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Κατηγορηματικά αντίθετος στη μεταφορά
τους ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας

‘’ Είναι δυνατόν να μην μας απασχολεί η διέλευση 300 φορτηγών
ημερησίως από τον ιστό της πόλης;’’ τόνισε η δήμαρχος Ι. Κριεκούκη

Π

ολύ σημαντική είναι η απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. Μάνδρας - Ειδυλλίας την περασμένη εβδομάδα σχετικά με
το επιχειρούμενο μπάζωμα στην τοποθεσία Μελετάνι.
Ως γνωστόν, η περιοχή έχει χαρακτηρισθεί ως χώρος ταφής
απορριμμάτων.
Όλοι
θυμόμαστε εξξάλου τους
αγώνες των κατοίκων και
της δημοτικής αρχής που
είχαν ως αποτέλεσμα να
μείνουν τελικά αυτά τα σχέδια στα χαρτιά.
Η ίδια όμως απειλή
έρχεται ξανά στο προσκήνιο με την απόφαση της
κεντρικής διοίκησης να
μεταφερθούν μπάζα από
τη διάνοιξη της Γραμμής 3
του Μετρό στην περιοχή
Μελετάνι.
Σε πρόσφατη συνεδρίαση η δήμαρχος Ιωάννα Κριεκούκη
στην τοποθέτησή της υπενθύμισε ότι όντως αυτή η περιοχή είχε
χαρακτηρισθεί, αλλά με αγώνες οι κάτοικοι της πόλης απέτρεψαν τον κίνδυνο υποβάθμισής της.
Εντούτοις, συνέχισε η κ. Κριεκούκη ‘’ Εμείς, δεν είχαμε καμία
ενημέρωση από κανέναν φορέα για την απόφαση να μεταφερθούν μπάζα του Μετρό στο Μελετάνι, ενώ σε σύσκεψη που
συγκλήθηκε για το θέμα ειπώθηκε ότι η προηγούμενη διοίκηση
του Δήμου είχε ενημερωθεί’’.
Κατόπιν, στην ομιλία της η δικήγόρος του Δήμου ανέφερε πως
το πιο σημαντικό για το εν λόγω έργο είναι ότι δεν προβλέπονται
περιβαλλοντικοί όροι άρα δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος.
Επεσήμανε δε ότι το έργο θα διαρκέσει πέντε χρόνια κι η μεταφορά προς το Μελετάνι θα γίνεται από 300 φορτηγά ημερησίως,
δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα στο οδικό δίκτυο της πόλης
αλλά και γενικότερα.
Στην τοποθέτησή του ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κολοβέντζος

δήλωσε πως τώρα γίνεται η αρχή για να λυθεί το πρόβλημα,
ενώ πρόσθεσε ότι είναι στο χέρι του Δήμου να πραγματοποιηθεί
με σωστό τρόπο η εναπόθεση των μπαζών και η διαμόρφωση
του χώρου.
Απαντώντας σε αυτή τη δήλωση η
δήμαρχος Ιωάννα Κριεκούκη υπογράμμισε ότι ο τρόπος εκτέλεσης του έργου στερεί κάθε δυνατότητα ελέγχου από τον
Δήμο και τόνισε πως ουδείς ακόμη έχει
πάρει θέση ως προς τους προβληματισμούς των κατοίκων της πόλης, παρά τα
έγγραφα και τις αντιρρήσεις του Δήμου.
Στη συνέχεια, η κα. Κριεκούκη είπε
χαρακτηριστικά: ‘’ Είναι δυνατόν να μην
μας απασχολεί η διέλευση 300 φορτηγών ημερησίως από τον ιστό της πόλης;’’
και κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους
να πάρουν θέση σε μια πολιτική απόφαση.
Έθεσε τέλος το ερώτημα αν ο δήμος Μάνδρας έχει ανάγκη ένα
έργο σαν κι αυτό.
Ακολούθως, το λόγο έλαβε ο δημοτικός σύμβουλος Αθ.
Πανωλιάσκος αναφέροντας πως η συγκεκριμένη τοποθεσία
είναι σκουπιδότοπος, έχει χαρακτηρισθεί σαν χώρος εναπόθεσης απορριμμάτων, τονίζοντας μάλιστα ότι είναι ευκαιρία να κλείσουν οι τρύπες με μπάζα, ώστε να επανέλθει ο χώρος στην
αρχική του μορφή.
Από την πλευρά του ο κ. Μπ. Θεοδώρου τόνισε ότι πρέπει
όλοι μαζί να ζητήσουν την κατάργηση του Νόμου που χαρακτηρίζει την περιοχή χώρο εναπόθεσης αποβλήτων.
Ύστερα από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων το
Σώμα προχώρησε σε ψηφοφορία αρνούμενο οποιαδήποτε εναπόθεση μπαζών στο Μελετάνι. Την απόφαση ψήφισαν σύσσωμη η πλειοψηφία καθώς και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κανάκης,
Σαμπάνης και Τόρος από την αντιπολίτευση.
Ε. Λιάκος

Η Τροπολογία κατατέθηκε από τον υπουργό
Κοινωνικής Ασφάλισης, Δ. Στρατούλη

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
σε εργαζόμενους
στα ναυπηγεία Ελευσίνας

Π

αροχές υγειονομικής
περίθαλψης,
χωρίς
την
προϋπόθεση
συμπλήρωσης ημερών ασφάλισης, θα χορηγηθούν στους
εργαζόμενους στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος
και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας
καθώς και στα μέλη της οικογένειας τους.

Σύμφωνα με τροπολογία που
κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του
υπουργείου Εργασίας για την
ανθρωπιστική κρίση, τονίζεται
ότι η κάλυψη στο ΙΚΑ για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος χωρίς προϋποθέσεις ημερών ασφάλισης για το διάστημα από 1-3-2009 έως 28-2-2013, αλλά
και για το διάστημα από 1-3-2013 έως 28-2-2015, γινόταν στις παραπάνω περιπτώσεις εφόσον οι δικαιούχοι
συμπλήρωναν 50 ήμερες ασφάλισης.

Επειδή όμως διαπιστώθηκε ότι πολλοί εργαζόμενοι
στις επιχειρήσεις αυτές αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υποαπασχόλησης ή ανεργίας, με συνέπεια να
αδυνατούν να συγκεντρώσουν ακόμα και αυτόν τον ελάχιστον απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης, θεσπίστηκε η συγκεκριμένη διάταξη.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8

Η εγκληματικότητα
ξεσηκώνει τους
κατοίκους στα
Παλαιοκούντουρα
Μάνδρας
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Στην πρόσληψη
νέου προσωπικού
προχωρά
ο Δήμος Αχαρνών
Λόγω αύξησης όγκου
εργασίας και
συνταξιοδοτήσεων

Προαναγγέλλουν
κινητοποιήσεις αν δεν τους
προστατεύσει η Πολιτεία

Μ

ε την μαζική προσέλευση των κατοίκων των
Παλαιοκουντούρων και της ευρύτερης περιοχής , πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Μαρτίου το απόγευμα στα γραφεία του συλλόγου , η έκτακτη
γενική συνέλευση που είχε οργανώσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Παλαιοκουντούρων .
Πράγματι μεγάλη υπήρξε η συμμετοχή των Πολιτών ,
αφού το βασικό θέμα συζήτησης ήταν τα περιστατικά κλοπών που έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα στην
περιοχή , γεγονός που προκαλεί τον φόβο , την ανησυχία αλλά και την οργή των κατοίκων που βλέπουν τους
εαυτούς τους ανυπεράσπιστους μπροστά στον καθημερινό κίνδυνο που διατρέχουν οι ίδιοι και περιουσίες τους
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Μελέτης Ζαφείρης μετά
από μια σύντομη εισήγηση πρότεινε να αποσταλεί σχετικό υπόμνημα των κατοίκων προς όλους τους αρμόδιους
φορείς , ενώ κατόπιν πρότασής του συμφωνήθηκε να
ζητηθεί από την Δημοτική αρχή να τεθεί το θέμα προς
συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης .

Καθησυχαστικά τα
νούμερα ακτινοβολίας

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

από την κεραία κινητής τηλεφωνίας πλησίον
του 2ου δημοτικού σχολείου Θρακομακεδόνων
- Ενέργειες του Συλλόγου Γονέων να τοποθετηθεί
μόνιμος μετρητής στο σχολείο

Κ

αθησυχαστικές είναι οι δύο
μετρήσεις ακτινοβολίας π ου
π ραγματοπ οιήθηκαν
σε
π έντε σημεία του 2ου δημοτικού σχολείου Θρακομακεδόνων, απ ό την
π ρωτοβάθμια σχολική επ ιτροπ ή και
τον Σύλλογο Γονέων και π αρουσιάστηκαν στη γενική συνέλευση του
σχολείου την Κυριακή 15 Μαρτίου,
μετά τις έντονες ανησυχίες π ου είχαν
εκφραστεί απ ό τους γονείς για την
τοπ οθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κοντινή απ όσταση απ ό το
σχολείο.
Στη δεύτερη κατά σειρά γενική
συνέλευση π ου π ραγματοπ οιήθηκε,
σε διάστημα επ τά ημερών, τόσο ο
Σύλλογος Γονέων του σχολείου όσο
και οι εκπ ρόσωπ οι του δήμου, ο αντιδήμαρχος Διοίκησης και Θρακομακεδόνων Αναστάσιος Χίος, ο π ρόεδρος
της π ρωτοβάθμιας σχολικής επ ιτροπ ής Κώστας Καρυδάκης και ο δημοτι-

κός σύμβουλος και αντιπ ρόεδρος του
Δ.Σ Μιχάλης Βρεττός εξέθεσαν τις
π ρωτοβουλίες π ου ανέλαβαν και τις
κινήσεις π ου έκαναν μετά την έγερση
του θέματος.
Ενημέρωσαν τους γονείς για τα
στοιχεία των μετρήσεων και άφησαν
π εδίο διαλόγου και π ροβληματισμού
για την λειτουργία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, τις συνέπ ειές τους
στην υγεία των ανθρώπ ων και στην
ανάγκη τοπ οθέτησης π ολλών κεραιών μικρότερης εμβέλειας.
Παράλληλα, έγιναν δέκτες αιτήματος να συγκληθεί το δημοτικό συμβούλιο για να συζητήσει το θέμα των
κεραιών και να αναπ ροσαρμόσει
π αλαιότερη απ όφασή του.
Tέλος, ο σύλλογος γονέων ξεκαθάρισε ότι η δικαιοδοσία του π εριορίζεται στο χώρο του σχολείου και γι αυτό
ασχολήθηκε με την κεραία π ου βρίσκεται κοντά του.

Σ

την πρόσληψη προσωπικού 14 ατόμων 8
εργατών καθαριότητας, 4 οδηγών βαρέων
οχημάτων (με άδεια οδήγησης κατηγορίας και 2 Χειριστών Μηχανημάτων JCB) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο
μηνών προχωρά ο δήμος Αχαρνών, μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, λόγω αύξησης
όγκου εργασίας και αυξημένων ποσοστών συνταξιοδοτήσεων του τακτικού προσωπικού.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης : «οι έντονες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη χειμερινή περίοδο, «πλημμυρικά φαινόμενα» και η
συνέχιση αυτών, προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές
στην ευρύτερη περιοχή των ορίων του Δήμου Αχαρνών. Τα μεγάλα ρέματα που διασχίζουν την πόλη
των Αχαρνών γέμισαν με φερτά υλικά από την Πάρνηθα, χρειάζονται καθαρισμό. Οι σημαντικοί αυτοί
λόγοι καθιστούν επιτακτική την ανάγκη πρόσληψης
προσωπικού προκειμένου να καλυφθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες».
Σημειώνεται ότι στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών (ΦΕΚ 1485/Β/19-062013) προβλέπονται (50) θέσεις προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας (με σύμβαση διάρκειας έως
δύο μήνες) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 206 του
Ν. 3584/2007).

Ωστόσο διευκρίνισε ότι αν και οι
μετρήσεις είναι χαμηλές έχει, ήδη,
κάνει ενέργειες για να τοπ οθετηθεί
μόνιμος μετρητής ακτινοβολίας στο
σχολείο και γι αυτό έχει επ ικοινωνήσει τόσο με την Εθνική επ ιτροπ ή
τηλεπ ικοινωνιών και ταχυδρομείων

(ΕΕΤΤ) όσο και με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Παράλληλα, ο σύλλογος τάχθηκε στο π λευρών όλων
όσοι διαμαρτύρονται για τις κεραίες
και συμφώνησε ότι στα π λαίσια του
ρεαλισμού θα π ρέπ ει να υπ άρξει
λύση.
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WWF Ελλάς:

Εξι στους δέκα πολίτες
δυσαρεστημένοι από την
ποιότητα ζωής

Η

χορύπανση, ατμοσφαιρική ρύπανση και έλλειψη
ελεύθερων χώρων και πρασίνου αποτελούν τα
σημαντικότερα προβλήματα των πολιτών σε πέντε αστικά κέντρα της Ελλάδας (Αθήνα-Πειραιάς, Θεσσαλονίκη,
Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα), που απάντησαν σε έρευνα
της Public Issue για λογαριασμό του WWF Ελλάς που
δόθηκε στη δημοσιότητα. Έξι στους δέκα πολίτες εμφανίζονται να είναι δυσαρεστημένοι από την ποιότητα
ζωής, ιδιαίτερα στον δήμο Αθηναίων και στον Πειραιά.
Στο σύνολό τους οι ερωτηθέντες εντοπίζουν την ηχορύπανση (66%) και την ατμοσφαιρική ρύπανση (65%)
ως τα δύο σημαντικότερα προβλήματα, ενώ 61% των
ερωτηθέντων θεωρούν ότι δεν έχει ικανοποιητικούς
χώρους πρασίνου και πάρκα στην πόλη τους. Αντίστοιχο είναι και το ποσοστό (62%) αυτών που θεωρούν ότι
η πόλη τους αναπτύσσεται και κτίζεται χωρίς σχέδιο ή
οργάνωση.
Η πλέον δυσαρεστημένη ηλικιακή ομάδα πολιτών είναι
οι άνθρωποι μεταξύ 35 και 64 ετών.
Αναλυτικότερα, πιο δυσαρεστημένοι από τη ζωή τους
στην πόλη παρουσιάζονται οι κάτοικοι του Πειραιά
(83%) και του δήμου Αθηναίων (71%), ενώ οι κάτοικοι
των βορείων προαστίων δηλώνουν κατά 51% ικανοποιημένοι, όπως και το 42% στη δυτική Αττική.
Στον Πειραιά με ποσοστό 78% και στο δήμο της Αθήνας με 75% καταγράφονται οι πιο δυσαρεστημένοι πολίτες λόγω έλλειψης πάρκων και πλατειών, με τη Θεσσαλονίκη (66%) και τα υπόλοιπα αστικά κέντρα (63%) να
ακολουθούν.Κατά 90% στον δήμο Αθηναίων, 79% στη
Θεσσαλονίκη, 72% στον Πειραιά και 38% σε Πάτρα,
Ηράκλειο, Λάρισα οι πολίτες είναι δυσαρεστημένοι με
την ατμοσφαιρική ρύπανση.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3

ΖΗΤΗΣΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΕΔΕ ΚΙ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ένταξη και των δημοτικών οφειλών
στη ρύθμιση των 100 δόσεων

ΕΡΩΤΗΣΗ
π ρος τον
Υπουργό Οικονομικών με
θέμα την Ένταξη και των
δημοτικών οφειλών στη ρύθμιση των 100 δόσεων, κατέθεσε μετά την ΚΕΔΕ και αρκετούς δήμους κι ο βουλευτής
της ΝΔ Βασίλης Οικονόμου.
Ο ίδιος αναφέρει:

Κύριε Υπουργέ,
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου
με σχετική επιστολή του ζητάει στη ρύθμιση των 100 δόσεων να υπαχθούν όλες οι

Αξίζει να υπογραμμισθεί ότι οι
κάτοικοι είναι δικαιολογημένα
οργισμένοι , αφού σύμφωνα με
τις τοποθετήσεις τους , δεν έχει
ληφθεί κανένα μέτρο προστασίας από τα αρμόδια όργανα της
Πολιτείας , αφήνοντας στο ‘’έλεος του Θεού’’ την περιοχή .
Μάλιστα έγινε λόγος για δυναμικές αντιδράσεις , όπως αποκλεισμός της Παλαιάς Εθνικής
οδού στο ύψος του οικισμού
τους , ακόμη και κατάληψη του
αστυνομικού τμήματος, στην
περίπτωση βεβαίως που δεν
ληφθούν τα αναγκαία μέτρα
περιφρούρησης της περιοχής .
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός
της απουσίας , τόσο της Δημοτικής αρχής , όσο και εκπροσώπου της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής , παρά την πρόσκληση που τους είχε απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου .
Το παρών έδωσαν οι εκπρόσωποι του Αστυνομικού τμήματος Μάνδρας και του αντίστοιχου τμήματος ασφαλείας καθώς
και εκπρόσωποι άλλων Συλλόγων από τους παρακείμενους
οικισμούς .

βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές των συμπολιτών προς τους Δήμους, μέχρι
την 31η Δεκεμβρίου 2014,
δίνοντας έτσι την ευκαιρία
στους δημότες, να εξοφλήσουν τις οφειλές τους μέχρι
και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με
ελάχιστη δόση, αυτή των 20
ευρώ.

Είναι μια άποψη την οποία
ενστερνίζομαι καθώς με αυτό
τον τρόπο, θα δοθεί οικονομική ανάσα στους δημότες, που

αδυνατούν να καταβάλουν το
σύνολο των χρεών τους η
έστω και μεγάλες χρηματικές
δόσεις.

Επίσης ζητάει να υπαχθούν
στην σχετική ρύθμιση χρεών
και οι οφειλές π ρος τους
Δήμους απ ό βεβαιωμένες
εισφορές σε χρήμα και από
μετατροπές εισφορών γης σε
χρήμα, από τις κυρωμένες
Πράξεις Εφαρμογής.
Η συγκεκριμένη λύση θα

διευκολύνει αρκετά τις πολεοδομικές ανάγκες των Δήμων
και θα βοηθήσει ταυτόχρονα
πάρα πολύ και τους ίδιους
τους δημότες.

Κατόπιν όλων αυτών,
Ερωτάστε:
1. Σκοπεύετε να προβείτε
στην ένταξη στη ρύθμιση των
100 δόσεων , των βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών
αλλά και των βεβαιωμένων
εισφορών σε χρήμα των
δημοτών προς τους Δήμους ;

Συνάντηση της Περιφερειάρχη
Αττικής με τον αναπληρωτή
Υπουργό Πολιτισμού

Σ

υνάντηση
με
τον
αναπληρωτή
Υπουργό
Πολιτισμού, Νίκο
Ξυδάκη
είχε
σήμερα
στο
Υπουργείο Πολιτισμού, η Περιφερειάρχης
Αττικής, Ρένα Δούρου, η οποία συνοδευόταν από
την Αντιπεριφερειάρχη, αρμόδια για ζητήματα Πολιτισμού
και Νεότητας, Εύη Αποστολάκη. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν σειρά θεμάτων κοινού
ενδιαφέροντος και εξετάστηκαν οι δυνατότητες ανάληψης
κοινών πολιτιστικών πρωτοβουλιών με βραχυχρόνιο και
μακροχρόνιο ορίζοντα.
Συγκεκριμένα, οι δύο πλευρές
εξέτασαν θέματα όπως: τις
δυνατότητες υλοποίησης καλλιτεχνικών δράσεων σε αρχαιολογικούς χώρους της Αττικής,

με την έγκριση και τη συνεργασία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, την ενίσχυση από την
Περιφέρεια Αττικής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.
Παράλληλα, εξετάστηκε και η
δυνατότητα κοινών πρωτοβουλιών οικολογικού χαρακτήρα,
όπως η τοποθέτηση κάδων
ανακύκλωσης στο ΥΠΠΟ και
σε άλλους εποπτευόμενους
φορείς, ενώ τονίστηκε η ανάγκη στενότερης συνεργασίας
για την προαγωγή όλων των
θεμάτων πολιτιστικής ανάπτυξης και προβολής.
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Πρώτη λογοτεχνική
βραδιά από τη
Λέσχη Ανάγνωσης
Κινέττας

«Διαφορετικότητα, όλοι
μοναδικοί, όλοι ίδιοι!»
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Εκδήλωση της ΚΕΔΗΦ με τη συμμετοχή
ψυχολόγων, δημοσιογράφων και συγγραφέων

Η

Λέσχη Ανάγνωσης Κινέττας σας
καλεί στην πρώτη της λογοτεχνική
βραδιά το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 6.30 μ.μ.
στο Πολιτιστικό της κέντρο (58ο χλμ.
Π.Ε.Ο.Α.Κ. Κινέττα) που έχει θέμα την λογοτεχνία στα επαναστατικά χρόνια.

Για να εξεγερθεί το γένος χρειάστηκε και λογισμός και όνειρο. Και παιδεία και όραμα για μια
πατρίδα ελεύθερη και ανεξάρτητη.
Θα ταξιδέψουμε λοιπόν σ’αυτό το μεγαλείο
του Ελληνικού πνεύματος και θα παρακολουθήσουμε τους κυριότερους σταθμούς στη
λογοτεχνία εκείνων των χρόνων, ξεκινώντας
από τις τάσεις και τη φιλοσοφία του νεοελληνικού διαφωτισμού, προχωρώντας στα δημοτικά
κλέφτικα τραγούδια, στην νεοελληνική λογοτεχνία και στα απομνημονεύματα των ηρώων
μας, και θα δούμε πώς αυτά επηρέασαν καταλυτικά την διαμόρφωση της νεοελληνικής
συνείδησης, αλλά και πως το μεγάλο γεγονός
της επανάστασης επηρέασε σημαντικά την
λογοτεχνία των πρώτων χρόνων του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.
Την εκδήλωση επενδύει με ζωντανή μουσική
και τραγούδι ο Γιάννης Παπαχριστοδούλου

Σ

υζήτηση με θέμα: «Διαφορετικότητα,
όλοι
μοναδικοί, όλοι ίδιοι!» με
τη συμμετοχή ψυχολόγων,
δημοσιογράφων και συγγραφέων πραγματοποιεί την ερχόμενη Παραςκευή η Κοινωφελής
Επιχείρηση δήμου Φυλής.
Στο επίκεντρο θα βρεθούν διαφορές που έχουν να κάνουν με
την εθνικότητα, την αναπηρία,
την κοινωνική τάξη και το
φύλλο.
H Έφη Κεραμιδά, Ψυχολόγος

– Συντονίστρια στις Σχολές
Γονέων, θα αναφερθεί στο θέμα
και στον φόβο του «άλλου» που
εκτοπίζεται από την κατανόηση
και αποδοχή της διαφορετικότητας.
Η Αλεξάνδρα Τσόλκα, Δημοσιογράφος – Συγγραφέας θα
παρουσιάσει το βιβλίο της
«Καληνύχτα, νεράιδα νονά»
Ένα παραμύθι μεγάλης πόλης
με μια νεράιδα νονά, υπέρβαρη,
τόσο ώστε δε τη σηκώνουν, πια,
τα φτερά της και αναγκάζεται να

παίρνει ταξί και να τσακώνεται
με τους οδηγούς τους, που
οργανώνει ένα πάρτι για την
βαφτιστήρα της.Στη συζήτηση
και στην παρουσίαση του βιβλίου συμμετέχουν οι δημοσιογράφοι:Δημήτρης Γιαννακόπουλος,
Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Νανά
Παλαιτσάκη.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου
2015 στις 5 το απόγευμα στο
Δημαρχείο, Πλατεία Δημαρχείου, Άνω Λιοσίων.
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ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ

"Υποπτες" κεραίες στην Πάρνηθα
με θύμα την Πολεμική Αεροπορία;

Για δεύτερη φορά μέσα σε έξι μήνες κάποιοι περιέργως διαρρέουν σενάριο κατασκοπείας με “θύμα” της
Πολεμική Αεροπορία.
Σύμφωνα με το σενάριο στην Πάρνηθα , “ξένες δυνάμεις” τοποθετούν κεραία μέσω της οποίας υποκλπέπτουν εικόνα από το ραντάρ της Πάρνηθας κι έτσι “βλέπουν” τις κινήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας.
Πρόκειται για κεραίες “ραδιοερασιτεχνών” όπως διαβεβαίωσε το Onalert.gr υψηλόβαθμη πηγή της Πολεμικής Αεροπορίας!

Η οποία στην πρώτη περίπτωση πριν από έξι μήνες
είχε και προσωπική εμπλοκή με την “αποκάλυψη” της
κεραίας των “πειρατών των ερτζιανών”.

Το σενάριο περί …κατασκοπείας πάντως με επιμονή
προωθείται από κάποιους κύκλους οι οποίοι άγνωστο
γιατί προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα .
Το ΓΕΑ έχει στην διάθεσή του όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό.

Κίνηση προσφοράς από τον εφοπλιστή Αθ. Μαρτίνο προς τη
Φιλοπτώχο Αδελφότητας του Ι.Ν. Αγ. Βλασίου στο Μενίδι

Ο

εφοπλιστής Θανάσης Μαρτίνος εδώ και
χρόνια βοηθά πολίτες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ενώ έχει στηρίξει
και την εκκλησία και τον αθλητισμό με τις δωρεές του. Αυτή την φορά η δωρεά του έγινε γνωστή
μόνο και μόνο γιατί οι υπεύθυνοι της Φιλοπτώχου Αδελφότητας του Ι.Ν. Αγ. Βλασίου θέλησαν
δημόσια να τον ευχαριστήσουν, γνωρίζοντας
πως ο ίδιος είναι ένας άνθρωπος με πολύ χαμηλό προφίλ, γιατί προσέφερε τα τρόφιμα του
Φεβρουαρίου σε 51 άπορες οικογένειες της ενορίας!

Ακολουθεί το ευχαριστήριο:
"Η Φιλόπτωχος Αδελφότης του Ιερού Ναού
Αγίου Βλασίου Αχαρνών ευχαριστεί θερμά τον
εφοπλιστή κ. Αθανάσιο Μαρτίνο που προσέφερε

όλα τα τρόφιμα του Φεβρουαρίου για τις 51 άπορες οικογένειες της ενορίας μας. Αυτό αποτελεί
μεγάλη βοήθεια στην φιλόπτωχο μας, η οποία
στερείται εσόδων την δύσκολη περίοδο που διανύουμε όλοι. Ευχόμαστε υγεία στον ίδιο και την
οικογένειά του και πάντοτε να έχει την δύναμη
και την ευλογία να στηρίζει όσους συνανθρώπους μας έχουν ανάγκη."
Με τιμή,
Η Φιλόπτωχος
Πρόεδρος Ιερεύς Απόστολος Αντωνίου
Τα μέλη
Σταματίνα Ράπτη-Δημοπούλου
Ελένη Ράπτη-Μαραγιάννη
Ειρήνη Αρχοντάκη
Προκόπης Μπήχτας

ΑΧΑΡΝΕΣ

Χαριστικό παζάρι από το
Κοινωνικό έργο «Προσφέρω»

Το Κοινωνικό έργο »Προσφέρω» μέσα στα
πλαίσια της κοινωνικής αλληλεγγύης, κάνει χαριστικό παζάρι στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε ρουχισμό και υποδήματα. Σας περιμένουμε το Σαββάτο 14/3/15 απο τις 10:00 πμ έως
13:00 μμ το μεσημέρι για να μας γνωρίσετε απο
κοντά και να σας βοηθήσουμε να πάρετε
ΔΩΡΕΑΝ οτι χρειαστείτε για εσάς. ΟΔΟΣ
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 8 ΑΧΑΡΝΑΙ ΜΕΝΙΔΙ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ: 6937191968 –
6971724357

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου & ο Πρόεδρος
του Δ.Σ.
του Πνευματικού
Κέντρου,
έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν, στην επετειακή διάλεξη, που
θα δώσει ο Βουλευτής, Πολιτειολόγος,
Συγγραφέας, τ. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο ¨Paris VIII¨, κ. Κώστας Ζουράρις , με θέμα : «1821 - 1922 - 1974»
,τη Δευτέρα , 23 Μαρτίου 2015 , ώρα
19:30 ,στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου, («Δ.
Καλλιέρης»), Αλ. Παναγούλη 13, στην
πλατεία Αγίου Δημητρίου, με ελεύθερη
είσοδο για το κοινό.
Μετ΄ εξαιρέτου τιμής,
Μελέτιος Ι. Μπουραντάς
Δημοτικός Σύμβουλος
Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου
του Δήμου Ασπροπύργου
Νικόλαος Ι. Μελετίου

Δήμαρχος Ασπροπύργου
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

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

ΓΟΝΙΜΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΩΦΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ
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Τέθηκαν επί τάπητος τα αιτήματα του Συλλόγου για το μέλλον της συνοικίας

Σ

τα γραφεία του
Πολιτιστικού &
Εξωραϊστικού
Συλλόγου Ζωφριάς ,
στις 9 Μαρτίου 2015,
έγινε η συνάντηση του
Δ.Σ. του Συλλόγου με
τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος κ. Οικονομάκη Μιχάλη , στα πλαίσια της απόφασης του
Δ.Σ. να επισκεφθεί
όλους τους αρμόδιους
της Δημοτικής Αρχής
και όχι μόνον , για να
ενημερώσουν και να
συζητήσουν τα προβλήματα της συνοικίας της
Ζωφριάς, προκειμένου να επιλυθούν.
Η συζήτηση ήταν εποικοδομητική και σε πολύ
καλό κλίμα, αφού ο Αντιδήμαρχος επί 2,5 ώρες ,
απαντούσε στα ερωτήματα του Διοικητικού Συμβουλίου και επί πλέον έγιναν προτάσεις και από
τις δύο πλευρές , προκειμένου να βελτιωθεί η
καθημερινότητα και το μέλλον της συνοικίας μας
και γενικότερα του Δήμου μας.
Την επόμενη δε μέρα, ο Αντιδήμαρχος με την
Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Κωβαίου Ευαγγελία,
επισκέφθηκαν την συνοικία της Ζωφριάς , προκειμένου να επισημάνουν τα προβλήματα και επί
τόπου.

Τα αιτήματα του Συλλόγου

Μερικά από τα αιτήματα του Συλλόγου ήταν:
Πλύσιμο των κάδων καθαριότητας πολύ συχνά,
περισσότερους κάδους απορριμάτων,
συνεχής καθαριότητα των δρόμων , κυρίως της
Μεγ. Αλεξάνδρου και Προμηθέως , λόγω της επιβαρυμένης κίνησης που δέχεται από τα βαρέα
οχήματα και απορριμματοφόρα.
Καθαρισμός στο κανάλι ομβρίων,
συνεχής καθαρισμός των σχαρών , επειδή αυτές,
λόγω των χωματόδρομων φράζουν μόνιμα
βελτίωση της πρόσβασης προς και από τον προαστιακό(τσιμέντο ή πίσσα πάνω στις κροκάλες)

ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΛΟΙΟ
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Από το περιστατικό δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση

Ε

ισροή υδάτων στο πρυμναίο μέρος του φορτηγού/οχηματαγωγού πλοίου «Ευγενία» παρατηρήθηκε, την
Τρίτη (10/3) από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου
Ελευσίνας.
Το εν λόγω πλοίο ελλιμενίζεται στην περιοχή «Κρόνος» Ελευσίνας και τελεί υπό απαγόρευση απόπλου.
Άμεσα ενημερώθηκε η πλοιοκτήτρια εταιρεία προκειμένου να
προβεί σε άμεσες ενέργειες με σκοπό την απάντληση υδάτων.
Από το περιστατικό δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση και
δεν υφίσταται κίνδυνος για την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας.
Προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Νοδάρας Γεώργιος - Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος.

Τηλέφωνα: 210-5571472, 210-5570337. Fax: 210-5575184.
Κινητά: 6979221888, 6979221885.

Ανάπλαση του πρασίνου των πλατειών κυρίως της πλατείας Ολυμπίων (βορεινό),
Φύτευση δένδρων σε όλους τους δρόμους ,
συντήρηση των κοινοχρήστων χώρων.
Επίσης μεταφορά της μπάρας κατά 20 περίπου
μέτρων προς τα πάνω και κλείδωμα αυτής, στην
πρόσβαση προς το αντλιοστάσιο της Ζωφριάς.
Να συντηρηθούν οι ονοματοθεσίες των οδών
και οι σηματοδοτήσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχάρη τον Αντιδήμαρχο και τον παρότρυνε να εφαρμόσει τηνΑνακύκλωση με κίνητρα, προκειμένου να μειωθεί ο
όγκος των απορριμάτων .

11 ΤΟ ΠΡΩΙ - 2 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

Τρίωρη στάση εργασίας
σε Μετρό και ΗΣΑΠ

Τρίωρη στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα
Πέμπτη οι εργαζόμενοι στο Μετρό και ηλεκτρικό
σιδηρόδρομο, στο διάστημα 11:00 π.μ. έως 14:00 το
μεσημέρι.
Σύμφωνα με το Σωματείο, αίτημα των εργαζομένων
είναι η απόσυρση των καινούργιων συρμών 3ης σειράς του Μετρό της Αθήνας, που «παρουσιάζουν
προβλήματα τα οποία πέραν της αναστάτωσης των
δρομολογίων, θέτουν σε κίνδυνο αυτό που λέγεται
"Ασφάλεια Σιδηροδρόμου" (προσωπικό, επιβάτες,
εξοπλισμός), όπως επίσης, τεράστια δυσλειτουργία
παρουσιάζουν και οι οθόνες ελέγχου αποβίβασης –
επιβίβασης επιβατών στις καμπίνες ηλεκτροδήγησης στους συρμούς του Ηλεκτρικού».
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To εργατικό κέντρο Ελευσίνας
για την απώλεια του Β. Γιακουμάκη

Φτάνει πια η αδιαφορία !!!

Το Εργατικό Κέντρο
Ελευσίνας-Δυτικής
εκφράζει την θλίψη του
π ρος την οικογένεια
του εκλιπόντος Βαγγέλη Γιακουμάκη.
Στην ανακοίνωσή του
αναφέρει ότι: "Μια
ακόμη απώλεια που
συνταράσσει την κοινωνία μας, ένας ακόμη
θάνατος ενός 20χρονου
παιδιού
που
έπ εσε
θύμα
της
σήψης, της αδιαφορίας
και της ανοχής στα
φαινόμενα που πλήττουν πλέον τον κοινωνικό
μας περίγυρο.
Φαινόμενα που κάνουν ακόμα και την ζούγκλα
να φαίνεται ότι λειτουργεί ως παράδεισος.
Δεν μπορεί επιτέλους ο εκφοβισμός οι διακρίσεις και η αδιαφορία να είναι καθημερινό φαινόμενο στα σχολεία, στα πανεπιστήμια και στους
χώρους εργασίας.
Ζητάμε και απαιτούμε η απώλεια του 20χρονου
Βαγγέλη Γιακουμάκη να είναι το τελευταίο αίμα
που χύνεται στο βωμό αυτής της σήψης.
Οι αρμόδιοι φορείς να λάβουν όλα αυτά τα
μέτρα που θα δώσουν τέλος σ’αυτό, να σπάσει
αυτή η εκκωφαντική σιωπή απέναντι σ’αυτά τα
φαινόμενα απ’όλους μας.
Και όλοι μαζί να χτίσουμε ένα περιβάλλον για τα
παιδιά μας βασισμένο στην ανθρωπιά, μια λέξη
τόσο ξεχασμένη στην εποχή μας.
Θεωρούμε επιτακτική συνέχεια αυτής της θλιβερής ιστορίας να είναι η απόδοση των ευθυνών,
να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι ηθικοί αυτουργοί του τερατουργήματος".

Oριακή αύξηση
της απασχόλησης 0,1%
το δ' τρίμηνο 2014

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015

O

ριακή αύξηση της απασχόλησης
0,1% στην Ελλάδα το τέταρτο τρίμηνο του 2014, σε σχέση με το
τρίτο τρίμηνο, καταγράφουν τα στοιχεία
της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη
δημοσιότητα στις Βρυξέλλες. Μικρή αύξηση της απασχόλησης σημειώθηκε επίσης
στην Ευρωζώνη κατά 0,1% και στην ΕΕ
0,2%.
Στην ΕΕ, η Ισπανία και η Λετονία ήταν οι χώρες που εμφάνισαν τη μεγαλύτερη αύξηση (+0,7%), ενώ
μείωση της απασχόλησης παρατηρήθηκε στην Πορτογαλία (-1,4%), την Κύπρο (-0,6%), την Πολωνία
(-0,3%), την Ιταλία (-0,2%) και τη Μάλτα (-0,1%)
Εξάλλου, σε ετήσια βάση, δηλαδή το τέταρτο τρίμηνο του 2014 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2013, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 2,4% στην Ελλάδα, ενώ αυξήθηκε 0,9% στην Ευρωζώνη και
1% στην ΕΕ.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3
Το διάστημα που θα ισχύει η κάλυψη στο ΙΚΑ για
παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, χωρίς
την προϋπόθεση συμπλήρωσης ημερών ασφάλισης
είναι από 1-3-2015 έως 29-2-2016.
Στην ίδια διάταξη, για το ίδιο χρονικό διάστημα, προτείνεται να υπάρξει κάλυψη για παροχές υγειονομικής

περίθαλψης σε είδος, στους ασφαλισμένους του του
Τομέα Νομικών και του Τομέα Υγειονομικών του ΕΤΑΑ,
οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα.
Τονίζεται ότι η κάλυψη πρέπει να γίνει με τις ίδιες προϋποθέσεις με τις οποίες καλύπτονται και τα αντίστοιχα
πρόσωπα του έτερου των Τομέων του ΕΤΑΑ (ήτοι του
Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων
Έργων).

Σχεδόν άβατη έχει καταστεί
η περιοχή "Βλυχός" Μεγάρων

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015
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Να αποκατασταθεί η νομιμότητα ζήτησε από τον Αν. Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη, κ. Γ. Πανούση ο δήμαρχος Γ. Σταμούλης
σε στον Αν. Υπουργό κ. Πανούση
σχετικό υπόμνημα, με το οποίο τον
καλούσε να αναλάβει πρωτοβουλίες,
προκειμένου:

ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Τ

α) Να ενισχυθούν σε ανθρώπινο
δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή
τα Τμήματα Αστυνομίας, Ασφάλειας
και Τροχαίας στον Δήμο.

ο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη επισκέφθηκε με πρωτοβουλία του ο Δήμαρχος
Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης,
την προηγούμενη εβδομάδα, συνοδευόμενος από τον άμισθο ειδικό
σύμβουλο κ. Μαραζιώτη, όπου είχε
συνάντηση με τον νέο Αναπληρωτή
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ.
Γιάννη Πανούση.
Κατά της διάρκεια της συνάντησης,
η οποία διεξήχθη σε άριστο κλίμα, ο
κ. Σταμούλης παρουσίασε λεπτομερώς τα προβλήματα ασφάλειας για

τους κατοίκους του Δήμου και τις
περιουσίες τους, έκανε δε ιδιαίτερη
αναφορά για την περιοχή του "Βλυχού", όπου ο καταυλισμός των Ρομά
έχει μεταβληθεί σε άβατο γκέτο.

Ακόμη, ο Δήμαρχος κ. Σταμούλης
έκανε εκτενή αναφορά στις ιδιαίτερα
αυξημένες ανάγκες ελέγχου της
κυκλοφορίας, με δεδομένο ότι ο
Δήμος Μεγαρέων αποτελεί την πύλη
εισόδου - εξόδου της Αττικής προς
δυσμάς.
Μάλιστα, ο κ. Σταμούλης παρέδω-

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,
5.12.14
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

β) Να αποκατασταθεί η νομιμότητα
στο γκέτο των Ρομά στην περιοχή
"Βλυχός", η οποία έχει καταστεί σχεδόν άβατη, με συνέπεια να απαιτείται
ολόκληρη αστυνομική επιχείρηση,
ακόμη και για την εφαρμογή των
πλέον βασικών αρχών νομιμότητας.

Από την πλευρά του ο Αν. Υπουργός κ. Πανούσης, αφού εξήρε τις
πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες
του κ. Σταμούλη για την ασφάλεια
των κατοίκων στον Δήμο Μεγαρέων,
δεσμεύθηκε για την άμεση ανταπόκρισή του στα αιτήματα που έθεσε ο
Δήμαρχος. Παράλληλα ο κ. Πανούσης δήλωσε ότι, πολύ σύντομα θα

επισκεφθεί ο ίδιος τον Δήμο Μεγαρέων και μάλιστα θα επιδιώξει την
διοργάνωση ειδικής ημερίδας στα
Μέγαρα, για θέματα ασφάλειας.
Η νέα Δημοτική Αρχή έχει θέσει
σε υψηλή προτεραιότητα την
ασφάλεια των κατοίκων και των
περιουσιών τους και γενικά την
νομιμότητα στον Δήμο Μεγαρέων

Εξερχόμενος από το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, ο Δήμαρχος
κ. Σταμούλης τόνισε, με τον πλέον
κατηγορηματικό τρόπο, ότι η νέα
Δημοτική Αρχή έχει θέσει σε υψηλή
προτεραιότητα την ασφάλεια των
κατοίκων και των περιουσιών τους
και γενικά την νομιμότητα στον Δήμο
Μεγαρέων. Για τον σκοπό αυτό θα
συνεχισθούν οι σχετικές επαφές με
την κεντρική πολιτική ηγεσία, καθώς
και η στενή συνεργασία του Δήμου με
τις τοπικές αστυνομικές αρχές, ώστε
να διασφαλισθεί οριστικά η δημόσια
τάξη στον Δήμο Μεγαρέων.

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 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 ξεπεράσει το 70%.

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

ΕΛΛ ΑΔΑ - ΕΛ ΛΑ ΔΑ
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Ενταση στα Εξάρχεια με εισβολή
στο Πολυτεχνείο και καμένα ΙΧ

Σκηνικό έντασης το βράδυ της Τρίτης στην ευρύτερη
περιοχή των Εξαρχείων. Τα πνεύματα έμοιαζαν να
έχουν ηρεμήσει μετά τις 22:00.
Ομάδες αντιεξουσιαστών που κινήθηκαν από την
περιοχή της Ομόνοιας προς τα Εξάρχεια, πυρπόλησαν
κάδους απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή.
Έκαψαν ένα αυτοκίνητο στη στη συμβολή των οδών
Χαριλάου Τρικούπη και Ναυαρίνου ενώ μια ομάδα επιτέθηκε στην είσοδο των γραφείων του ΠαΣοΚ προκαλώντας ζημιές στην πρόσοψη.
Τα επεισόδια επεκτάθηκαν με την πυρπόληση ενός
ακόμη αυτοκινήτου στην οδό Τζωρτζ ενώ έβαλαν και
φωτιά σε κάδους στην οδό Στουρνάρη. Μια ομάδα νεαρών πάντως μπήκε στους χώρους του Πολυτεχνείου.
Κάποιοι επιτέθηκαν και σε διερχόμενο τρόλεϊ στη διασταύρωση των οδών Πατησίων και Τοσίτσα προκαλώντας υλικές ζημιές.
Ο οδηγός του οχήματος το εγκατέλειψε στο σημείο και
λίγο αργότερα απομακρύνθηκε με άλλον οδηγό.
Έκαναν την εμφάνισή τους διμοιρίες των ΜΑΤ, κυρίως
στην οδό Πατησίων, ενώ στην Τοσίτσα ήρθαν αντιμέτωποι με τους νεαρούς, ωστόσο δεν επενέβησαν. Παραμένουν πάντως αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή. Κατά
πληροφορίες, εκτιμάται ότι στα επεισόδια αυτά συμμετέχουν περί τα 200 άτομα.
Υπενθυμίζεται ότι υπό κατάληψη τελεί από νωρίς το
πρωί της περασμένης Παρασκευής το κτίριο της Νομικής Σχολής από ομάδα αντιεξουσιαστών που ζητούν την
απελευθέρωση του Σάββα Ξηρού, την κατάργηση των
φυλακών τύπου Γ' (υψίστης ασφαλείας) και των αντιτρομοκρατικών νόμων, αλλά και την απελευθέρωση των
συγγενών των κρατουμένων για συμμετοχή στην οργάνωση Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς.
Νωρίτερα την Τρίτη, οργανώθηκε συγκέντρωση αντιεξουσιαστών στο Μοναστηράκι και ακολούθησε πορεία
στο κέντρο της Αθήνας, στην οποία συμμετείχαν περί τα
1.000 άτομα.

Στα €6,55 δισ. οι ανάγκες εξυπηρέτησης
του χρέους Μαρτίου - Ιουνίου 2015
Σύμφωνα με έγγραφο του ΟΔΔΗΧ
που διαβιβάστηκε στη Βουλή

Στα 6,55 δισ. ευρώ τοποθετεί τις ανάγκες της χώρας
για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους έως τον Ιούνιο έγγραφο του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου
Χρέους (ΟΔΔΗΧ), που διαβιβάστηκε στη Βουλή.
Σύμφωνα με το έγγραφο, οι ανάγκες της χώρας όσον
αφορά την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους έχουν ως
εξής: Μάρτιος 2,2 δισ. ευρώ. Απρίλιος 0,82 δισ. ευρώ.
Μάιος 1,03 δισ. ευρώ. Ιούνιος 2,5 δισ. ευρώ.
Πρόκειται για τις ανάγκες Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και
Ιουνίου, εξαιρουμένων των εκδόσεων εντόκων γραμματίων που αναχρηματοδοτούνται.
Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή, έπειτα από
ερώτηση του βουλευτή του Ποταμιού Κυριάκου Χαρακίδη, με την οποία ζητούσε να ενημερωθεί πως θα καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες - εσωτερικές και εξωτερικές - του Δημοσίου.

Πλήρης υπαναχώρηση
Κωνσταντοπούλου στην πρωτοβουλία για
υιοθέτηση πρότασης της Χρυσής Αυγής

Σε πλήρη υπαναχώρηση προχώρησε η Πρόεδρος της
Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου παίρνοντας πίσω την
πρωτοβουλία της να υιοθετήσει την πρόταση της Χρυσής Αυγής, για διεξαγωγή ονομαστική ψηφοφορίας επί
της αρχής του νομοσχεδίου για την ανάσχεση της
ανθρωπιστικής κρίσης.
Νωρίτερα, η πρόταση της κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου
είχε προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων και στο εσωτερικό
του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σε όλα τα κόμματα, δημιουργώντας εκρηκτικό κλίμα στη Βουλή, καθώς ενστερνίστηκε
την πρόταση της Χρυσής Αυγής για τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας.
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Ενοχή Παπακωνσταντίνου για τη λίστα Λαγκάρντ ζήτησε η εισαγγελέας

Τ

Επισημαίνει ότι δεν έχουν παραγραφεί τα αδικήματα

ην κήρυξη του Γιώργου Παπακωνσταντίνου ως
ενόχου για τα αδικήματα της νόθευσης δημοσίου εγγράφου και απόπειρας απιστίας ζήτησε η
εισαγγελέας στη δίκη για τους χειρισμούς του πρώην
υπουργού στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ στο
Ειδικό Δικαστήριο.
Συγκεκριμένα η κυρία Ξένη Δημητρίου-Βασιλοπούλου
επισήμανε: «Συνάγεται ότι ο κατηγορούμενος έχει τελέσει τις πράξεις που του αποδίδονται. Αλλά και η στάση
του με απογοήτευσε· ένας άντρας με τέτοια προσόντα, που έχει μία αξιοπρεπή οικογένεια και ένα τόσο
βαρύ βιογραφικό, θα έπρεπε να είναι πιο ειλικρινής, να
συναισθανθεί αυτό που έγινε.
»Η Δικαιοσύνη ποτέ δεν εξοντώνει, αλλά προσπαθεί
με γνώμονα την επιείκεια, ειδικά σε όσους συναισθάνονται αυτό που έχουν κάνει, να δείχνει όλη τη μεγαλοσύνη που πρέπει. Δυστυχώς εδώ φάνηκε, και μας
λυπεί όλους ιδιαίτερα αυτό, ότι ο κ. κατηγορούμενος
δεν σεβάστηκε ούτε την αρχή της αντικειμενικότητας
ούτε της αμεροληψίας.
»Παρέβη τα καθήκοντα που είχε. Προτείνω να κηρυχθεί ένοχος και για τα δύο εγκλήματα. Ας ελπίσουμε ότι
θα είμαστε κάποια στιγμή περήφανοι για το κράτος, για
τη διοίκησή μας, που θα πρέπει να έχει προς τα έξω
μία καλύτερη εικόνα, και στο εξωτερικό.
»Απέφυγα να χρησιμοποιήσω τη φράση “λίστα
Λαγκάρντ” σε όλη τη διάρκεια της δίκης, μου προκαλεί
ντροπή... Προτίμησα να τη λέω “λίστα Φαλτσιανί”.
Αισθάνθηκα άβολα με το γεγονός ότι αναγκαστήκαμε
να ζητήσουμε το δεύτερο ψηφιακό μέσο από τις γαλλικές αρχές. Μακάρι να είναι αυτό το τελευταίο στραβοπάτημα της δημόσιας διοίκησης».
«Ο μόνος που είχε συμφέρον να το κάνει»

«Η απουσία των τριών αρχείων των συγγενών Παπακωνσταντίνου υποδηλώνει ότι αυτά διεγράφησαν μετά
την αντιγραφή του cd και πριν από τη μεταγραφή του
usb που δημιούργησε ο Διώτης. Ο μόνος που είχε
συμφέρον να το κάνει ήταν ο Παπακωνσταντίνου, είτε
για να ωφελήσει τους συγγενείς του είτε για να μη βλάψει το δικό του όνομα» υπογράμμισε η εισαγγελέας.
«Καιγόμαστε για να αποκτήσουμε το cd και μετά όλα
τελματώνουν, δεν παίρνει πρωτοβουλία αξιοποίησης
της λίστας. Όλα αυτά που λέγονται ως προς τους
ενδοιασμούς είναι προφάσεις εν αμαρτίαις, ειδικά
αυτός περί διαπραγματεύσεων με την Ελβετία...».
«Το ότι έχει χαθεί το cd είναι από τα απαράδεκτα»
τόνισε και πρόσθεσε: «Ουσιαστικά κατηγορεί τον Διώτη
Ακόμη 1.764 επιστροφές αλλοδαπών στις χώρες
καταγωγής τους, κατά τον μήνα Φεβρουά

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού για την
αντιμετώπ ιση της μη νόμιμης μετανάστευσης,
άλλοι 1.764 αλλοδαποί διαφόρων υπηκοοτήτων επέστρεψαν συνολικά από όλη την επικράτεια, στις χώρες
καταγωγής τους, το μήνα Φεβρουάριο.
Σε βάρος των παραπάνω υπηκόων τρίτων χωρών
είχαν εκδοθεί αποφάσεις επιστροφής και απέλασης για
παράνομη είσοδο στη χώρα μας. Οι επιστροφές πραγματοποιήθηκαν μέσω των εθελούσιων προγραμμάτων

και τον Βενιζέλο ενώ έχει τις πραγματογνωμοσύνες».
«Δεν τολμάει να εκθέσει κανέναν από τους συνεργάτες του. Ό,τι έκανε το έκανε μόνος του. Θα ήταν τόσο
απαθής αν την είχε χάσει η γραμματέας του; Θα τον
βάραινε να κρατούσε και το cd μαζί με το usb που
παρέδωσε στον κ. Διώτη; Ούτε το πρωτοκόλλησε ούτε
τίποτε... Η γραμματέας του θα μπορούσε να έχει
παραιτηθεί... Αυτά δεν συμβαίνουν πραγματικά ούτε
στα μικρομάγαζα όχι σε υπουργείο. Όλοι οι ισχυρισμοί
του καταπίπτουν. Εκείνος είχε τους λόγους να κάνει τη
νόθευση».
«Ο κ. Διώτης πάρα πολλά ξέρει αλλά αρνείται να
μιλήσει... Η αντιγραφή από τον Διώτη και η εν συνέχεια
καταστροφή του usb δεν ευνοούσε τον ίδιο. Το μόνον
που ευνοούσε ήταν τον κατηγορούμενο».
«Κανένα θέμα παραγραφής»

Νωρίτερα, κατά τη σημερινή (σ.σ. Τρίτη) αγόρευσή
της, η εισαγγελέας του Ειδικού Δικαστηρίου για τη λίστα
Λαγκάρντ έθεσε υπό το μικροσκόπιό της το θέμα της
παραγραφής και της αποσβεστικής προθεσμίας για τα
αδικήματα του πρώην υπουργού.
Η εισαγγελέας αναφέρθηκε διεξοδικά στις συνταγματικές διατάξεις αλλά και τις διατάξεις του νόμου περί
ευθύνης υπουργών, για να συμπεράνει ότι τα αδικήματα του πρώην υπουργού (νόθευση εγγράφου και απόπειρα απιστίας) δεν έχουν παραγραφεί, αν και υπήρξε
διπλή εκλογική αναμέτρηση την άνοιξη του 2012.
Η ποινική δίωξη κατά του πρώην υπουργού ασκήθηκε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας που προβλέπεται και δεν επηρεάζεται από τη διπλή εκλογική
αναμέτρηση καθώς η Βουλή που προέκυψε από τις
πρώτες εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 λειτούργησε
μόνον για δύο ημέρες, είπε χαρακτηριστικά
επαναπατρισμού του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, καθώς και των αναγκαστικών επιστροφών και
εθελοντικών αναχωρήσεων από τις Υπηρεσίες της
Ελληνικής Αστυνομίας.
Ενδεικτικά, ο μεγαλύτερος αριθμός επ ιστροφών
πραγματοποιήθηκε με προορισμό την Αλβανία (624
άτομα), το Πακιστάν (301 άτομα), τη Γεωργία (88
άτομα), το Μπαγκλαντές (66 άτομα) και τη Συρία (42
άτομα, που αναχώρησαν οικειοθελώς).
Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις επιστροφής αλλοδαπών στη χώρα τους, συγχρηματοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφών.

ΓΣΕΕ: ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΣΤΑ ΚΤΕΛ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

H ΓΣΕΕ καταγγέλλει την παράνομη και καταχρηστική ενέργεια των ΚΤΕΛ Αρκαδίας, τα οποία προχώρησαν σε απόλυση συνδικαλιστικού στελέχους επειδή έπραξε το αυτονόητο. Διεκδίκησε ως πρόεδρος
του τοπικού σωματείου και ως μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας και
αντιπρόσωπος στη ΓΣΕΕ, την τήρηση της νομιμότητας όσον αφορά στο χρόνο εργασίας των οδηγών
και αρνήθηκε να υπογράψει ατομική σύμβαση με εξευτελιστικές αποδοχές.
Η απόλυση του συνδικαλιστή Στάθη Αργυράκη έρχεται να προστεθεί στις πολυάριθμες απολύσεις, που
γίνονται το τελευταίο διάστημα σε όλα τα ΚΤΕΛ της χώρας, με τους εργοδότες να καταπατούν νόμους
όπως το νόμο 1264/1982 και τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να έχουν ρόλο παρατηρητή.
Η ΓΣΕΕ στηρίζει τον αγώνα της ΟΣΜΕ και απαιτεί από την κυβέρνηση και τη δικαιοσύνη να δώσουν
άμεσα λύση, βάζοντας φραγμό στις αυθαιρεσίες του συγκεκριμένου κλάδου μεγαλοεργοδοτών που
παράνομα πλουτίζουν στις πλάτες των εργαζομένων.
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Τυνησία: Ενοπλη επίθεση στο Κοινοβούλιο

- Πληροφορίες για 8 νεκρούς. Άγνωστος ο αριθμός των ομήρων

Τουλάχιστον οκτώ τουρίστες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες σκοτώθηκαν
στην επίθεση που εκδηλώθηκε στο κοινοβούλιο της Τυνησίας. Αδιευκρίνιστος παραμένει ωστόσο ο αριθμός εκείνων που κρατούνται όμηροι μέσα στο γειτονικό Εθνικό
Μουσείο Μπάρντο, στην πρωτεύουσα της χώρας, ανέφερε ένας κυβερνητικός αξιωματούχος.
Λίγο νωρίτερα, το υπουργείο Εσωτερικών είχε ανακοινώσει ότι τουλάχιστον δύο
άνδρες οπλισμένοι με καλάσνικοφ άνοιξαν πυρ στο μουσείο αυτό, ένα από τα σημαντικότερα της αφρικανικής ηπείρου.

Μεγάλη και απροσδόκητη νίκη Νετανιάχου στις εκλογές
Εκανε την έκπληξη και ήρθε πρώτος, με διαφορά

Διαψεύδοντας όλες τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών πριν την κάλπη, και
ακόμη και τα exit poll που έδειχναν μάχη στήθος με στήθος, το Λικούντ του ισραηλινού πρωθυπουργού ήρθε πρώτο στις εκλογές και απέσπασε 29 έδρες -πέντε παραπάνω από την Κεντροαριστερά.
Ο σχηματισμός κυβέρνησης παραμένει ανοικτός, καθώς όλα εξαρτώνται από τις
συνομιλίες για συνεργασία, αλλά ο «Μπίμπι» εμφανίζεται πιο κοντά στον στόχο του
για τέταρτη θητεία και, κατ' επέκταση, να γίνει ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του
Ισραήλ.
Mε σχεδόν όλες τις ψήφους καταμετρημένες (ενσωμάτωση 99%) το πρωί της
Τετάρτης, τα επίσημα αποτελέσματα για τις 120 έδρες της νέας Κνεσέτ έχουν ως
εξής:
Το δεξιό Λικούντ του Μπ.Νετανιάχου αποσπά 30 έδρες και βρίσκεται στην κορυφή
Ακολουθεί η Κεντροαριστερή «Σιωνιστική Ένωση» με 24 έδρες
Η Αραβική Κοινή Λίστα βγαίνει τρίτη δύναμη με 14 έδρες
Το Γες Ατίντ του Γιαΐρ Λαπίντ παίρνει 11 έδρες
Το νεότευκτο «Κουλανού» του Μοσέ Καχλόν βρίσκεται στις 10 έδρες
Ο Εβραϊκός Οίκος του Ν.Μπένετ εμφανίζεται στις 8 έδρες
Από τα κόμματα των υπερορθόδοξων, το Σας αποσπά 7 έδρες και το UTJ 6 έδρες
Το Ισραήλ Μπεϊτένου του Αβιγκντόρ Λίμπερμαν παίρνει 6 έδρες
Το αριστερό Μερέτζ παίρνει 4 έδρες
*Η εκλογική συμμετοχή ενισχύθηκε στο 72%
Τα ισραηλινά και τα διεθνή ΜΜΕ παρουσιάζουν ως μεγάλη και απροσδόκητη νίκη
για τον Νετανιάχου την πρόωρη κάλπη. Το Λικούντ μπορεί εύκολα να προεσεταιριστεί τα κόμματα του «σκληρού» δεξιού στρατοπέδου, που θεωρούνται πρόθυμοι
σύμμαχοί του, αλλά θα χρειαστεί να συνεργαστεί και με κεντρώους σχηματισμούς
που κατά κανόνα δεν θεωρούνται αυτόματα εταίροι του νυν πρωθυπουργού.
Στην εμφάνισή του στα κεντρικά του Λικούντ όταν άρχισε να ξεκαθαρίζει η εικόνα, ο
Νετανιάχου έδειξε πως θα κινηθεί σε αυτήν την κατεύθυνση, λέγοντας πως είχε ήδη
επικοινωνήσει με τους αρχηγούς των άλλων δεξιών κομμάτων καλώντας τους να
σχηματίσουν «χωρίς καθυστέρηση μία ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση».
Ο ισραηλινός πρωθυπουργός είχε ανεβάσει τους τόνους προς το κλείσιμο της
προεκλογικής εκστρατείας για να κινητοποιήσει τη βάση του, με τρόπο που απειλούσε να βαθύνει το ήδη «άβολη απόσταση» που έχει αρχίσει να υπάρχει με την
Ουάσινγκτον: Δεσμεύτηκε πως θα συνεχιζόταν το πρόγραμμα του εποικισμού και
πως με εκείνον στην ηγεσία «δεν θα υπάρξει παλαιστιανικό κράτος».
Και τα δύο, εάν ακολουθηθούν και στην πράξη, θα έρθουν σε ευθεία αντίθεση με
την θέση τόσο των ΗΠΑ όσο και της ΕΕ για το Παλαιστινιακό.
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Κινητοποιήσεις στη Φρανκφούρτη κόντρα
στην πολιτική λιτότητας της Ε.Ε.

Αποκλεισμένοι δρόμοι, οδοφράγματα, συγκρούσεις με την αστυνομία
και πυρπολημένα αυτοκίνητα το σκηνικό στην γερμανική μεγαλούπολη

Σ

ε οδομαχίες μεταξύ αστυνομίας
και διαδηλωτών του Blockupy
έχει εξελιχθεί η ένταση που
κυριαρχούσε ήδη στην Φρανκφούρτη την
ημέρα των εγκαινίων του νέου Πύργου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Η αστυνομία έχει κάνει χρήση αντλιών
νερού και σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα
ενημέρωση έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 550 συλλήψεις, ενώ τα επεισόδια είχαν ξεκινήσει από το πρωί με κάψιμο περιπολικών. Στους 88 οι τραυματίες
μεταδίδιε η Die Welt.
Η πόλη βρίσκεται από εχθές σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής, με αποκλεισμένους δρόμους, οδοφράγματα και έντονη παρουσία της αστυνομίας από το βράδυ.
Ομάδες διαδηλωτών του Blockupy είχαν ξεκινήσει από τις προηγούμενες ημέρες
να στήσουν τον χώρο συγκέντρωσης σε σημείο κοντά στη νέα έδρα της ΕΚΤ. To
Blockupy έχει αποκλείσει την γέφυρα Φλόσερ στον Μάιν, απέναντι από τον νέο
Πύργο.
Εκτός από Γερμανούς, το «παρών» έχουν δώσει υποστηρικτές του κινήματος και
από άλλες χώρες, κυρίως από την Ιταλία.
To κίνημα του Blockupy επέρριψε την ευθύνη των επεισοδίων στην αστυνομία,
καταλογίζοντάς της ανάπτυξη δυνάμεων «με σενάριο εμφυλίου πολέμου, το οποίο
γίνεται αντιληπτό ως πρόκληση». Από την πλευρά της, η αστυνομία είχε ήδη από
νωρίς μιλήσει για «πολύ επιθετικό κλίμα» απέναντί της.
Ήδη το ξημέρωμα της Τετάρτης ξεκίνησε η ένταση: Διαδηλωτές πυρπόλησαν περιπολικά σε αστυνομικό τμήμα (κοντά στην Κονστάνμπλερβαχε) και προκάλεσαν
ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Αψιμαχίες με τους αστυνομικούς σημειώθηκαν και στην Πλατεία της Όπερας, με
την αστυνομία να μιλά για έναν αστυνομικό ελαφρά τραυματία από πέτρα. Σχετικά
μικρής έκτασης ζημιές, με σπασμένες στάσεις λεωφορείων, αναφέρθηκαν σε άλλα
σημεία.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδες της Πυροσβεστικής δέχθηκαν επίθεση με
πέτρες (στην Πλατεία Ντάντσιχ) και αναγκάστηκαν να διακόψουν τις επιχειρήσεις
τους. Οι πρώτες φωτιές είχαν τεθεί σε κάδους απορριμμάτων.
Οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της Ευρωπαϊκής Πολιτικής και της Πολιτικής
της Λιτότητας αναμένεται ότι θα εξακολουθήσουν καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας
καθώς εκτός από τα λεωφορεία που ήδη έχουν καταφτάσει στην Φραγκφούρτη από
αρκετές πόλεις της γερμανικής επικράτειας αναμένονται να καταφτάσουν ακόμη 40
λεωφορεία από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.
Νωρίτερα, τα μεσάνυχτα της Τρίτης έφτασε στην Φραγκφούρτη τρένο ναυλωμένο
που μετέφερε υποστηρικτές του Blockupy στη Φραγκφούρτη και το οποίο ξεκίνησε
από το Βερολίνο και πέρασε από το Ανόβερο και το Γκέτινγκεν.
Βασικός στόχος των διαδηλωτών είναι να αναπτύξουν μεταξύ άλλων καθιστικές
διαμαρτυρίες ώστε να μπλοκάρουν τις διόδους προς την ΕΚΤ και να μην μπορεί
κανείς, είτε εργαζόμενος, είτε καλεσμένος να προσεγγίσει το κτίριό της.

Ποινική δίωξη στελεχών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
για κακουργηματική απιστία

Εκμισθώνονταν ακίνητα με ευτελή μισθώματα μεταξύν αυτών και στο Θριάσιο Πεδίο, ενώ η ζημιά
στον ΟΣΕ εκτιμάται περίπου στα 3 εκατ.

Π

οινικές ευθύνες στους υπ ευθύνους της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ την περίοδο 2006 έως 2008, αποδίδονται από την εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών , με αφορμή την εκμίσθωση ακινήτων του ΟΣΕ αντί
ευτελούς τιμήματος.
Τα κτίρια αυτά μάλιστα φέρεται να εξακολουθούν να
είναι μισθωμένα μέχρι σήμερα, προκαλώντας κατά την
εισαγγελία ζημία που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ
στον ΟΣΕ.
Η έρευνα ξεκίνησε μετά από ενημερωτικό σημείωμα
της Νομικής υπηρεσίας του ΟΣΕ , η οποία διαπίστωσε
ότι εκμισθώνονται ακίνητα με ευτελή μισθώματα και εξ
αυτού ο ΟΣΕ κύριος των ακινήτων να χάνει έσοδα. Η
δίωξη αφορά στο αδίκημα της απιστίας στην υπηρεσία

κατά παντός υπευθύνου, είναι κακούργημα , και η ζημία
του δημοσίου ξεπερνά τις 120.000 ευρώ και αγγίζει τα 3
εκατομμύρια ευρώ.
Παλιότερα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για συγκεκριμένα παραδείγματα σκανδαλώδους διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας όπως τα βιομηχανικά κτίρια Κ1-Κ2 στο
Θριάσιο Πεδίο.
Από το 2006, τα κτίρια αυτά αξίας άνω των 40 εκ.
ευρώ, τα οποία κατασκευάστηκαν το 2004 για τη στέγαση των εγκαταστάσεων συντήρησης τροχαίου υλικού,
παραχωρήθηκαν σε ιδιώτες για τη διακίνηση και αποθήκευση προϊόντων, με αποτέλεσμα όχι μόνο την απώλεια σημαντικών εσόδων για τον ΟΣΕ, αλλά και την
άμεση οικονομική του ζημία του Οργανισμού με την επι-

βάρυνση υπέρογκων λογαριασμών παροχών κοινής
ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ).
Επίσης χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ακινήτου
που είχε αρχικά μισθώσει ο οργανισμός «Αθήνα
2004"έκτασης 20.000 τ.μ., για το οποίο κατέβαλλε ετήσιο μίσθωμα της τάξεως των 4,2 εκατ. ευρω.
Όμως η εταιρεία που ενοικίασε στη συνέχεια το συγκεκριμένο ακίνητο είχε συμφωνήσει να καταβάλλει μίσθωμα μόλις 100 ευρώ το μήνα, ενώ τα ετήσια λειτουργικά
έξοδα του ακινήτου ανέρχονταν σε 700.000 ευρώ.
Προκειμένου να δικαιολογήσουν το υπερβολικά χαμηλό μίσθωμα οι συμβαλλόμενοι στο συμβόλαιο έκαναν
λόγο για ενοικίαση μόλις 20 τ.μ., ενω η εταιρεία χρησιμοποιούσε στην πραγματικότητα 20.000 τ.μ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ
Κ Τ Η Μ ΑΤ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΣΤΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ
«ΒΟΤΡΥΣΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ»
ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των
ακινήτων στο εγκεκριμένο σχέδιο
της
περιοχής
επέκτασης
«ΒΟΤΡΥΣ – ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ»
(ΦΕΚ 300ΑΑΠ/2011)της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας του

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας ανακοινώνει ότι με την υπ’ αρ. 42/2015
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η ανάρτηση
της πρότασης του ΚΕΣΥΠΟΘΑ
που αφορά την πολεοδομική
μελέτη επέκτασης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου περιοχής «Καλυμπάκι Ελευσίνας –
περιοχής κατοικίας και ΒΙΠΑΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση» και επικύρωση των οριογραμμών ρέματος Σαρανταποτάμου, με την επισήμανση οτι διαφωνεί με τα
παρακάτω :
α) Με τις αλλαγές στο ρυμοτομικό σχέδιο (ενοποίηση

οικοδομικών τετραγώνων)
β) Με την επιβολή των πρόσθετων χρήσεων γης μέσης
όχλησης, διότι επιβαρύνεται
σημαντικά η ποιότητα ζωής
στην γειτνιάζουσα περιοχή
κατοικίας
γ) Με τη λειτουργία κτιρίων,
γηπέδων αποθήκευσης και
στάθμευσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να προσέλθουν στο Δημοτικό
Κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες για να λάβουν γνώση
του σχετικού φακέλου και να
υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις
τους σε διάστημα 15 ημερών
από τη δημοσίευση της ανακοινώσεως αυτής.
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 16/03/2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Δήμου Ελευσίνας, να προσέλθουν
στα Γραφεία της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ελευσίνας (Ερμού και Αθηνάς 1, Ελευσίνα, Υπεύθυνη κ. Αικ. Πέππα) τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου να υποβάλλουν την προβλεπόμενη από την παραγρ. 1β
του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ.
93027/7188/15.11.1994
(ΦΕΚ
877Β΄ 25.11.1994) Υπουργικής
απόφασης δήλωση ιδιοκτησίας
και τυχόν παρατηρήσεις επί των
κτημ/κών διαγραμμάτων και πινάκων όσον αφορά το ακίνητο τους,
ώστε να ληφθούν υπόψη στην
διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων, όπως
αυτά συντάχθηκαν καθ’ υπόδειξη
των ιδιοκτητών, διορθώθηκαν και
συμπληρώθηκαν με τις δηλώσεις
ιδιοκτησίας και τις ενστάσεις που
υποβλήθηκαν στη 1η και 2η ανάρ-

τηση.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία
συνυποβάλλονται με την δήλωση
ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί
τους
σύμφωνα
με
την
93027/7188/15.11.94 απόφαση
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 877Β΄/
25.11.94) είναι :
Φωτοαντίγραφα ( μη επικυρωμένα
) συμβολαίου του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου ως και των
ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία
10.03.1982 και τα συνοδεύοντα
αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.

Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικού
μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της ιδιοκτησίας.
Αντίγραφα μερίδων όλων των ιδιοκτητών , σημερινών και μέχρι την
ημερομηνία 10.03.1982.

Κτηματολογικό φύλο και απόσπασμα κτηματολογικού Διαγράμματος Εθνικού Κτηματολογίου

Η προθεσμία υποβολής των
δηλώσεων ιδιοκτησίας και των
παρατηρήσεων ορίζεται σε 15
ημέρες από την δημοσίευση της
παρούσας πρόσκλησης.

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν.
2242/94 (ΦΕΚ 162Α΄/3.10.94 ) η
δε παράλειψη υποβολής της
συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις
της παραγρ. 5 του άρθρου 6 του
παραπάνω Νόμου για την ιδιοκτησία.
Ελευσίνα, 18/ 03/ 2015
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ
ΑΝΔΡ. ΚΟΥΡΤΙΚΑΚΗΣ

ΑΡΧΙΤ/ΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΓΑΜΟΣ

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β’

Ο Οικονόμου Ιωάννης του Γεωργίου και της Αγγελικής, το γένος Πίτλιακα,
γεννηθείς στην Κατερίνη Πιερίας, κάτοικος Αιγάλεω και η Κεχιοπούλου Αθηνά
του Κοσμά και της Νίνας, το γένος Τσολαρίδη, γεννηθείσα στο Σουχούμι
Αμπχαζίας Γεωργίας, κάτοικος Ασπροπύργου, πρόκειται να έλθουν
σε πολιτικό γάμο που θα τελεστεί στο Δημαρχείο Αιγάλεω.

ΓΑΜΟΣ

Ο Χιονίδης Κωνσταντίνος του
Τριαντάφυλλου και της Κυριακής, το
γένος Παπαδοπούλου, γεννηθείς στο
Ταραζ Καζακσταν κάτοικος
Ασπροπύργου, και η Κεσανίδου Εύα
του Φίλιππου και της Ειρήνης,
το γένος Αντωνιάδου, γεννηθείσα στην
Αθήνα Αττικής κάτοικος Ασπροπύργου,
πρόκειται να έλθουν σε θρησκευτικό
γάμο που θα τελεστεί
στον ΙΝ Αγ. Τριάδας Ασπροπύργου

ΓΑΜΟΣ

O Ταμπουρατζής Παναγιώτης του
Πέτρου και της Μαρίας, το γένος Μάχλη,
γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής,
κάτοικος Χαϊδαρίου και η Μπεκ Όλγα
του Ευγένι και της Ελένης,
το γένος Αρχοντοπούλου, γεννηθείσα
στο Καζαχσταν, κάτοικος
Ασπροπύργου, πρόκειται
να έλθουν σε γάμο
που θα τελεστεί
στο δημαρχείο Χαϊδαρίου.
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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
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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 θέρμανθέση
parking.
ση,
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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Πωλείται μαγαζί - καφενείο στο κέντρο
του Ασπροπύργου με εξασφαλισμένη πελατεία.
Τηλέφωνο 6934840172.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΚΙΝΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΙΛΙΔΗ ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ
ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΤΡΟΥΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

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

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
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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
5546579-5546930
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

210 55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
213 2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47
200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20
47 215, FAX : 210 58 19 841, email
: gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213
20 47 262 , 213 20 47 269 FAX :
210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 ,
213 20 47 254 , 213 20 47 258
FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213 20 47 265 , 213 20
47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47
268 , 213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204,
213 20 47 255, 213 20 47 344
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213 20 47 244 ,
210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22
240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20
47 364 , 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ : 213
20 47 264 , 213 20 47 251 , 213 20
47 249 , 213 20 47 250 , 213 20 47
252
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) :
210 53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58
21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ :
210 58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ :
210 58 22 074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210
58 21 723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608
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Αλαλούμ με τις φορολογικές δηλώσεις

Π

- Προαναγγελία παράτασης πριν ακόμη
ξεκινήσει η διαδικασία

ροτού ακόμη
ξεκινήσει η
διαδικασία
υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η
Γενική
Γραμματεία
Δημοσίων
Εσόδων
αφήνει ανοικτό το
ενδεχόμενο να δοθεί
παράταση και πέραν
της 30ης Ιουνίου, ενώ
αμφίβολο είναι αν τα εφετινά ηλεκτρονικά έντυπα της εφορίας θα είναι προσυμπληρωμένα
όπως συνέβη και πέρυσι ή όλη διαδικασία
υποβολής των δηλώσεων θα καθυστερήσει να
ξεκινήσει.
Σε ανακοίνωση της Γενικής Γραμματέως
κυρίας Κατερίνας Σαββαϊδου που δόθηκε χθες
στη δημοσιότητα αναφέρει ότι έχει υπογραφεί
από τις 25 Φεβρουαρίου απόφαση που προβλέπει την υποχρέωση των επιχειρήσεων και
των ασφαλιστικών ταμείων να υποβάλουν εως
τις 31 Μαρτίου ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet
τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και τις
βεβαιώσεις για τις αμοιβές από επιχειρηματική
δραστηριότητα που κατέβαλαν το 2014. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, η απόφαση αυτή δεν
έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως για να ξεκινήσει η εφαρμογή της.
Για το λόγο αυτό, η ίδια ανακοίνωσε ότι ότι
λόγω της καθυστέρησης της δημοσίευσης στο
ΦΕΚ της συγκεκριμένης απόφασης και της
συνακόλουθης μη έγκαιρης ενημέρωσης των
επιχειρήσεων και λοιπών φορέων που είναι
υπόχρεοι για την ηλεκτρονική υποβολή των
βεβαιώσεων, η εφαρμογή για την ηλεκτρονική
υποβολή των βεβαιώσεων θα παραμείνει ανοιχτή και μετά την 31η Μαρτίου του 2015 και
μέχρι την τελική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων φορολογικού έτους 2014, δηλαδή μέχρι
την 30η Ιουνίου 2015 ή την ενδεχόμενη νόμιμη
παράτασή της.

Ουσιαστικά με
τη φράση «ενδεχόμενη νόμιμη
παράταση» επιβεβαιώνει
ότι
πριν ακόμη ξεκινήσει η διαδικασία
υποβολής
των
εφετινών
φορολογικών
δηλώσεων σχεδιάζεται παράταση.
Επίσης, θεωρείται βέβαιο ότι θα καθυστέρηση η έναρξη υποβολής των δηλώσεων για τα
εισοδήματα του 2014 καθώς ακόμη δεν έχει
ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός των νέων φορολογικών εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3. Αυτό διότι
υπάρχουν σημαντικές αλλαγές αλλά και δυσκολίες στην αποτύπωση του πλήθους των αλλαγών που ισχύουν από φέτος στον τρόπο
δήλωσης των εισοδημάτων με βάση το νέο
Κώδικα
Φορολογίας
Εισοδήματος
(ν.
4172/2013).
Ετσι, αντί για την 1η Φεβρουαρίου που θα
έπρεπε ήδη να είχε ξεκινήσει το σύστημα
Τaxisnet να δέχεται τις φορολογικές δηλώσεις,
πιθανότερη προθεσμία έναρξης των διαδικασιών είναι μετά το Πάσχα, δηλαδή μετά τις 12
Απριλίου. Πέρυσι, η διαδικασία υποβολής είχε
ξεκινήσει στις 20 Μαρτίου.
Με όλες αυτές τις εξελίξεις είναι πολύ πιθανόν οι φορολογούμενοι όταν μπουν στο
Taxisnet για να υποβάλουν τη φορολογική
τους δήλωση να μην υπάρχουν προσυμπληρωμένοι οι κωδικοί του εντύπου Ε1 που αφορούν στους μισθούς, τις συντάξεις και τους
φόρους που παρακρατήθηκαν και αναλογούν.
Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να περιμένουν να δουν στην οθόνη του
υπολογιστή τους προσυμπληρώμενα τα στοιχεία για τις αποδοχές τους και μετά να προχωρήσουν στην υποβολή της δήλωσης.

