ΘΡΙΑΣΙΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Τιμή : 0,01€

ΚΑΝΟΝΙΖΕΙ
ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Πλήθος θεμάτων στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ.

Πρόταση για 5ετές
προγράμμα ανάσχεσης
της ανθρωπιστικής
κρίσης από την
Τοπική Αυτοδιοίκηση

O Δήμος Ασπροπύργου
παρέλαβε την οριστική
Mελέτη χάραξης της
Νέας Εθνικής Οδού
Αθηνών – Κορίνθου
Το πολεοδομικό μέλλον της περιοχής Λαιμός –
Λουζιτάνια επηρεάζουνε τα νέα σχέδια

Στους 1.233.404
Σελ: 3-8

Σελ: 3

οι άνεργοι τον Δεκέμβριο

Θέτει σε δημόσιο
διάλογο η Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδας

Σελ: 3

Σελ: 2-9

Μόλις μία ποσοστιαία μονάδα στο 26% έπεσε η
ανεργία, σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2013

Με πυρετώδεις ρυθμούς η προετοιμασία
θερινών τμημάτων στα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών του δήμου Φυλής

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΤΟΥ Σ.Ε.Β.Α.
9,10 και 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Φιλοδοξώντας να ανοίξει τους ορίζοντες του προγράμματος,
ο πρόεδρος της Επιχείρησης Γκίκας Χειλαδάκης είναι έτοιμος να δώσει
τη δυνατότητα και απογευματινής λειτουργίας των ΚΔΑΠ Σελ: 7

Τακτοποιούνται
οι εκκρεμότητες
στο κατεστραμμένο
δίκτυο
φωτισμού
σε Νέα
Πέραμο και
Μέγαρα
Σελ: 2

κ.2239
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Ο Δήμος Μανδρας - Ειδυλλίας πάει θέατρο

Σελ: 5

Την αισθητική ανάδειξη του πρώην
Βασιλικού Κτήματος Τατοίου ανέλαβε
το δασαρχείο Πάρνηθας

Ο Σύλλογος Φίλων Κτήματος θα στηρίξει με όσα
μέσα διαθέτει την σημαντική πρωτοβουλία

Νέα επιδρομή
ληστών σε σπίτι
ηλικιωμένης
στα Άνω Λιόσια
Σελ: 4

Σελ: 5

Σελ: 6

Πλημμύρες στη Νέα Πέραμο:

Άμεσες
παρεμβάσεις του
Δήμου για την
αντιμετώπιση των
προβλημάτων

Δύναμη αγάπης
και αλληλεγγύης στην
εθελοντική αιμοδοσία
του δήμου Ιλίου
Σελ.8

Σελ: 4
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ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015

Ασπρόπυργος

Πολίτη Ματίνα Η.
Καποδιστρίου 27 &
Μιαούλη,
2105570067
Ελευσίνα

ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΖΗ 44
210 55 47 707

Φυλή - Άνω Λιόσια
Κυριακόπουλος
Κυριάκος Σ. Λεωφόρος Αχαρνών 36,
2102472215

Αχαρνές
Μπουντζάν Ρουσλάν
Μ. Αγίου Διονυσίου
82, 2102444771
08:00-08:00
(Επόμενης)
Γκάτζιου Σοφία Φ.
Πάρνηθος 118,
Tηλέφωνο
2102403004
Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Συννεφιά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 9
έως 16 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡ ΤΟΛΟΓΙΟ

Ησύχιος, Ησύχης, Ησυχία
Παγκόσμια Ημέρα Δράσης
των Σιδηροδρομικών
Παγκόσμια Ημέρα κατά της
ενδοσχολικής βίας

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Στις 857,54 μονάδες
ο Γενικός Δείκτης με άνοδο 0,99% και
αξία συναλλαγών 67,44 εκ

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

Πρόταση για 5ετές προγράμμα
ανάσχεσης της
ανθρωπιστικής κρίσης από την
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015

Θέτει σε δημόσιο
διάλογο
η Κεντρική
Ένωση Δήμων
Ελλάδας

Τ

ην πρόταση για δημιουργία πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αντικείμενο την ανάσχεση της ανθρωπιστικής και κοινωνικής κρίσης και την επανεκκίνηση των
τοπικών οικονομιών θέτει σε δημόσιο διάλογο η Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδας.
Η πρόταση κατατέθηκε στην προσυνεδριακή εκδήλωση της ΚΕΔΕ που πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη με τη
συμμετοχή εκπροσώπων των δήμων Κεντρικής, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπου τα οικονομικά της
Αυτοδιοίκησης αποτελούν ειδική ενότητα συζήτησης.
Ειδικότερα ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών
των ΟΤΑ της ΚΕΔΕ, Αλέξης Καστρινός, παρουσιάζοντας
τις τρεις στρατηγικές προτάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα οικονομικά, – που περιλαμβάνουν τη δημοσιονομική αποκέντρωση, την αναπτυξιακή πρωτοβουλία

και τη δημιουργία Δημοτικής Τράπεζας
– πρότεινε την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο να συνδυάζει και να
συντονίζει τα παρακάτω επιμέρους προγράμματα:
δράσεις ΕΠ ΕΣΠΑ, για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, επισιτιστικό πρόγραμμα, πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε όλη την
Ελλάδα, πρόγραμμα τεχνικής- επιστημονικής υποστήριξης δήμων, αυξημένη ΣΑΤΑ, πρόγραμμα ενίσχυσης
μικρών νησιωτικών και ορεινών ΟΤΑ.
Αναφερόμενος ο κ. Καστρινός στη σημερινή οικονομική πραγματικότητα της Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας,
σημείωσε ότι τα έσοδα της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης πλησιάζουν το 1/3 περίπου των εσόδων της
Ευρωπαϊκής.
Απαντώντας δε εμμέσως και στα περί κατάργησης της
χρηματοδότησης των δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό ο κ. Καστρινός τόνισε: «Η στήριξη της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης σε ίδια έσοδα αποτελεί σημαντικό βήμα
οικονομικής και κατ΄ επέκταση, πολιτικής χειραφέτησης,
από την κεντρική εξουσία».
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Τακτοποιούνται οι εκκρεμότητες
στο κατεστραμμένο δίκτυο φωτισμού
σε Νέα Πέραμο και Μέγαρα

Ύ

στερα από σχετικό διαγωνισμό
που έγινε και ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο Δήμος Μεγαρέων προμηθεύτηκε μεγάλο αριθμό λαμπτήρων έτσι
ώστε να τακτοποιηθούν οι όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν στον τομέα αυτό.
Ο Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Σταμούλης
δήλωσε για θέμα αυτό:
«Υπήρχε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα τεράστιο θέμα για την αλλαγή λαμπτήρων
στο Δημοτικό Δίκτυο τόσο στα Μέγαρα όσο
και στη Νέα Πέραμο.
Υπήρχαν διαρκώς παράπονα συμπολιτών, ότι ό Δήμος αδιαφορούσε για το πρόβλημα με τη δικαιολογία” ότι δεν υπάρχουν
χρήματα”.
Μπήκε τέλος σε αυτή την ιστορία. Στο εξής
μόνο ο Δήμος προμηθεύεται και αλλάζει τις
καμένες και τις κατεστραμμένες λάμπες».
Ο κ. Ιερόθεος Πολυχρόνης, αρμόδιος για τα οικονομικά του Δήμου Μεγαρέων αναφέρει:
« Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο διαγωνισμός που
κάναμε για την προμήθεια λαμπτήρων και ο Δήμος ήδη
προμηθεύτηκε 7000 λαμπτήρες διαθέτοντας ποσό
22.000 ευρώ.»

Τέλος, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
υπεύθυνος
των εξωτερικών συνεργείων του Δήμου κ. Σταύρος Φωτίου διευκρίνησε
ότι:
«Εδώ και λίγες μέρες
το προσωπικό του Δήμου
προχωρεί κανονικά στην
αντικατάσταση όλων των
καμένων και κατεστραμμένων λαμπτήρων.
Ηδη στην περιοχή της
Νέας Περάμου κοντεύει
να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να μην υπάρχει
καμία εκκρεμότητα και
στα Μέγαρα ξεκινήσαμε
και προχωρούμε κανονικά. Το προσωπικό της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού
είναι σε ετοιμότητα και παρεμβαίνει άμεσα.
Οποιος από τους συμπολίτες έχει πρόβλημα, μπορεί
να απευθύνεται στο τηλέφωνο 22960 82 375 και η εξυπηρέτηση θα είναι άμεση.»
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ΚΑΝΟΝΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ

O Δήμος Ασπροπύργου
παρέλαβε την οριστική Mελέτη
χάραξης της Νέας Εθνικής
Οδού Αθηνών – Κορίνθου

Το μέλλον της περιοχής
Λαιμός – Λουζιτάνια, επηρεάζουνε
τα νέα σχέδια

Πλήθος θεμάτων στη σημερινή
συνεδρίαση του Δ.Σ.

Η

Ο

Δήμαρχος Ασπροπύργου, Νικόλαος Μελετίου, ενημερώνει
τους Δημότες ότι, ο Δήμος παρέλαβε την οριστική Mελέτη
χάραξης της Νέας Εθνικής Οδού, Αθηνών – Κορίνθου, και
την ανάρτησε στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (οδός
Σαλαμίνος, όπισθεν Δημαρχείου, 1ος όροφος).
Επειδή η Μελέτη αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής Λαιμός – Λουζιτάνια, και επηρεάζει
σημαντικά το μέλλον της, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι Δημότες
να προσέλθουν και να λάβουν γνώση όσων η συγκεκριμένη Mελέτη
προβλέπει.
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6η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση
του Δ.Σ. Αχαρνών θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή και ώρα
19:00, προκειμένουν να ληφθουν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :
Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Β. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ
6/3/2015
1 1η Αναμόρφωση προϋπ ολογισμού
Δήμου Αχαρνών ΟικονομικούΈτους 2015.
2 Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ ́ αριθμ.
60/2014 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά: α)
την άρση απαλλοτρίωσης λόγω δικαστικής
απόφασης (ιδιοκτησίες κ. Θεόδωρου
Χαντζή) β) την άρση ασυμφωνίας στο
πλάτος της οδού Πηνείας στην Π.Ε.
«Νεάπ ολη».
3
Έγκριση
κανονισμού υπαίθριας
διαφήμισης του Δήμου Αχαρνών
4 Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για
την συλλογή, απορρύπ ανση και οριστική
διαγραφή των ακινητοποιημένων / εγκαταλειμμένων οχημάτων του Δήμου

5 Έγκριση διενέργειας εργασιών επισκευής
ελαστικών για τα οχήματα – μηχανήματα του
Δήμου και τρόπ ος εκτέλεσής τους.
6 Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις
ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του
Προσώπ ων και τρόπ ος εκτέλεσής της.
7 Έγκριση διενέργειας προμήθειας γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου
και τρόπ ος εκτέλεσής της.
8 Έγκριση διενέργειας ετήσιας συντήρησης
του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου και
τρόπ ος εκτέλεσής της.
9 Έξοδα παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου διοικητικού συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. ΅Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών΅ και
αποζημίωση μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε
συνεδριάσεις.
10 Χορήγηση ή μη αδείας λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
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Στους 1.233.404 οι άνεργοι τον Δεκέμβριο

Μία ποσοστιαία μονάδα στο 26% έπεσε η ανεργία
σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2013
«Ανθίσταται» η ανεργία στη χώρα, καθώς το
ποσοστό διαμορφώθηκε στο 26% τον περασμένο
Δεκέμβριο και μειώθηκε μεν σε σύγκριση με το
27,3% του Δεκεμβρίου 2013, αλλά αυξήθηκεέστω και οριακά- σε σχέση με το 25,9% του Νοεμβρίου 2014.
Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 1.233.404
άτομα, ενώ ειδικά στους νέους έως 24 ετών το
ποσοστό της ανεργίας παραμένει άνω του 50%
(ανήλθε σε 51,2%) και στην πλέον παραγωγική
ηλικία των 25- 34 ετών είναι 35%.
Παράλληλα, υπήρξε και αύξηση της ανεργίας
στην ηλικιακή ομάδα 45- 54 ετών, αλλά και στην
περιφέρεια της Κρήτης.

Από τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού
της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτουν επίσης τα εξής:

Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 76.053
άτομα σε σχέση µε τον Δεκέμβριο 2013 (μείωση
5,8%) και κατά 296 άτομα σε σχέση µε τον Νοέμβριο 2014 (μηδενική ποσοστιαία μεταβολή).
Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι

ανήλθε σε 3.505.569 άτομα. Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 17.972 άτομα σε
σχέση µε τον Δεκέμβριο 2013 (αύξηση
0,5%) και μειώθηκαν κατά 24.453 άτομα σε
σχέση µε τον Νοέμβριο 2014 (μείωση 0,7%).
Οι οικονομικά µη ενεργοί (τα άτομα που
δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία)
ανήλθαν σε 3.371.756 άτομα και αυξήθηκαν
κατά 252 άτομα σε σχέση µε τον Δεκέμβριο
2013 (μηδενική ποσοστιαία μεταβολή) και
κατά 20.425 άτομα σε σχέση µε τον Νοέμβριο 2014 (αύξηση 0,6%).
Στις γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας (29,3% τον
Δεκέμβριο 2014 από 30,8% τον Δεκέμβριο 2013)
παραμένει σημαντικά υψηλότερο από εκείνο
στους άνδρες (23,4% από 24,5%).
Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στους 15- 24 ετών (51,2% τον Δεκέμβριο
2014 από 56,2% τον Δεκέμβριο 2013) και 25- 34
ετών (35% από 36,3%).
Ακολουθούν οι ηλικίες, 35- 44 ετών (22,5%
από 24%), 45- 54 ετών (20,9% από 20,6%), 5564 ετών (16,4% από 17,5%) και 65- 74 ετών (αμε-

τάβλητη στο 10,6%).
Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της
χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η
Μακεδονία- Θράκη (27,3% τον Δεκέμβριο 2014
από 29,2% τον Δεκέμβριο 2013), η Αττική (27,3%
από 28,3%) και η Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία
(26,8% από 29,8%). Ακολουθούν, η ΘεσσαλίαΣτερεά Ελλάδα (26,2% από 26,4%), η Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι (25,5% από
26,4%), η Κρήτη (24,3% από 23,8%) και το Αιγαίο
(19% από 21,8%).
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Την αισθητική ανάδειξη του πρώην Βασιλικού Κτήματος
Τατοίου ανέλαβε το δασαρχείο Πάρνηθας,

Τ

Ο Σύλλογος Φίλων Κτήματος θα στηρίξει με όσα μέσα διαθέτει την σημαντική πρωτοβουλία

ον καθαρισμό του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοίου ξεκίνησε το δασαρχείο Πάρνηθας,όπως ενημερώνει σχετικά, ο Σύλλογος
Φίλων Κτήματος Τατοΐου εκφράζοντας την ευαρέσκειά του για την πρωτοβουλία, μιας και αφορά
τόσο την πυροπροστασία του κτήματος όσο και την
γενικότερη ανάδειξη των κήπων και του αισθητικού
δάσους.
Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

«Είναι πολύ σημαντικό το Υπουργείο Πολιτισμού που
έχει στην ευθύνη του τα 40 και πλέον ιστορικά κτίρια του
κτήματος να εκφράσει τις ανάγκες του προς το Δασαρχείο για την όσο τον δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση των
χρόνιων προβλημάτων, που οδήγησαν το πρώην Βασιλικό Κτήμα στην οικτρή κατάσταση στην οποία βρίσκεται
σήμερα.
Υπενθυμίζουμε ότι ο καθαρισμός του Ανακτορικού
Κήπου (ο οποίος βρίσκεται σε άθλια κατάσταση) είναι
έργο υψίστης σημασίας μιας και ο Σύλλογός μας είναι
έτοιμος να αναθέσει την μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης του Κήπου στον διεθνούς φήμη Γάλλο Κηποτέχνη κ. Louis Benech ο οποίος πρόσφατα επισκέφθηκε το Τατόι.
Η μελέτη θα γίνει σε στενή συνεργασία και με επίβλεψη
όλων των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και στην συνέχεια θα δωριθεί στο Υπουργείο.
Είμαστε επίσης εξαιρετικά ικανοποιημένοι μιας και το

Δασαρχείο Πάρνηθας έκανε δεκτό το αίτημά μας ο καθαρισμός του κτήματος να επικεντρωθεί κυρίως στον
κηρυγμένο ιστορικό τόπο, δηλαδή στον περιβάλλοντα
χώρο τόσο της Ανακτορικής Ενότητας όσο και της αγροκτηνοτροφικής ενότητας και του Βασιλικού Κοιμητηρίου.
Αυτή η απόφαση δεν θα ήταν εφικτή χωρίς το πραγματικό ενδιαφέρον του κ. Ζαρείφη για το Τατόι και την διάθεση συνεργασίας με τον Σύλλογο.
Ενστερνίστηκε τις απόψεις της κοινωνίας των πολιτών
που έχουν προσφέρει τα μέγιστα τόσα χρόνια στην υπόθεση του Τατοΐου κάτω από δύσκολες οικονομικά συνθήκες, έχοντας να αντιπαρέλθουμε συχνά, πυκνά δογματισμούς, ιδεοληψίες και αρνητική στάση πολλών εκ
των όσων σήμερα καθορίζουν την τύχη αυτού του
τόπου.
Είναι εξέχουσας σημασίας το συγκεκριμένο έργο μιας
και τα πρόσφατα κρούσματα με την πτώση μεγάλων
δέντρων πάνω στα κηρυγμένα ως Νεώτερα Μνημεία,
σαράντα ιστορικά κτήματα του κτήματος ήταν συχνό φαινόμενο.
Από την ενημέρωση που είχαμε από τον κ. Ζαρείφη οι
εργασίες ξεκίνησαν σήμερα από τον λόφο του Βασιλικού
Κοιμητηρίου.
Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.229.182 ευρώ, συγχρηματοδοτούμενο κατά 80% από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και κατά 20% από την χώρα μας και ανατέθηκε
μετά από δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ιδιωτική
εταιρεία.
Ο Σύλλογος Φίλων Κτήματος θα στηρίξει με όσα μέσα

διαθέτει την εξαιρετικά σημαντική αυτή πρωτοβουλία του
Δασαρχείου Πάρνηθας και θα σταθεί ουσιαστικός αρωγός για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου καθαρισμού.
Εκφράζουμε τις θερμότατες ευχαριστίες μας προς το
Δασαρχείο και όλως ιδιαιτέρως προς τον κ. Γεώργιο
Ζαρείφη για την εμπιστοσύνη και την άψογη συνεργασία. Είναι κοινός στόχος άλλωστε όλων η προστασία και
ανάδειξη του στολιδιού αυτού της Αττικής.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι το περασμένο Σάββατο ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Κτήματος Τατοΐου κ.
Βασίλης Κουτσαβλής ξενάγησε στο Τατόι τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής κ. Πέτρο Φιλίππου και
τον Δήμαρχο Διονύσου κ. Διονύση Ζαμάνη, έπειτα από
πρωτοβουλία του Προέδρου των Εθελοντών Πολιτικής
Προστασίας Κρυονερίου Κυριάκου Ζηκίδη τον οποίο και
ευχαριστούμε θερμά.
Ο Δήμρχος Διονύσου με την στενή συνεργασία της
Περιφέρειας και του Συλλόγου Φίλων Κτήματος Τατοΐου,
θα αναλάβει πρωτοβουλίες, για την ανάδειξη της μεγάλης περιβαλλοντικής, πολιτιστικής και ιστορικής αξίας
του κτήματος καθώς και για την αναβάθμιση και την αξιοποίησή του, προς όφελος των πολιτών.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η Περιφερειακή Σύμβουλος Ανατολικής Αττικής κ. Γιάννα Τσούπρα, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας & Πολεοδομίας κ. Ευάγγελος Λυρούδιας, ο Δημοτικός Σύμβουλος εντεταλμένος για το Κρυονέρι κ. Δημήτρης Ράικος και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Κρυονερίου κ. Δημήτρης Χριστόπουλος».

Συνάντηση της Περιφερειάρχη Αττικής με αντιπροσωπεία της Ένωσης Επτανησίων Ελλάδας

Σ

υνάντηση με αντιπροσωπεία της Ένωσης Επτανησίων Ελλάδας είχε σήμερα η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου. Στη συνάντηση μετείχε η αντιπεριφερειάρχης
Πολιτισμού, Εύη Αποστολάκη, ενώ την αντιπροσωπεία της Ένωσης Επτανησίων
Ελλάδας αποτελούσαν η πρόεδρος, Ελένη Κονοφάου, ο καλλιτεχνικός διευθυντής, διακεκριμένος μαέστρος Παναγής Μπαρμπάτης και η Γενική Γραμματέας, Μαρία Γραμματικού.
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν θέματα που αφορούσαν τον Επτανησιακό και γενικότερα τον Ελληνικό πολιτισμό. Συγκεκριμένα συζητήθηκαν τεκμηριωμένες προτάσεις και
δράσεις σχετικά με τη διάσωση και ανάπτυξη των πολιτιστικών παραδόσεων με ιστορικό και
αναπτυξιακό περιεχόμενο.
Στο πλαίσιο των δράσεων, ενδεικτικά αναφέρθηκε το θέμα των μουσικών συνόλων του
Ιονίου (Συμφωνική Ορχήστρα, Συμφωνική Μαντολινάτα, Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής,
Χορωδία Λυρικών Καλλιτεχνών), η Ιόνιος Βιβλιοθήκη, το Τμήμα Θεάτρου και Χορού, κ.α., τα
οποία έχουν ιδρυθεί από την Ένωση Επτανησίων Ελλάδας. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν
στη συνέχιση της επικοινωνίας με σκοπό την εμβάθυνση της συνεργασίας τους.
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Αιτήσεις μέχρι την
Τρίτη 31 Μαρτίου

για απόκτηση νέας
άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου
ή μετατροπή
υφιστάμενης σε άλλο
τύπο

Η Περιφερειάρχης Αττικής κα Ρένα
Δούρου με την υπ ‘ αριθμ. Πρωτ.
20773/2015 ανακοίνωση, που κοινοποιήθηκε στο Δήμο Μεγαρέων
3/3/2015, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο,
που θέλει να αποκτήσει νέα ΑΔΕΙΑ
ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψει ήδη
υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο να
υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την
Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 στις Υπηρεσίες
Μεταφορών και Επικοινωνιών της
Περιφέρειας Αττικής ηλεκτρονικά στη
Διεύθυνση www.patt.gov.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες και
διευκρινήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις, την αίτηση και τα δικαιολογητικά, στην Περιφέρεια Αττικής (Email:
gdme@patt.gov.gr) και στο Γραφείο
Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
του Δήμου Μεγαρέων (αρμόδιος κ. Γκίνης Ιωάννης τηλ.22963 20106).
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Την παράσταση «Ο Θείος Βάνιας»
του Αντόν Τσέχωφ, παρακολούθησαν 50 δημότες
- φίλοι του θεάτρου από την Ελευσίνα

Τ

ο Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού- ΑθλητισμούΚοινωνικής Πολιτικής- Προσχολικής Αγωγής, τo Σάββατο , 28
Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή 50 δημοτώνφίλων του θεάτρου παρακολούθησε την εξαιρετική
παράσταση, «Ο Θείος
Βάνιας» του Αντόν Τσέχωφ, στο Θέατρο Δημήτρης Χορν.
Σκηνοθέτης της παράστασης η Λίλλυ Μελεμέ, μας ταξίδεψε στον κόσμο του
Θείου Βάνια με έναν αξιοζήλευτο θίασο (Γιάννης Φέρτης,
Γιάννης Βόγλης, Στέλιος Μάινας, Έρση Μαλικένζου, Μαρίνα Ψάλτη, η Μελίνα Βαμβακά, Αλεξία Καλτσίκη, Χάρης
Χαραλάμπους) και μας συγκίνησε η άνιση πάλη των
ευσεβών πόθων των ηρώων με την πραγματικότητα.

Νέα επιδρομή
ληστών σε σπίτι
ηλικιωμένης στα
Άνω Λιόσια

Νέα επιδρομή ληστών έγινε σε σπίτι στα
Άνω Λιόσια, με θύμα μια 73χρονη.

Ο Θείος Βάνιας (1896-7),
γραμμένος την ίδια περίπου
εποχή με τον Γλάρο, εκτυλίσσεται στην επαρχία που ως
γιατρός γνώριζε καλά ο
κορυφαίος Ρώσος ποιητής
και διαπραγματεύεται εκρηκτικά το υπαρξιακό αδιέξοδο
του «ανθρώπου», μέσα στον
χώρο και τον χρόνο.
Σημαντικό το ενδιαφέρον
του ποιητή για την οικολογία
και παρούσα η αγωνία του

για το φυσικό περιβάλλον.
Στα πλαίσια της επιδίωξή μας για την επαφή των
δημοτών μας με τη σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή ως
το τέλος της χειμερινής θεατρικής σεζόν θα παρακολουθήσουμε και άλλες παραστάσεις με τη δυνατότητα της
δωρεάν μεταφοράς των συμμετεχόντων.

Ο Δήμος Μανδρας Ειδυλλίας
πάει θέατρο

Ο Δήμος Μανδρας - Ειδυλλίας διοργανώνει
την δράση "Κυριακή Πάμε Θέατρο" με κοινωνικό εισητήριο για όλους τους πολίτες.
Οι ημερομηνίες των επισκέψεων στο θέατρο
θα είναι Κάθε κυριακή από τις 15/3 εως τις 5/4.
Δηλώστε συμετοχή στο 210.5555311
Όπως εξιστόρησε η ηλικιωμένη , οι αδίστακτοι κακοποιοί την χτύπησαν με μανία για να
τους πει πού έχει κρυμμένα χρήματα και χρυσαφικά, ενώ απειλούσαν ότι θα την σκοτώσουν.

"Με μαγκώσανε, μου έκλειναν το στόμα και
με χτύπησαν στο χέρι. Το είχαν πιάσει το χέρι
μου, έβγαινε αίμα, είναι ακόμη μελανιασμένο"
δήλωσε η κ Ρέντζου.

"Έτρεμα σαν το ψάρι και λέω τώρα θα πεθάνω! Αυτοί μου είπαν: ''Θα σε σκοτώσουμε"
και εγώ τους απαντώ:
"Σκοτώστε με, λεφτά δεν έχω να σας
δώσω..." πρόσθεσε η ίδια.

Οι δύο αδίστακτοι ληστές, έκαναν άνω-κάτω
το σπίτι χωρίς όμως να βρουν χρήματα.
Μετά από μισή ώρα έφυγαν και το μαρτύριο
της 73χρονης έλαβε τέλος.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Β.Α.
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9,10 και 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

·
ΨΗΦΙΣΕ
ΣΤΙΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ
9,10&11
ΜΑΡΤΙΟΥ
·
ΑΝΕΔΕΙΞΕ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες
Ο Σ.Ε.Β.Α. όλη τη
προηγούμενη περίοδο
συνέβαλε στην οργάνωση του αγώνα για τα
προβλήματα του κάθε
μικρού, φτωχού, βιοτέχνη, επαγγελματία, έμπορου, ενάντια
στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και τις πολιτικές που τόσα χρόνια
τους εξυπηρετούν, αφανίζοντας εμάς.
Αποτελεί δέσμευσή μας η συνέχεια
στην ρώτα που έχει χαράξει, πιο αποφασιστικά, πιο δυναμικά, με μεγαλύτερη
ορμή, γιατί οι παράγοντες που οδήγησαν τη συντριπτική λαϊκή πλειοψηφία
στη φτώχεια, στην εξαθλίωση και στην
απώλεια δικαιωμάτων και κατακτήσεων,
βρίσκονται εδώ.
Είναι εδώ τα μονοπώλια, που μαζί με
την ΕΕ και τις κυβερνήσεις τους φόρτωσαν τις συνέπειες της κρίσης στις πλάτες μας, και συνεχίζουν να θησαυρίζουν
πάνω στα δικά μας συντρίμμια, ενώ η
ανάκαμψη των κερδών του μεγάλου
κεφαλαίου σημαίνει νέα βάρη στις πλάτες των μικρών ΕΒΕ.
Η ζωή μας, γίνεται ολοένα και πιο
δύσκολη, τα οικονομικά μας προβλήματα οξύνονται καθημερινά. Ήδη άρχισαν
οι εκπτώσεις από τις προεκλογικές υποσχέσεις. Ήδη άρχισαν τα όργανα για
“πάταξη της φοροδιαφυγής” που συνήθως σημαίνει νέο κυνηγητό προς τους
συναδέλφους που έχουν χρέη.
Έχουν γίνει θηλιά στο λαιμό μας οι
δεκάδες εφαρμοστικοί μνημονιακοί
νόμοι που έχουν ψηφιστεί και που η νέα
κυβέρνηση αποδέχεται.
Είναι εδώ η αναδουλειά, είναι εδώ τα
χρέη στο ταμείο δεκάδων χιλιάδων
συναδέλφων, είναι εδώ οι απειλές και
οι κατασχέσεις εργαλείων, μαγαζιών και
σπιτιών μας, είναι εδώ η φορολογία 26%

Δύναμη αγάπης και αλληλεγγύης στην
εθελοντική αιμοδοσία του δήμου Ιλίου

από το πρώτο ευρώ, είναι εδώ ο φόρος
αλληλεγγύης και ο ενφια, είναι εδώ τα
χρέη σε τράπεζες και προμηθευτές, είναι
εδώ η απελευθέρωση των επαγγελμάτων και οι πιστοποιήσεις, είναι εδώ η
κατάργηση της κυριακάτικης αργίας.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ
Συνάδελφοι, να παλέψουμε :
· Να μην καταργηθεί η κυριακάτικη
αργία
· Να σφραγιστούν τα βιβλιάρια όλων,
ανεξάρτητα αν έχουν πληρωθεί οι εισφορές
· Επίδομα ανεργίας σε αυτούς που
αναγκάζονται να κλείσουν τα μαγαζιά
τους ανεξαρτήτως χρεών.
· Πάγωμα των χρεών προς τράπεζες
και δημόσιο για όσο κρατάει η κρίση
· Να σταματήσουν οι διώξεις όσων
χρωστούν
· Να σταματήσει η φοροληστεία με
όποια μορφή και αν έρχεται εις βάρος
των μικρών επιχειρήσεων
· Να πληρώσουν οι μεγάλοι επιχειρηματίες οι οποίοι μόνιμα φοροδιαφεύγουν

Π

αρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, τριακόσιοι δέκα εννέα (319)
εθελοντές αιμοδότες ανταποκρίθηκαν συνολικά στη διήμερη εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου Ιλίου, που πραγματοποιήθηκε σε
συνεργασία με το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».
Από αυτούς αιμοδότησαν οι διακόσιοι ογδόντα οκτώ (288) ενισχύοντας
την Τράπεζα Αίματος του δήμου, την Παρασκευή 27.02.2015 και το Σάββατο 28.02.2015, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την δύναμη της αγάπης
και της αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο.
Ο δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος απευθύνει ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε
όλους τους εθελοντές αιμοδότες για τη θερμή ανταπόκρισή τους, αλλά και
την ανεκτίμητη προσφορά τους.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα, απευθύνσου στο σύλλογό σου, πάλεψε οργανωμένα μέσα από αυτό. Γράψου σε αυτό.

· ΨΗΦΙΣΕ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 9,10&11
ΜΑΡΤΙΟΥ
·
ΑΝΕΔΕΙΞΕ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ - ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΚΑΤΑΚΤΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΓΩΝΕΣΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΜΟΝΟΣ
ΤΟΥ

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

Με πυρετώδεις ρυθμούς
η προετοιμασία θερινών τμημάτων
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στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του δήμου Φυλής
Φιλοδοξώντας να ανοίξει τους ορίζοντες του προγράμματος, ο πρόεδρος της Επιχείρησης Γκίκας Χειλαδάκης
είναι έτοιμος να δώσει τη δυνατότητα και απογευματινής λειτουργίας των ΚΔΑΠ

Μ

ε πυρετώδεις ρυθμούς και έμφαση στην καλύτερη εξυπηρέτηση των γονέων προετοιμάζει
τα θερινά τμήματα των Κέντρων Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών η Κοινωφελής Επιχείρηση
δήμου Φυλής. Φιλοδοξώντας να ανοίξει τους ορίζοντες
του προγράμματος, ο πρόεδρος της Επιχείρησης Γκίκας
Χειλαδάκης είναι έτοιμος να δώσει τη δυνατότητα και
απογευματινής λειτουργίας των ΚΔΑΠ ενώ έλεγχοι της
ΕΕΤΑ κατέδειξαν ότι είναι από τα καλύτερα Κέντρα που
λειτουργούν στην Αττική.
Γνώση, δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία μέσα
από διάφορες δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα
προσφέρει στα παιδιά το πρόγραμμα στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης της ΚΕΔΗΦ, το οποίο αναπτύσσεται σε δύο κυρίως άξονες: τη μελέτη και τη δημιουργική απασχόληση. Βασίζεται δε, στην ενεργό συμμετοχή
των παιδιών, τα οποία γνωρίζουν τον εαυτό τους, αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους , μαθαίνουν να
συνεργάζονται, να επικοινωνούν και να εκφράζονται
δημιουργικά.
Οι εκπαιδευτές βοηθούν τα παιδιά να διερευνήσουν τις
δυνατότητές τους, να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους,
να λειτουργήσουν μέσα σε ομαδικό πνεύμα και να αποφορτίζονται από τις σχολικές δραστηριότητες.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: μελέτη, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό παιχνίδι, εικαστικά, κατασκευές,
μουσικοκινητική, μοντέρνους και παραδοσιακούς
χορούς.

Αύξηση της δυναμικότητας
των παιδιών

Ιδιαίτερα στο δήμο Φυλής το πρόγραμμα υλοποιείται τις απογευματινές ώρες
(2-6) σε επτά σχολεία και εξυπηρετεί 388
παιδιά. Πρόθεση του προέδρου της
ΚΕΔΗΦ είναι να δοθεί η δυνατότητα να
συμμετέχουν περισσότερα από 600 παιδιά.
«Πρόκειται για πρόγραμμα που βοηθά
το γονέα να έχει το παιδί του σε ένα
ασφαλή χώρο τις ώρες που δουλεύει και
παράλληλα να το βλέπει χαρούμενο και
ικανοποιημένο. Γιατί στα ΚΔΑΠ του
δήμου Φυλής, το παιδί κάνει αυτό το
ευχαριστεί. Είτε θέλει να διαβάσει, να
κάνει γυμναστική ή να ζωγραφίζει. Εμείς παρέχουμε
δασκάλους ανάλογα με τις ανάγκες» τονίζει ο κ. Χειλαδάκης.
Στα πλαίσια του προγράμματος, η Κοινωφελής Επιχείρηση παρέχει δασκάλους και καθαρίστριες για τα σχολεία, τα οποία παραδίδει σε άριστη κατάσταση για να
μπουν την επόμενη μέρα οι μαθητές. Δεν υπάρχει καμία
επιβάρυνση για τις σχολικές επιτροπές του δήμου και
είναι χαρακτηριστικό ότι η ΚΕΔΗΦ διαθέτει μέχρι και θερμαντικά μηχανήματα για τη θέρμανση των παιδιών.

Θερινά τμήματα και νυχτερινό ωράριο

Το κανονικό πρόγραμμα των Κέντρων είναι μέχρι τον
Ιούνιο αλλά η Κοινωφελής Επιχείρηση προγραμματίζει
την παράταση της λειτουργίας τους και κατά τους μήνες
Ιούλιο-Αύγουστο. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά θα έχουν
τη δυνατότητα να απασχολούνται και οι γονείς δε θα
έχουν πρόβλημα με την εργασία τους.
Με βάση τον προγραμματισμό, θα περιλαμβάνονται
όλες οι δραστηριότητες καθώς και αθλοπαιδιές, οι οποίες θα εξακολουθήσουν να γίνονται στο χώρο των σχολείων και θα είναι δωρεάν για τους γονείς. Προς τούτο, οι
υπεύθυνοι της ΚΕΔΗΦ έχουν ήδη προτείνει συνεργασία
με το θερινό camp που λειτουργούσε, επί διοίκησης
Κώστα Σκαμαντζούρα, στον Πολιτιστικό και Αθλητικό
Οργανισμό. Παράλληλα, στις προθέσεις του Γκίκα Χειλαδάκη είναι από το Σεπτέμβριο, οπότε και θα ξεκινήσει
η νέα σχολική χρονιά, η λειτουργία και απογευματινού
ΚΔΑΠ από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
Άριστη η λειτουργία των Κέντρων

Η επιβράβευση, ωστόσο, για την ΚΕΔΗΦ και τη δουλειά που κάνει είναι το αποτέλεσμα του ελέγχου που
έκανε η ΕΕΤΑ και το οποίο τοποθετεί τα ΚΔΑΠ του
δήμου Φυλής μεταξύ των καλύτερων στην Αττική. Ο
λόγος κατά τον κ. Χειλαδάκη είναι απλός. «Τα Κέντρα
διαθέτουν πολλές δραστηριότητες, ανεξάρτητα από το
τυπικό πρόγραμμα και λειτουργούν ως πρότυπο. Είναι
καλό αλλά εμείς θέλουμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερο» σημειώνει.
Ο ίδιος φέρεται αποφασισμένος να το συνεχίσει με
κάθε κόστος: «Αναφέρεται σε παιδιά και ότι αφορά σε
παιδιά δε μπορεί παρά να είναι προτεραιότητα. Δίνουμε
σε αυτά χαρά και παράλληλα σε δημότες εργασία. Δεν
έχουμε πρόθεση λοιπόν να το σταματήσουμε για κανένα
λόγο…»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Νοδάρας Γεώργιος - Νοδάρα Μαριάνθη,

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

Άμεσες παρεμβάσεις
του Δήμου για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων

Τ

ην περασμένη εβδομάδα
σημειώθηκαν στην περιοχή
της Νέας Περάμου ας ακραία
καιρικά φαινόμενα συνέπεια των
οποίων ήταν να δημιουργηθούν διάφορα προβλήματα.

Συγκεκριμένα τοπικές βροχές και
καταιγίδες και χαλαζόπτωση προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στη Νέα
Πέραμο, ιδιαίτερα στην περιοχή του
Λουτροπύργου και στο παλιό εργοστάσιο της Πειραϊκής – Πατραϊκής.
Ο όγκος των υδάτων ήταν τεράστιος
και σε κάποια σημεία διάφορα φερτά
υλικά και κλαδιά βούλωσαν τους αγωγούς απορροής στα γεφυράκια με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η ευρύτερη
περιοχή στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου να διακοπεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων τόσο στον Λουτρόπυργο όσο και στο χώρο πλησίον του
εργοστασίου της SOFTEX.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίμνωση ο
Δήμος ανταποκρίθηκε άμεσα κι έδωσε
λύσεις στις δύσκολες πραγματικά καταστάσεις λόγω των πλημμυρών αφού
όλα τα διαθέσιμα μέσα και μηχανήματα

του Δήμου ήταν στην μάχη και όλος ο
μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας
πλήρως ενεργοποιημένος με επικεφαλής και παρόντες επιτόπου τους Αντιδημάρχους κ. Γιάννη Δήμα και κ. Σταύρο
Φωτίου, τον Πρόεδρο της ΔΗΚΕΔΗΜΕ
κ. Σπύρο Κορώση και τον εντεταλμένο
Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λευτέρη Κοσμόπουλο και τον Πρόεδρο του Τοπικού
Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας της
Νέας Περάμου κ. Δημοσθένη Λιώτα.
Παράλληλα ο ίδιος ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης ήταν επί
ποδός όλη τη νύχτα της περασμένης
Πέμπτης που έγινε η νεροποντή όσο και
το πρωί της επομένης και στα Μέγαρα
και στη Νέα Πέραμο, όπου πραγματοποίησε αυτοψία στα σημεία που δοκιμάστηκαν από τη θεομηνία, συνοδευόμενος από συνεργάτες του και στελέχη
των Υπηρεσιών του Δήμου.
Υπήρξαν βεβαίως πολλές ζημιές σε
πολλούς αγροτικούς δρόμους και ήδη

αστραπιαίως ενεργώντας ο Δήμαρχος
ζήτησε με σχετικά αναφορά και υπόμνημα στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Βούτση, έκτακτη Οικονομική επιχορήγηση
για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.

ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ
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Εταιρεία μελετών και κατασκευών

Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις για την
εξοικονόμηση ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε
ενεργειακά.
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας- ταρατσών.
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.
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ιδιοκτησίας του κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Ιωάννη, που βρίσκεται
στις Αχαρνές, επί της οδού Σωκράτους
130 και θα περιέχει 6 Η/Υ.
11 Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου:
«Κατασκευή τμημάτων στις οδούς
Τατοϊου – Αγ. Άννας – Ν. Πλαστήρα – Αγ.
Κων/νου – Αστροχωρίου – Αμαλιάδος»
12 Ορισμός επιτροπής παραλαβής
προμήθειας οχημάτων – μηχανημάτων
και
υπερκατασκευών
απορριμματοφόρων οχημάτων, για το
έτος 2015.
13 Σύσταση Επιτροπής Διενέργειας
Δημοπρασιών για την εκμίσθωση,
μίσθωση
ή
εκποίηση
κινητών
πραγμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981.
14 Ορισμός υπευθύνου υπολόγου πληρωμών έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)
15 Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής για

την Καταστροφή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του
Δήμου.
16 Ορθή επανάληψη της με
αριθμ.
14/13-01-2015
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στον ορισμό
επιτροπής
παραλαβής
προμήθειας, για το έτος 2015.
17 Διαγραφές οφειλετών από
τους βεβαιωτικούς καταλόγους
529/2014, 572/2014 594/2014 που αφορούν κλήσεις τροχαίας.
18 Έγκριση όρων όγδοης προκήρυξης
επιλογής υποτρόφων για το ακαδημαϊκό
έτος 2011-2012 , χωρίς διαγωνισμό για
φοιτητές που σπουδάζουν σε ΑΕΙ & ΤΕΙ
στην Ελλάδα απότα έσοδα του κληροδοτήματος Ροδίας Στριφτού.
19 Έγκριση όρων ένατης προκήρυξης
επιλογής υποτρόφων για το ακαδημαϊκό
έτος 2012-2013 , χωρίς διαγωνισμό για
φοιτητές που σπουδάζουν σε ΑΕΙ & ΤΕΙ
στην Ελλάδα απότα έσοδα του κληροδοτήματος Ροδίας Στριφτού.
20 Έγκριση όρων δέκατης προκήρυξης
επιλογής υποτρόφων για το ακαδημαϊκό
έτος 2013-2014 , χωρίς διαγωνισμό για
φοιτητές που σπουδάζουν σε ΑΕΙ & ΤΕΙ
στην Ελλάδα απότα έσοδα του κληροδοτήματος Ροδίας Στριφτού.
21
Απευθείας
ανάθεση
της
Διοργάνωσης των Πολιτιστικών & Εορταστικών εκδηλώσεων έτους 2015 του
Δήμου Αχαρνών, στη ΔΗ.Κ.Ε.Α.
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«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, συνέχισε, πρέπει να εξοπλιστεί με επιπλέον, όχι νέους, φόρους και κυρίως με
φορολογική ελευθερία».

Σε ότι αφορά την αναζήτηση χρηματοπιστωτικών
κεφαλαίων και μάλιστα στις σημερινές συνθήκες της
ελληνικής χρηματοπιστωτικής αγοράς, ο κ. Καστρινός
σημείωσε πως αυτή η «εξίσωση» γίνεται πολύ δύσκολη.
Επανέφερε δε το πάγιο αίτημα της Αυτοδιοίκησης να
μετατραπεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε
Δημοτική Τράπεζα, στη βάση της ίδιας της ευρωπαϊκής
εμπειρίας, όπου η συνεργασία των δημοτικών τραπεζών με τους ευρωπαϊκούς δήμους εκτείνεται πλέον σε
τρία επίπεδα:
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Πάγιο αίτημα της Αυτοδιοίκησης
να μετατραπεί το Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων σε Δημοτική Τράπεζα
Στην προσφορά
τραπεζικών και επενδυτικών προϊόντων
Στη δημιουργία
υποστηρικτικών μηχανισμών
Στην
εκπαίδευση
αιρετών και προσωπικού
Σε ότι αφορά στην
επ ίλυση
τρεχόντων
π ροβλημάτων
των
δήμων, η ΚΕΔΕ, τόνισε ο κ. Καστρινός, ζητά από την
πολιτεία τη λήψη των παρακάτω μέτρων:

Απόδοση μέσω των Κ.Α.Π. του συνόλου των πόρων
που προβλέπονται από το Ν. 3852/2010 ( Συμμετοχή
στην αύξηση των εσόδων των φόρων που αποτελούν το
χρηματοδοτικό καλάθι των ΚΑΠ)
Συμμετοχή των Δήμων στα έσοδα από Π.Ο.Ε., από
τα οποία είναι αποκλεισμένοι
Αύξηση του μεριδίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με προτεραιότητα σε μικρούς, ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους που
δεν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια
Διάθεση 2 δις € από το νέο ΕΣΠΑ, για τη δημιουργία
Επιχειρησιακού Προγράμματος για τους Δήμους με τελικούς δικαιούχους τους Δήμους και ενδιάμεσους φορείς
διαχείρισης την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και τους Δήμους
Απόδοση των πόρων που είναι αναγκαίοι για τη
συντήρηση και λειτουργία μεταφερόμενων δομών

Να επανέλθει το ποσοστό κατανομής εσόδων του
Πράσινου Ταμείου στους δήμους από 2,5% που είναι
σήμερα, στο αρχικό 10%, κυρίως για έργα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής
Να μειωθεί το επιτόκιο δανεισμού των Δήμων από το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο ύψος του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Να μην αλλάξει το ειδικό φορολογικό καθεστώς
Φ.Π.Α. που αφορά νησιωτικούς και Δήμους απομακρυσμένων περιοχών

Συγκεκριμένες προτάσεις για την τακτοποίηση των
ληξιπρόθεσμων οφειλών των δήμων προς το δημόσιο
και προς τρίτους παρουσίασε εκ μέρους της Επιτροπής
Οικονομικών των ΟΤΑ ο αντιπρόεδρος Θ. Παπαδόπουλος, τις οποίες όπως ανέφερε έχουν γίνει δεκτές από
την αναπληρώτρια υπουργό Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη. Συγκεκριμένα προτείνεται να ενταχθούν στη ρύθμιση αυτή βεβαιωμένες οφειλές προς τους δήμους έως
την 31η Δεκεμβρίου 2014.
Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των Ο.Τ.Α. και των
νομικών τους προσώπων προς τρίτους προτείνεται η
παράταση του προγράμματος εξόφλησης και την ένταξη και των οφειλών προς τρίτους έτους 2014.
Να δοθεί δυνατότητα ένταξης και ΟΤΑ Α’ Βαθμού και
ΝΠΔΔ αυτών που δεν έχουν κάνει χρήση του προγράμματος τα προηγούμενα έτη.
Να θεσπιστεί πλήρης απαλλαγή από πρόσθετες επιβαρύνσεις, ανεξαρτήτως της διάρκειας ολοκλήρωσης
του συμψηφισμού (που προβλέπεται από το άρθρο 79
Ν. 4316/14).
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Υπουργείο Παιδείας:
Επιστρέφουν στην εποπτεία του
οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί
Συνάντηση Μπαλτά
με εκπροσώπους της ΟΙΛΕ

Eπιστρέφουν στην εποπτεία του υπουργείου Παιδείας οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν μεταφερθεί επί υπουργίας του κ. Κων. Αρβανιτόπουλου
στην εποπτεία του υπουργείου Εμπορίου.
Μάλιστα θα εξετασθεί εάν πρέπει να υπαχθούν
στην εποπτεία του υπουργείου Παιδείας όχι μόνο τα
ιδιωτικά σχολεία, αλλά όλοι οι φορείς ιδιωτικής
εκπαίδευσης.
Αυτή ήταν η δέσμευση του υπουργού Παιδείας κ.
Αρ. Μπαλτά σε συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών
Ελλάδος, οι οποίοι χαρακτήρισαν τα αποτελέσματα
της συνάντησης εποικοδομητικά και τον διάλογο
που έγινε γόνιμο και δημιουργικό.
Ο κ. Μπαλτάς τόνισε ότι για την παρούσα πολιτική
ηγεσία τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία θα πρέπει να
λειτουργούν σε πνεύμα άμιλλας, ώστε να γίνουν όλα
άριστα.
Όπως ανακοινώθηκε από τους εκπροσώπους της
ΟΙΕΛΕ, «για το υπουργείο Παιδείας δεν τίθεται κανένας διαχωρισμός ανάμεσα σε δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, καθώς είναι τμήματα του ενιαίου εκπαιδευτικού
συστήματος».
Χαρακτηριστικό είναι ότι ο νέος υπουργός Παιδείας
σχολίασε τη μεταφορά της εποπτείας των ιδιωτικών
σχολείων στο υπουργείο Εμπορίου ως «παράξενη
και παρανοϊκή» και πρότεινε να συγκροτηθούν επιτροπές διαλόγου με ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς για
να αναλυθούν όλες οι πτυχές της λειτουργίας των
ιδιωτικών σχολείων.
Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός κ.
Τ. Κουράκης ανέφερε στην σημερινή συνάντηση ότι
ως αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ είχε σταθεί στο πλευρό
των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, καταθέτοντας ερωτήσεις στη Βουλή και ότι οι θέσεις του κόμματος είχαν
συμπέσει με τις θέσεις της ΟΙΕΛΕ σε πολλά ζητήματα.
Άμεση προτεραιότητα της νέας πολιτικής ηγεσίας
είναι η εφαρμογή των προβλέψεων του Συντάγματος
για εποπτεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης από το κράτος, είπε ο κ. Κουράκης.
Συμπλήρωσε δε, ότι ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός
οφείλει να ανακτήσει τα εργασιακά του δικαιώματα,
διότι έτσι διασφαλίζεται η αυτονομία του παιδαγωγικού του έργου και το δημόσιο συμφέρον.
«Χωρίς εργασιακά δικαιώματα ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός είναι με σκυμμένο το κεφάλι και υπακούει
σε ό, τι του ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη» ανάφερε ο κ.
Κουράκης, όπως δηλώνουν οι συνδικαλιστές της
ΟΙΕΛΕ.
Πάντως το υπουργείο Παιδείας έχει εντάξει στις
πρώτες κινήσεις του και την σύνταξη νέου νόμου για
την ιδιωτική εκπαίδευση, ενώ ανακοινώθηκε και η
κατάργηση όσων προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα
για την αξιολόγηση και τη σύνδεσή της με τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.

Ζητούσαν χρήματα προσποιούμενοι
τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
Ενημερώθηκε για την υπόθεση η Δίωξη
Ηλεκτρονικοαύ Εγκλήματος

Θύμα απατεώνων, που με τη χρήση του ονόματός
του, επεδίωξαν να πάρουν χρήματα από γνωστούς του
φαίνεται ότι έπεσε ο μελλοντικός - καθώς ακόμα εκκρεμεί η δημοσιοποίηση σχετικής απόφασης με τις αρμοδιότητες του - Γενικός Γραμματέας στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης.

ΕΛΛ ΑΔΑ - ΕΛ ΛΑ ΔΑ
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ΙΚΑ: Εξασφαλισμένη η καταβολή των συντάξεων Απριλίου
Η διοίκηση του ΙΚΑ δεν προτίθεται να προχωρήσει σε ΛΉΨΗ δανείου προκειμένου να καταβληθούν οι συντάξεις του Απριλίου και δεν
συντρέχουν λόγοι ανησυχίας των ασφαλισμένων, σχετικά με την καταβολή των συντάξεων τους, διευκρινίζουν στελέχη του Ιδρύματος.
Τα ίδια στελέχη τονίζουν, μάλιστα, ότι το ΙΚΑ κατέθεσε ήδη 150 εκατ.
ευρώ σε προθεσμιακό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.
Σε ότι αφορά δημοσιεύματα τα οποία αναφέρονται σε μείωση των
εσόδων του Οργανισμού για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο,
σημειώνουν, ότι πράγματι τα έσοδα του ΙΚΑ εμφανίζονται μειωμένα
κατά 72 εκατ. ευρώ σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2014, λόγω της μείωσης κατά 3,9% από 1.1.2015 την
οποία έχει νομοθετήσει η προηγούμενη κυβέρνηση.
Διευκρινίζουν ωστόσο, ότι η μείωση αυτή δεν επηρεάζει τα οικονομικά του Ιδρύματος και η ροή των εσόδων από
εισφορές είναι, έστω και οριακά, καλύτερη από πέρυσι.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, τα έσοδα του ΙΚΑ για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2015, εμφανίζονται μειωμένα, λόγω της μείωσης των εργοδοτικών εισφορών κατά Αναλυτικότερα τα έσοδα του
ΙΚΑ τον Ιανουάριο 2015, ήταν 951 εκατ. ευρώ, έναντι 983 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2014.
Αντίστοιχα τον Φεβρουάριο του 2015 ήταν 1 δισ. ευρώ έναντι 1,054 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2014.

Δωρεάν εξετάσεις για
αγγειακές παθήσεις την Κυριακή
Στο πλαίσιο του 14ου Συνεδρίου της Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας

Δωρεάν εξετάσεις στο κοινό για τις αγγειακές παθήσεις
παρέχει την Κυριακή 8 Μαρτίου η Ελληνική Αγγειολογική
Εταιρεία, στο πλαίσιο του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το
210 3645.629 ή να στείλουν τη δήλωση συμμετοχής (θα

ΔΕΗ: Παραιτήθηκε ο Αρθούρος
Ζερβός μετά από παραπομπή
για κακούργημα
«Ουδέποτε κατά τη θητεία μου
χορηγήθηκε αύξηση σε στελέχη»

Την παραίτησή του υπέβαλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμ-

βουλος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος Ζερβός για λόγους ευθιξίας μετά
την παραπομπή του με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών για
υπόθεση απιστίας σε βάρος της Επιχείρησης.
Ο κ. Ζερβός υπέβαλε προφορικά την παραίτησή του έπειτα
από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.
Παναγώτη Λαφαζάνη, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες για
συμβούλιο υπουργών της ΕΕ. Θα υποβάλει γραπτώς την
παραίτησή του το πρωί της Πέμπτης και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να γίνει αποδεκτή από τον υπουργό κ.
Λαφαζάνη.
Ο κ. Ζερβός κατηγορείται για παράνομες αυξήσεις που ενέκρινε σε στελέχη της επιχείρησης. Η υπόθεση αφορά μισθολογικές αυξήσεις προς 19 στελέχη της ΔΕΗ που εγκρίθηκαν από
τον κ. Ζερβό την περίοδο 2010-2012.
Οι επίμαχες αυξήσεις χορηγήθηκαν ενώ ήταν σε ισχύ νόμος
που περιόριζε τις μισθολογικές αποδοχές των στελεχών δημοσίων επιχειρήσεων σε ποσά που δεν θα έπρεπε να υπερβαίνουν τα περίπου 5.900 ευρώ.
Οι εφέτες του Συμβουλίου που διατάσσουν την παραπομπή
σε δίκη του επικεφαλής της ΔΕΗ θεωρούν ότι ο κατηγορούμενος παραβίασε την επίδικη νομοθεσία για τις μισθολογικές
αποδοχές διευθυντικών στελεχών προκαλώντας μείωση της
περιουσίας της Επιχείρησης προς όφελος τρίτων προσώπων.
Ειδικότερα, το βούλευμα αναφέρει ότι «με περισσότερες

Ειδικότερα άτομα που γνωρίζουν τον κ. Αναγνωστάκη
άρχισαν να λαμβάνουν ένα μήνυμα, το οποίο δήθεν
προέρχονταν από τον ηλεκτρονικό του λογαριασμό και
στο οποίο αναφέρεται ότι έχει πέσει θύμα κλοπής, κατά
τη διάρκεια ταξιδιού του στο Ναϊρόμπι της Κένυα και
ζητούσε οικονομική βοήθεια.

Το μήνυμα που δήθεν απέστειλε ο κ.Δημήτρης Αναγνωστάκης ζητώντας οικονομική βοήθεια
Ο κ. Αναγνωστάκης ενημερώθηκε από τους παραλήπτες του μηνύματος για το περιεχόμενο του και αφού
τους ζήτησε να το αγνοήσουν στη συνέχεια ενημέρωσε

τη βρουν στο site www.angiologycongress.gr) στο fax
210 3644.441 ή στο info@apr.com.gr.
Οι αγγειακές παθήσεις αποτελούν μείζον θέμα για τη
δημόσια υγεία που θα πρέπει να αντιμετωπίζονται
άμεσα ώστε να μην αποβούν μοιραίες για τη ζωή των
ασθενών. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας, παρά τις μεγάλες προόδους της ιατρικής στη θεραπεία και πρόληψη πολλών
παθήσεων, υπάρχουν ακόμη κάποιες ασθένειες που,
αδικαιολόγητα, δεν έχουν τύχει της απαιτούμενης προσοχής από την ιατρική κοινότητα και την πολιτεία.

πράξεις του που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος και με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου του ΔΣ της ΔΕΗ κατά τη διαχείριση των εσόδων της εταιρείας που του είχαν ανατεθεί με νόμο ελάττωσε εν γνώσει του
και για να ωφεληθεί άλλος την περιουσία της ΔΕΗ, η οποία
ανήκε στο Ελληνικό Δημόσιο που κατέχει την πλειοψηφία του
μετοχικού της κεφαλαίου και ορίζει τη διοίκηση αυτής».

Στους δρόμους οι μεταλλωρύχοι
στις Σκουριές

Μετά την απόφαση για ανάκληση και επανέλεγχο
των αδειών της «Ελληνικός Χρυσός»

Εντονες είναι οι αντιδράσεις των μεταλλωρύχων μετά
τις αποφάσεις του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας για ανάκληση
και επανέλεγχο των αδειών της εταιρείας «Ελληνικός
Χρυσός» για δραστηριότητές της στη θέση Σκουριές.
Οι εργαζόμενοι στα μεταλλεία εκφράζουν την απογοήτευσή τους, αλλά και την ανησυχία τους για το μέλλον
των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.
«Πάνω από 2.000 οικογένειες της ΒΑ Χαλκιδικής απειλούμαστε να μείνουμε άνεργοι με το πρόσχημα του
ελέγχου» επισημαίνουν, ενώ προειδοποιούν ότι θα
αντιδράσουν «με κάθε νόμιμο τρόπο σε αυτή την αδικία».
Σήμερα περισσότεροι από 2.000 εργαζόμενοι, κάτοικοι των χωριών της Χαλκιδικής βγήκαν στους δρόμους,
κλείνοντας συμβολικά τον δρόμο στο Στρατώνι, και στο
Γομάτι στέλνοντας το μήνυμα ότι είναι αποφασισμένοι
να προχωρήσουν σε ένα πιο δυναμικό κύκλο κνητοποιήσεων.
για το θέμα τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της
Ελληνικής Αστυνομίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά
«εγώ πάντως παραμένω στη χώρα, εργαζόμενος στο
γραφείο μου».
Επιπλέον η ΕΛ.ΑΣ. συστήνει στους πολίτες να ενημερωθούν για τις συνηθισμένες μορφές διαδικτυακής απάτης ώστε όταν δέχονται παραπλανητικά μηνύματα να
επικοινωνούν με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
για παροχή πληροφοριών ενώ για την καταγγελία
παράνομων/ επίμεμπτων διαδικτυακών ενεργειών
μπορούν να επικοινωνούν με τον τηλεφωνικό αριθμό
11188 και το e-mail ccu@cybercrimeunit.gov.gr.
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Δέχεται ασθενείς με

νευροχειρουργικές παθήσεις

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, ώρες 12 2 μμ στο Διαγνωστικό

Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2,
Ελευσίνα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

210 5545507, 210 7227483

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την Κυριακή 08/03/2015 στις
19.00 στο γραφείο του
Συλλόγου «Δροσούπολη»
(Γρεβενών 16, Άνω Λιόσια)
για την 1η συνεδρίαση
του Δ.Σ
Θέμα: Σύσταση του
Διοικητικού
Συμβουλίου σε σώμα
Χρήστος Αποστολόπουλος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ

ΖΕΦΥΡΙ : 05/03/2015
Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 77

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Δήμου Ζεφυρίου του Δήμου
Φυλής προτίθεται να προβεί
στην πρόσληψη, ενός (1) ατό-

μου με ειδικότητα ΠΕ Παιδίατρου , με σύμβαση μίσθωσης
έργου για ένα έτος.
Τα δικαιολογητικά όπως και
πληροφορίες θα δίνονται στο
γραφείο Διοίκησης Παιδικών
Σταθμών,(Δ/νση: Φιλικής Εταιρείας
25
Ζεφυρι,
τηλ
2102312228 αρμόδια υπάλληλος κ. Κέλλη Χριστίνα) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για
πρόσληψη
ξεκινά
από
09/03/2015 έως και 19/03/2015.
Ι. Μία θέση Παιδιάτρων
•ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΘΕΣΗ ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ:

•1.ΑΙΤΗΣΗ
•2.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
•3.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
•4.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ
ΑΔΕΙΑ
ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
•5.ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
ή
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Όλα τα αντίγραφα επικυρωμένα.
Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων 103 πρέπει να είναι ηλικίας
από 18 έως65 ετών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ

Ημερίδα για το στρες στο Ίλιον

Μια Ημερίδα με θέμα το στρες,
τις διάφορες εκφάνσεις του
σε διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού αλλά και πιθανούς τρόπους
αντιμετώπισης, οργανώνει το Κοινωνικό Φαρμακείο των Κοινωνικών
Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της
Φτώχειας στο Δήμο Ιλίου, την
Πέμπτη 12/3/2015,
ώρες 9.00-15.00, στο Πολιτιστικό
Κέντρο ″Μελίνα Μερκούρη″, Αγίου
Φανουρίου 99, Ίλιον.
Η Ημερίδα πραγματοποιείται σε
συνεργασία με το Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών «Η Επιστήμη
του Στρες και η Προαγωγή της Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών και την
Επιστημονική Εταιρεία Ελέγχου του
Στρες και Προαγωγής της Υγείας.

ΙΒΙΣΚΟΣ
5.12.14
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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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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο διαμέρισμα στην οδό Παλαιολόγου, 40 τ.μ. με τζάκι και
καλοριφέρ. Διαθέτει 2 κρεβατοκάμαρες σαλόνι - κουζίνα και είναι επιπλωμένο.
Τηλ. 6984188137
Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ
Αγ. Σωτήρα: Ενοικιάζεται
μονοκατοικία 100τμ με
ηλιακό, θέρμανση, τζάκι,
πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948 911 222 κα
Βασιλείου. (22.9.14)
Ενοικιάζεται πλήρως επιπλωμένο οροφοδιαμέρισμα
90 τμ στη Μάνδρα, πλησίον
της κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδομή, επί
οικοπέδου 500 τμ, με κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ. Είναι σε
άριστη κατάσταση, διαθέτει
αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμό και θέση σταθμεύσεως. Τηλ επικοινωνίας: 2105555391, 6937895583
Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα 4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση, στην οδό
Κοντούλη , πλησίον Δημοτικού
πάγκινγκ
Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)
Ενοικιάζεται στον Ασπρό-

πυγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμανση,
θέση
parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρομάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120
τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδομήσιμος, σε τριώροφη οικοδομή με πιλοτή.
Πωλείται και χωριστά, ήσυχο
σημείο, τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6973315768 (7.5.14)
Πωλείται ελλειπτικό μηχάνημα γυμναστικής μάρκας PEGASUS σε άριστη κατάσταση, τιμή
250€ Τηλ επικοινωνίας 6946
87 32 48 και 213 040 6488
( 18.2.15)

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

τών Γυμνασίου, Λυκείου και
Πανελληνίων Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6906686110 (2.3.15)
Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)
Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)
Φιλόλογος καθηγήτρια κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου,με
12ετή εμπειρία μαθημάτων
θεωρητικής κατεύθυνσης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου.Τηλέφωνα: 210-5540847,
6932425665(19.9.13)

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

βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών στην
περιοχή της Ελευσίνας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)
Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας
τη φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμένων καθώς και τις
οικιακές εργασίες σε όλη
την περιοχή της Δυτικής
Αττική. Διαθέτει σχετική
προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος. Τηλέφωνα2105572695, 6932215870
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά

Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 2105576988

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

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

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ του συλλόγου Ηπειρωτών Θριασίου Πεδιου που θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8
Μαρτίου στο κοσμικό κέντρο
«Πανόραμα». Ωρα έναρξης 12:30.
Γλεντάμε με Σταύρο Καψάλη στο
κλαρίνο, Γιάννη Καψάλη στο τραγούδι καιτο συγκρότημά τους.
Στην τιμή της κάρτας συμπεριλαμβάνονται: ελεύθερος χορός, πλήρες
μενού (και νηστίσιμο), μπύρες/κρασιά/αναψυκτικά.
Στην εκδήλωση δεν θα κυκλοφορήσει λαχειοφόρος αγορά.
Πληροφορίες: 2105561041, 6982059736

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015

ΘΡΙΑΣΙΟ-15

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

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5546674-5546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560
(ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210
2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210
5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5546579-5546930
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ
210 55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
5558577
ΚΕΠ 210 5559626
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
213 2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960
22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

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

(5.1.15)
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Συνήγορος του Πολίτη:
Το δηµοκρατικό σχολείο
μπορεί να συμβάλει στην
πρόληψη της σχολικής βίας

Μ

Μ

«Σβήνοντας» τα αποτσίγαρα από το παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον

ε αφορμή την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού έργου LIFE AMMOS “Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης για τον περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών στις παραλίες”, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS διοργανώνει Ημερίδα με τίτλο: «Σβήνοντας» τα αποτσίγαρα από το παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον, την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 και ώρα 9 π.μ., στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Μεσογείων 119), με στόχο την παρουσίαση,
αποτίμηση και αξιολόγηση της υλοποίησης του έργου και παράλληλα την ανάδειξη του παγκόσμιου προβλήματος της θαλάσσιας
ρύπανσης, με επίκεντρο τα απορρίμματα καπνιστών.
Το LIFE AMMOS, που ξεκίνησε το 2013, «ταξίδεψε» σε 15 παραλίες, με ευρεία διασπορά σε ολόκληρη τη χώρα, πραγματοποιώντας ολοκληρωμένες δράσεις ενημέρωσης για τους σημαντικούς κινδύνους που συνεπάγεται η παρουσία απορριμμάτων καπνιστών
στο θαλάσσιο περιβάλλον, αποσκοπώντας τελικά στην αλλαγή συμπεριφοράς των πολιτών και την απομάκρυνση από παγιωμένες
πρακτικές ετών. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ειδικοί επιστήμονες σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης, παρουσιάζοντας τις κυριότερες προκλήσεις που εμφανίζονται στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε ειδικότερες εκφάνσεις
του προβλήματος, όπως είναι η ύπαρξη πλαστικού και μικροπλαστικού στο θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και το σημείο αιχμής του
έργου LIFE AMMOS, τα απορρίμματα καπνιστών.
Τα απορρίμματα καπνιστών θα αποτελέσουν το βασικό θεματικό άξονα και του στρογγυλού τραπεζιού, που θα ολοκληρώσει την
Ημερίδα, στη διάρκεια του οποίου, μέσα από παρεμβάσεις εκπροσώπων της πολιτειακής εξουσίας και επιχειρηματικών φορέων, θα
αναζητηθούν οι προοπτικές και οι βέλτιστες πολιτικές ελαχιστοποίησής τους.
Η εκδήλωση θα είναι ανοικτή για το κοινό. Οι ενδιαφερόμενοι (δημοσιογράφοι και πολίτες) παρακαλούνται να συμπληρώσουν την
ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διεύθυνση http://goo.gl/forms/LhBRTpKTNK, ή εναλλακτικά να στείλουν την επισυναπτόμενη
αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη στο lifeammos@gmail.com ή μέσω φαξ στο 210 8228795, μέχρι την Τρίτη, 10 Μαρτίου (για
λόγους ασφαλείας καταρτίζεται ονομαστικός κατάλογος συμμετεχόντων).

ε αφορµή την 6η Μαρτίου, ο Συνήγορος του
Πολίτη, µε την ιδιότητά του ως Συνήγορος του
Παιδιού, επισηµαίνει ότι στην ιδιαίτερα κρίσιµη σηµερινή
συγκυρία, είναι αναγκαίο να επαναπροσδιορισθεί ο
δηµόσιος λόγος σχετικά µε τη σχολική βία και τον εκφοβισµό και να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στον δηµοκρατικό και τον κοινοτικό χαρακτήρα του σχολείου.
Ενός σχολείου που µέσα από διαδικασίες συµµετοχής
και διαλόγου µπορεί να καλλιεργήσει συλλογικές άµυνες
απέναντι τόσο στη σχολική βία όσο και στον φόβο και την
ανασφάλεια που προκαλούνται από τις υπερβολικές
δηµόσιες αναφορές και τη συχνότατη διόγκωση και διαστρέβλωση του φαινοµένου από τα ΜΜΕ. Η 6η Μαρτίου
καθιερώθηκε το 2011 από το Υπουργείο Παιδείας ως
«Ηµέρα κατά της Βίας στο Σχολείο».
Την πρόταση για την καθιέρωση της ηµέρας αυτής είχε
υποστηρίξει και ο Συνήγορος του Πολίτη, συµµετέχοντας,
µε την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού, στο
∆ίκτυο κατά της Βίας στο Σχολείο.
Από το 2003 που ανέλαβε την αποστολή της προάσπισης και προαγωγής των δικαιωµάτων του παιδιού
µέχρι σήµερα, ο Συνήγορος έχει διερευνήσει σηµαντικό
αριθµό υποθέσεων που σχετίζονται µε τη σχολική βία και
έχει συζητήσει για το θέµα αυτό µε χιλιάδες µαθητές,
εκπαιδευτικούς αλλά και γονείς, ακούγοντας µε προσοχή
τις απόψεις τους. Έχει αποστείλει τις προτάσεις του στο
Υπουργείο Παιδείας και έχει λάβει µέρος σε µεγάλο
αριθµό επιστηµονικών συναντήσεων, ηµερίδων και σεµιναρίων
Άποψη του Συνηγόρου είναι ότι η σχολική βία έχει σύνθετα αίτια, σχετίζεται µε ποικίλα κοινωνικά φαινόµενα
που έχουν εµφανιστεί στη σύγχρονη κοινωνία και δεν
µπορεί να αντιµετωπίζεται τιµωρητικά, ούτε µε απλές
συµβουλές. Χρειάζεται κόπο και πολύπλευρες συνεργασίες.
Είναι αναγκαίο οι σχολικές κοινότητες να ευαισθητοποιούνται σχετικά µε τη βία και το σχολικό εκφοβισµό και να
ενδυναµώνονται προληπτικά.
Οι εκπαιδευτικοί να επιµορφώνονται και να συνεργάζονται µεταξύ τους και µε άλλες αρµόδιες υπηρεσίες, για
την αναγνώριση και την προσεκτική διαχείριση της.
Οι µαθητές να εκπαιδεύονται βιωµατικά διαρκώς, από
το νηπιαγωγείο µέχρι και το λύκειο, σχετικά µε την κατανόηση και προάσπιση των δικαιωµάτων τους, τον
σεβασµό των δικαιωµάτων των άλλων και την έκφραση
αλληλεγγύης προς τα θύµατα, όταν γίνονται µάρτυρες
περιστατικών βίας.
Το σχολείο χρειάζεται να προωθεί την συµµετοχή των
παιδιών στη σχολική ζωή, την επεξεργασία και εφαρµογή κοινά αποδεκτών σχολικών κανόνων και τη συνεργασία όλων των µερών για την ειρηνική επίλυση των
συγκρούσεων που εκδηλώνονται µέσα και έξω από
αυτό.
Οι µαθητές µπορούν να έχουν ενεργό ρόλο στην πρόληψη και διαχείριση της βίας στο σχολείο, µέσα από τη
λειτουργία των µαθητικών κοινοτήτων, οµάδων φιλίας,
εκπαιδευµένων συνοµηλίκων διαµεσολαβητών ή ανάπτυξη άλλων πρωτοβουλιών.
Στις προσπάθειες αυτές κρίσιµος είναι ο ρόλος των
εκπαιδευτικών, ως παιδαγωγών, εµπνευστών και µεσολαβητών, όπως και των σχολικών συµβούλων ως εξωτερικών υποστηρικτών του έργου τους.
Οι γονείς καλούνται να συνδράµουν και να συµπαρασταθούν στα παιδιά τους µε το δικό τους τρόπο, ενώ,
όποτε χρειάζεται, τα σχολεία µπορούν να προσφεύγουν
σε ειδικευµένους επαγγελµατίες και υπηρεσίες της κοινότητας.
Μέσα από συλλογικότητα, ζωντανή παιδαγωγική σχέση
και κοινοτικήλειτουργία, τα σχολεία µπορούν να βρίσκουν
τις δικές τους θετικές απαντήσεις στα φαινόµενα βίας.

