ΘΡΙΑΣΙΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Τιμή : 0,01€

ΜΕΛΕΤΑ ΤΟ Δ.Σ ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυμάτων σε Αλεποχώρι
- Πόρτο Γερμενό και
περαίωση νέου αναψυκτηρίου

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΓΚΛΕΤΣΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ
Στην αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
η προεκλογική ομιλία
του προέδρου της ‘’ΤΕΛΕΙΑ’’
Παρέστη ο δήμαρχος Χρ. Παππούς κι
αρκετά στελέχη της δημοτικής αρχής

ΦΟΒΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΠΩΣ ΝΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ

Σελ: 3

Νοίκιασαν
το κρησφύγετο
του Ξηρού στον
Ασπρόπυργο
με στοιχεία ενός
τραπεζικού

Ο συγκεκριμένος άνθρωπος
δεν είχε καμία απολύτως
σχέση με τους τρομοκράτες.

Σελ: 3

TA ΩΡΑΡΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Ανοιχτά οι
δήμοι και
ΚΕΠ για
τις εκλογές

κ.2239
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Σελ: 3

Σελ: 2

Τριανταοκτάχρονος
«ψάρευε» ανήλικα
στις Αχαρνές
Ο κατηγορούμενος
καταδικάσθηκε σε
μόλις 2,5 χρόνια
φυλάκισης
με αναστολή.

Σελ: 2

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΦΥΛΗΣ
Συνάντηση με τους υποψήφιους
βουλευτές από το ΠΟΤΑΜΙ,
Βασιλείου Αθανάσιο και
Καρατζή Νίκο για την παρουσίαση
των θέσεών τους
Σελ: 7

Στη Στέγη Ποντίων,
η κοπή της πίτας του
συλλόγου «Τραπεζούντα»
στα Άνω Λιόσια
ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΠΠΟΥ

Σελ:5

‘’Βουτάνε’’ Ι.Χ. στο Μενίδι
με την απειλή όπλου
Νέο περιστατικό
με θύμα
έναν 47χρονο

Σελ: 13

Σε εορταστική ατμόσφαιρα
η εκδήλωση για την κοπή της
πίτας του Ναυταθλητικού Ομίλου
Ελευσίνας ’’Άγιος Ταξιάρχης’’

Οινοποιείο των Ερυθρών επισκέφθηκε
ο υποφήφιος βουλευτής Γ. Βλάχος
Σελ: 3

Επεσήμανε την αναγκαιότητα να δοθούν
κίνητρα, ώστε να πολλαπλασιαστούν τέτοιες
επιχειρηματικές προσπάθειες στο μέλλον.

Σελ: 6
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ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015
Ελευσίνα

Σαμπάνης Σπυρίδων
Α. Περικλέους 40 &
Κοντούλη,
2105547581
Ασπρόπυργος
Καμπόλης Παναγ.
Πλάτωνος 1,
Τηλέφωνο:
2105572588

Φυλή - Άνω Λιόσια

Παππού Γεωργία Ι.
Λεωφόρος Φυλής
186, Τηλέφωνο:
2102474995

Αχαρνές

Πορικού Παρασκευή
Ι. Σαλαμίνος 36,
2102463245
Ώρες Εφημερίας
08:00-08:00
(Επόμενης)
Γκάτζιου Σοφία Φ.
Πάρνηθος 118,
Τηλέφωνο:
2102403004

Μάνδρα
Αθανασοπούλου
Χρυσάνθη
Εργατικές Κατοικίες,
Τηλέφωνο:
2105541721

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
13, 17, 21, 25, 29.
ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Συννεφιά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:
Από 09 έως 17
βαθμούς Κελσίου

ΟΓΙΟ
ΤΟΛ
ΓΙΟ
ΕΟΡ
ΟΛΟ
ΕΟΡΤ

Αγνή, Ευγένιος, Μάξιμος,
Νεόφυτος, Πάτροκλος

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
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ΦΟΒΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΠΩΣ ΝΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ

Τριανταοκτάχρονος «ψάρευε»
ανήλικα στις Αχαρνές

Π

αρολίγο
θύμα παιδεραστή
να
έπεφτε ένα μικρό
αγόρι από τις Αχαρνές, ευτυχώς όμως
τα αντανακλαστικά
των γονέων του ήταν
αρκετά γρήγορα.
Πιο συγκεκριμένα,
σύμφωνα με καταγγελία γονέα ένας
38χρονος
άντρας
«ψάρευε» ανήλικα
παιδιά μέσω σελίδας
κοινωνικής δικτύωσης με στόχο να τα αποπλανήσει σεξουαλικά.
Ο πατέρας του 11χρονου μαθητή από τις Αχαρνές
που έπεσε θύμα από τον παιδεραστή ενημερώθηκε
από το παιδί του πως ένας άντρας που δεν ήταν φίλος
του στο Facebook άρχισε να του στέλνει προκλητικές
γυμνές φωτογραφίες με άλλα ανήλικα παιδιά παροτρύνοντας τον να βρεθούν για να κάνουν πράξη όλα όσα
του έδειχνε.
Ο 11χρονος ενημέρωσε αμέσως τον πατέρα του,
που απευθύνθηκε στην Ασφάλειας Αχαρνών.

Ο 11χρονος ενημέρωσε αμέσως τον πατέρα του που
απευθύνθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών. Μέσω
της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ο δράστης εντοπίστηκε στο Περιστέρι όπου και συνελήφθη.

Ο 38χρονος
συνελήφθη
αμέσως,
όμως,
καταδικάσθηκε σε
μόλις… 2,5
χρόνια
φυλάκισης
με αναστολή.
Ευτυχώς η
αντίδραση του
παιδιού ήταν άμεση όπως και αυτή των αστυνομικών
όπως μας ενημέρωσε ο πατέρας του 11χρονου, καθώς
ανακάλυψαν στον υπολογιστή του δράστη πλούσιο
υλικό παιδικής πορνογραφίας.
Ο 38χρονος συνελήφθη αμέσως ,όμως, δυστυχώς
του απαγγέλθηκαν κατηγορίες με ποινή φυλάκισης
μόλις… 2,5 χρόνια φυλάκισης με αναστολή.
Αυτό σημαίνει πρακτικά πως άλλος ένας κυριολεκτικά
ανώμαλος βρίσκεται ελεύθερος ανάμεσα στα παιδιά
μας!
Εφιστούμε την προσοχή σε όλους τους γονείς, καθώς
οι κίνδυνοι βρίσκονται παντού.
Οι γονείς για προφυλάξουν τα παιδιά τους θα πρέπει
να ακολουθούν χρήσιμες συμβουλές όπως για παράδειγμα στην σελίδα 4.
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ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΓΚΛΕΤΣΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ

Στην αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ η προεκλογική
ομιλία του προέδρου της ‘’ΤΕΛΕΙΑ’’

Παρέστη ο δήμαρχος Χρ. Παππούς κι αρκετά στελέχη της δημοτικής αρχής

Τ

ον Πρόεδρο του κόμματος
ΤΕΛΕΙΑ και Δήμαρχο Στυλίδας, Απόστολο Γκλέτσο, υποδέχθηκε, το απόγευμα της Δευτέρας,
19 Ιανουαρίου, 2015, στο γραφείο
του, ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς.
Οι δύο άνδρες είχαν φιλική συζήτηση στη διάρκεια της οποία ο Δήμαρχος Φυλής πρόσφερε στον Απόστολο Γκλέτσο το βιβλίο του Δημήτρη
Γιώτα «Παλιά μοναστήρια της Πάρνηθας» και το έμβλημα του Δήμου
Φυλής.
Εν συνεχεία παρακολούθησε την
προεκλογική ομιλία του Απόστολου
Γκλέτσου στην αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ
ΜΕΡΚΟΥΡΗ και του ευχήθηκε καλή
επιτυχία στην προσπάθειά του.

ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015

ΜΕΛΕΤΑ ΤΟ Δ.Σ ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων σε Αλεποχώρι
- Πόρτο Γερμενό και περαίωση νέου αναψυκτηρίου

Σ

υνεδριάζει αύριο
Πέμπ τη
22.01.2015 και ώρα 18:00 , το
Δημοτικό Συμβούλιο Μάνδρας Ειδυλλίας, προκειμένου να αποφασίσει
για τη συγκρότηση επιτροπών αλλά και
για την συνέχιση σημαντικών έργων
Τα θέματα είναι :
1. Γνωμοδότηση του ∆ημοτικούΣυμβουλίου για μεταβολές σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού
έτους 2015-2016.
2. Γνωμοδότηση του ∆ημοτικούΣυμβουλίου για μεταβολές σχολικών μονάδων
∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού
έτους 2015-2016.
3. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων ∆ ́ τριμήνου για τον έλεγχο
υλοποίησης του προϋπ ολογισμούοικονομικούέτους 2014.
4. Αποδοχής κατανομής επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών
δαπανών σχολείων (∆ ́ δόση 2014) Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ∆ήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.
5. Αποδοχή κατανομής επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών
δαπανών σχολείων (∆ ́ δόση 2014) Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ∆ήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.
6. Γνωμοδότηση για τον αριθμό των αδειών άσκησης υπαίθριου
εμπορίου, το ύψος και τον τρόπ ο είσπραξης του καταβαλλομένου
τέλους ανάάδεια και θέση για το έτος 2015.
7. Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης κατάτρεις
(3) μήνες για το έργο «Νέα Ισόγεια οικοδομή (Αναψυκτήριο)προϋπ ολογισμού συμβάσεως 178.596,00€ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ).
8. Έγκριση για τέταρτη (4η ) παράταση προθεσμίας για την
σύμβαση της μελέτης με τίτλο : « ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟ
ΓΕΡΜΕΝΟ»
9. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών)2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «2ος ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ»

10. Αποδοχή χρηματοδότησης
για την πράξη « ∆ιαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων» στο
πλαίσιο του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος « Ψηφιακή Σύγκλιση»
Άξονας Προτεραιότητας 2 : «ΤΠΕ
και Βελτίωση της Ποιότητας
Ζωής», Ειδικός Στόχος 2.1 : «
Βελτίωση της καθημερινής ζωής
μέσω ΤΠΕ-Ισότιμη συμμετοχήτων
πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα»
με mis 484550
11. Ορισμός επιτροπής παραλαβής ∆ημοτικών έργων (άρθρο
16 Π∆ 171/87) για το έτος 2015
12.Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργων του άρθρου 15 του Π∆
171/87 όπ ως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Π∆ 229/99
μέχρι 5.869,41 € (ή μέχρι του ορίου που τυχόν οριστεί ) για το έτος
2015.
13. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών (προμηθειών) για
το έτος 2015 (άρθρο 28 του Εν. Καν. Προμηθειών).
14. Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής επίλυσης Φορολογικών
∆ιαφορών και εν γένει Αμφισβητήσεων του ∆ήμου για το έτος 2015.
15. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (άρθρο 64
παρ.14 του Π∆ 28/80) και ορισμός ∆ημοτικούΣυμβούλου ως μέλους
της Επιτροπής για το έτος 2015.
16. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (άρθρο 67
παρ.1 του Π∆ 28/80) και ορισμός ∆ημοτικού Συμβούλου ως μέλους
της Επιτροπής για το έτος 2015.
17. Συγκρότηση Επιτροπής Σφράγισης καταστημάτων του ∆ήμου
μας για το έτος 2015
18. Εκλογή εκπροσώπ ου του ∆ήμου στη Γενική Συνέλευση της
Περιφερειακής Ένωσης ∆ήμων (Π.Ε.∆.) Αττικής.
19. Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
20.Αντικατάσταση μέλους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ΝΠ∆∆
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ- ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ

Νοίκιασαν το κρησφύγετο
του Ξηρού στον Ασπρόπυργο
με στοιχεία τραπεζικού

Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν είχε καμία
απολύτως σχέση με τους τρομοκράτες.

Γ

ια άλλη μια φορά
διαπιστώθηκε ότι οι
τρομοκράτες χρησιμοποίησαν τα στοιχεία
κάποιου
ανυποψίαστου
πολίτη για να νοικιάσουν
ένα οίκημα, αυτή τη φορά
την αποθήκη του Ασπροπύργου, όπου επρόκειτο να
κρύψουν τα οχήματα που
θα χρησιμοποιούσαν στο χτύπημα κατά των
φυλακών Κορυδαλλού.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν προχθες τον τραπεζικό ο οποίος φέρεται να είχε νοικιάσει το
συγκεκριμένο οίκημα και όπως αποδείχθηκε ο
συγκεκριμένος άνθρωπος δεν είχε καμία απολύτως σχέση με τους τρομοκράτες.
Παράλληλα, από την έρευνα προκύπτει ότι η
τελευταία φορά που είχε ενοχλήσει τηλεφωνικά

η 22χρονη Αγγελική
τον ιδιοκτήτη της αποθήκης ήταν για να του
πει ότι εφόσον επιμένει
να δώσουν στοιχεία
ταυτότητας για να νοικιάσουν για ένα ακόμη
μήνα την αποθήκη προτιμούν να την αφήσουν.
Η
καταζητούμενη
νεαρή εκτιμάται ότι βρίσκεται σε κάποιο κρησφύγετο, το οποίο της παρέχουν ασύλληπτα
μέλη των "Πυρήνων της Φωτιάς".

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους συνεργούς
του Χριστόδουλου Ξηρού, το βάρος της έρευνας έχει πέσει σε τέσσερα ίσως και πέντε πρόσωπα , πιθανότατα ποινικούς, οι οποίοι θα
συμμετείχαν στην επίθεση κατά των φυλακών.
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‘’Βουτάνε’’
Ι.Χ. στο Μενίδι
με την απειλή
όπλου
Νέο περιστατικό με
θύμα έναν 47χρονο

Λ

ηστεία σε βάρος οδηγού
αυτοκινήτου
σημειώθηκε
πριν
μερικά 24ωρα στις Αχαρνές
Αττικής.
Όπως έγινε γνωστό, δύο
άγνωστοι δράστες, που επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες,
προσέγγισαν μερα το μεσημέρι Ι.Χ. αυτοκίνητο, που
οδηγούσε 47χρονος ημεδαπός και με την απειλή
όπλων, του απέσπασαν χρηματικό ποσό.
Κυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι άνδρες του τοπικού
τμήματος για τη σύλληψη
των δραστών.
Σημειώνεται ότι ανάλογα
περιστατικά έχουν συμβεί σε
διάφορες συνοικίες του Μενιδίου , από όπου έχουν κλαπεί αυτοκίνητα με την απειλή
όπλων .

TA ΩΡΑΡΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Ανοιχτά οι δήμοι και ΚΕΠ
για τις εκλογές

Δ

ήμοι, ΚΕΠ αλλά τα γραφεία των αστυνομικών
τμημάτων που εκδίδουν
ταυτότητες θα λειτουργούν κανονικά το Σαββατοκύριακο.
«Ενόψει των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου
2015 και µε σκοπό την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής καθώς και των εκλογέων, οι υπηρεσίες που
εμπλέκονται στη διενέργεια των εκλογών θα παραμείνουν ανοικτές το
Σάββατο και την Κυριακή 24 και 25 Ιανουαρίου 2015 αντίστοιχα.
Επίσης, πρέπει να λειτουργούν κατά τις ίδιες αυτές ημέρες και οι υπηρεσίες των δήμων της χώρας που εμπλέκονται στην εκλογική διαδικασία.
Επίσης τις ίδιες ημέρες οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εκδίδουν δελτία ταυτότητας» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών Μάθε που ψηφίζεις και από το τηλέφωνο.
Εκτός από την ηλεκτρονική πλατφόρμα το υπουργείο Εσωτερικών
έδωσε στην δημοσιότητα και τηλεφωνικούς αριθμούς στους οποίους μπορούν να καλέσουν οι πολίτες προκειμένου να πληροφορηθούν που θα
ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.Οι ψηφοφόροι μπορούν να επικοινωνούν στον τηλεφωνικό αριθμό 2131361500, για να πληροφορηθούν το
εκλογικό τμήμα και το σχολικό συγκρότημα στο οποίο ψηφίζουν.
• Τετάρτη – Παρασκευή 09:00 έως 17:00
• Σάββατο 09:00 έως 19:00
• Κυριακή 07:00 έως 19:00

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015
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Υποδοχή της Ιεράς Εικόνος
της Παναγίας Παραμυθίας

Στην Ιερά Μονή Γοργοεπηκόπου
Δήμου Μάνδρας

Υ

ποδοχή της Ιεράς Εικόνος της Επονομαζόμενης Παναγίας Παραμυθίας εκ της Ιεράς Μονής
Βατοπαιδίου Αγίου Όρους στην Ιερά Μονή Γοργοεπηκόπου Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας παρουσία
του Μητροπολίτου Μεγάρων & Σαλαμίνος κ.κ. Κωνσταντίνου.
Την Ιερή Εικόνα της Επονομαζόμενης Παναγίας
Παραμυθίας εκ της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου Αγίου
Όρους θα υποδεχθεί πλήθος πιστών την Τετάρτη 21
Ιανουαρίου 2015 στις 5 το απόγευμα στην Ιερά Μονή
Γοργοεπηκόου Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.
Η υποδοχή θα γίνει σε κλίμα ευλάβειας και επισημότητας παρουσία του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου κ.κ.
Κωνσταντίνου.

Χρήσιμες οδηγίες προς τους γονείς:
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

1) Παρατηρήστε το άτομο που
υποψιάζεστε για σεξουαλικά κακοποιητική συμπεριφορά σε παιδιά:
α) Παρατηρήστε τη συμπεριφορά
του:
Ενδιαφέρεται περισσότερο για τα
παιδιά απ’ ότι για τους ενήλικες;
Προσφέρεται να κρατήσει τα παιδιά
σας για να κάνετε τις δουλειές σας ή
για να βγείτε έξω;
Εργάζεται με παιδιά;
Είναι ιδιαίτερα εκδηλωτικός με τα
παιδιά;
Εμπλέκεται σε δραστηριότητες με
παιδιά, όταν δεν είναι παρόντες οι
γονείς;
β) Παρατηρήστε τις προσωπικές
του σχέσεις:
Είναι ελεύθερος, δεν ενδιαφέρεται
να έχει ένα σύντροφο της ηλικίας του
ή έναν οποιονδήποτε σύντροφο;
Ενδιαφέρεται περισσότερο για τα
παιδιά της συντρόφου του απ’ ότι
για την ίδια; (σε μονογονεϊκές οικογένειες)
Είναι παντρεμένος, αλλά πιο εκδηλωτικός με τα παιδιά του απ’ ότι με
τη σύζυγό του;

γ) Παρατηρήστε τις κοινωνικές του
σχέσεις:
Ταυτίζεται περισσότερο με τα παιδιά απ’ ότι με άτομα της ηλικίας του;
Έχει περισσότερες φιλικές σχέσεις
με παιδιά απ’ ότι με ενήλικες;
Οι φίλοι του (που είναι παιδιά) είναι
συγκεκριμένης ηλικιακής κατηγορίας
ή/και φύλου;
2) Προσέξτε τα παιδιά σας:
Παρατηρείτε κάποια απότομη
αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού σας;
Μήπως εμφανίζει ξαφνικά προβλήματα στον ύπνο ή βλέπει πιο συχνά
εφιάλτες;
Ζωγραφίζει θέματα με σεξουαλικό
περιεχόμενο;
Έχει σεξουαλική συμπεριφορά
που δεν ταιριάζει με την ηλικία του ή
επιδεικνύει σεξουαλική συμπεριφορά προς άλλα παιδιά;
Έχει παλινδρομήσει σε προηγούμενες συμπεριφορές, όπως ενούρηση και εγκόπρηση, ενώ είχε μάθει να
ελέγχει τις συμπεριφορές αυτές;
Φοβάται πρόσωπα ή μέρη που δεν
φοβόταν παλιότερα;

Γεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - Χειρούργος

- Αθλητικές κακώσεις
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση
- Παιδοορθ/κα προβλήματα
- Θεραπεία τενοντίτιδων
με αυτόλογους βιολογικούς
παράγοντες PRP
Για άνεργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ επίσκεψη με τιμολόγηση
ΕΟΠΥΥ.Χατζηδάκη 39 & Δήμητρος γωνία (έναντι Δημαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com
Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
και της Κλινικής Ιπποκράτης

12.12.14

Μιλάει τον τελευταίο καιρό
συνέχεια για κάποιον ενήλικο
για τον οποίο δε μιλούσε στο
παρελθόν;
Προσπαθεί να σας πει κάτι,
αλλά σταματά όταν εμφανίζεται κάποιος άλλος ενήλικος;
Έρχεται σπίτι με σκισμένα
ρούχα ή λερωμένα εσώρουχα;
Εμφανίζει δυσκολία να περπατήσει
ή να καθίσει;
Όλα τα παραπάνω αποτελούν
σημάδια που θα πρέπει να υποψιάσουν τους γονείς, προκειμένου να
δώσουν περισσότερη προσοχή στο
παιδί τους και να δουν τι συμβαίνει.
Μην πανικοβάλλεστε, αλλά έχετε τα
μάτια και τα αυτιά σας ανοιχτά.
3) Ασφάλεια στο Διαδίκτυο:
Συζητείστε με το παιδί σας για τους
κινδύνους του Διαδικτύου, χωρίς
βέβαια να απαγορεύσετε τη χρήση
του. Εξηγείστε του ότι δεν πρέπει να
δίνει προσωπικές πληροφορίες
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κ.λπ.)
ή να στέλνει φωτογραφίες σε αγνώστους μέσω Διαδικτύου.
Σκόπιμο είναι να φροντίσετε ώστε

να έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο
από το σπίτι, ώστε να μπορείτε να
ελέγχετε τις ηλεκτρονικές δραστηριότητες του παιδιού σας και να μη
χρειάζεται να πηγαίνει σε Ίντερνετ
καφέ.
Βάλτε τον υπολογιστή σε έναν
κοινό χώρο του σπιτιού και όχι στο
παιδικό δωμάτιο, για να αποφύγετε
την πιθανότητα να το «βρει» ο παιδόφιλος μόνο του.
Ρωτήστε το παιδί σας ποιες ιστοσελίδες επισκέπτεται ή/και ελέγξτε
το μόνοι σας μέσω των «αγαπημένων» και του «ιστορικού περιήγησης» του προγράμματος φυλλομετρητή (browser) και κάντε του προτάσεις για ηλεκτρονικές διευθύνσεις
κατάλληλες για την ηλικία του.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ
MSc. Πανεπιστημίου Αθηνών

22.5.14

•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

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015
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Στη Στέγη Ποντίων, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
του συλλόγου «Τραπεζούντα» στα Άνω Λιόσια

Π
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ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΠΠΟΥ
αρουσία δεκάδων μελών του Συλλόγου
Ποντίων Φυλής, η «Τραπεζούντα», του Δημάρχου Χρήστου Παππού, πολυπληθούς αντιπροσωπίας του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και του Βουλευτή Αλέξη Μητρόπουλου πραγματοποιήθηκε , την
Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στη Στέγη Ποντίων, η κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου.
Ο πρόεδρος του συλλόγου Χαράλαμπος Ασλανίδης
ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους και αφιέρωσε το κομμάτι του στους οικονομικά ασθενείς συμπολίτες μας.
Ανοιχτή πρόσκληση από τον Αντιδήμαρχο
Οικονομικών Δ. Καμπόλη στο προεδρείο του
συλλόγου να ενημερώσει τη νέα Διοίκηση
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει

Ανοιχτή πρόσκληση στο προεδρείο του συλλόγου να
επισκεφτεί τη νέα Διοίκηση και να την ενημερώσει για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει απήυθυνε στο χαιρετισμό του ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτρης
Καμπόλης που αφιέρωσε το κομμάτι του στον Γέροντα
Δωρόθεο από την Παναγία την Κανάλα που έχει προσφέρει -όπως είπε- πολλά στους Πόντιους συμπολίτες
μας.
«Σε αυτό το Δήμο οι Πόντιοι είναι από τους πιο δραστήριους συνδημότες μας και αυτό αποδεικνύεται και
από το όμορφο κτίριο που στεγάζονται» επεσήμανε ο
Αντιδήμαρχος Σπύρος Μπρέμπος που αφιέρωσε το
κομμάτι του στο συνάδελφό του Γιώργο Σονίδη.

Στον επίτιμο πρόεδρο του συλλόγου Χρήστο Σαββουλίδη αφιέρωσε το κομμάτι του ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού η «Πάρνηθα» Γιώργος Μαυροειδής που ζήτησε από το σύλλογο να συνεχίσει την πλούσια πολιτιστική δραστηριότητά του. Υγεία
και αγάπη ευχήθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος
Σονίδης ο οποίος δεσμεύτηκε ότι ως μέλος της Διοίκησης του Χρήστου Παππού θα στηρίξει με όλες του τις
δυνάμεις το σύλλογο και τα αιτήματα του.
«Στους νέους που πρέπει να ζήσουν και να δημιουργήσουν σε μια καλύτερη πατρίδα» αφιέρωσε το
κομμάτι του ο Βουλευτής Αλέξης Μητρόπουλος.

«Στους νέους που πρέπει να ζήσουν και να δημιουργήσουν σε μια καλύτερη πατρίδα» αφιέρωσε το κομμάτι του ο Βουλευτής Αλέξης Μητρόπουλος.
Δύναμη και κουράγιο ευχήθηκε στο σύλλογο ο Πρόε

δρος της Ομοσπονδίας Ν. Ελλάδος και Νήσων Γιώργος Βαρυθυμιάδης ο οποίος αφιέρωσε το κομμάτι του
στον απόδημο Ποντιακό Ελληνισμό.
Ευχές για συνέχιση του δύσκολου έργου του απήυθυνε στο ΔΣ ο επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου Χρήστος
Σαβουλίδης ο οποίος αφιέρωσε το κομμάτι του στα μέλη
του συλλόγου.
Ο Πατήρ Συμεών χαρακτήρισε το ποντιακό
στοιχείο ως «το πιο ζωντανό κύτταρο
του Ελληνισμού» και ζήτησε τη στήριξη
του Δήμου στο σύλλογο.

Ο Πατήρ Συμεών που ευλόγησε τη βασιλόπιτα, χαρακτήρισε το ποντιακό στοιχείο ως «το πιο ζωντανό κύτταρο του Ελληνισμού» και ζήτησε τη στήριξη του Δήμου
στο σύλλογο. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη νεοσυσταθείσα χορωδία του συλλόγου η οποία, υπό τη διεύθυνση του Δαυίδ Παπαδόπουλου, έψαλλε Βυζαντινούς
Ύμνους, παραδοσιακά κάλαντα και τραγούδια από όλη
την Ελλάδα.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, ο Βουλευτής Αλέξης Μητρόπουλος, οι
Αντιδήμαρχοι Δημήτρης Καμπόλης, Γιάννης Μαυροειδάκος, Σπύρος Μπρέμπος και Θανάσης Σχίζας, ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Μαρίνος Σαρλάς, ο πρόεδρος του
Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού «Πάρνηθα»
Γιώργος Μαυροειδής, ο Πρόεδρος των ΚΑΠΗ Δαυίδ
Μαύρος, ο πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών Ζεφυρίου
Γιώργος Κούρκουλος, ο Πρόεδρος του Παιδικού Σταθμού Φυλής Ευάγγελος Σταματάκος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιώργος Σονίδης, Κώστας Λουμιώτης και Γιώργος Αβράμης , ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου
Άνω Λιοσίων Χρήστος Καματερός και ο Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Νοτίου Ελλάδος και Νήσων Γιώργος
Βαρυθυμιάδης.
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ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ
ΘΑΝΑΣΗ ΜΠΟΥΡΑ ΣΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ

Το πρόγραμμα των προεκλογικών δράσεων του
υποψήφιου βουλευτή της
Νέας Δημοκρατίας Θανάση
Μπούρα τις επόμενες ημέρες περιλαμβάνει επισκέψεις στους δήμους της Δυτικής Αττικής και τι;ς Αχαρνές ως ακολούθως:
21-1-2015 ΩΡΑ 18:00 Βίλια
Ξενοδοχείο VERORI
21-1-2015 ΩΡΑ 20:00
Μέγαρα
Κέντρο PUZZLE, Βαρέα Μεγάρων
22-1-2015 ΩΡΑ 19:30 Ερυθρές
- Καφενεία

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015

Από το Καλλιτεχνικό Καφενείο στη Φιλότεχνη
Λέσχη Αχαρνών το σύμβολο προσφοράς «Κότινος»

Ο

«Κότινος»,
το
ελαιόδεντρο που
ως
σύμβολο
χαράζει την δική του
πορεία, μεγαλώνει και
ριζώνει ακόμη περισσότερο
Έτσι μετά από 30 ημέρες
παραμονής του «Kότινου»
στο Καλλιτεχνικό Καφενείο
Αχαρνών , έφτασε ο χρόνος
για να υιοθετηθεί από την Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών.
Την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2015, παραδόθηκαν
τα πρώτα φάρμακα στην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής
Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών, κ. Ελένη Σαχσανίδη, η οποία παρευρέθηκε κατά τη διάρκεια όλης

Βράβευση μαθητών του Αλληλέγγυου
Φροντιστηρίου στο Δήμο Αιγάλεω

Τ

ους περσινούς επιτυχόντες μαθητές του
Αλληλέγγυου Φροντιστηρίου Αιγάλεω βράβευσε
χθες η Περιφερειάρχης Αττικής,
Ρένα Δούρου.
Η Περιφερειάρχης επισκέφθηκε το Φροντιστήριο και
μετείχε στην εκδήλωση για την
κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας.
Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο
4ο Λύκειο Αιγάλεω που στεγάζει εδώ και τρία χρόνια την
πρωτοβουλία της δημοτικής
παράταξης «Ανάπλασης» για
δωρεάν μαθήματα σε μαθητές
Γ´ Λυκείου για τις ανάγκες των
Πανελλήνιων εξετάσεων, με
ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή
μαθητών αλλά και εθελοντών.
Παρουσία του Δημάρχου
Δημήτρη Μπίρμπα και της
Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Εύης Αποστολάκη,
δόθηκε εύφημος μνεία στους επιτυχόντες και από ένα
βιβλίο στο σύνολο των εξήντα περίπου μαθητών.
Τα συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αλληλεγγύης
συνόδευσαν οι ευχές για μια αποτελεσματική εκπαί

της διαδικασίας παράδοσης και παραλαβής του
«Κότινου», και είχε την
ευκαιρία να ανταλλάξει
απόψεις με τους εκπροσώπους των παρευρισκόμενων φορέων.
Ο «Κότινος», θα παραμείνει για ένα μήνα στη
Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών για να συνεχίσει το
ταξίδι του στον επόμενο φορέα που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για να τον υιοθετήσει.
Στόχος είναι να βρεθεί κοντά σε όλους τους Συλλόγους- φορείς του Δήμου, προκειμένου να πετύχει τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική προσφορά
και ευαισθητοποποίηση των συμπολιτών.

Οινοποιείο των Ερυθρών
επισκέφθηκε
ο υποφήφιος βουλευτής
Γ. Βλάχος
Επεσήμανε την αναγκαιότητα να
δοθούν κίνητρα, ώστε να
πολλαπλασιαστούν τέτοιες
επιχειρηματικές προσπάθειες
στο μέλλον.

Σ

δευση και ανθρωπιστική παιδεία που θα έχουν οι
σημερινοί μαθητές, αυριανοί πολίτες.
Τέλος, η Περιφερειάρχης υπογράμμισε τη μεγάλη
σημασία του έργου που επιτελούν τέτοιες δομές αλληλεγγύης ειδικά στη σημερινή δύσκολη συγκυρία.

τ
ο
π λαίσια της
προεκλογικής
του περιοδείας, ο Υποψήφιος Βουλευτής της Νέας
Δημοκρατίας στην Περιφέρεια Αττικής, κ. Γεώργιος Βλάχος, επισκέφθηκε οινοποιείο στην περιοχή των Ερυθρών.
Ο κ. Βλάχος, ανέδειξε τα μεγάλα οφέλη και τη θετική
προβολή που αποκομίζει η τοπική κοινωνία αλλά και η
Ελλάδα, από τη λειτουργία τέτοιου είδους επιχειρήσεων
και επεσήμανε την αναγκαιότητα να δοθούν κίνητρα
ώστε να πολλαπλασιαστούν παρόμοιες επιχειρηματικές
προσπάθειες στο μέλλον.
Παράλληλα ανέλυσε στους παρευρισκόμενους, το
νόημα και την κρισιμότητα των επικείμενων εκλογών και
δεσμεύτηκε να συνεχίσει τη προσπάθεια μαζί με όλους
τους πολίτες της Αττικής στην ανάδειξη και επίλυση των
τοπικών προβλημάτων.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
‘’Ο ΣΤΟΧΟΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΝΑΣ. ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΤΑΡΚΗ ΜΕ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.
ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΕ ΠΙΣΤΗ, ΘΕΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ!
Η ΨΗΦΟΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ. ΜΗΝ ΤΗ ΣΠΑΤΑΛΗΣΕΙΣ‘’

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015

Να τηρήσει τις υποσχέσεις
για τους Τρίτεκνους
το μήνυμα της προέδρου
του Συλλόγου Φυλής
Μαρίας Ναυροζίδου
προς τον πρόεδρο του
ΣΥΡΙΖΑ

"ΟΤΑΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ
ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ
2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
Κ.ΤΣΙΠΡΑΣ ΖΗΤΗΣΕ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΑΥΡΟΖΙΔΟΥ, ΜΕΣΑ ΣΕ ΖΕΣΤΟ ΚΛΙΜΑ
ΔΕΧΤΗΚΕ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΥ
ΚΑΤΑΘΕΣΑΜΕ ΩΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1910\1944 ΠΕΡΙ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ!
...ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΑ
ΥΙΟΘΕΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
ΜΑΣ ΤΟ 1993.
ΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ
ΤΕΚΝΑ ΩΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΖΗΤΟΥΜΕ ΕΜΠΡΑΚΤΑ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
Η ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟ
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ!"
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ Δ. Σ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΡ.ΝΑΥΡΟΖΙΔΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΦΥΛΗΣ
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Συνάντηση με τους υποψήφιους βουλευτές από
το ΠΟΤΑΜΙ, Βασιλείου Αθανάσιο και Καρατζή Νίκο
για την παρουσίαση των θέσεών τους

Ο

ι υποψήφιοι
με
το
" Π Ο ΤΑ Μ Ι "
Βασίλειου
Αθανάσιος και Καρατζής
Νίκος , επισκέφτηκαν
την Πέμπτη 15-1-15,
τα γραφεία του Συλλόγου Πανοράματος,
στην τρίτη κατά
σειρά συνάντηση με
υποψηφίους από την
περιοχή.

Οι δύο υποψήφιοι
με το Ποτάμι είναι
ελεύθεροι επαγγελματίες που ζουν και δραστηριοποιούνται εδώ και χρόνια στην περιοχή της
Φυλής. Από την αρχή της συνάντησης ξεκαθάρισαν
πως δεν είναι πολιτικοί, ούτε Βορίδης και Γεωργιάδης
για να τα ξέρουν όλα.Μας εξήγησαν πως τα περισσότερα μέλη του κόμματος δεν είναι ανεπάγγελτοι και
πως σχεδόν όλα τα έξοδα βγαίνουν από τις τσέπες
τους και πως βασική αρχή του κόμματος είναι πως
μόνο δύο τετραετίες έχουν δυνατότητα να είναι υποψήφιοι σε οποιαδήποτε θέση.
Μας εξήγησαν ότι όλες οι θέσεις του κόμματος βρίσκονται στη σελίδα του στο διαδίκτυο αλλά θα σταθούν και θα διευκρινίσουν ορισμένες από αυτές όπως
είπαν χαρακτηριστικά.
Στις ερωτήσεις και το διάλογο με τους κατοίκους που
ακολούθησε ξεκίνησαν με τις τρεις κόκκινες γραμμές
του κόμματος που είναι οι παρακάτω:
Α. Όχι έξοδο από το ευρώ.
Β.Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα σε όλους
Γ.Επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας.
Ενώ στάθηκαν στα θέματα :
Των μέσων μαζικής ενημέρωσης που το κόμμα τους
ζητάει οι άδειες των καναλιών να δοθούν μέσω διεθνών διαγωνισμών διάρκειας το πολύ 7 ετών.
Των μεταναστών τονίζοντας ότι είναι υπέρ στο να
δίνεται η Ελληνική ιθαγένεια στα παιδιά που έχουν γεννηθεί και έχουν πάει σχολείο στην Ελλάδα .
Για τα θέματα μετεκλογικής συνεργασίας ανέφεραν:
1.Όχι σε κυβέρνηση κομματικών υπαλλήλων
2.Δεν θα συμμετέχουν σε αυτοδύναμη κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ
3.Ασυμβίβαστο βουλευτή-υπουργού
4.Ο Στ. Θοδωράκης δεν θα μετέχει στην κυβέρνηση.
5.Θέλουν κυβέρνηση μεγαλύτερη από το 50% του
εκλογικού
σώματος .

6.Αλλαγή εκλογικού
νόμου που σαν αρχή
θα έχει να στηρίζεται
στα πρόσωπα και όχι
στα κόμματα.
7.Αναβάθμιση της
παιδείας
8. Ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας
με 10ετές σταθερό
φορολογικό σύστημα.
9. Ο ΕΝΦΙΑ να
περάσει
στους
δήμους.
10. Φόρους να πληρώνουν και οι πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται
στην

Ελλάδα.
11. Αναδιοργάνωση και όχι μεγάλωμα του κράτους.
12. Να μη μπει χέρι στις καταθέσεις των πολιτών .
13. Αστυνομία γι όλους και όχι για τους λίγους.

Οι θέσεις τους για τα τοπικά θέματα :
Για την παραβατικότητα σαν κάτοικοι της Δροσούπολης τα γνωρίζουν πολύ καλά και στάθηκαν στο πρόβλημα των ΡΟΜΑ για την οχλαγωγία,σκουπίδια,ναρκωτικά και κλοπές που δημιουργούν. Σαν λύση προτείνουν την ένταξη τους στην κοινωνία, ενώ τα χρήματα που δίνονται μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων
στους μαθητές να δίνονται σταδιακά μέσα στη σχολική
χρονιά , ενώ συζητάνε και για αστυνομικά μέτρα προς
τους γονείς .

Για την χωματερή και τη διαχείριση των απορριμμάτων ανέφεραν:
Οι θέσεις του κόμματος είναι υπέρ της πλήρης ανακύκλωσης στην πηγή , οικονομικά κίνητρα σε αυτούς
ανακυκλώνουν, ενώ αντίθετα ο ρυπαίνων να πληρώνει, και πως ανά δήμους να γίνεται η διαχείριση των
απορριμμάτων ενώ το κόμμα είναι υπέρ στο να γίνει
μόνο ένα εργοστάσιο διαχείρισης και όχι δύο στην
περιοχή με τη δέσμευση πως το προσωπικό του θα
είναι από την περιοχή και θα υπάρχει συχνός έλεγχος
στις εγκαταστάσεις και τα φίλτρα.
Για τα χρέη των πολιτών προς δημόσιο και τράπεζες
, καμία κατάσχεση πρώτης κατοικίας . Αυτό θα γίνει με
έλεγχο ανά περίπτωση με ρυθμίσεις ή κούρεμα αν
χρειάζεται και όχι με χάρισμα χρεών.
Ενώ το θέμα της ανεργίας,όπως είχαν αναφέρει,
είναι η τρίτη κόκκινη γραμμή του κόμματος με επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας.

Στοχευμένες δράσεις από τον Όμιλο φίλων Σοφοκλή
για την ανάδειξη του Τύμβου Βαρυμπόμπης

Π

ριν από λίγους μήνες, άνθρωποι δραστήριοι, κάτοικοι και μη της πόλης των Αχαρνών ένωσαν τις δυνάμεις
τους για να δημιουργήσουν τον Όμιλο Φίλων του Σοφοκλή που ως μοναδικό στόχο έχει την πολύπλευρη
αναγνώρηση του μνημείου που υπάρχει στη Βαρυμπόμπη και ανακαλύφτηκε στα τέλη του 19ου αιώνα.
Στα σχέδια του Ομίλου είναι να ενημερώσει με έντυπο υλικό τους κατοίκους διαφόρων περιοχών για την ύπαρξη
του Τύμβου και να το καταστήσει επισκέψιμο στο ευρύ κοινό. Δυστυχώς μέχρι σήμερα ο Τύμβος αν και έχει κατασκευαστεί ειδικό στέγαστρο από την πρώην Νομαρχία κι έχουν γίνει οι απαραίτητες εργασίες δεν έχει γίνει ευρέως
γνωστός.
Λίγα λόγια για τον Τύμβο

Ο Τύμβος του Σοφοκλή ή της Καμβέζας βρίσκεται στους πρόποδες της Πάρνηθας, 150 μ. ανατολικά του παλαιού
δρόμου Αχαρνές- Δεκέλεια. Ο χώρος είναι ήδη περιφραγμένος, με τον τύμβο, διαμέτρου περίπου 40 μ. και ύψους
13 μ., στο κέντρο. Στον περίβολό του υπάρχουν σήμερα δύο ανοιγμένες λάρνακες- από τις τέσσερις που είχαν αποκαλυφθεί αρχικώς. Μόλις πριν από λίγα χρόνια εξάλλου, το 2006, κηρύχθηκε αρχαιολογικός χώρος, παρ΄ ότι το μνημείο εντοπίστηκε το 1886.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΦΥΛΗΣ

Κάλεσμα κατοίκων

Ο Σύλλογος Πανοράματος
Δήμου Φυλής
προσκαλεί τους κατοίκους
που έχουν εκρεμμοτητες
και προβλήματα
με πολεοδομικά άλυτα θέματα που αφορούν
οικόπεδα η κατοικίες , πράξεις εφαρμογής
κ.λπ . να τα καταθέσουν στα γραφεία του συλλόγου μας ως προς την βοήθεια στην τακτοποιηση τους . Πλ. Ανοίξεως 1 Πανόραμα ,
καθε Τετάρτη 18:00 - 21:00 μ.μ. τηλ επικοινωνιας 6983631127

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015:
ΠΟΙΟΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ

Συνεχίζεται η κατάθεση αιτήσεων για την
παροχή του φοιτητικού στεγαστικού
επιδόματος 1.000 ευρώ. Οι αιτήσεις γίνονται
στις Γραμματείες των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Γ

ια τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος των
φοιτητών, κατά τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά,
θα πρέπει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του
προηγουμένου οικονομικού έτους να μην υπερβαίνει το
ποσόν των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε
προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός.

ότι ο φοιτητής είχε επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον
στα μισά του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του,
που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών
του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δυο εξαμήνων. Για τους φοιτητές του πρώτου έτους απαιτείται
μόνο πιστοποιητικό εγγραφής.

β) Να αποδεικνύεται η καλή πρόοδος των σπουδών
με πιστοποιητικό του Τμήματος, στο οποίο βεβαιώνεται

δ) Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι
ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιούμενων ή

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
α) Ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω
των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας
του όπου οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη
κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μια πόλη.
Επίσης θεωρείται ως μια πόλη ο Νομός Αττικής, πλην
όλων των νησιωτικών περιοχών του, καθώς και των
πόλεων ή περιοχών του που απέχουν από το κέντρο
της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα,
οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.

Καματερό:
Κατέβαζαν πανό
του ΚΚΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

‘’Καταγγέλλουμε τους οπαδούς της Χρυσής Αυγής, μεταξύ των οποίων υποψήφιο
βουλευτή τους, για την καταστροφή προεκλογικού υλικού του ΚΚΕ την Κυριακή το
απόγευμα στην περιοχή του Γεροβουνού
του Καματερού.
Συγκεκριμένα κατέστρεφαν μανιωδώς
πανό του Κόμματος και πιάστηκαν "στα

γ) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες
(30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες
(3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν
του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το
συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με
ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή.
Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται
υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται.

πράσα", έχοντας μαζί τους γκλομπ και
σπρέι πιπεριού.
Αυτοί είναι!
Αποδεικνύεται και από το περιστατικό
αυτό ότι εχθρός τους είναι το ΚΚΕ, που
αντιμάχεται τα αφεντικά που αυτοί με
λύσσα υπηρετούν.
Είναι γελασμένοι αν πιστεύουν ότι με
τέτοιες τραμπούκικες ενέργειες θα τρομοκρατήσουν και θα σταματήσουν τη δράση
του ΚΚΕ.
Στις 25 Γενάρη να κοκκινίσουν οι κάλπες
με εργατικές - λαϊκές ψήφους στο ΚΚΕ.’’
ΚΟΒ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200)τ.μ.
με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται
σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών
χιλιάδων (3000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί
τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ
του Ν.2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α’)
Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα
έτη σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος, σύμφωνα με
τον κανονισμό λειτουργίας του, η διάρκεια δε αυτών
βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό καλής επίδοσης που
χορηγείται στο φοιτητή.
Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα
εισπράχθηκε από μη δικαιούχο, λόγω μη συνδρομής
των προϋποθέσεων, αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο
και επιδιώκεται η επιστροφή του στο Δημόσιο, κατά τις
διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
Το επίδομα χορηγείται στους προπτυχιακούς φοιτητές, Έλληνες υπηκόους, ή υπηκόους άλλων χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι φοιτούν
για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξαρτήτως του
τρόπου εισαγωγής τους.

Καμία σχέση της Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής
με το επίδομα σε «μαϊμού» τυφλό…

Η

Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής , μετά τα δημοσιεύματα
σχετικά με την αποκάλυψη ότι πολίτης από τη Δυτική Αττική,
που έπαιρνε επίδομα τυφλότητας, συνελήφθη να οδηγεί, επιθυμεί να σας ενημερώσει ότι:
Οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής ουδέποτε
έχουν χορηγήσει επίδομα τυφλότητας στον εν λόγω πολίτη, διότι από
01-01-2011 αρμόδιες για τη χορήγηση του σχετικού επιδόματος είναι οι
Υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων.

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015

Αντιμέτωπη με πολιτικούς
σεισμούς θα βρεθεί η
Ευρώπη το 2015 σύμφωνα
με έρευνα του BBC.

Α

ντιμέτωπ η
μ
ε
πολιτικούς σεισμούς θα βρεθεί η Ευρώπη
το 2015 σύμφωνα με έρευνα της Μονάδας Οικονομικών Πληροφοριών του BBC για την
Ημέρα της Δημοκρατίας (Σαν σήμερα το
1265 συγκαλείται για πρώτη φορά το
βρετανικό κοινοβούλιο στο Ουέστμινστερ). Η έρευνα δείχνει άνοδο «των λαϊκίστικων κομμάτων, εκ των οποίων κάποια
θα μπορούσαν να κερδίσουν τις εκλογές
και να υποχρεώσουν κάποια παραδοσιακά κόμματα να προχωρήσουν σε συμμαχίες που μέχρι σήμερα ανήκαν στη σφαίρα της φαντασίας».
Η κρίση δημοκρατίας της Ευρώπης
είναι ένα χάσμα μεταξύ των ελίτ και των
ψηφοφόρων λέει ο EIU και προσθέτει:
«Υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα στην καρδιά
της ευρωπαϊκής πολιτικής, εκεί όπου θα
έπρεπε να κυριαρχούν οι μεγάλες ιδέες».

ΠΑΣΟΚ: Να αρνηθεί τη
στήριξη Λεπέν ο ΣΥΡΙΖΑ

Τ

ην ελπίδα ο ΣΥΡΙΖΑ να αρνηθεί τη
στήριξη του γαλλικού ακροδεξιού
κόμματος διατυπώνει σε δήλωσή
της η εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ
Εύα Καϊλή σχολιάζοντας δήλωση της
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Βασικές αιτίες του φαινομένου είναι
η χαμηλή συμμετοχή στις εκλογές και
οι μεγάλες απώλειες μελών των
παραδοσιακών κομμάτων.

Σύμφωνα με τους ερευνητές η Βρετανία,
η οποία οδηγείται στις κάλπες τον Μάιο
«βρίσκεται στην αρχή μιας δυνητικά
παρατεταμένης περιόδου πολιτικής
αστάθειας». Λένε ότι υπάρχει μεγάλη
πιθανότητα το αποτέλεσμα των εκλογών
να είναι μια ασταθής κυβέρνηση, με βάση
την πρόβλεψη ότι το βρετανικό UNIP του
Νάιτζελ Φάρατζ θα πάρει ψήφους από
τους Συντηρητικούς και τους Εργατικούς.
Το EIU εκτιμά ότι για πρώτη φορά η Βρετανία δεν θα καταφέρει να σχηματίσει
μονοκομματκή κυβέρνηση, που ήταν
μέχρι σήμερα ο κανόνας.
Όμως η πιο άμεση πολιτική πρόκληση,
κατά το EIU, και ένα τεστ για το «κατά
πόσο ο λαϊκισμός θα μεταφραστεί σε επιτυχία στην κάλπη είναι η Ελλάδα». Οι
δημοσκοπήσεις, ενόψει των εκλογών της
25ης Ιανουαρίου, δίνουν ισχυρό προβάδισμα στον ΣΥΡΙΖΑ. «Εάν νικήσει και
καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση τότε
θα προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη την Ε.Ε.
και θα λειτουργήσει ως καταλύτης πολιτικής αναστάτωσης και αλλού».
Μαρίν Λεπέν στην εφημερίδα Le Monde:
«Ναι. Ελπίζουμε σε νίκη του ΣΥΡΙΖΑ».
Η κ. Καϊλή καλεί τον ΣΥΡΙΖΑ να αρνηθεί
τη στήριξη και να αποφύγει έτσι «την κατάταξή του στα κόμματα που αποτελούν
απειλή για την Ευρωπαϊκή Οικογένεια και
τα Δημοκρατικά Δικαιώματα των πολιτών».

Αντ. Σαμαράς: Την Κυριακή θα κριθεί σε ποια
κατεύθυνση θα πάει το καράβι της πατρίδας

Σ

την κρισιμότητα των εκλογών της Κυριακής αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός
Αντώνης Σαμαράς κατά την περιοδεία
του στην Ανατολική Αττική, σημειώνοντας πως
«θα κρίνουν προς ποια κατεύθυνση θα πάει το
καράβι της πατρίδας».
«Δεν είναι θέμα ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σε ποιον
κόσμο θα επιλέξετε να ζήσουν τα παιδιά μας»,
είπε από το Μαρκόπουλο, όπου συναντήθηκε
με δημάρχους της ευρύτερης περιοχής.
«Εδώ έχουμε διαφορετικότητα νοοτροπιών και έχουμε δύο διαφορετικούς κόσμους» πρόσθεσε, φέροντας ως παράδειγμα την παραχώρηση των 14 αεροδρομίων της χώρας σε
ιδιώτες και την κριτική που έχει δεχθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Πριν από το Μαρκόπουλο ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το δημαρχείο Κορωπίου,
όπου άκουσε από τον δήμαρχο και από τους δημοτικούς συμβούλους τα προβλήματα της
περιοχής. Η περιοδεία του κ. Σαμαρά ολοκληρώθηκε με επίσκεψη σε μονάδα παραγωγής
γαλακτοκομικών προϊόντων, όπου δεσμεύθηκε ότι θα υπάρξει ανάπτυξη με μειωμένους
φόρους.
«Και το λέω αυτό», συνέχισε, «απέναντι σε εκείνους, οι οποίοι από ιδεοληψία θέλουν οι
φόροι συνέχεια να ανεβαίνουν».
«Ζήσαμε από κοντά την εικόνα της ελληνικής εξωστρέφειας, της επιχειρηματικής προόδου. Ξεκινάς από κάτι μικρό, έχεις όνειρο και το κάνεις μεγάλο, όπως εδώ ο πρότυπος
σταθμός τυροκομείου. Με μια μεγάλη γκάμα προϊόντων, τα οποία "φωτογραφίζουν" και δείχνουν τι μπορεί να κάνει ο Έλληνας όταν έχει και μεράκι, και πίστη, και εξωστρέφεια, και
πιστεύει στην ανάπτυξη», συμπλήρωσε.

Πράσινοι - ΔΗΜΑΡ:
Αντικατάσταση της τρόικας
με ευρωπαϊκούς θεσμούς

Π

ρόταση των «Πράσινων - Δημοκρατική Αριστερά» για τη δημιουργία προοδευτικής διακυβέρνησης, αποτελείται από τέσσερις αρχές που προβλέπουν:
1. Τερματισμός της τρόικα και αντικατάσταση της από ευρωπαϊκούς θεσμούς υπό τον
έλεγχο Ευρωκοινοβουλίου και ελληνικού κοινοβουλίου, όπως ζητάει με την απόφαση του
της 13/3/2014 και το Ευρωκοινοβούλιο. Η
ελληνική κυβέρνηση λαμβάνει τις αποφάσεις
σε διάλογο με τη Βουλή και τους κοινωνικούς
φορείς, με αυτονομία στην επ ιλογή των
μέτρων που θα εφαρμόσει για να πετύχει
τους στόχους που έχουν τεθεί από κοινού.
2. Διαμόρφωση μέσω διαλόγου με τους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και επαγγελματικούς φορείς ενός εναλλακτικού σχεδίου διεξόδου από την κρίση που θα βασίζεται σε τρεις
πυλώνες: (α) αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προβλημάτων χωρίς να πλήττεται υγεία,
παιδεία, δημοκρατία και κοινωνικός διάλογος

(β) αναζωογόνηση της οικονομίας και στροφή της σε βιώσιμα μοντέλα, ενίσχυση της
απασχόλησης, αξιοπρέπεια στην εργασία και
προστασία περιβάλλοντος (γ) ολοκληρωμένο
σχέδιο Πράσινων - Κοινωνικών Επενδύσεων
μέσω μικρομεσαίων και κοινωνικών – συνεργατικών επιχειρήσεων, με οικολογική, τεχνολογική και κοινωνική καινοτομία.
3. Ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης
ώστε να είναι αποτελεσματική, καινοτόμα και
φιλική στον πολίτη. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη ΛΉΨΗ των αποφάσεων. Ενίσχυση της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα, καταπολέμηση της διαφθοράς, άρση
των πελατειακών πρακτικών και της κομματικής χειραγώγησης. Αποκέντρωση με ενίσχυση της αυτοδιοίκησης με στόχο μια περιφερειακή ανασυγκρότηση της χώρας.
4. Εξυγίανση και αναβάθμιση του πολιτικού
συστήματος, με αλλαγή του ιδιότυπου καθεστώτος σχετικά με τις περιπτώσεις ποινικής
ευθύνης υπουργών, καθιέρωση απλής αναλογικής και κατάτμηση μεγάλων εκλογικών
περιφερειών. Υπέρβαση της μονοκομματικής
αντίληψης διακυβέρνησης και συμμετοχικό
μοντέλο.

Ενημέρωση του Στ. Θεοδωράκη από τον Γ. Στουρνάρα

«Δύσκολη, αλλά υπό έλεγχο η κατάσταση»,
εκτιμά ο επικεφαλής του Ποταμιού

«Η κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά είναι υπό έλεγχο», δήλωσε ο επικεφαλής του Ποταμιού
Στ. Θεοδωράκης μετά τη συνάντηση που είχε με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γ.
Στουρνάρα, ο οποίος τον ενημέρωσε για ζητήματα των τραπεζών και της οικονομίας.
«Η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα στηρίζει τις ελληνικές
τράπεζες, στηρίζει τις καταθέσεις των Ελλήνων, όσο βέβαια και οι Έλληνες τηρούν τις δεσμεύσεις τους», τόνισε ο κ. Θεοδωράκης.
Διαβεβαίωσε ακόμη πως το Ποτάμι «ως υπεύθυνη δύναμη», όπως είπε χαρακτηριστικά,
θέλει να εξασφαλίσει και σε αυτές τις εκλογές ότι «η Ελλάδα παραμένει στην καρδιά της
Ευρώπης και στηρίζεται από την Ευρώπη».
Σε ερώτηση για το εάν «πρέπει οι πολίτες να ανησυχούν με τις δηλώσεις στελεχών του
ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία», ο κ. Θεοδωράκης είπε ότι «ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται,
γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο όπλο που είναι η ευρωπαϊκή του πορεία», πορεία η οποία «θα
τονωθεί ακόμα περισσότερο με ένα δυνατό Ποτάμι».

10 - ΘΡΙΑΣΙΟ

ΕΛ ΛΑ ΔΑ - ΕΛΛ ΑΔΑ
ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΠΙΛΟΤΙΚΑ
ΣΕ 1.282 ΣΧΟΛΕΙΑ

Τέλος το διάβασμα στο σπ ίτι - Έρχεται η
μελέτη στην τάξη απ ό τον Μάρτιο

Συνεργασία του ΟΛΠ με το λιμάνι
Τιαντζίν της Κίνας

Η συνεργασία της Κίνας με τον ΟΛΠ προς
χάριν και των δύο πλευρών διευρύνεται ολοένα και περισσότερο.

Τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς επισκέφθηκε την Τρίτη η Διοίκηση του Λιμανιού Τιαντζίν της Κίνας,
εξαμελής αντιπροσωπεία της οποίας συναντήθηκε με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού, Παναγιώτη
Πετρουλή και επιτελικά στελέχη του ΟΛΠ. Το λιμάνι του Τιαντζίν
είναι η θαλάσσια πύλη του Πεκίνου, το τέταρτο μεγαλύτερο του
κόσμου και αποτελεί σημαντικό κόμβο στην οικονομική ζώνη
του Θαλάσσιου Δρόμου του Μεταξιού του 21ου αιώνα.
Σκοπός της επίσκεψης των Κινέζων αξιωματούχων ήταν η
διεύρυνση του πεδίου συνεργασίας μεταξύ των δύο λιμένων,
που θα επισημοποιηθεί με την υπογραφή ενός μνημονίου
συνεργασίας και θα περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα θέματα, την
ανάπτυξη της κρουαζιέρας, των συνδυασμένων μεταφορών,
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καθώς και την ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ των στελεχών των δύο λιμένων.
Το όλο θέμα χειρίζεται το υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο
του προγράμματος εκδηλώσεων Ελλάδας- Κίνας 2015. Οι
εκπρόσωποι του λιμένος Τιαντζίν εξέφρασαν την ικανοποίησή
τους από την παρουσίαση του ΟΛΠ και τη βούλησή τους για
στενότερη συνεργασία λόγω των σημαντικών προοπτικών ανάπτυξης που παρουσιάζει το λιμάνι του Πειραιά ως ένα από τα
μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου.

Με υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο Ανδρέας Λοβέρδος
και ανακοινώθηκε χθες, σε όλα τα ολοήμερα δημοτικά σχολεία
που εφαρμόζουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) θα προβλέπεται ολοκλήρωση των μαθητικών
εργασιών και εμπέδωση των μαθημάτων εντός του διδακτικού
ωραρίου.
Οπως γράφει και ο «Ελεύθερος Τύπος», 1.282 σχολεία σε
όλη την Ελλάδα θα εφαρμόσουν την οδηγία στην υποχρεωτική
ζώνη μαθημάτων που είναι μέχρι τις 2 το μεσημέρι από τον
Μάρτιο του 2015 έως και το τέλος της σχολικής χρονιάς.
Η απόφαση αναφέρει ότι στα μαθήματα Γλώσσα και Μαθηματικά σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού (Α’-ΣΤ’) οι δάσκαλοι θα
εντάξουν μέσα στις διδακτικές ώρες ή ακόμα και θα αφιερώσουν
μία ολόκληρη διδακτική ώρα καθημερινά στη μελέτη ή στην
εμπέδωση των μαθημάτων. Στην ίδια απόφαση εντάσσεται και
το μάθημα της Φυσικής στην Ε’ και τη ΣΤ’ Δημοτικού, όπου αντίστοιχα ο δάσκαλος θα ασχολείται εντός του ωραρίου του με τη
μελέτη των μαθητών.
Το «νέο σύστημα» αφορά μόνο τα δημοτικά που εφαρμόζουν
το αναμορφωμένο πρόγραμμα, καθώς πραγματοποιείται σε
πιλοτική βάση, και σύμφωνα με την υπουργική απόφαση μετά
το τέλος της σχολικής χρονιάς θα ακολουθήσει σχετική αξιολόγηση του προγράμματος.
Η ένταξη της μελέτης στο δημοτικό σχολείο ήταν μία από τις
προτάσεις που είχε υπερασπιστεί με σθένος ο υπουργός στην
τελευταία επί της θητείας του συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, όπου και παρέστη.
«Η εικόνα του παιδιού που κουβαλάει τσάντα 30-40 κιλών
φεύγοντας από το σχολείο έχει τελειώσει», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.
Στόχος είναι να εξαλειφθεί το φαινόμενο της κατ’ οίκον εργασίας, καθώς και να αντιμετωπιστούν η σχολική αποτυχία και η
μαθητική διαρροή.

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση των φορολογικών βαρών στο γ΄ τρίμηνο 2014

Α

Eλλειμμα 394 εκατ. ευρώ στο ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης

ύξηση των φορολογικών βαρών αποτυπώνουν τα στοιχεία για το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης του τριμήνου
Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2014 που δημοσιοποίησε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ενώ μικρή άνοδο σημείωσαν
οι αμοιβές του Δημοσίου, αλλά και οι κοινωνικές παροχές.
Μέσα στο τρίτο τρίμηνο 2014 οι φόροι αυξήθηκαν κατά 550 εκατ. ευρώ, καθώς ανήλθαν σε 11,42 δισ. ευρώ, από 10,87
δισ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο 2014.
Οι φόροι που επιβλήθηκαν στο εισόδημα και στην περιούσια ανήλθαν στο τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2014 σε 4,16
δισ. ευρώ, από 4,79 δισ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο 2014, λόγω της υστέρησης των εσόδων από τον ΕΝΦΙΑ. Οι φόροι
που επιβλήθηκαν στην παραγωγή και στις εισαγωγές ανήλθαν στο τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2014 σε 7,2 δισ. ευρώ,
από 6 δισ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο 2014.
Οι μισθοί στο Δημόσιο σε επίπεδο τριμήνου αυξήθηκαν κατά 10 εκατ. ευρώ, ενώ σε ετήσια βάση παρέμειναν αμετάβλητες στα 5,25 δισ. ευρώ.
Οι κοινωνικές παροχές από το κράτος ανήλθαν σε 9,482 δισ. ευρώ, από 9,36 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013
και 10,3 δισ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο 2012.
Στο ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης καταγράφηκε στο τρίτο τρίμηνο 2014 έλλειμμα 394 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος
1,540 δισ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο 2013 και ελλείμματος 6 δισ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο 2012. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν
σε 20,49 δισ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες σε 20,885 δισ. ευρώ. Το πρωτογενές πλεόνασμα στο ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε σε 1,263 δισ. ευρώ, από 1,4 δισ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο 2014.
Θετική κατά 126 εκατ. ευρώ ήταν η επίπτωση από την υποστήριξη των τραπεζών, καθώς οι δεδουλευμένες αμοιβές που
προκύπτουν από τις εγγυήσεις του διατραπεζικού δανεισμού και του συστήματος των ομολογιακών δανείων, καθώς και
τα έσοδα από τις προνομιούχες μετοχές ήταν υψηλότερα από τις δαπάνες.
Το δημόσιο χρέος μειώθηκε στο τέλος του τρίτου τριμήνου 2014 σε 315,5 δισ. ευρώ, από 317,499 δισ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο 2014. Εξ αυτών 244 δισ. ευρώ είναι δάνεια που βρίσκονται στα χέρια του επίσημου τομέα.

Επιστρέφονται διπλώματα, άδειες, πινακίδες
κυκλοφορίας για τις εκλογές

Από την Τετάρτη και εφόσον έχει καταβληθεί το πρόστιμο

Επιστρέφονται από σήμερα 21 Ιανουαρίου οι άδειες οδήγησης, καθώς και οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων (αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και
μοτοποδηλάτων), προκειμένου να διευκολυνθούν οι ψηφοφόροι, μετά από σχετική
απόφαση του υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη
Κικίλια.
Αφορά διπλώματα, άδειες και πινακίδες που έχουν αφαιρεθεί έως και την Τρίτη 20
Ιανουαρίου.
Επίσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, δεν θα εκτελεστούν οι εκκρεμείς διοικητικές αποφάσεις, επιδοθείσες ή μη, που εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή του άρθρου

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015
Πέντε ημέρες πριν από τις εκλογές

Σε δημόσια διαβούλευση ο νόμος
για την αξιολόγηση στο Δημόσιο

Σ

ε δημόσια διαβούλευση θέτει από σήμερα το
υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης το νέο
σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, αλλά και
αξιοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων με το σχέδιο
νόμου «Αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων των
δημοσίων υπαλλήλων, των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δημοσίων Υπηρεσιών και
των ΟΤΑ».
Όπως αναφέρεται από το υπουργείο, το νέο σύστημα
δημιουργεί αποτελέσματα για όλους τους δημοσίους
υπαλλήλους. Οι προαγωγές των υπαλλήλων, οι μισθολογικές επιβραβεύσεις, η μετακίνησή τους στην εσωτερική αγορά εργασίας (μόνιμος μηχανισμός κινητικότητας), η
επιλογή των διευθυντών, ακόμα και η οριστική πρόσληψη ενός υπαλλήλου στο δημόσιο (μετά τη διετή περίοδο
προσαρμογής), θα επηρεάζονται ή θα εξαρτώνται από τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης. Επίσης, η ανάπτυξη του
κάθε υπαλλήλου και η εξέλιξή του θα είναι άμεσα συνυφασμένα με τη διαδικασία αξιολόγησης.
Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος
Μητσοτάκης δήλωσε σχετικά ότι «συνεπής στη δέσμευσή
μου και παρά το γεγονός ότι την προσεχή Κυριακή ολοκληρώνεται ο παρών κύκλος της κυβέρνησης, θέτω
σήμερα σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για το
νέο, μόνιμο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των
δημοσίων υπαλλήλων. Έχοντας ρητά δεσμευτεί από τον
Απρίλιο του 2014 ότι στις αρχές του 2015 θα πρότεινα
ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης που θα αντικαθιστούσε το ισχύον μεταβατικό και θεωρώντας ότι η διοίκηση έχει συνέχεια, κάνω σήμερα πράξη αυτή μου τη
δέσμευση».

Απαλλάσσονται από τη τήρηση
λογιστικών βιβλίων οι αγρότες

Απαλλάσσονται από τη τήρηση λογιστικών βιβλίων οι αγρότες,
σύμφωνα με Απόφαση της ΓΓΔΕ, που επιχειρεί να βελτιώσει
αυτά που είχε υποσχεθεί τους προηγούμενους μήνες το υπουργείο Οικονομικών για να ξεπεράσει το σκόπελο των αντιδράσεων, τις οποίες είχε προκαλέσει η αλλαγή του τρόπου φορολόγησης όσων έχουν αγροτικά εισοδήματα.
Στην πραγματικότητα, με την εν λόγω Απόφαση, διευρύνεται το
πεδίο των αγροτών που απαλλάσσονται από τη τήρηση λογιστικών βιβλίων, καθώς η διάταξη του νόμου προβλέπει την σχετική απαλλαγή μόνο για όσους αγρότες έχουν τζίρο έως 15.000
ευρώ και κοινοτικές ενισχύσεις ως 5.000 ευρώ. Έτσι, παρέχεται
η δυνατότητα, από το φορολογικό έτος (περίοδο) 2015 και εφεξής, μη ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων και στους υπόλοιπους
αγρότες, που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, εφόσον:
τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών
δεν υπερβαίνουν το 1.500.000 ευρώ
τα λογιστικά στοιχεία τηρούνται με τάξη και πληρότητα ώστε
να εκπληρούνται με ορθότητα οι φορολογικές ή άλλες υποχρεώσεις του υπόχρεου και να διευκολύνεται η διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου
δεν ασκείται άλλη δραστηριότητα, για την οποία υπάρχει

υποχρέωση τήρησης βιβλίων

103 του Κ.Ο.Κ. «επιβολή διοικητικών
μέτρων», για τροχαίες παραβάσεις που
βεβαιώθηκαν μέχρι την Τρίτη 20 Ιανουαρίου.
Εξαιρούνται και δεν επιστρέφονται στοιχεία
οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων, για
τις εξής παραβάσεις: Οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος, οδήγηση με ταχύτητα
πέραν της επιτρεπόμενης, παραβίαση της
ένδειξης ερυθρού σηματοδότη, κυκλοφορία
ανασφάλιστων οχημάτων και κίνηση στο
αντίθετο ρεύμα.
Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από Δικαστικές ή άλλες Αρχές, εκτελούνται κανονικά.
Επισημαίνεται ότι για την επιστροφή διπλωμάτων, αδειών και πινακίδων θα πρέπει προηγουμένως να καταβληθεί, όπου επιβλήθηκε, το προβλεπόμενο διοικητικό
πρόστιμο.
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ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ
Φυσικοθεραπευτής-Βελονιστής
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Μέλος Π.Σ. Φυσικοθεραπευτών
Σαλαμίνος 72 & Αιγάλεω - Ασπρόπυργος Τηλ. 210. 5578833
bio-solution@hotmail.com www.bio-solution.gr
Αποκατάσταση ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων,
- Βελονισμός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)
- Σπονδυλομέτρηση - θεραπεία PULSTAR - YAG LASER
5.1.15

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
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Το εργασιακό άγχος «ένοχο» για εγκεφαλικό επεισόδιο
Νέα Υόρκη

Τ

α άτομα που κάνουν
απαιτητικά επαγγέλματα και
βιώνουν εργασιακό άγχος εί
ναι πιθανότερο να υποστούν
εγκεφαλικό επεισόδιο, σύμφωνα με
ανασκόπηση επιστημονικών ερευνώ
ν που δημοσιεύεται στο επιστημονικ
ό έντυπο Stroke.
Να σημειωθεί ότι στο παρελθόν
αρκετές μελέτες έχουν συσχετίσει το
εργασιακό άγχος με τον κίνδυνο
εμφράγματος, όχι όμως και με το
εγκεφαλικό επεισόδιο.
Η Δρ Ελεόνορ Φράνσον από τη
Σχολή Επιστημών Υγείας στο
Πανεπιστήμιο Τζονκοπινγκ της
Σουηδίας σε εργασία με τον Μικα
Κιβιμακι από το Πανεπιστήμιο του
Λονδίνου, επανεξέτασαν στοιχεία
από 14 ευρωπαϊκές μελέτες, που εί
χαν γίνει την περίοδο 1985 -2008.
Συνολικά, σχεδόν 200.000 άτομα εί
χαν συμπληρώσει ερωτηματολόγια
σχετικά με το επαγγελματικό άγχος.
Κατά μέσο όρο, οι μελέτες είχαν διά
ρκεια εννέα ετών.
Οι άνθρωποι που έκαναν απαιτητικ
ά επαγγέλματα και γενικά είχαν μικρ
ό έλεγχο επί του εργασιακού τους
περιβάλλοντος θεωρήθηκε ότι είχαν

υψηλό επαγγελματικό άγχος. Στον
ορισμό αυτό ενέπιπταν το 13% με
22% των ατόμων.
Αυτοί αντιμετώπιζαν υψηλό κί
νδυνο να υποστούν ισχαιμικό
εγκεφαλικό επεισόδιο.
Το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο
συμβαίνει όταν ο εγκέφαλος δεν
λαμβάνει αρκετό οξυγόνο, συνέπεια
για παράδειγμα απόφραξης κάποιας
αρτηρίας.
Γενικά, σύμφωνα με διαθέσιμα
επιστημονικά στοιχεία ο κίνδυνος
ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου
στην Ευρώπη έχει εκτιμηθεί, ανά

100.000 άτομα, σε 115 κρούσματα
στους άνδρες και 75 στις γυναίκες.
Στην παρούσα ανασκόπηση, ο κί
νδυνος ήταν 24% υψηλότερος για τα
άτομα
με
εργασιακό
άγχος,
συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό.
Δεν παρατηρήθηκε διαφορά ως
προς τον κίνδυνο αιμορραγικό
επεισοδίου, κατά τον οποίο μια
εγκεφαλική φλέβα σπάει και
προκαλείται ενδοκρανιακή αιμορραγ
ία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι παράγοντες
κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο ε
ίναι η υπέρταση, ο διαβήτης, η υψηλ

ή χοληστερόλη και το οικογενειακό
ιστορικό. Αλλά στην ανασκόπηση
δεν υπήρχαν διαθέσιμα τέτοια στοιχε
ία για την πλειοψηφία του δείγματος.
Οι ερευνητές όμως έλαβαν υπόψη
τους την κοινωνικοοικονομική κατά
σταση των συμμετεχόντων, την οποί
α χρησιμοποίησαν για να εντοπί
σουν άλλους παράγοντες υγείας
που μείωναν τον κίνδυνο ισχαιμικού
εγκεφαλικού επεισοδίου στα άτομα
με στρεσογόνα δουλειά.
«Αν και η μελέτη δεν αποδεικνύει ό
τι μια αγχωτική εργασία προκαλεί
εγκεφαλικό επεισόδιο, η σχέση
θεωρείται πιθανή.
Το εργασιακό στρες μπορεί να
προκαλεί έκκριση των ορμονών του
στρες, οι οποίες επηρεάζουν το
μεταβολικό,
ανοσολογικό
και
καρδιαγγειακό σύστημα του ατόμου.
Το ισχαιμικό επεισόδιο, όπως και το
έμφραγμα σχετίζεται άμεσα με την
αθηροσκλήρωση», εξηγεί η Δρ
Φρανσον.
«Επειδή, ο εργαζόμενος δεν μπορε
ί να ελέγξει το επαγγελματικό άγχος,
αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να γί
νει από τον εργοδότη. Αυτός πρέπει
να εξασφαλίζει ότι οι εργασιακές
συνθήκες είναι υγιεινές», συμπλή
ρωσε.

Τι ώρα θα ανακοινωθεί
ασφαλής εκτίμηση
αποτελέσματος των εκλογών
της Κυριακής

Γύρω στις 9.30 το βράδυ της Κυριακής, δηλαδή δυόμισι ώρες μετά το κλείσιμο της κάλπης, αναμένεται να ανακοινώσει το υπουργείο Εσωτερικών
μέσω της Singular Logic, που έχει αναλάβει τη συγκέντρωση και μετάδοση
των αποτελεσμάτων, την πρώτη εκτίμηση για το αποτελέσματα των εκλογών.
Για να διασφαλιστεί η παραπάνω πρόβλεψη θα κατανεμηθούν στους δικαστικούς αντιπροσώπους του 25% των εκλογικών τμημάτων της χώρας, ήτοι
σε 4.815 εκλογικά τμήματα, κινητά τηλέφωνα, μέσω των οποίων αμέσως
μετά το τέλος της καταμέτρησης θα σταλούν τα αποτελέσματα με κωδικοποιημένο μήνυμα στην εταιρεία στο κεντρικό σύστημα συγκέντρωσης των αποτελεσμάτων.
Τα τμήματα που θα διαθέτουν το συγκεκριμένο σύστημα έχουν επιλεγεί
βάση τεχνικών κριτηρίων, πάντως δεν θα επιλεγούν μικρά τμήματα και τα
αποτελέσματα αναμένεται να εισαχθούν στο κεντρικό σύστημα μεταξύ 8 μ.μ.
και 9 μ.μ.

Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά, σε αυτές τις εκλογές, οι περιφέρειες της
χώρας θα έχουν τη δυνατότητα να καταχωρίζουν στο σύστημα μετάδοσης και
τους σταυρούς των υποψηφίων βουλευτών. Επίσης τα μισά πρωτοδικεία της
χώρας θα είναι συνδεδεμένα με το κεντρικό σύστημα συγκέντρωσης αποτελεσμάτων του υπουργείου Εσωτερικών.

Σε εορταστική ατμόσφαιρα η εκδήλωση για την κοπή της πίτας
του Ναυταθλητικού Ομίλου Ελευσίνας ’’Άγιος Ταξιάρχης’’

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015
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Μ

έσα σε εορταστική
ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το μεσημέρι η εκδήλωση για την κοπή της
πίτας του Ναυταθλητικού
Ελευσίνας
Ομίλου
‘’’Αγιος Ταξιάρχης’’ στο
ξενοδοχείο
Εlefsina
Hotel.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν φυσικά
τα μέλη της διοίκησης του Συλλόγου,
προπονητές, φίλοι και εκλεγμένοι της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Γιάννης Βασιλείου κι η δήμαρχος Μάνδρας- Ειδυλλίας
Ιωάννα Κριεκούκη.
Μέλη του Διοικητικού Συλλόγου ευχήθηκαν σε όλους μια δημιουργική χρονιά και
νέες επιτυχίες στους αθλητές του ΝΟΕΛ.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΥΛΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ THΣ ΜΟΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ

Τ

ο Τοπικό Συμβούλιο Φυλής, που συνήλθε,
κατόπιν αιτήματος των κατοίκων της Δημοτικής
Ενότητας Φυλής, τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου,
2015 και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημαρχείου Φυλής, με θέμα την αναβίωση του εθίμου
της λιτάνευσης της εικόνας της Μονής Κλειστών, το
Σαββάτο του Λαζάρου αφού έλαβε υπόψη ότι:
Α) Το έθιμο της λιτάνευσης της εικόνας έχει ιστορία
άνω των εκατό ετών, είναι βαθειά ριζωμένο στη συνείδηση όλων των κατοίκων της Φυλής, έχει μεγάλη
συναισθηματική σημασία γι’ αυτούς και αναδεικνύει την
ψυχολογική και θρησκευτική σχέση τους με την Ιστορική Μονή Κλειστών.
Β) Το αίτημα της αναβίωσης του εθίμου, που έχει διακοπεί, λόγω της άρνησης της Μονής Κλειστών να
παραδώσει την εικόνα, είναι πάνδημο.
Γ) Από τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για το
θέμα αυτό, το Νοέμβριο του 2014, στη Μητρόπολη
Αττικής, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Χρήστου Παπ

πού, του Γ. Γραμματέα Αργύρη Αργυρόπουλου και
των Αντιδημάρχων Άνω Λιοσίων Δημήτρη Καμπόλη και
Φυλής Σπύρου Μπρέμπου, προέκυψε ότι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αττικής είναι υπέρ της αναβίωσης
του εθίμου, αλλά επεσήμανε ότι δεν μπορεί να επιβάλει την παράδοση της εικόνας, επικαλούμενος το αυτοδιοίκητο της Ιεράς Μονής.
Δ) Από την επίσκεψη της Προέδρου του Τοπικού
Συμβουλίου, Ελένης Λιάκου στη Μονή Κλειστών, προέκυψε ότι η Ηγουμένη επιμένει στην άρνησή της για την
παράδοση της εικόνας, για την αναβίωση του πατρογονικού εθίμου.
Ε) Από τις τοποθετήσεις των μελών του Τοπικού Συμβουλίου, και των κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας
Φυλής, που εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Φυλής, προέκυψε ότι
η άρνηση της Ηγουμένης είναι αδικαιολόγητη, προσβάλει το θρησκευτικό συναίσθημα, πλήττει το γόητρο της
Εκκλησίας και τη φέρνει αντιμέτωπη με το Ποίμνιό της

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

α) Να συστήσει Διευρυμένη Επιτροπή διεκδίκησης με τη συμμετοχή όλων των μελών του Τοπικού
Συμβουλίου και κατοίκων
β) Η εν λόγω Επιτροπή να επισκεφθεί, εντός της
τρέχουσας Εβδομάδας το Σεβασμιώτατο και να του
ζητήσει άμεση λύση εντός του Ιανουαρίου 2015.
Γ) Σε περίπτωση που ο Σεβασμιώτατος δε δώσει
λύση ή η λύση δε θεωρηθεί ικανοποιητική από τους
κατοίκους, τότε η Επιτροπή θα επισκεφθεί τον
Αρχιεπίσκοπο και θα γνωστοποιήσει το ζήτημα στο
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους
Βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής και σε οποιοδήποτε όργανο της Πολιτείας θεωρηθεί αναγκαίο
Δ) Να εξουσιοδοτήσει τη Επιτροπή για τη λήψη
των αναγκαίων, κατά τη κρίση του, μέτρων κλιμάκωσης του αγώνα, μέχρι την ικανοποίηση του
δίκαιου αιτήματος των κατοίκων.
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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

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)

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονοκατοικία 100τμ με ηλιακό, θέρμανση, τζάκι, πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948 911
222 κα Βασιλείου. (22.9.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυγο
διαμέρισμα 60 τμ με ηλιακό,,
αυτόνομη θέρμανση, θέση
p a r k i n g .
Τηλ:6937050218(4.11.14)

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

Πωλείται φούρνος - πιτσαρία
σε άριστη κατάσταση στον
Ασπρόπυργο.
Πληροφορίες στο
6938003457 (15.12.14)

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ
«ΠΑΡΝΗΘΑ»
Ταχ. Δ/νση : Αιγαίου Πελάγους
(Πάρκο Πόλης), Άνω Λιόσια
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Τ.Κ
: 133 41
Πληροφορίες: Κων/να Νικολοθανάση
Τηλέφωνο: 210- 24 84 453
Φάξ: 210- 24 83 143
e-mail : athlitiko.ken@hotmail.com
‘Ανω Λιόσια
/ /2014
Αριθ.πρωτ………..

«Δημοσίευση περιληπτικής
διακήρυξης »

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ
«Η
ΠΑΡΝΗΘΑ», μετά την 6/2014

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)

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

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , προκηρύσσει
ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΜΕ
Σ Φ Ρ Α Γ Ι Σ Μ Ε Ν Ε Σ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΙ
ΜΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
(%) , ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ
ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ
ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ
ΠΩΛΗΣΗΣ
ΤΟΥ
ΕΙΔΟΥΣ
ΠΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ,
σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 41-42 της υπ’ αριθμόν 11389/1993 απόφασης
του Υπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Η προμήθεια του πετρελαίου
θέρμανσης είναι προϋπολογισμού 73.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) .
Ο διαγωνισμός θα γίνει
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

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
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 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

Προμηθειών του ΝΠΔΔ στην
έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού
και
Αθλητισμού του Δήμου
Φυλής
«Πάρνηθα»,
την
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2015, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, (Δ/νση: Αιγαίου Πελάγους,
Πάρκο Πόλης Άνω Λιόσια).
Ώρα έναρξης παραλαβής
προσφορών
ορίζεται
η
10.00π.μ. και ώρα λήξης η
11.00π.μ.
Εγγύηση συμμετοχής στον
διαγωνισμό.
Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος
για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 1,5% επί της προεκτιµόµενης αξίας του ενδεικτικού
προϋπολογισμού εκτός Φ. Π.
Α.,.
Ειδικότερα η εγγύηση συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί
από κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό θα ανέρχεται στο ποσό των
(900,00 €) εννιακοσίων ευρώ.
Τόπος παράδοσης των προσφορών :

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επικοινωνίας 2105552260.
· 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

Δημοτικό Κολυμβητήριο,
(Δ/νση: Αιγαίου Πελάγους,
Πάρκο Πόλης Άνω Λιόσια).
Γλώσσα :Ελληνική
Στο διαγωνισμό μπορούν να
λάβουν μέρος αναγνωρισμένα
φυσικά και νομικά πρόσωπα
που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση καυσίμων, γεγονός
που αποδεικνύεται με την προσκόμιση
πιστοποιητικού εγγραφής στο
οικείο επιμελητήριο.
Τα έξοδα δημοσίευσης ή τυχόν
επαναδημοσίευση της παρούσης, βαρύνουν τον ανάδοχο.
Πληροφορίες και έντυπα του
διαγωνισμού
μπορούν να
λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από
το γραφείο Προμηθειών του
Νομικού προσώπου, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, (Δ/νση:
Αιγαίου Πελάγους, Πάρκο Πόλης
Άνω Λιόσια) κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες 09.00-13.00
τηλ. 210-2484453-2102484942.
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Μαυροειδής

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

Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . Τηλεφωνο επικοινωνιας:6908855698
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)
2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
213 2140410

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5546674-5546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560
(ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210
2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210
5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 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

ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ

Εταιρεία μελετών και κατασκευών

Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις για την
εξοικονόμηση ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε
ενεργειακά.
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίαςταρατσών.
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερμότητας.
Εγκατάσταση συστήματος γεωθερμίας.
8.10.14
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%.

(5.1.15)

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

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2014
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Οι οδηγίες του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Πειραιά προς επιχειρηματίες

Ο

ι επιχειρηματίες δανειολήπτες, με κόκκινα
δάνεια, προτρέπονται από το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά να απευθύνονται πρώτα στο δικηγόρο τους για νομική υποστήριξη καθώς και στα κατά τόπους επιμελητήρια που διαθέτουν μηχανισμό για εξωδικαστική επίλυση σε συνεργασία με τα "Κέντρα Διαμεσολάβησης", αλλά και στο
«Δικηγόρο του Εμπόρου» της ΕΣΕΕ, προκειμένου να
λαμβάνουν συμβουλές, σχετικά με τις τηρούμενες διαδικασίες και τις λύσεις που προτείνονται, στο πλαίσιο
εφαρμογής του νέου νόμου.
Το ΕΒΕΠ ενημερώνει ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις
για την εξωδικαστική ρύθμιση των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή
εντός της εβδομάδος για τη δυνατότητα υπαγωγής των
μικρών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών με
κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ.

Η κοινή υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του νόμου 4307/2014
για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια έχει υπογραφεί
από τον υπουργό Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα και τους
συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών, Γκίκα Χαρδούβελη και Εργασίας, Ιωάννη Βρούτση για να δημοσιευθεί σύντομα σε Φ.Ε.Κ..
Σύμφωνα με όσα προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση , ο ενδιαφερόμενος, επιχείρηση ή ελεύθερος
επαγγελματίας, που επιθυμεί να υπαχθεί στη ρύθμιση
θα πρέπει να υποβάλει στην πιστώτρια τράπεζα μια
σειρά δικαιολογητικών. Αν υπάρχουν συνοφειλέτες δεν
υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση, αλλά υπογράφουν την
ίδια. Οι τράπεζες υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των
αιτήσεων και στοιχείων τα οποία θα πρέπει να είναι
πάντα στη διάθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Δια-

χείρισης Ιδιωτικού Χρέους, το οποίο επί της ουσίας αναλαμβάνει την παρακολούθηση εφαρμογής του νόμου.
Η ίδια βεβαίωση περιλαμβάνει πίνακα στον οποίο ο
αιτών καλείται να αναφέρει αναλυτικά την ακίνητη περιουσία του (εάν πρόκειται π.χ. για κατοικία και τη διεύθυνση αυτής), την αντικειμενική αξία, καθώς και στοιχεία για ακίνητα που έχουν μεταβιβασθεί μετά την
1η/1/2010. Σε άλλο πίνακα ο αιτών καταγράφει την κινητή περιουσία του (καταθέσεις, μετοχές, μερίσματα, ομόλογα κ.λπ.) και την αξία αυτών, ενώ επίσης καλείται να
αποτυπώσει τις υποχρεώσεις που απαιτούνται για τον
προσδιορισμό της καθαρής περιουσιακής θέσης. Επίσης, υποχρεούται να αναφέρει σε άλλο πίνακα τα στοιχεία κάθε εταιρείας (επωνυμία, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.) με
έναρξη λειτουργίας μετά την 1η Ιανουαρίου 2010 την
οποία ασκεί συγγενής πρώτου βαθμού ή σύζυγος του
οφειλέτη.
Η πιστώτρια τράπεζα μπορεί να ζητήσει και άλλα
δικαιολογητικά πλην των παραπάνω, τα οποία ο οφειλέτης καλείται να προσκομίσει εντός εύλογου χρόνου, ο
οποίος πάντως δεν προσδιορίζεται στην Κ.Υ.Α. Η απόφαση καθορίζει τη μορφή και το περιεχόμενο της αίτησης για ρύθμιση των υποχρεώσεων προς τους χρηματοδοτικούς φορείς (τράπεζες κ.λπ.), που θα πρέπει να
υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και των βεβαιώσεων που συνυποβάλλονται αναφορικά με την αξία των
περιουσιακών τους στοιχείων.
Ρυθμίζει επίσης τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ χρηματοδοτικών φορέων, φορολογικής
διοίκησης και φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Ειδικότερα, η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 61 του
ν. 4307/2014 περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του
οφειλέτη, καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης, ενώ η
βεβαίωση που συνυποβάλλεται περιλαμβάνει:

• Κατάσταση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων
με την αντικειμενική τους αξία.
• Κατάσταση των κινητών περιουσιακών στοιχείων
(καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, απαιτήσεις κ.ά.).
• Αποτύπωση των υποχρεώσεων που απαιτούνται,
για τον προσδιορισμό της καθαρής περιουσιακής
θέσης.
• Τα στοιχεία τυχόν επιχειρήσεων που ασκεί συγγενής
πρώτου βαθμού ή σύζυγος του οφειλέτη με έναρξη λειτουργίας μετά την 1η-1-2010.
• Δικαιολογητικά (δηλώσεις Ε1, Ε3, Ε5, Ε9, εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος και ΕΝ.Φ.Ι.Α., φορολογική και
ασφαλιστική ενημερότητα, πίνακες χρεών από Δ.Ο.Υ.
και Φ.Κ.Α., πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, μη κατάθεσης αίτησης πτωχεύσεως, μη λύσης της εταιρίας).
• Δήλωση του οφειλέτη ότι αποδέχεται την κοινοποίηση των στοιχείων του προς λοιπούς χρηματοδοτικούς
φορείς, τη Φορολογική Διοίκηση, Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης και την Η.ΔΙ.Κ.Α.
Η υπουργική απόφαση καθορίζει επίσης τον τύπο της
βεβαίωσης που θα υποβάλουν προς την εφορία και τα
ασφαλιστικά ταμεία οι οφειλέτες, οι οποίοι θα υπαχθούν
στη ρύθμιση, προκειμένου να εξασφαλίσουν την πρόσθετη διαγραφή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων
εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 20%, που προβλέπει ο
νόμος.
Η έκπτωση αυτή θα χορηγείται στην τελευταία δόση
της ρύθμισης και εφόσον το ποσό αυτής δεν επαρκεί,
στις προηγούμενες αυτής. Σύμφωνα με το νόμο, προϋπόθεση για τη ρύθμιση ή διαγραφή οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς είναι η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά
ταμεία, εφόσον βέβαια υπάρχουν.

Νέα πρωτοβουλία της εφημερίδας "Θριάσιο"
με διανομή πατάτας απευθείας από
τους παραγωγούς. Παραγωγός από το Φενεό
Κορινθίας θα διανέμει πατάτες στην τιμή
των 0,30 λεπτών. Η διανομή θα γίνει
το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στην παραλία
Ασπροπύργου (δίπλα στα ΛΟΚ)

Δώστε τις παραγγελίες σας
στην ηλεκτρονική διεύθυνση drasi@thriassio.gr
και στο τηλέφωνο 210/5571855.

