δράσουν καταλυτικά
για την τοπική οικονομία
Ευρεία σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια για τις προοπτικές του
πρωτογενούς κλάδου και την αναβάθμιση των ντόπιων προϊόντων

Σελ: 2-10

Εν αναμονή

των προσλήψεων σε
δημόσιο και ΟΤΑ

Σελ: 3

Σελ: 7

κ.2239
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Οι αιτήσεις συνεχίζονται
καθημερινά από τις
10:00-13:00
Έναρξη μαθημάτων
στο Κέντρο
Δια Βίου Μάθησης
Αχαρνών

Σελ: 6

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΙΣΘΗΚΕ
Η ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ
Σελ: 5

Πάνω από 52.000 ωφελούμενοι θα
προσληφθούν για πέντε μήνες με πλήρη
ασφαλιστική και υγειονομική κάλυψη

ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ
ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ
Ο ΠΑΤΕΡ ΤΣΑΚΑΛΟΣ

Σελ: 8

Στην Οικονομική
Επιτροπή Ελευσίνας

Συντήρηση και
Ευπρεπισμός Κοινοχρήστων
- ακάλυπτων χώρων στη
Δ.Ε. Μαγούλας Σελ: 7

Σύλλογος Γονέων Τριών Τέκνων
Δήμου Φυλής
Σελ: 5
Μουσική και πλούσιος μπουφές
στη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή

Ημερίδα με θέμα
τον
εθελοντισμό

Σήμερα στις 7:00 μ.μ.
στο δημαρχείο Μεγάρων

Ημερίδα στον Σύλλογο Ζωφριάς

‘’ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΜΙΑ ΖΟΦΕΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΕΙ...’’

Σελ: 8
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ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014
Ελευσίνα

Ζαχαρίου Σεβαστή Κ.
Εθνικής Αντιστάσεως 98 &
Περσεφόνης,
Τηλέφωνο:
2105547900
Ασπρόπυργος
Καπάτου Μαρία Γ.
Αγίου Δημητρίου 9
& Αχαρνών,
2105578420

Φυλή - Άνω Λιόσια
Κυριακόπουλος Κ.
Λεωφόρος Αχαρνών
36, Άνω Λιόσια,
2102472215

Αχαρνές

Παπανικολάου Γεώργιος Δ. Θρακομακεδόνων 117,
2102430204

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

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
8,12,16,20, 24, 28

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Συννεφιά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:
Από 11 έως 18
βαθμούς Κελσίου

ΟΛΟ ΓΙΟ
ΕΟΡΤ
ΕΟΡ ΤΟΛΟ

α,, Αρης
Αγλαΐ
Αγλαΐα
Σαβ 20 Δεκ :
α
ος,
Ιγνατία
ς, Ιγνατί
Ιγνάτι
Ιγνάτιο

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

«ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014

ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

- Ανεκμετάλλευτες οι τεράστιες δυνατότητες
στην περιοχή, που μπορούν να δράσουν καταλυτικά
για την τοπική οικονομία
Ευρεία σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια για τις προοπτικές του
πρωτογενούς κλάδου και την αναβάθμιση των ντόπιων προϊόντων

Κ

αι Αγροτική μπορεί να
γίνει η Δυτική Αττική,
αφού όπως φαίνεται ο
πρωτογενής τομέας μπορεί
να συμβάλει ευρέως στην
ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.
Αυτή ήταν μια από τις κοινές
διαπιστώσεις στη
μαζική
σύσκεψη φορέων, συλλόγων
του αγροτικού και κτηνιατρικού τομέα , που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής την Τρίτη 16
Δεκεμβρίου .

Ξεχωριστές οι δυνατότητες της κάθε περιοχής

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής κ. Γιάννης Βασιλείου, αφού αναφέρθηκε στη σημερινή πραγματικότητα
και στα αίτια που μας οδήγησαν ως εδώ τόνισε: «Το
ζήτημα λοιπόν που μπαίνει είναι ποια είναι η παραγωγική προοπτική της Δυτικής Αττικής και ειδικότερα η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας της. Από
την άποψη αυτή, σε μια δεύτερη ανάγνωση, διαπιστώνει κανείς πως στη Δυτική Αττική υπάρχουν σήμερα
μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας που μπορούν να διαδραματίσουν βασικό οικονομικό ρόλο.» Πρόσθεσε δε ότι: «υπάρχουν και νέες δυνατότητες ανάπτυξης σε πολλούς τομείς της αγροτικής
οικονομίας με εξαγωγικό προσανατολισμό, δεδομένου
ότι όποια προϊόντα παράγονται στην Δυτική είναι πράγματι πολύ καλής ποιότητας.»

Εξειδίκευση και νέο αίμα

Η κ. Ειρήνη Κατσινοπούλου, στέλεχος της Παράταξης
«Δύναμη Ζωής» στη σημαντική παρέμβαση της επεσήμανε την ανάγκη αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών της
Αυτοδιοίκησης και τη χάραξη στρατηγικού σχεδιασμού
για την ανάπτυξη, τόσο συνολικά του πρωτογενούς
τομέα, όσο και αναφορικά με κάθε προϊόν ξεχωριστά.
Υπογράμμισε επίσης ότι έχει εισέρθει στην παραγωγική
διαδικασία νέο αίμα, καθώς και την προσοχή που πρέπει να δοθεί στην εξειδίκευση κάθε περιοχής.
Οι ομιλητές, που εκπροσωπούσαν την συντριπτική
πλειοψηφία των φορέων και συλλόγων, αναφέρθηκαν
στα προβλήματα και τις προτάσεις τους επισημαίνοντας
τις ξεχωριστές δυνατότητες κάθε περιοχής, την επιλογή
τους για ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων τους,
αλλά και την αναγκαιότητα καθορισμού χρήσης γης,

ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΡΕΥΣΤΟ
ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 10

Από τη ΣΑΤΑ θα δοθούν 11,72 εκατ.
Πώς κατανέμονται τα ποσά στη Δυτική Αττική

Εγκρίθηκε εχθές, από τον Υπουργό Εσωτερικών,
Αργύρη Ντινόπουλο, η νέα έκτακτη επιχορήση από τη
ΣΑΤΑ του 2014 ύψους 11.728.334 € για την ενίσχυση
των δήμων.
Συγκεκριμένα, κατανέμονται πιστώσεις - 11.728.334 €,
για την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων
των δήμων
Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 26.800,00
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 22.602,50
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 26.097,50
ΜΕΓΑΡΕΩΝ 38.375,00
ΦΥΛΗΣ 40.877,50

Κέντρο Υγείας, με 8 ιατρικές
ειδικότητες στο Ζεφύρι

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014

Ο καρπός της πίεσης των κατοίκων, που δεν
σταμάτησαν να διαμαρτύρονται όταν στερήθηκαν
τα ιατρεία του ΕΟΠΠΥΥ.

Μ

ια σημαντική δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας λειτουργεί από τη περασμένη εβδομάδα στο σύγχρονο και λειτουργικό κτίριο που στεγάζει το ΚΑΠΗ Ζεφυρίου.
Μετά από συντονισμένες ενέργειες της διοίκησης
του Δήμου Φυλής, το Ζεφύρι απέκτησε Κέντρο
Υγείας με γιατρούς του ΠΕΔΥ, στις ειδικότητες
παθολόγου, γενικού γιατρού, οδοντίατρου, γυναικολόγου, καρδιολόγου, ορθοπαιδικού, ψυχολόγου και παιδίατρου.

Το νοσηλευτικό προσωπικό
περιλαμβάνει επίσης μαία, νοσηλεύτρια
και επισκέπτρια υγείας.

Το νοσηλευτικό προσωπικό περιλαμβάνει επίσης μαία, νοσηλεύτρια και επισκέπτρια υγείας.
Αναφερόμενος στο Κέντρο Υγείας, ο Αντιδήμαρχος Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδάκος είπε ότι

Εν αναμονή

ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ

αποτέλεσε καρπό της πίεσης των κατοίκων του
Ζεφυρίου, οι οποίοι δε σταμάτησαν να διαμαρτύρονται από τη στιγμή που στερήθηκαν τα ιατρεία

του ΕΟΠΠΥΥ. Ευχαρίστησε ακόμα για τη βοήθειά τους τον Αντιδήμαρχο Θανάση Σχίζα, τους
αναπληρωτές Δημάρχους Τζένη Μπάρα και Γιώργο Αντωνόπουλο, τον Πρόεδρο του Παιδικού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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των προσλήψεων σε
δημόσιο και ΟΤΑ

Πάνω από 52.000 ωφελούμενοι θα
προσληφθούν για πέντε μήνες με πλήρη
ασφαλιστική και υγειονομική κάλυψη

Ξ

εκινούν σύντομα οι διαδικασίες για τις προσλήψεις 52.553 ανέργων, εγγεγραμμένων στα
μητρώα του ΟΑΕΔ σε δήμους, περιφέρειες και
φορείς του Δημοσίου, (νοσοκομεία, υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία κ.α) μετά την υπογραφή των υπουργικών
αποφάσεων.
Οι ωφελούμενοι θα προσληφθούν για πέντε μήνες με
πλήρη ασφαλιστική και υγειονομική κάλυψη, ενώ η αμοιβή των ωφελουμένων, κυμαίνεται από 427 ευρώ, για
τους νέους κάτω των 25 ετών, έως 490 ευρώ τον μήνα.
Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του
προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014- 2015»
και είναι στοχευμένη σε κοινωνικά ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, κυρίως μακροχρόνιους ανέργους και νοικοκυριά που δεν εργάζεται κανένα μέλος τους. Απευθύνεται περισσότερο σε ανέργους χαμηλών προσόντων
καθώς από το σύνολο των προσφερομένων θέσεων,
38.200 προορίζονται για αποφοίτους Γυμνασίου, Λυκείου, ΤΕΕ και ΙΕΚ και τις υπόλοιπες 14.353 θέσεις θα τις
μοιραστούν πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Το υπουργείο Εργασίας έχει αποστείλει ήδη το πρόγραμμα στον ΑΣΕΠ για την προκήρυξη των θέσεων, ενώ
οι προσλήψεις αναμένεται να ξεκινήσουν από τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Γύρω από τα αιτήματα του Δήμου Μεγαρέων
και των κατοίκων της Κινέττας
για την ‘’άδικη’’ τιμή στον Προαστιακό

Ε

γκαίρως αντέδρασε ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρυσοχοϊδης στα αιτήματα του Δήμου Μεγαρέων
σχετικά με την τιμή του εισιτηρίου του Προαστιακού
και άλλα θέματα που αφορούν τους επιβάτες του
σιδηροδρόμου και ιδιαίτερα τους κατοίκους της
Κινέττας.
Ειδικότερα, στις αρχές του μήνα επισκέφτηκαν το
αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών ως εκπρόσωποι
του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Σταμούλη, ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα της Κινέττας
κ. Μελέτης Λέλης και ο κ. Ηλίας Μουσταϊρας Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μεγάρων, συνοδευόμενοι από τους κυρίους Σπύρο Στραβοπόδη και
Ευάγγελο Δρόλια μέλη της Ομάδος Εργαζομένων –
Επιβατών (Ο.Ε.Ε) με σκοπό την μείωση της τιμής

του εισιτηρίου Αθήνα - Κινέττα
και την εξομοίωσή της με αυτήν
που ισχύει για Αθήνα - Μέγαρα.
Δεν είδαν τον ίδιο τον κ. Χρυσοχοϊδη, αλλά στενούς συνεργάτες του, ωστόσο ο Υπουργός ενημερώθηκε λεπτομερειακά , ενδιαφέρθηκε ειλικρινά και
έστειλε στις 11 Δεκεμβρίου το υπ’ αριθμ.3233
έγγραφο προς τον κ Αθανάσιο Ζηλιασκόπουλο.
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. που υπογράφεται από τον κ. Ηλία
Παπαευθυμίου, Ειδικό Σύμβουλο, Αναπληρωτή
Διευθυντή του Τομέα Μεταφορών και Δικτύων και
καταλήγει ως εξής: « Παρακαλούμε όπως εξετάσετε τα αιτήματα του Δήμου Μεγαρέων και της ομάδας
Εργαζομένων – Επιβατών Κινέττας είτε στο πλαίσιο
του φορέα σας είτε σε συνεργασία με τον ΟΑΣΔΑ

και απαντήσετε απευθείας στους ενδιαφερομένους κοινοποιώντας την σχετική απάντηση στο
Γραφείο του Υπουργού προς ενημέρωσή του. Εκτιμούμε ότι την εξέταση των ζητημάτων θα βοηθούσε
μία συνάντηση με τους ενδιαφερόμενους με πρωτοβουλία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και την συμμετοχή εμπλεκομένων από συναρμόδιους φορείς.
Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος παρακολουθεί το
θέμα από κοντά και αναμένονται θετικά αποτελέσματα, που θα ικανοποιούν το πάγιο αίτημα των
κατοίκων της Κινέττας για εξομοίωση της τιμής του
εισιτηρίου του Προαστιακού για τη διαδρομή Αθήνα
– Κινέττα με αυτήν της τιμής Αθήνα – Μέγαρα.
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Γ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 1,5
ΤΟΝΟΥ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
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Από Χριστούγεννα έως Θεοφάνεια θα διαρκέσουν τα μέτρα διεκυκόλυνσης της κυκλοφορίας

ια την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας κατά την περίοδο των εορτών
των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και
των Θεοφανείων, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφορίας, που θα ληφθούν σε
τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει και απαγόρευση
κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων ωφελίμου
φορτίου άνω του 1,5 τόνου ως κατωτέρω:
Την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014 και την
επόμενη Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014, για το
ρεύμα εξόδου και από 16:00 έως 21:00 ώρας,
θα ισχύσουν οι απαγορεύσεις:

παραπάνω προϊόντων που μεταφέρονται
είναι τουλάχιστον το 10% του ωφέλιμου φορτίου.

Τα φορτηγά αυτοκίνητα μεταφοράς νερού
(υδροφόρα), όταν αυτά κινούνται για την
αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Στη Νέα Εθνική Οδό (Ν.Ε.Ο.) και στην Παλιά
Εθνική Οδό (Π.Ε.Ο.) Αθηνών – Κορίνθου –
Πατρών, από τα Διόδια Ελευσίνας μέχρι τα
Διόδια Ρίου, εξαιρούμενου του τμήματος από
τη Χ/Θ 145 έως τη Χ/Θ 205+800 (κόμβος
Ρίου).
Στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, από
τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) μέχρι τη
διασταύρωση του Μπράλου, από τον κόμβο
Λαμίας μέχρι τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας και από τη Λάρισα
(χ.θ. 365+400) μέχρι την κάτω διάβαση περιοχής Σκοτίνας
(χ.θ. 410).
Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, από την
αερογέφυρα Θέρμης μέχρι το 34ο χλμ.
Στην Εθνική Οδό Σχηματαρίου – Χαλκίδας, από τη διασταύρωσή της με τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης μέχρι την
υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (χ.θ. 12+300).
Την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2015, για το ρεύμα εισόδου και από
15:00 έως 22:00 ώρας, θα ισχύσουν οι απαγορεύσεις:

Στη Ν.Ε.Ο. και στην Π.Ε.Ο. Πατρών – Κορίνθου – Αθηνών,
από τα Διόδια Ρίου μέχρι τα Διόδια Ελευσίνας, εξαιρούμενου
του τμήματος από τη χ.θ. 145 έως τη χ.θ. 205+800 (κόμβος
Ρίου).
Στη Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στο ρεύμα προς
Αθήνα, από την κάτω διάβαση περιοχής Σκοτίνας (χ.θ. 410)
μέχρι τη Λάρισα (Χ.Θ. 365+400), από τον κόμβο Ραχών Φθιώ-

Τα φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως
(Φ.Δ.Χ.) και Φ.Ι.Χ. ψυγεία που μεταφέρουν
νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα.
Τα φορτηγά που μεταφέρουν υποπροϊόντα
ζωικής προέλευσης για αδρανοποίηση, εφόσον διαθέτουν σχετική άδεια από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας
και συνοδεύονται από το προβλεπόμενο
εμπορικό έγγραφο.

τιδας μέχρι τον κόμβο Λαμίας και από τη διασταύρωση του
Μπράλου μέχρι τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι).

Στην Εθνική Οδό Ν. Μουδανιών – Θεσσαλονίκης, από το 34ο
χλμ. μέχρι την αερογέφυρα Θέρμης.
Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου, από την υψηλή
γέφυρα Χαλκίδας (χ.θ. 12+300) μέχρι τη διασταύρωσή της με
τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης.
Εξαιρούνται της απαγόρευσης κυκλοφορίας:

Τα οχήματα που προσφέρουν οδική βοήθεια (ιδιωτικής και
δημοσίας χρήσης), τα φορτηγά αυτοκίνητα των ΕΛ.ΤΑ., τα
φορτηγά αυτοκίνητα των εταιρειών διανομής Τύπου, τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέ

ρουν ζώντα ζώα, παστεριωμένο γάλα, νωπά ψάρια, κρέας
και ευπαθή προϊόντα, εφόσον το ποσοστό του φορτίου των

Τα φορτηγά σιλοφόρα αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως (Φ.Δ.Χ.) που μεταφέρουν
έτοιμο σκυρόδεμα, στο τμήμα της Π.Ε.Ο.
Αθηνών – Πατρών από τα Διόδια του Ρίου
έως το Δρέπανο, στο ρεύμα προς Αθήνα.
Τα φορτηγά οχήματα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας
(Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε, Φυσικό Αέριο κ.λπ.) όταν κινούνται για αποκαταστάσεις εκτάκτων βλαβών των δικτύων τους και μόνο εφόσον συνοδεύονται από έγγραφη εντολή του οικείου οργανισμού.
Τα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν καύσιμα για τον ανεφοδιασμό μέσων πυρόσβεσης, εφόσον αυτό αποδεικνύεται
από κατάλληλα έγγραφα ή παραστατικά.
Τα οχήματα του εθελοντικού οργανισμού «Το χαμόγελο του
Παιδιού».
Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς εξοπλισμού μουσικών και
θεατρικών παραστάσεων, τα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη τηλεοπτικών και κινηματογραφικών
γεγονότων, καθώς και φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν
οξυγόνο για ιατρικούς σκοπούς.
Τα φορτηγά οχήματα για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, μετά από σχετική απόφαση της τοπικής Διεύθυνσης
Τροχαίας.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3

Σταθμού Ζεφυρίου Γιώργο Κούρκουλο, τον Πρόεδρο και τα μέλη του
Τοπικού Συμβουλίου, αλλά και όλους
όσους ένωσαν τη φωνή και τις δυνά
μεις τους για την επιτυχία του εγχει

ρήματος. «Δεσμευθήκαμε ότι δεν
θα αφήσουμε την πόλη χωρίς γιατρούς και εκπληρώσαμε τη υπόσχεσή μας.
Το Ζεφύρι απέδειξε ότι όταν αγωνί

Φωτό από τα ιατρεία.

ζεται ενωμένο, τότε πετυχαίνει τους
στόχους του», τόνισε ο Γιάννης Μαυροειδάκος, ο οποίος δεν παρέλειψε
να αναφερθεί στη μεγάλη συμβολή
του Υποδιοικητή της 2ης Υγειονομι

κής Περιφέρειας Πειραιά και Αιγαίου κ. Περικλή Αλεβίζου και της Υποδιευθύντριας του Ιατρικού Κέντρου
Αγίων Αναργύρων κας Περσεφόνης
Κακούρη.

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ

Η

Σταυρούλα Δήμου θα εκπροσωπεί τη Δυτική Αττική στην επιτροπή αθλητισμού - πολιτισμού με
την υπ. Αριθμ. απόφαση 428/2014 του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και
σύμφωνα με το άρθρο 164 του νόμου
3852/10. Σύμφωνα με την απόφαση το
Περιφερειακό Συμβούλιο μεταβιβάζει στην
ανωτέρω επιτροπή τις αρμοδιότητές του
στους τομείς πολιτισμού- αθλητισμού και
ειδικότερα:
Τη συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων.
•Το συντονισμό δράσεων των πολιτιστικών φορέων της περιφέρειας.
•Την υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων
υπερτοπικής σημασίας.
•Τη θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων μέσων για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραμμάτων και των τεχνών με παράλληλη
εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς.
•Την κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων
με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και
•Τη σύσφιξη σχέσεων της περιφέρειας με τις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις αποδήμων, που εκπροσωπούν πανελλαδικά ή
διεθνώς όλους τους απόδημους.
•Την υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το
υπουργείο πολιτισμού και τη γενική γραμματεία αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους καθώς και με άλλους φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
•Την άσκηση εποπτείας επί των εθνικών αθλητικών κέντρων, που
καθορίζονται με απόφαση των υπουργών εσωτερικών, αποκέντρωσης
και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και πολιτισμού και τουρισμού.

ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ
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Εμβολιασμός όλων των παιδιών
του Δήμου Χαϊδαρίου

Μ

ε πρωτοβουλία
της
Δημοτικής
Αρχής Χαϊδαρίου
και της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, πραγματοποιείτε εμβολιασμός για την
φυματίωση (εμβόλιο BCG)
για όλους τους μαθητές της
Ά Τάξης των Δημοτικών
Σχολείων της πόλης, με την
εθελοντική βοήθεια Παιδιάτρου αλλά και του νοσηλευτικού προσωπικού του
Δήμου.
Τo εμβόλιο BCG προμηθεύεται αποκλειστικά από
το Υπουργείο Υγείας και με
βάση το πρόγραμμα ο εμβολιασμός περιλαμβάνει: πρώτα την εκτέλεση της δερμοαντίδρασης MANTOUX και μετά από 48 ή 72 ώρες το εμβόλιο της φυματίωσης (BCG).
Η Δημοτική Αρχή παίρνοντας υπ’ όψιν της τα οξυμένα προβλήματα, πήρε την απόφαση ύστερα
από συνεννόηση με τον Γενικό Νοσοκομείο «Αγία Βαρβάρα», το οποίο θα προμηθεύσει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με εμβόλια που αφορούν παιδικές ασθένειες (BCG, ανεμοβλογιάς κπλ), να
εμβολιαστούν και οι μαθητές της Β΄ και Γ΄ Τάξης των Δημοτικών Σχολείων που δεν είχαν εμβολιαστεί
τα δύο προηγούμενα χρόνια.
Η υγεία και η πρόνοια είναι αναφαίρετο δικαίωμα των παιδιών μας και όλου του λαού, όμως οι συνεχόμενες αντιλαϊκές πολιτικές επέφεραν τεράστιες ελλείψεις στον τομέα της υγείας.
Η υποβάθμιση των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αλλά και ο ανύπαρκτος
σχεδιασμός της κρατικής μέριμνας έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κάλυψη των παιδιών και των εφήβων με εμβολιασμούς, με πιο ευάλωτα τα παιδιά των φτωχών οικογενειών, των
μακροχρόνια ανέργων, των ανασφάλιστων και των μεταναστών.
Θεωρούμε τέλος, πως τα οξυμένα προβλήματα των εμβολιασμών και της δημόσιας υγείας πρέπει
να αποτελέσουν αντικείμενο διεκδίκησης και πάλης τόσο από το εργατικό λαϊκό κίνημα, τις Λαϊκές
Επιτροπές στις γειτονιές, τους συλλόγους γονέων, τα μαθητικά συμβούλια, τη νεολαία, όσο και από
τους εμπλεκόμενους υγειονομικούς φορείς και τα σωματεία τους.

Σύλλογος Γονέων Τριών Τέκνων Δήμου Φυλής

Μουσική και πλούσιος μπουφές στη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή του Συλλόγου Γονέων Τριών
Τέκνων, το Σάββατο 13/12/2014 το απόγευμα στο Γραφείο του Συλλόγου στη Φυλή.
Πλούσιος μπουφές με εδέσματα, γλυκίσματα & χυμούς, μουσική, χορός και φυσικά δώρα στα παιδιά
των μελών από τον Άγιο Βασίλη, ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της εορταστικής συγκέντρωσης.
Την Δευτέρα το πρωί, το Δ.Σ. παρέλαβε για 3η φορά μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα 24 τόνους
φρούτα(πορτοκάλια Αργολίδος). Η Διανομή στους δικαιούχους ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας. Θα
συνεχιστεί η διανομή τις κάτωθι ημέρες:
1)
Τρίτη πρωί 10-1 & απόγευμα 5-9
2)
Τετάρτη απόγευμα 5-9.
Τα μέλη του Συλλόγου μας παρακαλούνται να τηρήσουν το πρόγραμμα της διανομής.
Άς μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι συνολικά μαζί με την 3η Παραλαβή φρούτων, ο Σύλλογος Γονέων
Τριών Τέκνων Δήμου Φυλής, έχει παραλάβει 60 τόνους φρούτα μέσα σε δύο μήνες, τα οποία διανέμει
στις δικαιούχες οικογένειες.
Το Δ.Σ.
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Οι αιτήσεις συνεχίζονται και υποβάλλονται καθημερινά από τις 10:00-13:00

Έναρξη μαθημάτων στο Κέντρο
Δια Βίου Μάθησης Αχαρνών

Με αυτόνομο πλυστικό
όχημα ενισχύθηκε
ο στόλος του Δήμου Ιλίου

Ο

Δήμος Ιλίου, δίνοντας βαρύτητα στην καθαριότητα της πόλης και με γνώμονα ένα
ανθρώπινο περιβάλλον, προχώρησε στην
προμήθεια αυτόνομου πλυστικού οχήματος, με
στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ζητημάτων καθαριότητας, αλλά και περιπτώσεων που
χρήζουν άμεσης παρέμβασης.
Συγκεκριμένα, η υψηλόβαθμη πίεση του μηχανήματος, σε συνδυασμό με τη ρυθμιζόμενη δέσμη εκτόξευσης ψυχρού και θερμού νερού, καθιστούν το
όχημα κατάλληλο για:
- Πλύσιμο δρόμων, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων,
τοίχων, δαπέδων, κτιρίων, εξοπλισμού σημάνσεων
(πινακίδες), μηχανημάτων, οχημάτων, βυτίων και
απορριμματοδεκτών (κάδων μηχανικής αποκομιδής
κ.λπ.).
- Αποκόλληση τσιχλών και άλλων ρύπων από
δάπεδα πλατειών, πεζοδρόμων κ.λπ.
- Απολύμανση (ψεκασμός νερού περίπου 100 οC)
κοινόχρηστων χώρων και φρεατίων λυμάτων και
ομβρίων υδάτων.
- Ψεκασμό δενδροστοιχιών και κήπων.
- Απόφραξη αγωγών αποχέτευσης και λυμάτων.
- Ως πυροσβεστικό σύστημα άμεσης παρέμβασης.
Πρόκειται για ένα ευέλικτο όχημα με πολύ μεγάλες
επιδόσεις και δυνατότητες, με δεξαμενή νερού χωρητικότητας 400 lit, ηχομονωμένο πλυστικό συγκρότημα, αυτόνομο σύστημα εκτόξευσης νερού με πιστόλι
χειρός, το οποίο θα συμβάλλει στην αισθητική και
λειτουργική βελτίωση της πόλης.

ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ

Α

πό το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) του
Δήμου Αχαρνών, γνωστοποιείται ότι για τα
Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ενηλίκων που
υλοποιεί ο Δήμος Αχαρνών, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας Δια Βίου Μάθησης, (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), έχουν ήδη
ξεκινήσει Τμήματα στο 3ο Ε.ΠΑ.Λ Αχαρνών (πρώην
ΕΠΑ.Σ Αχαρνών), Δ. Δέδε & Μητρομάρας στίς θεματικές ενότητες:

Υπενθυμίζεται ότι τα προσφερόμενα Προγράμματα
μπορούν να παρακολουθήσουν Ενήλικες κάθε Εθνικής
Προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα Τμήματα
απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του
Διαβατηρίου

α) Ιταλικά Α1
δ)Γαλλικά Α1

Πληροφορίες/Επικοινωνία: Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Αχαρνών, Φιλαδελφείας 87 & Aθ.Μπόσδα, «Τμήμα Παιδείας
και Δια Βίου Μάθησης», 2ος όροφος

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

β) Ιταλικά Α2

γ)Αγγλικά Α1

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ –ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
α) Αγωγή Υγείας –Πρώτες Βοήθειες β) Αστικοί Λαχανόκηποι
και θα συνεχισθεί η σύσταση και άλλων Τμημάτων,
σύμφωνα με τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
Τέλος, γίνεται γνωστό σε όσους έχουν υποβάλει ήδη
αίτηση στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αχαρνών, θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία για την ένταξή τους σε επόμενο τμήμα της επιλογής τους.

Εταιρεία μελετών και κατασκευών

Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις για την
εξοικονόμηση ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε ενεργειακά.
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίαςταρατσών.
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερμότητας.
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.

Τα Τμήματα παρέχονται δωρεάν στους εκπαιδευόμενους και με την ολοκλήρωση του Προγράμματος δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Τηλ. Επικοινωνίας : 2132072397, 2132072470.
Υπεύθυνοι : Χρηστάκης Σπυρίδων - Ελένη Τέγου

email: kdvm142@gmail.com,
schristakis@acharnes.gr, etegou@acharnes.gr

Οι αιτήσεις συνεχίζονται και υποβάλλονται καθημερινά από τις 10:00 έως 13:00. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Εορταστικές
εκδηλώσεις
της Περιφέρειας
στο Πεδίο
του Άρεως

Η

Περιφέρεια Αττικής για πρώτη
φορά διοργανώνει από τις 27
ως τις 30 Δεκεμβρίου στο Πεδίο
του Άρεως σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων για παιδιά και μεγάλους, με συνδιοργανωτή την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και την εξέχουσα συμμετοχή της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Οι εκδηλώσεις
περιλαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις
για μικρούς και μεγάλους, μουσικές εκδηλώσεις και συναυλίες. Σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι δωρεάν.
Οι εκδηλώσεις αυτές σηματοδοτούν την
πρώτη ουσιαστική σύμπραξη της Περιφερειακής Αρχής με την Εθνική Λυρική
Σκηνή και εγκαινιάζουν σειρά αντίστοιχων

π ρωτοβουλιών στην Περιφέρεια με
σκοπό τη στήριξη πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων για τους πολίτες.
Παράλληλα οι εορταστικές αυτές εκδηλώσεις εγγράφονται στο π λαίσιο της
πολιτικής της νέας Περιφερειακής Αρχής
να προωθήσει την αναζωογόνηση του
Πεδίου του Άρεως, ενός μοναδικού πνεύμονα πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας, ο
οποίος μπορεί να γίνει χώρος πολιτισμού
και αναψυχής, ανοικτός στους πολίτες.
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Στην Οικονομική Επιτροπή
Ελευσίνας
Συντήρηση και Ευπρεπισμός
Κοινοχρήστων - ακάλυπτων
χώρων στη Δ.Ε. Μαγούλας

Τη Δευτέρα
22
Δεκεμβρίου 2014 και
ώρα 8:30 πμ θα
συνεδριάσει
στο
Δημοτικό Κατάστημα
Ελευσίνας, η αρμόδια
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ώστε να λ’αβει αποφάσεις για τα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση Μελέτης και Επανακατάρτιση των όρων
Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού »
Έγκριση Μελέτης και Επανακατάρτιση των όρων
Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
την «Προμήθεια Ανταλλακτικών για τα οχήματα του
Δήμου Ελευσίνας »
Εξέταση ένστασης της εταιρείας Build & Bond Τεχνική Επισκευαστική Ε.Π.Ε. κατά του υπ’αρ. 26/08-122014 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών για την παροχή Υπηρεσιών, για τον Διαγωνισμό για την « Συντήρηση και Ευπρεπισμό Κοινοχρήστων και ακάλυπτων χώρων Δ.Ε. Μαγούλας»
Εξέταση ένστασης της εταιρείας Σουφλέρη Βάιας
κατά του υπ’αρ. 26/08-12-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών για την παροχή
Υπηρεσιών, για τον Διαγωνισμό για την « Συντήρηση
και Ευπρεπισμό Κοινοχρήστων και ακάλυπτων
χώρων Δ.Ε Μαγουλάς»
Εξέταση ένστασης της εταιρείας ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ –ΠΑΡ
ΠΑΝ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣ κατά του από την 08-12-2014
πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων
, για τον Διαγωνισμό για την «Προμήθεια οικοδομικών Υλικών»
Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
30.000,00 € για την αμοιβή Γραφείου Μαγνητοφώνησης – Απομαγνητοφώνησης Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
834,96 €, για προμήθεια Υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.
Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
2.000,00 €, για αμοιβή του Δικηγόρου κ. Παυλόπουλου Ιωάννη
Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
3.813,00 €, για αμοιβή της Δικηγόρου κας Χαροκόπου Αγγελικής.

Παράταση της
"διαθεσιμότητας"
δημοσίων υπαλλήλων

Έως την 31.05.2015

Π

αραμένουν σε καθεστώς "διαθεσιμότητας",
έως την 31.05.2015, υπάλληλοι για τους
οποίους ο χρόνος "διαθεσιμότητας" έχει
λήξει, σύμφωνα με Τροπολογία του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Μητσοτάκη, που κατατέθηκε στη
Βουλή.
Με την ίδια Τροπολογία, παρατείνονται έως την
30.6.2015 (λήγουν 31.12.2014), οι προθεσμίες για τη
διαδικασία αξιολόγησης των δομών και του προσωπικού των Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου
Δημόσιου Τομέα.
Ως προς το ζήτημα της "διαθεσιμότητας", όπως ειδικότερα αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, «με την
προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται η διαδικασία μετάτα

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

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

Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 & 210 5571996

ξης-μεταφοράς των υπαλλήλων που ετέθησαν σε
καθεστώς διαθεσιμότητας και για λόγους που δεν ανάγονται σε δική τους υπαιτιότητα δεν είχαν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε καμία από τις εκδοθείσες
έως σήμερα ανακοινώσεις του υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η ρύθμιση αυτή κρίνεται επείγουσα και επιβεβλημένη, δεδομένου ότι ο χρόνος διαθεσιμότητας μέρους
των ως άνω υπαλλήλων λήγει στις 14.12.2014, σε
συνδυασμό με την αναγκαιότητα πλήρωσης θέσεων
στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις».
Αλλά και στην έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών
των προτεινομένων διατάξεων, που συνοδεύει το κείμενο της Τροπολογίας, επισημαίνεται ότι «ενώ παρατηρείται έλλειψη προσωπικού στις Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις, υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε καθεστώς
διαθεσιμότητας δεν έχουν καταφέρει να δηλώσουν την
προτίμησή τους για μετακίνηση σε φορέα της επιλογής τους».
Αναφέρεται, επίσης, ότι έτσι «αποκαθίσταται η αδικία
εις βάρος υπαλλήλων που ευρίσκονται σε διαθεσιμότητα, στους οποίους δεν είχε δοθεί η ευκαιρία να
δηλώσουν φορέα προτίμησης για την κατάταξή τους».
Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, η διάταξη αφορά και τους Δημοτικούς Αστυνομικούς.

Ημερίδα με θέμα τον
εθελοντισμό

Σήμερα στις 7:00 μ.μ.
στο δημαρχείο Μεγάρων

Ημερίδα με θέμα τον εθελοντισμό θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στις 7:00
μ.μ. στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Μεγάρων. Την ημερίδα διοργανώνει ο δήμος στο πλαίσιο
του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας εθελοντισμού την 5η Δεκεμβρίου.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
Δ/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ελευσίνα, 17/12 /2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αρ. Διακήρυξης: 10/2014
Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής
(Π.Ε.Δ.Α.), ύστερα από την υπ’
αρ.2463/2014 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό
Διαγωνισμό για την επισκευή,
συντήρηση και προμήθεια των
απαιτούμενων ανταλλακτικών

και λιπαντικών εννέα (9) υπηρεσιακών οχημάτων και δύο (2)
ημιφορτηγών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
Ο προϋπολογισμός είναι
10.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η
19η Ιανουαρίου 2015 και ώρα
15.00μ.μ.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού ως προς την αποσφράγιση & αξιολόγηση των
δικαιολογητικών από την Πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειες / Αξιολόγησης Ανοικτών
Διαγωνισμών της ΠΕΔΑ είναι η
20η Ιανουαρίου 2015 και ώρα
11:00π.μ. (Ηρώων Πολυτεχνείου
78, Ελευσίνα 19200, αίθουσα
συσκέψεων 1ος όροφος).
Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι

το 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός
Φ.Π.Α.
Τεχνικές Προδιαγραφές υπάρχουν.
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 120
ημέρες από την επομένη διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ.: 2132047009 &
2132047015, fax: 2132047092,
αρμόδιοι υπάλληλοι κα Αριάδνη
Φραγκιαδάκη και κα Ελένη
Βαρδή στο Τμήμα Προμηθειών,
διεύθυνση
ΗΡΩΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 78, Τ.Κ. 19200
ΕΛΕΥΣΙΝΑ.
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

Ημερίδα στον Σύλλογο Ζωφριάς
‘’ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ - ΜΙΑ ΖΟΦΕΡΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΕΙ...’’
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Μ

ε σημαντικά μηνύματα και πολλούς αποδέκτες πραγματοποίήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2014 η Ημερίδα στον Σύλλογο Ζωφριάς
με θέμα: ‘’ΕΝΔΙΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ - ΜΙΑ ΖΟΦΕΡΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΕΙ...".
Η ενημερωτική αυτή εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Φυλής και το
Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Φυλής "Η ΠΑΡΝΗΘΑ".
Η εκδήλωση ξεκίνησε με το θεατρικό δρώμενο "Τώρα Μιλάω" από την Θεατρική Ομάδα Ζεφυρίου και κατόπιν την σκυτάλη έλαβαν οι προσκεκλημένες
ομιλήτριες η Κοινωνιολόγος Πυρρώτη Ευαγγελία, η Ψυχολόγος κ. Βεοπούλου
Βίκυ και η Κοινωνική Λειτουργός Μηλιώνη Πηνελόπη, οι οποίες υπήρξαν κατατοπιστικές γύρω από το τεράστιο και σοβαρό αυτό ζήτημα.
Ηταν πραγματικά μία εξαίρετη εκδήλωση, από όπου οι παρευρισκόμενοι
έφυγαν επαρκώς ενημερωμένοι, ενώ και οι κοπέλες της Θεατρικής Ομάδας
Ζεφυρίου, Λένα Παγιάτη, Μαρία Μπακαγιάννη, Αρετή Τόρη, Αντιγόνη Σούφλα
και Αλέξια Τόρη, συγκίνησαν με την παρουσίαση του θεατρικού δρώμενου
"Τώρα μιλάω"που έχει γράψει η Μαριάννα Κάλμπαρη, αντλώντας στοιχεία
από πραγματικές ιστορίες.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Δημποτική Σύμβουλος Γιαννοπούλου Φωτεινή και εντεταλμένος Σύμβουλος στο Κέντρο Υποστήριξης θυμάτων βίας του Δήμου Φυλής . Το Διοικητικό Συμβουλίου του Συλλόγου, τέλος, ευχαριστεί θερμά όλους τους συντελεστές της ημερίδας.

ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ Ο ΠΑΤΕΡ ΤΣΑΚΑΛΟΣ

Μ

ε ακούραστη θέληση ο πάτερ Τσάκαλος
συνεχίζει να στηρίζει, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, δεκάδες οικογένειες στο
Ρουπάκι Ασπροπύργου αλλά και στο Καματερό,
προσφέροντας τρόφιμα κι άλλα είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία διαθέτουν βιομηχανίες και επιχειρήσεις της περιοχής.
Η παραπάνω ενέργεια γίνεται σε μόνιμη βάση κάθε Τρίτη- κι όχι μόνο ενόψει εορτών .
Ο πάτερ Τσάκαλος ευχαριστεί θερμά όλες τις
επιχειρήσεις για την προσφορά τους και ιδιαίτερα
την εταιρεία ΜΕΓΑ ΓΥΡΟΣ και τον κ. Νικόλαο Λούστα για τη στήριξή τους σε αυτή τη ζεστή προσπάθεια αγάπης.

ΖΗΤΩ Η
ΕΛΛΑΔΑ
Γράφει ο Λάττας

ΡΩΤΩ
Που πήγε η λεβεντιά
μας, που πήγε
η περηφάνια μας;
που πήγαν τόσοι
αγώνες για τούτη
εδώ την πατρίδα
Ελληνοπαίδες
πιασμένοι από την
εξουσία
σε ξεπουλάνε.

Καημένη πατρίδα μην
κλαις, θα βγει ο ήλιος
πάλι και οι επίορκοι θα
πάρουν τη θέση που
τους ανήκει.
Εσύ Ελλάδα μου
μάτωσες, έδωσες
πολιτισμό και φώτα
στα πέρατα της γης,
αυτοί που σε
σκοτώσανε σήμερα
πάλι
σε εκδικούνται.

Σε προδώσαν και
εξακολουθούν να σε
πολεμούν.
Τα παιδιά σου τα
εκλεγμένα σε
πρόδωσαν
και εξακολουθούν να
σε προδίδουν.

Αυτοί οι
λαοπρόβλητοι
σωτήρες με
γιόμησαν σάλια.

Υποσχέσεις ψεύτικες
και φτώχεια
σε καταράκωσαν,
σε πούλησαν
μα εσύ αντέχεις.
Γι’ αυτά
που παθαίνεις
φταίνε τα δικά
σου παιδιά.
Κι εγώ τους λέω
είμαι Έλληνας
θα αντέξω.

Θα τυλιχτώ με την
ποδιά σου Ελλάδα μου
και θα πάω μπροστά,
όπως οι πατέρες μας
το ‘40.
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΙ,
ΚΟΙΛΙΟΔΟΥΛΟΙ,
ΨΕΥΤΕΣ ΕΠΙΟΡΚΟΙ
ΚΙΣΣΟΙ
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Γιάννης Βασιλείου: Η αγροτική παραγωγή, εξ’ αιτίας της βιομηχανικής ανάπτυξης έχει
ουσιαστικά εξουδετερωθεί. Αυτό καλούμαστε ως περιφερειακή αρχή να το αλλάξουμε!
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3
καθώς και την επιθυμία πρωτοβουλιών από την Περιφέρεια για την ενημέρωση και την εκπαίδευση τους .
Ειδική αναφορά έκαναν αρκετοί ομιλητές στην ιστορία των συνεταιρισμών
και την ανάγκη εξυγίανσης τους .
Διατυπώθηκε το αίτημα
επανίδρυσης του κτηνιατρείου
Μεγάρων και της διευκόλυνσης
της μετάβασης των
πτηνοτροφικών αδειών
από γονείς στα παιδιά

Διατυπώθηκε το αίτημα επανίδρυσης
του κτηνιατρείου Μεγάρων , της διευκόλυνσης της μετάβασης των πτηνοτροφικών αδειών από γονείς στα παιδιά τους, της ενεργοποίησης της αρμόδιας επιτροπής για άδειες λαϊκών αγορών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και για
την διατήρηση και βελτίωση , τόσο των
συνθηκών για την επαγγελματική
δράση των ψαράδων της περιοχής ,
όσο και του χώρου που στεγάζουν εδώ
και πολλά χρόνια το σύλλογο τους
στην περιοχή του Οργανισμού Λιμένα
Ελευσίνας. Ξεχωριστή η παρουσία και
οι παρεμβάσεις και των κτηνοτρόφων
που ανέδειξαν τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν και διατύπωσαν αιτήματα για τη επιβίωση και ανάπτυξη
του σημαντικού για την περιοχή κλάδου.
Η ομιλία του εντεταλμένου περιφερειακού συμβούλου για αγροτικά θέματα
κ. Ταξιάρχη Φαρμάκη, επικεντρώθηκε
στο όραμα της περιφέρειας για ήπια
γεωργία , που θα σέβεται το περιβάλλον και τον παραγωγό.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι των: Αγροτικός συνεταιρισμός
παραγωγών κηπευτικών Μεγάρων,
Αγροτικός σύλλογος φυτικής παραγωγής Μεγάρων «Άγιος Σαράντης».
Οργάνωση παραγωγών του Α.Σ.
παραγωγών κηπευτικών Μεγάρων,
Αμπελουργικός συνεταιρισμός Μεγάρων, Αγροτικός σύλλογος ψαράδων
Ελευσίνας, Αλιευτικός σύλλογος Μεγάρων, Αγροτικός σύλλογος Ασπροπύργου «ΘΡΙΑΣΙΟ», Αγροτικός συνεταιρισμός Ασπροπύργου, Αγροτικός σύλλογος Ασπροπύργου, Σύλλογος οργανωμένων πτηνοτροφικών επιχειρήσεων και διακινητών πουλερικών χωρικής εκτροφής Μεγάρων, Αγροτικός
συνεταιρισμός Ερυθρών, Πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Μεγάρων, Αγροτικός συνεταιρισμός Μεγάρων, Κτηνοτροφικός συνεταιρισμός Μεγάρων,
Κτηνοτροφικός σύλλογος περιφέρειας
Αττικής.
Εκκπαίδευση νέων αγροτών,
εξεύρεση νέων αγορών και
αξιοποίηση των τοπικών εφοδίων

Στη ομιλία του ο κ. Γιάννη ςΒασιλείου τόνισε:
«Το πρόβλημα της ανάπτυξης του

πρωτογενούς τομέα της οικονομίας
στη Δυτική Αττική, θεωρώ ότι είναι ένα
από τα σημαντικότερα που καλούμαστε ως περιφερειακή αρχή να προωθήσουμε.
Όπως γνωρίζουμε όλες οι μεταπολεμικές Κυβερνήσεις, πρόκριναν την
Δυτική Αττική ως περιοχή ανάπτυξη
της βιομηχανικής δραστηριότητας και
μάλιστα της βαριάς.
Η πολιτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα,
αφ’ ενός η Δυτική Αττική να χάσει τα
αγροτικά της χαρακτηριστικά, που σε
ορισμένες περιοχές της είχαν πολύ
μεγάλη δυναμική, και αφ’ ετέρου η Γη,
η Θάλασσα και ο αέρας της να επιβαρυνθούν περιβαλλοντικά ασύμμετρα.
Έχοντας την παραπάνω εξέλιξη η
Δυτική Αττική, και μπαίνοντας πριν
από τέσσερα χρόνια η χώρα στον
αστερισμό των βάρβαρων μνημονιακών πολιτικών, θα έλεγα πως σήμερα
η Δυτική Αττική, αναφορικά με τον
παραγωγικό της ιστό έχει χάσει και τα
‘αυγά και τα καλάθια’ αφού:
•Η αγροτική της παραγωγή, εξ’
αιτίας της βιομηχανικής ανάπτυξης
έχει ουσιαστικά εξουδετερωθεί.
•Η βιομηχανική της δραστηριότητα
είτε έχει εκλείψει, είτε πνέει τα λοίσθια, είτε φυτοζωεί.

•Απομένει ένας, με πολλά όμως
μπρός πίσω τριτογενής τομέας της
οικονομίας, θα έλεγα αναπτυσσόμενος, που με αυτές τις πολιτικές και
αυτές τις συνθήκες απλώς υπάρχει.
Φυσικό επακόλουθο όλων αυτών
είναι η ανεργία να έχει πάρει μαζικά
χαρακτηριστικά - 20.000 είναι μόνο
οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στους
τρεις ΟΑΕΔ της Δυτικής Αττικής –
σε συνολικό πληθυσμό μόλις
160.000.
Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να
συνεχιστεί.
Το ζήτημα λοιπόν που μπαίνει
είναι ποια είναι η παραγωγική προοπτική της Δυτικής Αττικής και
ειδικότερα η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας της.

Από την άποψη αυτή, σε μια δεύτερη
ανάγνωση, διαπιστώνει κανείς πως
στη Δυτική Αττική υπάρχουν σήμερα
μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης της
αγροτικής οικονομίας που μπορούν να
διαδραματίσουν βασικό οικονομικό
ρόλο.
Όπως επίσης υπάρχουν και νέες
δυνατότητες ανάπτυξης σε πολλούς
τομείς της αγροτικής οικονομίας με
εξαγωγικό προσανατολισμό, δεδομέ-

νου ότι όποια προϊόντα παράγονται
στην Δυτική είναι πράγματι πολύ
καλής ποιότητας.
Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές
δυσκολίες για να αξιοποιηθεί η Δυτική
Αττική και ο πρωτογενής της τομέας,
ώστε σταδιακά να αποσπά όλο και
μεγαλύτερο ποσοστό από το συνολικό
της ΑΕΠ.
Οι δυσκολίες αυτές ξεκινούν από το
κόστος των αγροτικών εφοδίων, τον
εξοπλισμό των αγροτών, σχετίζονται
με την εκπαίδευση νέων αγροτών, την
εξεύρεση νέων αγορών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και μπορεί να φτάνουν μέχρι την φύλαξη των
σοδειών από κλοπές κοκ.
Τις δυσκολίες αυτές εμείς, ως νέα
περιφερειακή αρχή δεν θα τις αντιμετωπίσουμε ως ρουτίνα, σε μια αγροτική οικονομία που φθίνει μέχρι την
πλήρη εξαφάνιση της.
Έχουμε την πολιτική βούληση να τις
εντάξουμε σε έναν γενικότερο σχεδιασμό για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας και να τις
αντιμετωπίσουμε.
Πέρα από όλα τα άλλα, γιατί η χώρα
μας με τις σκληρές περικοπές έχει
μπει σε βαθύ χειμώνα, που δίχως
άλλο, η ανάπτυξη της γεωργικής
παραγωγής μπορεί να διασώσει τόσο
την ίδια όσο και τον Λαό μας.
Για όλους αυτούς τους λόγους, εμείς
αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία
στη σημερινή μας συζήτηση, που από
την μεγάλη συμμετοχή σας φαίνεται
πως ήταν επιβεβλημένο να πραγματοποιηθεί.
Άλλωστε εμείς πιστεύουμε πως
καμιά αγροτική ανάπτυξη δεν μπορεί
αναπτυχτεί χωρίς την γνώμη, την συμμέτοχη και την ενεργή συνεισφορά των
ίδιων των αγροτών και των συνεταιρισμών τους.»
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Δωρεά Κυπρίων

προς την Ιερά Μητρόπολη Ιλίου,
Αχαρνών και Πετρουπόλεως

Γ

ιά μία ἀκόμα φορά, οἱ Ἕλληνες
ἀδελφοί ἀπό τήν Μαρτυρική
Μεγαλόνησο Κύπρο ἀπέδειξαν
τήν ἀγάπη, τήν ἀλληλεγγύη καί τήν
συμπαράστασή τους στό Κοινωνικό –
Φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος.
Αὐτή τή φορά, μιά ὁμάδα Κυπρίων ἐπιχειρηματιῶν εὐαισθητοποιήθηκαν καί
ἐνεργοποιήθηκαν γιά τήν ἀποστολή στήν
Ἑλλάδα μεγάλης ποσότητας ἀπό νωπά
κοτόπουλα τά ὁποῖα διετέθησαν γιά τίς
ἀνάγκες τῶν ἐμπεριστάτων συνανθρώπων μας στή Μητρόπολη Ἰλίου,
Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως, στή
Μητρόπολη Νικαίας καί στό «Λύρειο
Ἵδρυμα».
Πρόκειται γιά τούς κυρίους Χρυσόστομο Παναγῆ, Γεώργιο Παναγῆ καί Σάββα
Κάκο ἀπό τήν Λάρνακα, τόν κ. Ἠρακλῆ
Ματθαίου ἀπό τήν Πάφο και τούς κυρίους Γιαννάκη Ἰωάννου καί Χρῆστο Ζαννέτο ἀπό τήν Ἁγία Νάπα.
Συγκεκριμένα, διετέθησαν 2 τόνοι γιά
τήν Μητρόπολη Νικαίας, 1 τόνος γιά τήν

ΙΒΙΣΚΟΣ

Μητρόπολη Ἰλίου καί 300 κιλά γιά τό
«Λύρειο Ἵδρυμα». Τήν ὅλη ἐπιχείρηση
συντονισμοῦ τῆς παραλαβῆς καί παραδόσεως τοῦ φορτίου αὐτοῦ τῆς ἀγάπης
ἀπό τήν Κύπρο μας, ἀνέλαβε καί διεκπεραίωσε μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία ὁ γνωστός
καί ἀγαπητός στούς ἐκκλησιαστικούς
κύκλους σέ Κύπρο καί Ἑλλάδα, Παν.
Ἀρχιμανδρίτης π.Ἱερώνυμος Πυλιώτης,
τ. Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς
Κύπρου, ὁ ὁποῖος, ὅπως καί κατά τό
παρελθόν, ἔδειξε ἁπτά δείγματα τῶν ἰκανοτήτων του σέ τέτοιου εἴδους κοινωφελεῖς δραστηριότητες ἤδη ἀπό τήν ἔναρξη
τῆς οἰκονομικῆς κρίσης στήν Ἑλλάδα
κατά τά ἔτη 2011-2012.
Ἡ παράδοση τῶν κιβωτίων γεμάτων μέ
τήν ἀγάπη τῶν Κυπρίων ἀδελφῶν,
πραγματοποιήθηκε τήν Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου, μέ προσωπική ἐποπτεία τοῦ π.
Ἱερωνύμου.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΙΛΙΟΥ,
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΚΑΙ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

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

Θερμά συγχαρητήρια από το
Δήμο Φυλής στην μαθήτρια
του 1ου ΓΕΛ Αθηνά Τσουκαράκη
για τη διάκρισή της

Θ

Ο κ. Δημήτρης Τσίγκος με την τιμητικήπλακέτα

ερμά συγχαρητήρια στην μαθήτρια του 1ου Γενικού Λυκείου Άνω Λιοσίων
Αθηνά Τσουκαράκη για την διάκρισή της να συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη
βαθμολογία από όλους τους υποψήφιους μαθητές της Δυτικής Αττικής
απευθύνει ο Δήμος Φυλής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για την διάκριση της μαθήτριας των Άνω Λιοσίων, παρέλαβε
τιμητική πλακέτα για τη Σχολική Μονάδα του 1ου ΓΕΛ, ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Φυλής – Αναπληρωτής Δήμαρχος Πολιτισμού
και Διευθυντής του 1ου ΓΕΛ Άνω Λιοσίων Δημήτρης Τσίγκος, κατά την τελετή βράβευσης που διοργανώνει κάθε χρόνο η EUROBANK για τους Αριστούχους στις
Εισαγωγικές.
Ο Δημήτρης Τσίγκος, ανταποκρίθηκε με χαρά την πρόσκληση της εκδήλωσης που
φέτος πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα
«ΤΡΙΑΝΤΗ» του Μεγάρου Μουσικής.
Ο κος Τσίγκος από την πλευρά του, πρωτίστως ως Διευθυντής του σχολείου της
μαθήτριας Αθηνάς Τσουκαράκη της μετέφερε τα θερμά συγχαρητήρια του Δήμου
Φυλής, με την ευχή να έχει καλή σταδιοδρομία.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Τηλ.: (+30) 213 2072 509
Fax: (+30) 213 2072 483
e-mail: sxol.epit.2@gmail.com

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αχαρνές, 18/12/2014
Αριθ. πρωτ.: 1425

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την εκμίσθωση του
κυλικείου του 6ου ΓΕΛ
ΑΧΑΡΝΩΝ(ΟΛ.ΧΩΡΙΟ)
Η Σχολική Επιτροπή Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Αχαρνών προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για
την εκμίσθωση των κυλικείων
του
6ου
ΓΕΛ
ΑΧΑΡΝΩΝ(ΟΛ.ΧΩΡΙΟ).
Ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου του 6ου ΓΕΛ
ΑΧΑΡΝΩΝ(ΟΛ.ΧΩΡΙΟ) θα διενεργηθεί στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης στις 19/01/2015,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00
μ.μ.
Όσοι επιθυμούν, μπορούν να
υποβάλλουν την προσφορά
ενδιαφέροντος για το σχολικό
κυλικείο στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών, στο κτήριο των δημοτικών
υπηρεσιών, 2ος όροφ., έως την

19/01/2015, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 11:00 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τηλ 213
2072 509, απ’ όπου μπορούν να
παραλάβουν τη διακήρυξη του
διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (Δευτέρα –
Παρασκευή, 8:00 – 15:00).
Αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης να δημοσιευθεί 30 τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια
του διαγωνισμού στην εξώθυρα
του Δημοτικού Καταστήματος,
στον πίνακα ανακοινώσεων του
σχολείου, καθώς και σε τοπικές
εφημερίδες.
Η Πρόεδρος
Ευθυμιάδου Γεωργία
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Κατατέθηκε η τροπολογία

Παρατίνεται επ' αόριστον η νομιμοποίηση
αυθαιρεσιών με παράβολο 500 ευρώ
Επ’ αόριστον παράταση στην προθεσμία της ρύθμισης για νομιμοποίηση αυθαιρεσιών σε ακίνητα δίνει
υπουργική τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή,
ενισχύοντας τις υποψίες ότι πλησιάζουν εκλογές.
Η παράγραφος 15 της ρύθμισης προβλέπει πως με
«απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να
παραταθεί η προθεσμία της καταληκτικής ημερομηνίας
υπαγωγής του άρθρου 28 του νόμου 417802013».
Πρόκειται για την ψηφισμένη διάταξη που έδινε περιθώριο 18 μηνών στους ενδιαφερόμενους προκειμένου
να εξαιρέσουν οριστικά από την κατεδάφιση όλες τις
μικρές πολεοδομικές παραβάσεις (πέργκολες, μπάρμπεκιου, εξώστες, αλλαγές διαρρύθμισης κ.λπ.), ανεξαρτήτως του αριθμού τους εντός οριζόντιας ιδιοκτησίας καθώς κι όλα τα κτίρια προ του 1975 πληρώνοντας ένα παράβολο των 500 ευρώ.Επίσης, αυθαίρετες
κατασκευές που υφίστανται προ του έτους 1983 προβλέπεται οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση, καταβολή παραβόλου και 15% του ειδικού προστίμου. Όλες
οι υπόλοιπες κατηγορίες αυθαιρέτων μπορούν να
τακτοποιηθούν έως 30 χρόνια πληρώνοντας το ειδικό
πρόστιμο.

Όσοι έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση για την τακτοποίηση και εντάσσονται σε αυτές τις κατηγορίες, λαμβάνουν κι αυτοί οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση,
ενώ προβλέπεται επιστροφή χρημάτων στις περιπτώσεις που με την διαδικασία τακτοποίησης πλήρωσαν
περισσότερα. Η οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση
θα γίνεται με απλή δήλωση και προσκόμιση τεχνικής
έκθεσης από μηχανικό, αεροφωτογραφίες ή άλλο
δημόσιο έγγραφο που να πιστοποιεί το χρόνο ανέγερσης του ακινήτου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι
αυθαιρεσίες να έχουν γίνει έως τις 28 Ιουλίου του 2011.

Μοίρασαν και φέτος χιλιάδες ευρώ
Επανεμφανίστηκαν οι «άγιες»
κυρίες της Βαρβακείου

Πέπλο μυστηρίου συνεχίζει να καλύπτει την ταυτότητα των γενναιόδωρων γυναικών - Κανείς δεν
έχει καταφέρει να τραβήξει ούτε μία τους φωτογραφία
Άλλοι λένε ότι είναι οκτώ, άλλοι δώδεκα, για μερικούς είναι μόνες και για κάποιους άλλους συνοδεύονται από σωματοφύλακες. Η ιστορία με τις μυστηριώδεις «άγιες» γυναίκες που κατεβαίνουν κάθε
χρόνο από τα πολυτελή τους τζιπ στη Βαρβάκειο
αγορά και πληρώνουν τα χριστουγεννιάτικα αλλά
και τα πασχαλινά ψώνια όσων αδυνατούν να το
κάνουν αλλάζει από άτομο σε άτομο με το μόνο
κοινό στοιχείο εδώ την ανωνυμία, καθώς πέπλο
μυστηρίου συνεχίζει να καλύπτει την ταυτότητα των
γενναιόδωρων γυναικών.
Πάντως οι καλές κυρίες της Βαρβακείου έκαναν
και φέτος την εμφάνισή τους στη Βαρβάκειο αγορά.
Ήταν λίγο μετά τις 11 το πρωί όταν οι καλοντυμένες
γυναίκες κατέβηκαν από τα μαύρα τζιπ που τις
μετέφεραν και διασκορπίστηκαν στους πάγκους
και τα μαγαζιά προκειμένου να φέρουν σε πέρας
την «ιερή» αποστολή τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, συνολικά μοίρασαν
στους ιδιοκτήτες των κρεοπωλείων πάνω από
40.000 ευρώ, προκειμένου εκείνοι να προσφέρουν
δωρεάν τρόφιμα σε όσους Αθηναίους δεν έχουν
την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν αυτά
που θέλουν για το εορταστικό τραπέζι.
Ωστόσο, έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι κανείς
δεν έχει καταφέρει να τραβήξει ούτε μία φωτογραφία από τις «καλές νεράιδες» της Βαρβακείου.

ΕΛ Λ Α Δ Α - Ε Λ Λ ΑΔ Α
Προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής

Α. Σαμαράς: Κανείς δεν θα παίξει
με τις θυσίες του ελληνικού λαού

«Το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν θα επιστρέψει σε
κανέναν να παίξει με τις θυσίες και τα επιτεύγματα του
ελληνικού λαού» δήλωσε ο πρωθυπουργός Αντώνης
Σαμαράς, προσερχόμενος, εχθές, στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

ΕΚΛΕΙΝΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕΣΩ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Βάφτιζε ιδιωτικά αυτοκίνητα σε
«ταξί» και έκανε μεταφορές

Εταιρία μεταφοράς επιβατών με ιδιωτικά αυτοκίνητα είχε συστήσει 35χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία. Ο κατηγορούμενος,
οποίος εργάζεται σε διαδικτυακή εταιρεία παροχής υπηρεσιών ταξί,είχε δημιουργήσει μάλιστα
ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, μέσω της οποίας έκλεινε τους πελάτες τους οποίους μετέφερε με τα
ιδιωτικά αυτοκίνητα.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του,
όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, αφορά
υπόθεση πρόκλησης τέλεσης πλημμελήματος και
ηθική αυτουργία σε παραβάσεις που σχετίζονται
με τις επιβατικές μεταφορές με κόμιστρο, ενώ εξετάζεται περαιτέρω η συμμετοχή - εμπλοκή και
άλλων ατόμων στην υπόθεση.

«Κανένα σπίτι φτωχού δεν κινδυνεύει»

Γιακουμάτος: Αν υπάρξει πρόβλημα θα
φέρουμε νέα ρύθμιση για πλειστηριασμούς
Κατηγορηματικός ότι είναι πλήρως διασφαλισμένη
νομικά η πρώτη κατοικία από πλειστηριασμό
για όλους όσοι είναι οικονομικά αδύναμοι εμφανίστηκε στη Βουλή ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γεράσιμος
Γιακουμάτος, αφήνοντας πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο το υπουργείο εάν χρειαστεί να φέρει και νέα ρύθμιση. «Δεν επιτρέπω σε κανένα να εμφανίζεται πιο ευαίσθητος από εμένα», δήλωσε ο κ. Γιακουμάτος, απαντώντας έτσι, τόσο στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης
και καταναλωτικών ενώσεων που κατηγόρησαν την
κυβέρνηση ότι αφήνει έκθετους σε πλειστηριασμούς
όλους όσοι αδυνατούν να πληρώσουν, όσο και στην
παρέμβαση του προέδρου της Επιτροπής Εμπορίου
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Ο κ. Σαμαράς ανέφερε ότι το τρίτο τρίμηνο του έτους
η Ελλάδα είχε το υψηλότερο πλεόνασμα στην ευρωζώνη και τόνισε ότι αυτή η θεαματική επάνοδος της
ελληνικής οικονομίας οφείλεται στις «χωρίς προηγούμενο θυσίες του ελληνικού λαού».
«Δεν θα επιτρέψω, ούτε το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν θα επιτρέψει, σε κανέναν να παίξει με τις
θυσίες και τα επιτεύγματα του ελληνικού λαού» σημείωσε ο πρωθυπουργός και κατέληξε: «Η πολιτική
αστάθεια στην Ελλάδα σύντομα θα επιλυθεί».

Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε έπειτα από
καταγγελίες ιδιοκτητών ταξί, σύμφωνα με τις οποίες σε ιστοσελίδα του διαδικτύου, προσφέρονταν
παράνομες υπηρεσίες «ταξί» και μεταφοράς πρόσωπων από επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης, με κόμιστρο.
Ενημερώθηκε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ υπήρξε συνεργασία με την
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
Στο πλαίσιο της έρευνας και ψηφιακής ανάλυσης
των στοιχείων και δεδομένων, προέκυψε ότι η
επίμαχη ιστοσελίδα έχει κατοχυρωθεί σε στοιχεία
28χρονης ημεδαπής.
Ακολούθησε έρευνα χθες το πρωί, στην οικία της
στο Χολαργό, όπου διέμενε μαζί με τον 35χρονο,
κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι ο άντρας εργάζεται σε διαδικτυακή εταιρεία παροχής υπηρεσιών ταξί, ήταν ο διαχειριστής της ιστοσελίδας και
είχε κατοχυρώσει το επίμαχο όνομα του ιστοχώρου, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ταυτότητας της
συγκατοίκου του, με τη δική της συναίνεση.

Γιώργου Βλάχου, που επανέφερε το θέμα της τροπολογίας 10 βουλευτών της ΝΔ και κάλεσε την κυβέρνηση
να προχωρήσει σε νέα ρύθμιση.
«Κανένα σπίτι φτωχού δεν κινδυνεύει. Κανένας Έλληνας αδύναμος δεν κινδυνεύει να βγει σε πλειστηριασμό
η πρώτη του κατοικία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έχουμε
τρεις ασφαλιστικές δικλείδες. Τον νόμο Κατσέλη, τον
νόμο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τον κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών και τον νόμο για τα κόκκινα
δάνεια», επισήμανε ο κ. Γιακουμάτος και πρόσθεσε:
«Εγώ δεν δίνω το δικαίωμα σε κανένα να δείχνει πιο
ευαίσθητος από μένα. Σας καλύπτουν οι νόμοι που
έχουμε ψηφίσει. Εδώ είμαστε όμως αν υπάρξει πρόβλημα να φέρουμε νέα ρύθμιση».
«Ας είναι ήσυχοι οι συνάδελφοι που έθεσαν θέμα
πλειστηριασμών. Αυτό που διαβεβαιώνει το υπουργείο
Ανάπτυξης είναι ότι για το πρώτο εξάμηνο δεν υπάρχει
ούτε ένας πλειστηριασμός», κατέληξε ο κ. Γιακουμάτος.
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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
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο διαμέρισμα στην οδό Παλαιολόγου, 40
τ.μ. με τζάκι και καλοριφέρ.
Διαθέτει 2 κρεβατοκάμαρες
σαλόνι - κουζίνα και είναι επιπλωμένο. Τηλ. 6984188137
Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονοκατοικία 100τμ με ηλιακό, θέρμανση, τζάκι, πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948 911
222 κα Βασιλείου. (22.9.14)
Ενοικιάζεται πλήρως επιπλωμένο οροφοδιαμέρισμα 90 τμ
στη Μάνδρα, πλησίον της
κεντρικής πλατείας, σε διώροφη οικοδομή, επί οικοπέδου
500 τμ, με κήπο. Ενοίκιο:450
ευρώ. Είναι σε άριστη κατάσταση, διαθέτει αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμό και θέση σταθμεύσεως. Τηλ επικοινωνίας:
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)
ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρομάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120
τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδομήσιμος, σε τριώροφη οικοδομή με πιλοτή. Πωλείται και
χωριστά, ήσυχο σημείο, τιμή
ευκαιρίας. Τηλ. 6973315768
(7.5.14)

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.

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
Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)
Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)
Φιλόλογος καθηγήτρια κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου,με
12ετή εμπειρία μαθημάτων
θεωρητικής κατεύθυνσης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου.Τηλέφωνα: 210-5540847,
6932425665(19.9.13)
ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
· ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ CNC
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επικοινωνίας 2105552260.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

· ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
ΖΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ CNCCAM.
Τηλ Επικοινωνίας
2105552260.(11.6.14)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Με προϋπηρεσία και συστάσεις, για πλήρη απασχόληση σε
φαρμακείο στον Ασπρόπυργο
Αττικής.Απαραίτητες γνώσεις
Η/Υ,αγγλικών και πιστοποιημένο πτυχίο βοηθού φαρμακείου.
Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .
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)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ

Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών

Μέλος της Π.Ο.Θ.Α. και του .Ε..Κ.Α.
μέλος της F.I.A
έτος ίδρυσης 1917

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

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ν.Δ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Αθήνα, 4/12/14

Έκθεση με θέμα «Ηθοποιών Έργα»,
από τις 22 Δεκεμβρίου έως τις 3 Ιανουαρίου 2014.

Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών διοργανώνει έκθεση με θέμα «Ηθοποιών Έργα», στο Γκρι Καφέ,
πλ. Εξαρχείων από τις 22 Δεκεμβρίου έως τις 3 Ιανουαρίου 2014.
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου και ώρα 21.30, σε μια βραδιά τέχνης
με μουσική Avant Gard Jazz (“Instant Composing” ) όπου ο συνθέτης - πολυοργανίστας Τηλέμαχος
Μούσας συναντά και συμπράττει με τον βιρτουόζο σαξοφωνίστα και συνθέτη, Γιάννη Κασσέτα.
Η πολιτιστική αυτή πρωτοβουλία του Σωματείου μας, με καλλιτεχνικές δημιουργίες ηθοποιών
(ζωγραφικούς πίνακες, γλυπτά, φωτογραφίες, βιβλία) έχει διπλό σκοπό:
Α) την καλλιτεχνική ανάδειξη των ηθοποιών και πέραν της καθεαυτής τέχνης τους και
Β) την οικονομική ενίσχυση του Σωματείου μας.
Ευχαριστούμε πολύ όλους τους ηθοποιούς που παίρνουν μέρος στην έκθεση με την προσφορά των
έργων τους, καθώς και τη συνάδελφο Κατερίνα Ψωμά, υπεύθυνη επιμέλειας, διοργάνωσης και δημοσίων σχέσεων.
Για το Δ.Σ. του ΣΕΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Κάνιγγος 33, Αθήνα, 10682, τηλ. 2103833742, 2103817369
fax 210.3808651, support @ sei . gr, www.sei.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενημερώνουμε τα μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο. ότι θα
πραγματοποιηθεί συγκέντρωση τροφίμων
(συσκευασμένων) στον χώρο των γραφείων
μας(Περικλέους 10 & Σαλαμίνος) 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

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ,19300
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ –ΤΗΛ.2105577747-FAX
.2105577747 –MAIL.: dimneroutsos @gmail.com

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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ΘΡΙΑΣΙΟ-15

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

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

Έκθεση FIDH: Παραβίαση ατομικών δικαιωμάτων
σε όλα τα επίπεδα έφερε η λιτότητα στην Ελλαδα
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αραβίαση σε όλα τα επίπεδα των ατομικών, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα
διαπιστώνει η Έκθεση της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (FIDH)
με θέμα «Υποβαθμίζοντας τα Δικαιώματα- Το
Κόστος της Λιτότητας στην Ελλάδα».
«Από το 2009, που η οικονομική κρίση χτύπησε
την Ελλάδα και υιοθετήθηκαν τα μέτρα λιτότητας τα
οποία θα έσωζαν τη χώρα από την οικονομική
κατάρρευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα τέθηκαν
υπό αμφισβήτηση και παραβιάστηκαν, και η δημοκρατία έχει γίνει πιο φτωχή» υποστηρίζεται στην
έκθεση.
Ευθύνες για τις παραβιάσεις που προέκυψαν
από τα προγράμματα λιτότητας αποδίδονται στο
ελληνικό κράτος αλλά και στην τρόικα που, όπως
αναφέρει η έκθεση «λειτούργησε ως ένα παραπέτασμα καπνού, προστατεύοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα τα μέρη που το απάρτισαν από την
ευθύνη για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Ωστόσο, η τρόικα δεν είναι ένα κενό
κέλυφος. Αποτελείται από διεθνείς οργανισμούς

και μέσω αυτών από τα κράτη-μέλη τους: όλα και
όλοι είναι επιφορτισμένοι με συγκεκριμένες υποχρεώσεις έναντι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
Στην έκθεση «απεικονίζεται μια χώρα στην οποία
τα δικαιώματα βάλλονται ανοιχτά. Αυτό γίνεται
αισθητό όχι μόνο σε τομείς όπως η εργασία και η
υγεία, στους οποίους το κράτος επέβαλε μέτρα
λιτότητας που είχαν αρνητικές επιπτώσεις στα
ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά είναι ορατό και στην
περιστολή των θεμελιωδών ελευθεριών, όπως η
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης ή το δικαίωμα
της έκφρασης τής διαφωνίας μέσω μιας ειρηνικής
δημόσιας διαδήλωσης».
Όπως υπογραμμίζεται, «όσον αφορά τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα, οι πολιτικές λιτότητας δεν κατάφεραν να ικανοποιήσουν τις προϋποθέσεις που θέτει το Σύμφωνο για τα Οικονομικά,
Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα του ΟΗΕ σε
σχέση με τα περιοριστικά μέτρα».
Ατομικά και πολιτικά δικαιώματα

Αναφορικά με τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, «οι περιορισμοί σε θεμελιώδη δικαιώματα και
ελευθερίες, οι οποίοι τεκμηριώνονται στην παρούσα έκθεση, δεν εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις
κάτω από τις οποίες το πεδίο άσκησης των δικαιωμάτων αυτών μπορεί κατ’ εξαίρεση να περιοριστεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».
Η έκθεση επισημαίνει, επίσης, «σοβαρές παραβάσεις των βασικών αρχών της δημοκρατικής
συμμετοχής και του δημοκρατικού ελέγχου, παραβάσεις οι οποίες συντελέστηκαν με τις πολιτικές
και τα μέτρα που εκπονήθηκαν κατά της κρίσης,
και υλοποιήθηκαν περιφρονώντας κατάφωρα τις
κανονικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων».
«Ο τρόπος με τον οποίο υιοθετήθηκαν και εφαρμόστηκαν οι ασκούμενες πολιτικές δεν σεβάστηκαν, από τη σκοπιά των ανθρωπίνων δικαιωμά-

Επιστρέφονται πινακίδες
και άδειες λόγω Χριστουγέννων

Ε

πιστρέφ ο ν τα ι
α π ό
σήμερα Παρασκευή οι πινακίδες και οι
άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας εν
όψει των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς με απόφαση του
υπουργού Δημόσιας Τάξης Βασίλη
Κικίλια.
Η Απόφαση αφορά στα στοιχεία
οδήγησης και κυκλοφορίας που
έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις
Αστυνομικές Αρχές μέχρι και σήμερα
18/12.
Επίσης, στο πλαίσιο της ίδιας Απόφασης, δεν θα εκτελεστούν οι εκκρεμείς διοικητικές αποφάσεις, επιδοθείσες ή μη, που εκδόθηκαν κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ. «επιβολή διοικητικών μέτρων», για τροχαίες παραβάσεις, που βεβαιώθηκαν
μέχρι και χθες Πέμπτη.

Από την παραπάνω Απόφαση
εξαιρούνται και
δεν επιστρέφονται τα στοιχεία
οδήγησης και
κυκλοφορίας οχημάτων, που αφορούν στις εξής παραβάσεις:
Οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.
Οδήγηση με ταχύτητα πέραν της
επιτρεπόμενης.
Παραβίαση της ένδειξης ερυθρού
σηματοδότη.
Κυκλοφορία ανασφάλιστων οχημάτων.
Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα.
Οι αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί
από Δικαστικές ή άλλες Αρχές, εκτελούνται κανονικά.
Επισημαίνεται ότι για την επιστροφή των παραπάνω στοιχείων οδήγησης και κυκλοφορίας θα πρέπει
προηγουμένως να καταβληθεί το
προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

των, τα διεθνή πρότυπα, ακόμα και υπό το φως
των εξαιρετικών περιστάσεων που χαρακτηρίζουν
τη χρηματοπιστωτική κρίση».
Η λιτότητα δεν είναι ο μοναδικός υπεύθυνος

Όπως αναφέρεται, «η έρευνα στην οποία βασίζεται η παρούσα έκθεση διαπιστώνει ότι η οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας που τη συνόδευαν
δεν μπορούν να θεωρηθούν ο μοναδικός υπεύθυνος της σημερινής κατάστασης. Ωστόσο, είναι
φανερό ότι η κρίση και η λιτότητα έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επιδείνωση των προϋπαρχόντων προβλημάτων στην προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
Η έκθεση χαρακτηρίζει εσφαλμένο τον συλλογισμό που παρουσιάζουν «όσοι συνέβαλαν στην
εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης της κρίσης ότι,
υπ’ αυτές τις συνθήκες, ο τρόπος αντιμετώπισης
που επιλέχθηκε τελικά ήταν ο μόνος εφικτός δρόμος προς τα μπρος και ότι οποιαδήποτε αρνητική
συνέπεια στα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν αναπόφευκτη, και επομένως δικαιολογημένη».

Έκκληση να εξεταστούν οι παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η FIDH, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα
του Ανθρώπου στην Ελλάδα, απευθύνει έκκληση
προς την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαιτέρως τα κράτη-μέλη της να εξετάσουν από κοινού τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις συναφείς ευθύνες που παρουσιάζονται
στην έκθεση, και τους προτρέπει «να δράσουν
προληπτικά για την αποτροπή παρόμοιων παραβιάσεων σε άλλες χώρες που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση», προτείνοντας, μεταξύ άλλων,
αυτό να γίνει «διασφαλίζοντας την έναρξη ενός
πανευρωπαϊκού ουσιαστικού διαλόγου».

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.

