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Αδικαιολόγητη χαρακτήρισε την άποψη του πρώην
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για το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο
σπίτι” στη Νέα Πέραμο

Αδικαιολόγητη χαρακτήρισε την άποψη του πρώην
δημάρχου Γ. Μαρινάκη ότι κινδυνεύει η συνέχιση
του προγράμματος, η σημερινή διοίκηση του Δήμου

Ε

ντελώς αδικαιολόγητα, όπως
τονίζει η Πρόεδρος του Ηρόδωρου κα
Γιάννα Ρήγα, ο πρώην
Δήμαρχος κ. Ιωάννης
Μαρινάκης επεχείρησε
να δημιουργήσει πρόβλημα σε ένα ζήτημα
που δεν υπήρξε και
ούτε προφανώς υπάρχει, σχετικά με το πρόγραμμα “Βοήθεια στο
σπίτι” στη Νέα Πέραμο.
Ο κ. Μαρινάκης διατύπωσε επιφυλάξεις για τη συνέχιση του συγκεκριμένου Προγράμματος αφού δήθεν αυτό
κινδυνεύει να χαθεί λόγω διοικητικών παραλείψεων
επιρρίπτοντας ευθύνες στη Διοίκηση του Δήμου και προσωπικά στον Αντιδήμαρχο κ. Γιάννη Δήμα.
Σύμφωνα με το συνδυασμό του κ. Μαρινάκη «ενώ
έπρεπε εγκαίρως να είχε δηλωθεί θέση ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
στο Πρόγραμμα, αυτό τάχα δεν έγινε και σήμερα δεν
ισχύει με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χαθεί και μαζί να
σταματήσει η βοήθεια σε τόσες οικογένειες που το έχουν
τόσο πολύ ανάγκη και εκφράζονται φόβοι και υπάρχουν
ανησυχίες για το μέλλον των εργαζομένων στο Πρόγραμμα».
Όλα έχουν γίνει κανονικά μέσα στις προβλεπόμενες
προθεσμίες (λήγουν 3 Απριλίου 2015) και κανένας

φόβος δεν υπάρχει αφού
όπως φαίνεται και στο
υπ’
αριθμ.
542/19.3.2015 έγγραφο
του Ηρόδωρου έχει γίνει
ο αναγκαίος και απαραίτητος προγραμματισμός
προσλήψεως εκτάκτου
προσωπικού και μάλιστα
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ.
Παράλληλα η εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Πρόγραμμα
“Βοήθεια στο σπίτι της Νέας Περάμου” διαβεβαιώνει
κατηγορηματικά ότι το πρόγραμμα θα συνεχιστεί κανονικά υπό τη νέα του μορφή «Κατ’ οίκον συνταξιούχοι» και
η Πρόεδρος του Ηρόδωρου Κα Γιάννα Ρήγα και ο
Δήμαρχος κ. Σταμούλης επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον
για το θέμα, ενώ ο Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Δήμας ήταν
γνώστης του θέματος κι έδειξε ζωηρό ενδιαφέρον μετέχοντας σε σχετικές συσκέψεις.
Άρα λοιπόν οι όποιες επιφυλάξεις διατυπώθηκαν από
τον Πρώην Δήμαρχο κ. Μαρινάκη ήταν μάλλον εκ του
πονηρού και το δήθεν ενδιαφέρον του για τη συνέχιση
του Προγράμματος εντελώς υποκριτικό, γεγονός που το
καταγγέλλουμε και τον παραδίδουμε στην κρίση των
πολιτών, καταλήγει σχετική ανακοίνωση από το Γραφείο
Τύπου του Δήμου Μεγαρέων .

ΒΡΗΚΑΝ ΤΟΝ ‘’ΠΟΝΤΙΚΟ’’

ΠΟΥ ΑΡΠΑΖΕ ΙΧ ΑΠΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Σ

Αναζητούνται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας
Δυτικής Αττικής οι τρεις συνεργοί του

υνελήφθη
23χρονος ημεδαπός ΡΟΜΑ,
μέλος εγκληματικής
ομάδας που διέπραττε
κλοπές Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητών σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής
αλλά και από το πάρκινγκ του Θριάσιου
Νοσοκομείου
Για την ακρίβεια ο δράστης συνελήφθη στις
27-3-2015 τα ξημερώματα στη Μάνδρα, από
αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, λίγο αφού μαζί με άλλους τρεις άγνωστους συνεργούς του, είχαν αφαιρέσει Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο από
το χώρο στάθμευσης του Θριάσιου Νοσοκομείου.
Ειδικότερα, οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν το όχημα στην έξοδο του Νοσοκομείου και μετά από
καταδίωξη το ακινητοποίησαν στην περιοχή της Μάνδρας και συνέλαβαν τον 23χρονο.
Όπως προέκυψε από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, ο συλληφθείς, μαζί με άγνωστους συνεργούς του, την τελευταία εβδομάδα είχαν αφαιρέσει επτά Ι.Χ.Ε αυτοκίνητα από τις περιοχές της Ελευσίνας, της Μάνδρας και της Νίκαιας.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον
εντοπισμό και τη σύλληψη των συνεργών του, καθώς και για τη συμμετοχή του και σε άλλα παρόμοια αδικήματα.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ
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ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Ανακοίνωση του Δήμου
για τα προβλήματα με τους
παιδικούς σταθμούς.

Σ

ε ενημερωτικό σημείωμα ο
δήμος Χαϊδαρίου για τις ελλείψεςι και τα κενά στους παιδικούς σταθμούς της πόλης προχώρησε
ο δήμος Χαϊδαρίου που αναφέρει:
Η νέα Δημοτική Αρχή από την μέρα
που ανέλαβε τη διοίκηση του Δήμου
μας, δεσμεύτηκε, να προσπαθήσει να
ενισχύσει και να βελτιώσει τις υπηρεσίες του Δήμου και να παλέψει προκειμένου η συντριπτική πλειοψηφία των
οικογενειών στο Χαϊδάρι, σε μικρότερο
ή μεγαλύτερο βαθμό, να ανακουφιστεί
απ ό τις επ ιπ τώσεις της αντιλαϊκής
πολιτικής όλων αυτών των χρόνων.
Από τη πρώτη μέρα ήρθαμε αντιμέτωποι με την πολιτική, που
κόβει την κρατική χρηματοδότηση για τις κοινωνικές υπηρεσίες
στους Δήμους, απαγορεύει τις προσλήψεις προσωπικού στους
παιδικούς σταθμούς, στη καθαριότητα και αλλού, με στόχο να
ιδιωτικοποιηθούν οι υπηρεσίες και οι δημότες να βάλουν ακόμα
πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη. Μία πολιτική που κατά την άποψή
μας, δεν έχει καμία σχέση με τις λαϊκές ανάγκες και δεν έχει να
κάνει μόνο με τα μνημόνια, αλλά με το σύνολο της πολιτικής της
ΕΕ. Γι’ αυτό και εξαρχής, δηλώσαμε ότι δεν αποδεχόμαστε την
αύξηση της ανταποδοτικότητας, τα νέα τέλη στους εργαζόμενους
και τα λαϊκά στρώματα.
Υλοποιώντας τις δεσμεύσεις μας, μια από τις πρώτες αποφάσεις μας, ήταν η κατάργηση των τροφείων στους Παιδικούς
Σταθμούς από 1/1/15, για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και η
σημαντική μείωση για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες. Ταυτόχρονα από το Σεπτέμβρη γίνεται σοβαρή προσπάθεια να αντιμετωπιστεί και η έλλειψη προσωπικού στους παιδικούς σταθμούς που δυσκολεύει την εύρυθμη λειτουργία τους.
Για την έγκαιρη αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, υποχρεωθήκαμε υλοποιώντας τον προϋπολογισμό της προηγούμενης
διοίκησης, να προχωρήσουμε σε έκτακτα μέτρα, προχωρώντας

σε π ροσλήψεις
με 2μηνες συμβάσεις με τις
οποίες ουσιαστικά διαφωνούμε
και πολεμάμε,
έτσι ώστε να λειτουργήσουν
κανονικά
οι
παιδικοί
σταθμοί και να
φιλοξενηθεί
η
πλειοψηφία των
παιδιών. Παρ’
όλα αυτά, με τη
λήξη
των
2μήνων συμβάσεων, συνεχίζουμε να έχουμε
προβλήματα και καθυστερήσεις όσον αφορά την ενίσχυση του
προσωπικού των Παιδικών Σταθμών, που προέρχονται από
την πολιτική που ακολούθησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή
αλλά και από αυτήν του κράτους που με τη λογική των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, έφτασε στο σημείο να απορρίψει
την αίτηση μας για νέες συμβάσεις προκειμένου να καλυφτούν
τα κενά που υπάρχουν.
Σαν να μην έφτανε αυτό, οι εξαγγελίες για την ενίσχυση των
Δήμων μέσω των 5μηνων συμβάσεων του ΟΑΕΔ έχουν μείνει
στα συρτάρια των Υπουργών από τον Οκτώβρη μέχρι και σήμερα. Το πρόβλημα της στελέχωσης των Παιδικών Σταθμών και
όλων των υπηρεσιών του Δήμου θα λυθεί μόνο με την πρόσληψη ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και γι’ αυτό είναι ανάγκη να παλέψουμε όλοι μαζί οι εργαζόμενοι, οι γονείς και οι εργαζόμενοι
στους ΟΤΑ μαζί με την Διοίκηση του Δήμου.
Στη βάση αυτής της αντίληψής μας, έχουμε κάνει αλλεπάλληλες ενέργειες, προκειμένου να προσληφθεί προσωπικό στο
Δήμο με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας με την αντίστοιχη
οικονομική στήριξη και απαιτούμε από το Υπουργείο Εσωτερικών να δώσει λύση άμεσα.

Ανακοίνωση της Δημοτικής αρχής Αχαρνών για τη μονάδα
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα στο Μονομάτι

Θέσεις του Εμπορικού Συλλόγου
Μεγάρων για την Τουριστική
Ανάπτυξη της πόλης

Μακροπ ρόθεσμο
σχεδίο για την
τουριστική προβολή
και τη δημιουργία
θέσεων εργασίας

Τ

ις θέσεις του ως προς την Τουριστική
Ανάπτυξη των Μεγάρων κοινοποίησε ο
Εμπορικός Συλλόγος Μεγάρων προς τον
Δήμαρχο & τους Δημοτικούς Συμβούλους αναφέροντας τα εξής:
Διεύρυνση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης με τους επαγγελματίες του τουρισμού
στα Μέγαρα και στην Νέα Πέραμος (τουριστικά
γραφεία και καταλύματα), τακτικές συνεδριάσεις
της επιτροπής, όπως και αξιοποίηση της Μελέτης Τουριστικής Ανάπτυξης που εκπονήθηκε
επί δημοτικής διοίκησης κ. Στρατιώτη.
Εφαρμογή ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για
την τουριστική ανάπτυξη της πόλεως μας αλλά
και βραχυπρόθεσμοι στόχοι που ανά έτος θα
υλοποιούνται.
Το αρνητικό είναι ότι τα Μέγαρα σε σχέση με
την Νέα Πέραμο και την Κινέττα είναι πολύ
πίσω στον τομέα αυτό. Το θετικό είναι ότι επειδή δεν υπάρχει κάτι μπορεί να γίνει μία σωστή
και βιώσιμη σχεδίαση που θα δώσει νέες θέσεις
εργασίας και ανάπτυξη στον τόπο μας αρκεί να
έχουμε σχεδιάσει σωστά το που θα δοθεί η κάθε
άδεια τουριστικής δράσης.
Να προβλεφτεί από το επόμενο δημοτικό συμβούλιο, εάν δεν υπάρχει δαπάνη στον προϋπολογισμό, για την ενίσχυση δράσεων τουριστικής ανάπτυξης στο δήμο μας και να αναζητηθούν προγράμματα ΕΣΠΑ - ΣΕΣ για την τουριστική ανάπτυξη.
Ο σύλλογος μας είναι και θα είναι πάντα αρωγός σε όποια προσπάθεια γίνει στον δήμο μας
για την ανάπτυξη της περιοχής μας.

‘’Έντονες επιφυλάξεις κατά πόσο το συγκεκριμένο έργο
εξυπηρετεί τις ανάγκες και το αναπτυξιακό μοντέλο του Δήμου‘’

»Σχετικά με το θέμα που προέκυψε αναφορικά με τη
Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στις
26 Μαρτίου (10η τακτική) για τη γνωμοδότηση επί της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
έγκριση περιβαλλοντικών όρων μονάδας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα – vegetable oil,
ισχύος 200 kw, στη θέση «Μονομάτι – Αχαρναί», θέλουμε να ενημερώσουμε τα εξής:
Η Δημοτική Αρχή Αχαρνών είναι ενήμερη για το
θέμα από την πρώτη στιγμή.

Ήμασταν σε διαρκή επικοινωνία και διαβούλευση με
τα αρμόδια όργανα της περιφέρειας, ώστε αφενός να
διαμορφώσουμε μία επιστημονικά τεκμηριωμένη θέση,
και αφετέρου να εξετάσουμε κατά πόσο το συγκεκριμένο έργο εξυπηρετεί τις ανάγκες και το αναπτυξιακό
μοντέλο του Δήμου Αχαρνών για το μέλλον.
Η Δημοτική Αρχή με έγγραφο αίτημα στο Περιφερειακό
Συμβούλιο
Αττικής
(αρ.
Πρωτοκόλλου
19083/26.03.2015), εξέφρασε τις έντονες επιφυλάξεις
της, ζητώντας την άμεση απόσυρση του θέματος από
την ημερήσια διάταξη, ώστε να γνωμοδοτήσει σχετικά το
Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο, αναγνώρισε την επιστημονικά τεκμηριωμένη θέση της Δημοτικής Αρχής Αχαρνών και προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, απορρίπτοντας τη θετική εισήγηση της υπηρεσίας της Περιφέρειας,
και έκλεισε ουσιαστικά το θέμα δίνοντας ένα ηχηρό

μήνυμα για τη μελλοντική αντιμετώπιση ζητημάτων
που αφορούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με
καύση ανακυκλώσιμων ελαίων σε γεωργικές περιοχές.
Το σκεπτικό και οι έντονες επιφυλάξεις της Δημοτικής
Αρχής, όπως εκφράστηκε διαμέσου του Δημάρχου
Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού και του Γενικού Γραμματέα κ Θανάση Κατσιγιάννη στα αρμόδια περιφερειακά

όργανα, βασίστηκε στα εξής επιχειρήματα:
α. η συγκεκριμένη πρόταση αντιπροσωπεύει μία κατασπατάληση της γεωργικής γης των Αχαρνών και κατάργηση της αγροτικής χρήσης της με αμφίβολα περιβαλλοντικά αποτελέσματα, πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για γεωτεμάχια μη άρτια και μη οκοδομήσιμα
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα κατά τον εορτασμό του Πάσχα

ANOIKTA THN KΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Ε

νόψει των εορτών του
Πάσχα και κατά τη διάρκεια
της Μεγάλης Εβδομάδας θα
ισχύσει το συνεχές και διευρυμένο
ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, σύμφωνα με την Ελληνική
Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.
Την Κυριακή των Βαΐων, όπου όλα
τα καταστήματα είναι εκ του νόμου
ανοικτά, το ωράριο λειτουργίας είναι
11.00 - 18.00 για Αθήνα – Θεσσαλο

νίκη και 11.00 - 16.00 για τον Πειραιά.

Τη Μεγάλη Παρασκευή το ωράριο
λειτουργίας είναι 13.00 - 19.00 και
το Μεγάλο Σάββατο 09.00 - 17.00
για την Αθήνα, 09.00 - 15.00 για τον
Πειραιά και 10.00 - 16.00 για τη
Θεσσαλονίκη.
Για τις επί μέρους περιοχές, οι
καταναλωτές να συμβουλευθούν τα

εορταστικά ωράρια που καθορίζονται από τους τοπικούς Εμπορικούς
Συλλόγους.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 3 του νόμου 435/76, τη
Μεγάλη Παρασκευή επιτρέπεται η
λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε όλη την Επικράτεια,
καθώς και η απασχόληση των
υπαλλήλων μετά τις 13.00.
Εξαίρεση στο συγκεκριμένο κανό

να, και κατά τις διατάξεις του «Καλλικράτη», μπορεί να εισαχθεί μόνο
με απόφαση του οικείου Δήμου,
στον οποίο οφείλει να απευθυνθεί ο
τοπικός Εμπορικός Σύλλογος, εάν
επιθυμεί διαφορετικό ωράριο για τη
Μεγάλη Παρασκευή, εφόσον αυτό
επιβάλλεται από τις τοπικές συνθήκες της περιοχής του.
Η Δευτέρα του Πάσχα είναι υποχρεωτική αργία και τα καταστήματα
θα παραμείνουν κλειστά.

Απορρίφθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο
η μελέτη περιβαλλοντικών όρων για τη μονάδα βιομάζας στο Μονομάτι

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3

β. εγείρονται έντονες επιφυλάξεις κατά πόσο το
συγκεκριμένο έργο εμπίπτει στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας,
γ. της ύπαρξης κενών στο ρυθμιστικό σχέδιο Αττικής
και στη σχετική νομοθεσία με τις ΑΠΕ, και της ανάγκης
να αποσαφηνισθούν πλήρως.

Κλείνοντας, θέλουμε να επισημάνουμε την αλγεινή
εντύπωση που προκάλεσε η παρέμβαση της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης («Για την πόλη μας»)
δια του επικεφαλής της, του κ Ντούρου, ο οποίος διαπίστωσε (έστω τυχαία όπως ομολογεί) ένα τόσο σημαντικό θέμα, αλλά δεν κινητοποιήθηκε αρκετά ώστε να
αναζητήσει περαιτέρω ενημέρωση από τον Δήμαρχο
Αχαρνών, τον Γενικό Γραμματέα ή άλλο υπηρεσιακό
παράγοντα του Δήμου.
Και φυσικά δημιουργεί πολλά ερωτηματικά η στάση
του, δεδομένου ότι παρά τη σπουδαιότητα του θέματος,
ούτε ο ίδιος αλλά ούτε άλλος εκπρόσωπος της παράταξής του δεν έκανε τον κόπο να παραστεί στη χθεσινή
συνεδρίαση, και να ενώσουν τη «φωνή» τους με τη
«φωνή» της Δημοτικής Αρχής, αποδεικνύοντας στην
πράξη ότι το καλό του τόπου μας είναι πάνω από
μικροκομματικές αντιπαλότητες.
Πραγματικά λυπούμαστε, γιατί για μια ακόμα φορά
εγκλωβίστηκε στην πολιτική του μικροψυχία και βιάστηκε να κατηγορήσει τη Δημοτική Αρχή για άγνοια και
«υπεκφυγές», χωρίς να ενδιαφερθεί για την αλήθεια.
Η αποτελεσματική άσκηση Διοίκησης και Πολιτικής
γίνεται τεκμηριωμένα με δια ζώσης παρεμβάσεις, με
διεκδικήσεις, με αξιώσεις και κυρίως με συνεργασία και
σύνθεση απόψεων, όχι μπροστά στις κάμερες και τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Έκλεισε ουσιαστικά το θέμα το ΠΕΣΥ

Με το σκεπτικό ότι το αγροτεμάχιο στο οποίο επρόκειτο να δημιουργηθεί κείται εκτός σχεδίου πόλεως,
είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο και βρίσκεται εντός
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού απορρίφθηκε από
το Περιφερειακό Συμβούλιο της 26ης Μαρτίου, η μελέτη
Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία Μονάδας
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιομάζα – vegetable oil 200kW στην περιοχή Μονομάτι,στις Αχαρνές.
Σύμφωνα, με το αιτιολογικό-όπως προκύπτει από την
έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας- δεν
θα μπορούσαν να εξεταστούν οι Περιβαλλοντικοί όροι

της μονάδας όταν δεν υφίστανται,πρωτίστως,οι προβλεπόμενοι πολεοδομικοί όροι για τους οποίους είναι
υπεύθυνη η Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών εφαρμογών του δήμου Αχαρνών.
Κύκλοι της Περιφέρειας Αττικής οι οποίοι χειρίζονται,συχνά, παρόμοια αιτήματα τονίζουν ότι συνήθως
τέτοιου είδους υποθέσεις συνοδεύονται από την τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβουλίου- που στην προκειμένη περίπτωση δεν γνώριζε τίποτε- και το Περιφερειακό Συμβούλιο που έχει αποκλειστικά γνωμοδοτικό
χαρακτήρα υιοθετεί συνήθως τη θέση του δήμου καθώς
ακολουθεί τη λογική της εγγύτητας.

«Ενεργός Γονέας»
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για τη σωστή καθοδήγηση
των παιδιών και την
προστασία από
τον διαδικτυακό εθισμό

Αποκατάσταση οδοστρώματος
στην Βιομηχανική Ζώνη Μάνδρας
ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ
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Οι πλημμύρες είχαν προκαλέσει πολλές φθορές

Συμβουλές από κοινωνικούς
λειτουργούς στο πλαίσιο ημερίδας
στις Ερυθρές

Ο

Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας και η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης πραγματοποίησε
εκδήλωση το Σάββατο 28 Μαρτίου 2015 και
ώρα 18.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ερυθρών με θέματα: Τις παθογένειες την πρόληψη, την γέννηση και την
αντιμετώπιση του διαδικτυακού τζόγου, του διαδικτυακού εκφοβισμού (cyber bullying) και νέες μόδες (αυτοτραυματισμός). Έγινε ανάπτυξη του σχολικού εκφοβισμού (Bullying) : ανάλυση του φαινομένου και πως έχει
επηρεάσει τη σχολική κοινότητα η αύξηση των περιστατικών που παρατηρούνται στα σχολεία, ενημέρωση
γονέων για τη λειτουργία σχολών γονέων και τονισμός
του ρόλου «Ενεργός Γονέας» για τη σωστή ανάπτυξη,
του παιδιού, καθώς και για την χρήση υπολογιστών και
άλλων ηλεκτρονικών μέσων από τα παιδιά (διαδικτυακός εθισμός). Τις εισηγήσεις επί των θεμάτων έκαναν οι
Κοινωνικοί Λειτουργοί κος Σάββας Καλοκαιρινός και η κα
Ρονιώτη Αθηνά.

Η Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας
έχοντας και την ιδιότητα της εκπαιδευτικού με πολυετή
πείρα, τόνισε ότι οι
γονείς πρέπει να
σ υ ν ε ρ γ ά ζο ν τ α ι
στενά με το σχολείο,
να παρέχουν στο
παιδί τους υποστήριξη και ασφάλεια, χωρίς να το κατακρίνουν και ν’ ακούν προσεκτικά τι έχει να πει το παιδί –
μαθητής για τα συναισθήματά του και για τις ανάγκες
του. Τέλος, συνομίλησε με τους γονείς και τους μαθητές,
ενώ ανέφερε ότι δεν έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού στα σχολεία μας.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκτός της Δημάρχου
Μάνδρας – Ειδυλλίας κα Κριεκούκη Ιωάννα, η Αντιδήμαρχος κα Παπακωνσταντίνου Αγγελική και ο Πρόεδρος
της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής κος Παπακωνσταντής Μελέτης, ο Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Ερυθρών κος Κομίνης Αθανάσιος και ο Τοπικός Σύμβουλος
Ερυθρών κος Οικονόμου Κωνσταντίνος, ο Διευθυντής
του Δημοτικού Σχολείου Ερυθρών κος Υφαντής Ευάγγελος και εκπρόσωποι του συλλόγου γονέων.

Τ

ο προσωπικό του εργοταξίου της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας μετά από συντονισμένες ενέργειες της Δημάρχου Μάνδρας – Ειδυλλίας κας Κριεκούκη Ιωάννας και του εντεταλμένου Αντιδημάρχου κ. Ρόκα Περικλή προχώρησαν άμεσα στην αποκατάσταση του οδοστρώματος επί της
οδού Λούτσας, στην Βιομηχανική Ζώνη Μάνδρας, όπου είχε υποχωρήσει από τις έντονες βροχοπτώσεις.
Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας έχει ξεκινήσει σειρά εργασιών με σκοπό καθαρισμό οδών, κοινόχρηστων χώρων και παιδικών χαρών, έχοντας ως στόχο οι πολίτες να απολαμβάνουν με ασφάλεια τις
παροχές του Δήμου.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΣΤΙΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Εκπλήξεις ετοιμάζουν
ο Εξωραϊστικός Σύλλογος
Ήμερος Τόπος και το Πνευματικό
Κέντρο Ασπροπύργου

Μ

ε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου που γιορτάζεται κάθε
χρόνο στις 2 Απριλίου, την ημέρα που
γεννήθηκε ο μεγάλος Δανός παραμυθάς Χανς
Κρίστιαν Άντερσεν, ο Εξωραϊστικός Σύλλογος
‘’Ήμερος Τόπος’’ και ο πρόεδρος του Πνευματικού
Κέντρου Ασπροπύργου, έχουν την τιμή να σας
προσκαλέσουν αύριο στις 17:00 στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου (Δ. Καλλιέρης), στην πλατεία Αγίου Δημητρίου στη βιβλιοπαρουσίαση της δασκάλας και συγγραφέως Βάσω
Χαμαλέλη - Μπούκλα με τίτλο ‘’Τα σκουλαρίκια της
βασίλισσας’’. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Παρέα στα παιδιά θα βρεθούν και η ηθοποιός θεατρολόγος Δήμητρα Βαμβακάρη όπως και η
νηπαγωγός - εμψυχώτρια Λίνα Τζούμε που θα
οδηγήσουν μικρούς και μεγάλους στην καρδιά των
παραμυθιών, όπου θα ζήσουν αξέχαστες περιπέτειες.
Τα παιδιά θα συναντήσουν επίσης τον ποιητή
Ηλία Παπακωνσταντίνου, ο οποίος θα απαγγείλει
ένα παιδικό ποιήμά του με τίτλο ‘’Τώρα που γύρισε ο καιρός’’, ενώ θα ακολουθήσει η ανάγνωση του
παραμυθιού ‘’Οι πορτοκαλιές’’.
Τέλος οι συμμετέχοντες γονείς θα μπορέσουν να
απολαύσουν τον κεφέ και το γλυκό τους σε ένα
μαγικό απόγευμα.
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«Μοντελάκια» τα κορίτσια του 2ου ΓΕΛ Άνω Λιοσίων
Στην τελική φάση του Πανελληνίου Σχολικού
Πρωταθλήματος στην Κύπρο

«Μοντελάκια» θα εμφανισθούν
στην τελική φάση του Πανελληνίου Σχολικού Πρωταθλήματος,
που πραγματοποιείται στη
Κύπρο, από 30 Μαρτίου έως 4
Απριλίου, τα κορίτσια της ομάδας μπάσκετ του 2ου Γενικού
Λυκείου Άνω Λιοσίων.
Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού
και Αθλητικού Οργανισμού,
Γιώργος Μαυροειδής τήρησε τη
υπόσχεσή του και τους δώρισε
μια ολοκαίνουργια αθλητική
εμφάνιση, ώστε να «κλέψουν»
και ενδυματολογικά τις εντυπώσεις στο παρκέ.

Πρόσφερε, ακόμα, εκ μέρους του
Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης, Γκίκα Χειλαδάκη, ένα πλήρες αθλητικό φαρμακείο, με την
ευχή «να είναι αχρείαστο».
Με την ευκαιρία της παράδοσης
του ιματισμού, ο Γιώργος Μαυροειδής ευχήθηκε στην ομάδα καλή επιτυχία στην τελική φάση, εκφράζοντας την πρόβλεψη ότι θα φέρει, για
ακόμα μια φορά, την «κούπα» στο
Δήμο Φυλής.
Στη μικρή τελετή παρευρέθηκαν,
εκτός από τα κορίτσια, οι προπονητές της ομάδας Γιώργος Κάβουρας
και Νίκος Βαρβαρίγος και ο Διευθυντής του 2ου Γενικού Λυκείου Αντώνης Σαρρής.

Πρόγραμμα στοματικού
ελέγχου στο Δήμο Ιλίου

Ο

Δήμος Ιλίου δίνοντας βαρύτητα στην πρόληψη
και την προαγωγή της υγείας συνεχίζει και επεκτείνει τα προγράμματα προληπτικής ιατρικής με
δωρεάν στοματικό έλεγχο στα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας (Κ.Α.Π.Η.), σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οδοντιατρικής –
Τομέας Προσθετολογίας.
Το πρόγραμμα δωρεάν στοματικού ελέγχου απευθύνεται
σε εξεταζόμενους ηλικίας 65 ετών και άνω, με προτεραιότητα στους ανασφάλιστους και χαμηλοσυνταξιούχους,
στους οποίους θα δοθούν οδηγίες στοματικής φροντίδας,
θα πραγματοποιηθεί στο Α΄ ΚΑΠΗ (Δαναών 35, Ίλιον) με
ημερομηνία έναρξης την Τετάρτη 22 Απριλίου 2015 και
διάρκεια έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015, κάθε Τετάρ

τη 9:30 – 13:30 και Παρασκευή 9:00 – 12:00(ραντεβού
ανά μισάωρο).
Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και
δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ελένη Αδάμ στο τηλέφωνο 210 2624090.

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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Η εταιρεία Sarmed
ενδιαφέρεται για το
εμπορευματικό
κέντρο στο
Θριάσιο Πεδίο

Υ

πέρ της κατάτμησης της
έκτασης που προορίζεται
για το εμπορευματικό
κέντρο στο Θριάσιο Πεδίο τάσσεται
η διοίκηση της εταιρείας logistics,
Sarmed, «αφού η παραχώρηση σε
ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα θα
δημιουργήσει συνθήκες μονοπωλίου».

Παράλληλα, η διοίκηση διατύπωσε το ενδιαφέρον της να συμμετάσχει στον σχετικό διαγωνισμό, το
οποίο και αποτελεί το σημαντικότερο project για τον κλάδο των logistics, λογω του ότι «έως σήμερα,
απουσιάζει εντελώς ένα οργανωμένο σύγχρονο εμπορευματικό
κέντρο στην Αττική, και την Ελλάδα
γενικότερα».

Σημειώνεται πως η Sarmed συμμετείχε στη πρώτη φάση της εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος της ΓΑΙΟΣΕ, στην οποία κατέθεσαν προτάσεις σημαντικές εταιρείες του χώρου όπως: Cosco,
(πρώην
Eurobank
Grivalia

ΘΡΙΑΣΙΟ - 7

Δωρεάν ξεναγήσεις
σε Αρχαιολογικούς χώρους
το διάστημα Απριλίου - Ιουνίου

Properties), Goldair, MedLog,
FoodLink, RedePlan και Sarmed.

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά της
εταιρείας, ο αναπληρωτής γενικός
διευθυντής της Γιάννης Σαραντίτης
ανέφερε ότι η εταιρεία αναμένεται
να κλείσει το 2014 με κέρδη προ
φόρων ύψους 1,54 εκατ. ευρώ
έναντι 1,69 εκατ. το 2013. Αντίθετα
ο κύκλος εργασιών της εταιρείας
εμφανίζεται αυξημένος για το
2014, στα 20,9 εκατ., έναντι 16,320
εκατ. ευρώ το 2013.

Τέλος, παρουσιάζοντας τη στρατηγική της εταιρείας για το 2015,
αυτή συνοψίζεται στη διαρκή αναζήτηση για καινοτομίες, σε συνδυασμό με την προσφορά οικονομικών λύσεων, στην ενίσχυση του
χαρτοφυλακίου των υπηρεσιών,
στην αύξηση του πελατολογίου,
στην αναγνώριση και αποδοχή
από το σύνολο της αγοράς.

Η εταιρεία Sarmed στοχεύει να
προχωρήσει σε διεθνή επέκταση,
με το μοντέλο κοινοπραξίας με
τοπικούς εταίρους σε επιλεγμένες
αγορές στη ΝΑ Ευρώπη και τη
Μέση Ανατολή, και εγχώρια επέκταση με ανάπτυξη του δικτύου
στόλου και των τοπικών κέντρων
διανομής (hubs) σε κομβικές
πόλεις.

• Στις 10/5 η περιήγηση στον Αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας

Μέχρι και τον Ιούνιο, συνεχίζεται το πρόγραμμα των δωρεάν ξεναγήσεων, μια περιήγηση στον
πολιτιστικό πλούτο και τις ομορφιές της Αθήνας, από έμπειρους και εξειδικευμένους ξεναγούς.
Το πρόγραμμα, προσφέρει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών.
Να σημειωθεί ότι για την Κυριακή 10 Μαΐου 2015 και ώρα: 10.30π.μ. θα γίνουν επισκέψεις στα
• ΟΘΩΜΑΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ (Τζαμί Μοναστηρακίου – Λουτρό Αέρηδων)
Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος
σταθμού ΗΣΑΠ Πλατείας Μοναστηρακίου
Ξεναγός: Άρτεμις Σκουμπουρδή
(έως 80 άτομα)
• ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Σημείο συγκέντρωσης: Ιερά
οδός 1 & Γκιόκα, Ελευσίνα
Ξεναγός: Νόρα Παντελάκη (έως
40 άτομα)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
• ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ
ΕΙΝΑΙ
ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 210 3313038 (κα. Ε. Βαλκανά – Πινακοθήκη
Δήμου Αθηναίων, Δευτέρα -Παρασκευή από 10.00- 13.00)
• Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας
• Το εισιτήριο εισόδου στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους επιβαρύνει τους συμμετέχοντες στην ξενάγηση.
• Σε περίπτωση κακοκαιρίας οι ξεναγήσεις στους εξωτερικούς χώρους δεν θα πραγματοποιούνται

«Είμαστε διαφορετικοί αλλά όχι κατώτεροι»

Το μήνυμα ημερίδας της ΚΕΔΗ Φυλής

Μ

ια ενδιαφέρ ο υ σ α
σ υ ζή τ η σ η
για τη μοναδικότητα
η οποία χαρακτηρίζει
τον κάθε άνθρωπο
και τον καθιστά διαφορετικό αλλά όχι
άνισο, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του
δημαρχιακού Μεγάρου στα Άνω Λιόσια, με τη φροντίδα
και την επιμέλεια της Κοινωφελούς Επιχείρησης δήμου
Φυλής.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι διαφορές των ανθρώπων,
διαφορές που έχουν να κάνουν με την εθνικότητα, την
αναπηρία, την κοινωνική τάξη και το φύλλο αλλά που

δεν τους καθιστούν ανώτερα ή κατώτερα όντα.

«Είμαστε όλοι μοναδικοί και διαφορετικοί, έχουμε
όμως όλοι τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις.
Δε διακρίνουμε τους ανθρώπους ανάλογα με τη φυλή,
τη χρώμα ή τη θρησκεία» τόνισε η Έφη Κεραμιδά,
ψυχολόγος, συντονίστρια στις Σχολές Γονέων της
ΚΕΔΗΦ, η οποία αναφέρθηκε επίσης στο φόβο του
«άλλου» που εκτοπίζεται από την κατανόηση και αποδοχή της διαφορετικότητας.

Το βιβλίο της «Καληνύχτα, νεράιδα νονά» παρουσίασε
η δημοσιογράφος – συγγραφέας Αλεξάνδρα Τσόλκα,
ένα παραμύθι με μια νεράιδα νονά, ανθρώπινη, οικεία
και… υπέρβαρη, τόσο που δε τη σηκώνουν πια τα
φτερά της και αναγκάζεται να παίρνει ταξί, που τσακώ-

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

νεται με τους οδηγούς, που οργανώνει πάρτι για τη
βαφτιστήρα της αλλά τρώει τα γράμματα από την τούρτα της!
Όπως επεσήμαναν οι ομιλητές, στο βιβλίο τίθεται
έμμεσα και το θέμα της παχυσαρκίας, θέμα που κάνει
τους ανθρώπους συχνά να νιώθουν διαφορετικοί, μη
επιθυμητοί και, προς τούτο, αποκομμένοι από το περιβάλλον τους.

Παιδικά τους βιώματα αλλά και ιστορίες από τις συζητήσεις τους με παιδιά που αισθάνονταν «διαφορετικά»
αλλά αντιμετώπισαν με αξιοθαύμαστο δυναμισμό αυτή
τη διαφορετικότητα, παρουσίασαν οι δημοσιογράφοι
Δημήτρης Γιαννακόπουλος, Νάνσυ Ζαμπέτογλου και
Νανά Παλαιτσάκη που συμμετείχαν στο πάνελ των ομιλητών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Νοδάρας Γεώργιος

- Νοδάρα Μαριάνθη,

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

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
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Δήμοι και περιφέρειες ‘’κλειδί’’ για την
αντιμετώπιση δημογραφικών προκλήσεων

Σ

τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν τοπικές και
περιφερειακές αρχές στην
αντιμετώπιση των δημογραφικών
προκλήσεων και της γήρανσης
του πληθυσμού, επικεντρώθηκε ο
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ)
Markku Markkula.

Μιλώντας την περασμένη Παρασκευή 27 Μαρτίου, σε συνέδριο στο
Παρίσι, για την « Έξυπνη Βοήθεια
στο Σπίτι», («Smart Homecare»),
υπογράμμισε τις τεράστιες δυνατότητες που έχουν οι πόλεις και οι
περιφέρειες στην ανάπτυξη λύσεων
που βασίζονται στις ΤΠΕ, με στόχο
τη βελτίωση της ενεργού γήρανσης
στο σπίτι και την παροχή νέων
δεξιοτήτων στους φροντιστές των
νοικοκυριών.
Ζήτησε επίσης τη δημιουργία μιας
πραγματικής ενιαίας αγοράς για την
«ασημένια οικονομία».
Το συνέδριο διοργανώθηκε από το
έργο CARER + στόχος του οποίου
είναι να καταστήσει επαγγελματίες
τους φροντιστές και τους εργαζόμενους στην κατ’ οίκον φροντίδα μέσω
της χρήσης των ΤΠΕ
Την εκδήλωση παραβρέθηκαν
250 εμπειρογνώμονες και ερευνητές, από τον τομέα της Φροντίδας

Το δημογραφικό
πρόβλημα
αποτελεί
"νάρκη"
και για τα
θεμέλια
της ελληνικής
κοινωνίας

κατ’ Οίκον και των κοινωνικών υπηρεσιών, εκπρόσωποι των εργαζομένων περίθαλψης και τους φορείς
χάραξης πολιτικής από όλη την
Ευρώπη με στόχο να αποτυπώσουν, πώς η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εν λόγω φροντίδα,
μπορούν να βελτιώσουν την ευημερία των ηλικιωμένων.
Στην ομιλία του, ο πρόεδρος
Markkula επεσήμανε ότι από το
2060 ο πληθυσμός των νέων στην
ΕΕ αναμένεται να μειωθεί κατά 9%,
με τον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας
να μειώνεται κατά 15%, ενώ ο αριθ-

μός των ηλικιωμένων θα αυξηθεί
κατά 79%.
Πρόσθεσε δε ότι, υπάρχει αυξανόμενη πίεση στις δημόσιες αρχές,
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και περιφερειακών, οι οποίες
αναμένεται να χρηματοδοτήσουν
την υγειονομική περίθαλψη και τις
συντάξεις για έναν αυξανόμενο
αριθμό ανθρώπων, ενώ αντιμετωπίζουν μείωση της προσφοράς
εργασίας και σοβαρές δημοσιονομικές περικοπές, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.
Παράλληλα εξέφρασε την πεποί-

θησή του ότι, η συμμετοχή των
δήμων και των περιφερειών είναι
«θεμελιώδης» για την αντιμετώπιση
αυτών των προκλήσεων, καθώς
είναι στην πρώτη γραμμή, όσον
αφορά στην εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών για τους ηλικιωμένους, καθώς και τους κύριους παρόχους των υπηρεσιών, όπως η
εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη και την απασχόληση.
Αυτός είναι ο λόγος που η ΕτΠ είχε
συμμετάσχει ενεργά τα τελευταία
χρόνια στον τομέα της «ενεργού
γήρανσης»..

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Τετάρτη 1 Απριλίου 2015
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«Λίφτινγκ» στον Καλλικράτη και μέτρα για τους δήμους με χρέη

Σ

αρωτικές αλλαγές στο Δημόσιο μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών σχεδιάζει το αμέσως προσεχές διάστημα η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, θέτοντας στο επίκεντρο τον εξορθολογισμό των
δομών της δημόσιας διοίκησης, την καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού -«ενεργοποιώντας»
νέα κριτήρια αξιολόγησης κυρίως για τις θέσεις ευθύνηςαλλά και την εξυπηρέτηση του πολίτη.
Στις σχεδιαζόμενες αλλαγές συμπεριλαμβάνεται και
λίφτινγκ στον «Καλλικράτη» που θα αφορά πρωτίστως
τις δομές και τα οικονομικά των ΟΤΑ και όχι τα χωροταξικά όρια των δήμων. Στο επίπεδο των πολιτικών πρωτοβουλιών εντάσσεται ακόμη ο σχεδιασμός για την
αλλαγή του εκλογικού νόμου, αλλά και η έναρξη της
συζήτησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος.
Προ ολίγων ημερών , ο υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νίκος Βούτσης, παρουσίασε μια σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων ξεκινώντας
από το νομοσχέδιο για τις επαναπροσλήψεις, που θα
κατατεθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι «συνεισηγητής» θα είναι ο αναπληρωτής
υπουργός Γ. Κατρούγκαλος, δηλώνοντας την αμέριστη
στήριξή του μετά τις υποθέσεις που είδαν το φως με τις
εργολαβικές συμβάσεις.

Έως τον Μάιο «πακέτο» μέτρων στήριξης
των «κόκκινων» δήμων που δεν μπορούν
να συντάξουν προϋπολογισμό
Σύμφωνα με τον υπουργό, στο ίδιο νομοσχέδιο θα
υπάρξουν και δύο ρυθμίσεις: στην πρώτη προβλέπεται
δίμηνη παράταση στους δήμους που εμφανίζουν «κόκκινους» ισολογισμούς, ενώ η δεύτερη αφορά σε δημόσια
προκήρυξη θέσεων γενικών διευθυντών στις επτά αποκεντρωμένες διοικήσεις. Μάλιστα, ο κ. Βούτσης ανέφερε
ότι θα ακολουθήσει και δεύτερο νομοσχέδιο για την αξιολόγηση και επιλογή προϊσταμένων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι την εποπτεία θα αναλάβει Ανεξάρτητη Αρχή.
Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έως τον Μάιο θα έχει επε-

ξεργαστεί «πακέτο» μέτρων στήριξης των «κόκκινων»
δήμων που δεν μπορούν να συντάξουν προϋπολογισμό.
Όπως είπε, θα δοθούν κίνητρα (όπως προσλήψεις
στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων, προσλήψεις
ή κινητικότητα εξειδικευμένου προσωπικού και τεχνική
βοήθεια για ωρίμαση τεχνικών έργων) καθώς και νέες
συμφωνίες με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
και τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία.
«Σκοπός μας είναι οι δήμοι να ανταποκριθούν στην
ανθρωπιστική κρίση», τόνισε ο κ. Βούτσης, αναγνωρίζοντας ότι «η αυτοδιοίκηση έχει αδικηθεί τα χρόνια της κρίσης». Ωστόσο, διευκρίνισε ότι αλλαγές στα οικονομικά
της αυτοδιοίκησης «θα εξαγγελθούν μόνο στο πλαίσιο
του αναθεωρημένου προϋπολογισμού, που θα προκύψει μέσα από γενική συμφωνία με τους εταίρους στις
αρχές του καλοκαιριού». Ο υπουργός ανακοίνωσε και
«ανακατανομές πόρων» με βάση πληθυσμιακά και κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά των δήμων.
Για τον Καλλικράτη ο υπουργός τόνισε ότι «θα ξεκινήσει προσπάθεια να καταγραφούν οι ''κόμποι'' σε σχέση
με αρμοδιότητες, πόρους, αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων» και προσδιόρισε το σπάσιμο των δήμων σε
κάποιους νησιωτικούς και ορεινούς -σύμφωνα με τον κ.
Βούτση, θα προστεθούν περί τους 10 δήμους στους
300. Ειδική αναφορά έκανε ο υπουργός Εσωτερικών
στις αλλαγές στη δημόσια διοίκηση.

ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ

Εταιρεία μελετών και κατασκευών

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

«Η απόφασή μας είναι η διοικητική ανασυγκρότηση να
γίνει χωρίς απομείωση του μισθολογικού κόστους, ώστε
να υπάρξουν οικονομίες κλίμακας και η δημόσια διοίκηση να λειτουργεί για το συμφέρον του πολίτη», είπε
δίνοντας έμφαση στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση για
σύμπτυξη δομών υπουργείων, τη συγκρότηση κοινής
βάσης δεδομένων ληξιαρχείων και δημοτολογίων, την
εφαρμογή της κάρτας του πολίτη, την αύξηση αρμοδιοτήτων των ΚΕΠ.
Ο κ. Βούτσης ανακοίνωσε επίσης ότι την ερχόμενη
εβδομάδα θα έρθει νομοσχέδιο για την απόδοση ιθαγένειας και έκανε λόγο για νέα μεταναστευτική πολιτική
στο πλαίσιο της Ε.Ε. Για τα κέντρα κράτησης είπε: «Δεν
είναι εύκολο να κλείσουν και να αποκατασταθούν με
κανονικές δομές. Θα χρειαστεί χρόνος. Αλλά πρέπει να
δημιουργηθούν άλλα κέντρα ανοιχτού τύπου, όπως για
τους αιτούντες άσυλο με χρηματοδότηση από τις Περιφέρειες».

Νέος εκλογικός νόμος με απλή αναλογική
Αλλαγή του εκλογικού νόμου αλλά και έναρξη της
συζήτησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος, στο
πλαίσιο αυτής της κυβερνητικής θητείας, προανήγγειλε
ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος Βούτσης. Όπως είπε,
θα ληφθούν πρωτοβουλίες για το συγκεκριμένο θέμα και
επανέλαβε τη δέσμευση για απλή αναλογική στον εκλογικό νόμο. «Ο νόμος θα έρθει εφ' όσον η κυβέρνηση
μακροημερεύσει», είπε προσθέτοντας: «Είμαι αισιόδοξος ότι θα μακροημερεύσει».
Ο κ. Βούτσης διευκρίνισε ότι μια τέτοια πρωτοβουλία
προϋποθέτει μεγάλη πλειοψηφία (πάνω από 200 βουλευτές) και ευρύτατη συναίνεση. Εκτίμησε μάλιστα ότι οι
επόμενες εκλογές θα μπορούσε να διενεργηθούν με το
νέο σύστημα.
Για την αναθεώρηση του Συντάγματος, ο υπουργός
Εσωτερικών ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητές του, προσθέτοντας πάντως ότι εντός της
τετραετίας μπορεί να ξεκινήσει μία τέτοια διαδικασία.

ΙΒΙΣΚΟΣ

Στο κατάστημά
μας θα βρείτε:

α) Βότανα (ιβίσκος, αλόη,
σπιρουλίνα, κλπ)
β) Αρωματικά φυτά
(μέντα, δυόσμος, ρίγανη,
κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι, χαμομήλι, φασκόμηλο, κλπ)
δ) Μπαχαρικά σε μεγάλη
ποικιλία κάθε είδους
όπως κάρυ, πιπέρι,
μείγματα μπαχαρικών για
5.12.14
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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Μετά το Πάσχα οι αιτήσεις για
την ρύθμιση των 100 δόσεων

Η

ηλεκτρονική πλατφόρμα στο Taxisnet, την οποία
αναμένεται να χρησιμοποιήσει η συντριπτική πλειοψηφία όσων ενταχθούν στην ρύθμσιη των 100
δόσεων, θα ξεκινήσει τη λειτουργία της αμέσως μετά το
Πάσχα Αυτό κάνει γνωστό το Υπουργείο Οικονομικών με
ανακοίνωση του και συμπληρώνει ότι χρειάζονται περίπου
είκοσι μέρες από την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου για
την κατασκευή της απο την ΓΓΠΣ.
Οι αιτήσεις υπαγωγής στη ρύθμιση θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 26 Μαίου.
Οι ρυθμίσεις θα είναι άτοκες για ποσά έως 5.000 ευρώ ενώ
από 5.000 ευρώ και πάνω θα υπάρχει τόκος 3%. Κατά την
υπαγωγή στη ρύθμιση, ο οφειλέτης θα πρέπει να επιλέξει
μια από τις ακόλουθες λύσεις:
α) Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό
(100%).
β) από δύο (2) έως και πέντε (5) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).
γ) από έξι (6) έως και δέκα (10) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).
δ) από ένδεκα (11) έως και είκοσι (20) μηνιαίες δόσεις, με
απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).
ε) από είκοσι μία (21) έως και τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις,
με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).
στ) από τριάντα μία (31) έως και σαράντα (40) μηνιαίες
δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό
(65%).
ζ) από σαράντα μία (41) έως και πενήντα (50) μηνιαίες
δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).
η) από πενήντα μία (51) έως και εξήντα (60) μηνιαίες
δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις
εκατό (55%).
θ) από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα (70) μηνιαίες
δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό
(50%).
ι) από εβδομήντα μία (71) έως και ογδόντα (80) μηνιαίες
δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις
εκατό (45%).
ια) από ογδόντα μία (81) έως και ενενήντα (90) μηνιαίες
δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό
(40%).
ιβ) από ενενήντα μία (91) έως και εκατό (100) μηνιαίες
δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό (30%).

Λιγότερα αρνιά το Πάσχα, ακριβότερα
θα πωλήσουν οι κτηνοτρόφοι

Μειωμένη σε ποσοστό ίσως και άνω του 40% αναμένεται η φετινή παραγωγή αμνοεριφίων, αφού λόγω του καταρροϊκού πυρετού έχει χαθεί μεγάλος αριθμός ζώων.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ) Δημήτρη Καμπούρη, λόγω αυτής της κατάστασης
αλλά κι εξαιτίας των οικονομικών ζημιών που υφίστανται από τις
ζωονόσους, οι κτηνοτρόφοι δεν θα δεχτούν σε καμία περίπτωση
να διαθέσουν το προϊόν τους στους εμπόρους σε τιμή κάτω των
6,6 ευρώ/κιλό - αυξημένη κατά ένα ευρώ σε σχέση με πέρυσι.
«Δεν μας φτάνουν οι ζωονόσοι (καταρροϊκός πυρετός και ευλογιά) που αφανίζουν το ζωικό μας κεφάλαιο, έχουμε και το κόστος
εκτροφής να βαίνει ολοένα και μεγαλύτερο», είπε ο κ. Καμπούρης.
«Δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να πληρώσουν τα 'σπασμένα' οι καταναλωτές, απλώς θα πρέπει επιτέλους να γίνει
κατανοητό ότι δεν μπορούμε άλλο πια να βγαίνουμε εμείς ζημιωμένοι. Έμποροι και κρεοπώλες θα πρέπει να συμπιέσουν το
περιθώριο κέρδους τους και έτσι καθένας να αναλάβει το μερίδιο
ευθύνης που τους αναλογεί», συμπλήρωσε.
Ο πρόεδρος της ΠΕΚ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το
φαινόμενο των ελληνοποιήσεων, αλλά και τις «πονηρές» διαφημίσεις, καλώντας τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
στις αγορές τους.

ΕΛΛ ΑΔΑ - ΕΛ ΛΑ ΔΑ

Παναττική συγκέντρωση
των συνταξιούχων σήμερα

Παναττική πανσυνταξιουχική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10:00 π.μ. στην Πλατεία Εθνική
Αντίστασης.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καλεί σε συμμετοχή
και εκτιμά ότι «ο αγώνας για την κατάργηση των μνημονιακών, αντεργατικών και αντιασφαλιστικών νόμων πρέπει
να συνεχισθεί και να ενταθεί το επόμενο διάστημα».
Όπως αναφέρει, διεκδικεί:
Στήριξη του δημόσιου ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού
συστήματος και του συστήματος δημόσιας υγείας.
Ακύρωση των σχεδίων μετατροπής του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης από αναδιανεμητικό σε ανταποδοτικό.
Αποκατάσταση, μέσω αυξήσεων, των μεγάλων απωλειών στις συντάξεις.
Κατάργηση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος.
Άμεση χρηματοδότηση όλων των ταμείων (ΜΤΠΥ, ΕΤΕΑ,
ΤΠΔΥ) για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους
προς τους δικαιούχους.
Επαναφορά της κράτησης του 3% στις προμήθειες του
Δημοσίου υπέρ του ΜΤΠΥ.
Αποκατάσταση των απωλειών λόγω του PSI.

« ΟΧΙ» ΣΕ ΡΗΞΗ
«Ξαφνικός θάνατος» απ ειλεί τις
επ ιχειρήσεις π ροειδοποιεί το ΕΒΕΑ

Απαιτείται συμφωνία και έντιμος συμβιβασμός το συντομότερο δυνατόν, που θα εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση
της χώρας τα επόμενα 2-3 χρόνια, τόνισε ο πρόεδρος του
ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος, μιλώντας στο Athens
Investment Forum που διοργανώνει η Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών. Ο κ. Μίχαλος προειδοποίησε για κίνδυνο
ξαφνικού θανάτου χιλιάδων επιχειρήσεων αν υπάρξουν
περαιτέρω καθυστερήσεις.
Ζητάμε, είπε, συμβιβασμό και όχι ρήξη που θα οδηγούσε το 80% των Ελλήνων κάτω από το όριο της φτώχειας,
ελλείψεις σε φάρμακα και καύσιμα και θα καθιστούσε την

Τετάρτη 1 Απριλίου 2015
Ελλάδα Βενεζουέλα της Ευρώπης ενώ κάλεσε τους εταίρους να αντιμετωπίσουν πιο ορθολογικά την ελληνική
κρίση.
"Δεν έχουμε τετραετία μπροστά μας, έχουμε το σήμερα
και το αύριο" επεσήμανε ο αναπληρωτής υπουργός
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Τσιρώνης, ο οποίος υπογράμμισε την ανάγκη για σταθερό φορολογικό και αδειοδοτικό πλαίσιο, σταθερότητα στις χρήσεις γης και ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, τα οποία, όπως είπε, αποτελούν προτεραιότητες
της κυβέρνησης.
Απέδωσε, δε, τα προβλήματα της χώρας όχι στους
"εχθρούς εξ εσπερίας" αλλά σε λάθη που έγιναν εσωτερικά τα τελευταία 60 χρόνια.
Συγκεκριμένα στο εύκολο χρήμα που κατά τη δεκαετία
του '60 προερχόταν από τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, αργότερα από τη ληστρική εκμετάλλευση του
φυσικού πλούτου και στη συνέχεια από τα ευρωπαϊκά
προγράμματα, που από ευλογία έγιναν κατάρα. "Έπεσε"
είπε "χρήμα που δεν το αξίζαμε. Κάποιοι πλούτιζαν, χωρίς
να παράγουν προϊόντα ή υπηρεσίες".
Να δοθούν γενναίες αυξήσεις μισθών με αξιοκρατικά κριτήρια και περισσότερες αρμοδιότητες στους δημοσίους
υπαλλήλους, ζήτησε ο πρόεδρος της Ένωσης Εισηγμένων Εταιριών Παναγιώτης Δράκος. Επεσήμανε ότι οι επιχειρήσεις δεν ζητούν κίνητρα και φοροαπαλλαγές, αλλά
σταθερό φορολογικό σύστημα που να "κλειδώνει" τουλάχιστον για τις νέες επενδύσεις και τόνισε ότι τα αποτελέσματα του 2014 πολλών εταιριών είναι πολύ καλύτερα σε
σχέση με το 2013.
Η ανάπτυξη πλησιάζει, σημείωσε, όμως δεν θα αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο ποιοί κλάδοι θα αναπτυχθούν.
Στις αδυναμίες της ευρωπαϊκής αγοράς κεφαλαίων στάθηκε ο κ. Μπέντζαμιν Έιντζελ (Benjamin Angel), προϊστάμενος μονάδας στην γενική διεύθυνση για Οικονομικές και
Χρηματοδοτικές Υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Όπως ανέφερε, το ευρωπαϊκό σύστημα στηρίζεται κατά
κύριο λόγο στις τράπεζες ενώ π.χ. στις ΗΠΑ βασίζεται
περισσότερο στις αγορές (θεσμοί όπως venture capital,
crowdfunding, κ.α.).

Μειώνεται η συμμετοχή στα
φάρμακα με οικονομικά κριτήρια

Τη μείωση με βάση οικονομικά κριτήρια της συμμετοχής του
κόσμου στα φάρμακα προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας, Παν.
Κουρουμπλής μιλώντας την Κυριακή σε πρωινή εκπομπή
διευκρινίζοντας ότι εξετάζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες για την
εύρεση του τρόπου μείωσης με δίκαιο τρόπο. "Θα μειώσουμε
με βάση τα οικονομικά κριτήρια, εξετάζουμε ακριβώς αυτή την
περίπτωση τη συμμετοχή του κόσμου στο φάρμακο. Να πληρώνω εγώ το ίδιο ποσοστό με έναν άνθρωπο που είναι άνεργος;
Εξετάζουμε ακριβώς τις τεχνικές λεπτομέρειες για να δούμε με
ποιον τρόπο θα μειώσουμε τη συμμετοχή των αδυνάτων διότι
δεν είναι δίκαιο σύστημα να πληρώνουν όλοι 25% σε συγκεκριμένα φάρμακα όταν δεν έχουν την ίδια οικονομική κατάσταση", είπε σημειώνοντας ότι σε 2-3 μήνες θα έχει ολοκληρωθεί
η διαδικασία.
Τόνισε πως τα τελευταία 5 χρόνια η συμμετοχή του κόσμου
από το 12% έφθασε στο 34% και πως οι πολίτες πλήρωσαν
300 εκατομμύρια. "Γιατί δεν ρωτάτε τους λαλίστατους κυρίους,
θα μπορούσε αυτό να μην το πληρώσει ο κόσμος και να το
πληρώσει η βιομηχανία με claw back;", σημείωσε και πρόσθεσε πως είχαν επιλογή αυτό το κόστος να το μεταφέρουν στη
βιομηχανία και ότι αντί να κάνουν αυτό το φόρτωσαν στον
κόσμο. Αναγνώρισε πως "ένα πολιτικό σύστημα στη λογική
μιας επιδερμικής δημιουργεί και διευρύνει τις ανισότητες δεν
είναι σύστημα δίκαιο", διευκρινίζοντας πως οι πρώτοι άνθρωποι που θα έχουν μια καλύτερη μεταχείριση θα είναι "όλες
αυτές οι ομάδες που έχουν εισοδήματα πάρα πολύ χαμηλά".
Για τα διαθέσιμα των νοσοκομείων είπε ότι θέλει να είναι
"καθαρός και ειλικρινής" λέγοντας πως εάν προκύψει "αυτό
μπορεί να προκύψει στους τελευταίους τρεις μήνες, αυτή τη
στιγμή έχουμε 800 εκατομμύρια στον προϋπολογισμό για τα
νοσοκομεία, δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα".

"Αυτά τα λεφτά λοιπόν αν υποθέσουμε ότι κυλάει όπως
κυλάει η διαδικασία
θα φθάσουμε στον
Σεπτέμβριο.
Τον Οκτώβριο, το
Νοέμβριο και τον
Δεκέμβριο
η
κυβέρνηση πρέπει

να συμπληρώσει τον προϋπολογισμό.
Αυτή η κυβέρνηση θα αφήσει τα νοσοκομεία έτσι;", είπε και
κατηγόρησε την προηγούμενη κυβέρνηση πως ενώ είχαν
εγκριθεί 1.095 θέσεις στον προϋπολογισμό, δεν τις προκήρυξε. "Θα δείτε πόσες θέσεις θα προκηρύξουμε εμείς την ερχόμενη εβδομάδα που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός και θα
κάνετε τη σύγκριση", τόνισε.
Πρόσθεσε ότι "δέκα χρόνια με αναθέσεις προμηθεύονται τα
νοσοκομεία και όχι με διαγωνισμούς".
Αναφορικά με τα νοσήλεια σε ιδιωτικά νοσοκομεία και την
πιθανή αύξησή τους, επισήμανε πως "οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες τα τελευταία δέκα χρόνια κάτω από την ανοχή του
πολιτικού συστήματος προσάρμοσαν τα συμβόλαιά τους με
τέτοιο τρόπο που κερδίζουν οι ίδιες και πληρώνει το κράτος,
λοιπόν η γαλακτερή αγελάδα, τώρα βρίσκεται σε δύσκολη
θέση, δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, θα πληρώσουν ένα μέρος και οι ασφαλιστικές εταιρείες, τους κάλεσα
κάναμε μια συζήτηση και πάνω σε αυτή τη συζήτηση πιστεύω
ότι θα δείξουν κατανόηση".
Για την αναμονή για ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία που
ωθεί τον κόσμο πολλές φορές στα ιδιωτικά ο κ. Κουρουμπλής
σημείωσε πως πλέον ο κόσμος "δεν θα περιμένει γιατί αλλάζουμε το σύστημα των ραντεβού από τον Ιούνιο", διευκρινίζοντας ότι θα γίνεται μέσα από το Internet "και ο κόσμος θα
απαλλαγεί και από τα κόστη τα μεγάλα που υφίσταται" ενώ
προανήγγειλε και την ολοκλήρωση του φακέλου ασθενούς.

Θ. Φωτίου: «Τις επόμενες μέρες η καταβολή του ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος»

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, ανακοίνωσε μέσω του twitter, ότι μέσα στις
επόμενες ημέρες θα πιστωθούν οι λογαριαμοί των δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.
«Το "ok" για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα έχει δοθεί από το υπουργείο. Τις επόμενες ημέρες θα πιστωθεί στους
λογαριασμούς των δικαιούχων» γράφει στο tweet της η αν. Υπουργός.
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Περού: Νέα τραγωδία με
λεωφορείο - Νεκροί 21 επιβάτες

Πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε στις περουβιανές
Άνδεις, το δεύτερο σε μία εβδομάδα, όταν λεωφορείο βγήκε
από την πορεία του και έπεσε σε χαράδρα. Στο δυστύχημα
σκοτώθηκαν 21 άτομα και τραυματίστηκαν σοβαρά άλλοι
38.
Το όχημα έχει γίνει σωρός από μέταλλα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν τα σωστικά συνεργεία.
Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο Αγιακούτσο, στο
νότιο τμήμα του κεντρικού Περού. Το λεωφορείο έπεσε σε
χαράδρα βάθους σχεδόν ενός χιλιομέτρου.
Τα αίτια είναι ακόμη άγνωστα. Μία εβδομάδα νωρίτερα,
σύγκρουση λεωφορείων στο Περού είχε στοιχίσει τη ζωή σε
τουλάχιστον 37 άτομα.

Στενεύουν τα περιθώρια συμφωνίας
σχετικά με τα πυρηνικά του Ιράν
Οι δύο πλευρές έχουν λιγότερο από 24
ώρες να καταλήξουν σε κοινό σχέδιο

Το τελευταίο 24ωρο των διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά Ιράν, όλες οι πλευρές επιμένουν πως είναι ζωτικής
σημασίας να καταρτιστεί προκαταρκτική συμφωνία για να
υπερπηδηθεί το αδιέξοδο 12 χρόνων όμως οι δυσκολίες
παραμένουν και η έκβαση είναι αβέβαιη. Τόσο η Τεχεράνη
όσο και οι Έξι έχουν δείξει ετοιμότητα για συμβιβασμό,
όμως ο ρυθμός υποχώρησης από τις κυρώσεις και το ζήτημα των εργασιών για εμπλουτισμό ουρανίου είναι ακόμη
αγκάθια και ακόμη είναι στον αέρα εάν η συμφωνία θα έρθει
ή όχι.
Το μεσημέρι της Τρίτης, ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών
Σεργκέι Λαβρόφ -που είχε φύγει από τις διαβουλεύσειςανεφερε πως θα επέστρεφε αργότερα στη Λωζάννη καθώς
«οι πιθανότητες επιτυχίας είναι υψηλές».
«Δεν υπάρχει 100% βεβεβαιότητα, αλλά ποτέ δεν μπορείς να είσαι απολύτως βέβαιος για τίποτα» είπε ο Λαβρόφ,
εκτιμώντας πως η συμφωνία είναι εφικτή «εάν καμία από
τις πλευρές δεν ανεβάσει την τελευταία στιγμή τις απαιτήσεις της».
Στόχος των εντατικών συνομιλιών και διαπραγματεύσεων
που πραγματοποιούνται στη Λωζάννη της Ελβετίας είναι
αρχικά η προκαταρκτική συνεννόηση, πριν την συνολικής
συμφωνίας τον Ιούνιο για το πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα
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της Τεχεράνης που θα διασφαλίζει ότι θα είναι αποκλειστικά ειρηνικό, με αντάλλαγμα τη άρση διεθνών κυρώσεων.
Ωστόσο, οι διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών απειλούν
την κατάρρευση των συνομιλιών και την επίτευξη συμφωνίας.
Μεταξύ των αγκαθιών είναι, για παράδειγμα, η διαφαινόμενη υπαναχώρηση της ιρανικής πλευράς από την προθυμία που είχε «υπονοήσει» προηγουμένως να μεταφέρει στη
Ρωσία το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου.
«Πρέπει να τελειώνουμε άμεσα», δήλωσε στο Reuters
δυτικός αξιωματούχος μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Μας απομένουν μόλις λίγες ώρες για να καταλήξουμε σε ένα πλαίσιο συμφωνίας ειδάλλως το έργο μας θα γίνει
πολύ, πολύ δύσκολο».

Η ΕΕ απαγορεύει την «αισχρή»
διάλυση πλοίων
σε παραλίες της ΝΑ Ασίας

Νέος κανονισμός που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
απαγορεύσει την «αισχρή πρακτική» της διάλυσης ευρωπαϊκών πλοίων σε παραλίες της Νοτιοανατολικής Ασίας,
μια πρακτική που μολύνει τις ακτές και τα νερά και θέτει σε
κίνδυνο τους ντόπιους εργάτες.
Από τα 1.026 ποντοπόρα πλοία που ανακυκλώθηκαν το
2014, τα 641 διαλύθηκαν σε παραλίες της Ινδίας, Μπαγκλαντές και του Πακιστάν, δείχνουν τα στοιχεία της μη
κυβερνητικής οργάνωσης Shipbreaking Platform, η οποία
ασκεί πιέσεις για τον τερματισμό της επικίνδυνης πρακτικής.
Δεξαμενόπλοια, αλιευτικά, κρουαζιερόπλοια και άλλα
γερασμένα πλοία προσαράζουν σε ακτές και διαλύονται
από εκατοντάδες ανειδίκευτους εργάτες με πρόχειρα εργαλεία. Όταν έρθει η παλίρροια, τα χημικά διαρρέουν στις
ακτές.
Και δεν είναι μόνο το περιβάλλον που απειλείται. Περίπου
470 εργάτες έχουν σκοτωθεί την τελευταία 20ετία στα πρόχειρα διαλυτήρια των ακτών του Αλάνγκ Σόσια στο κρατίδιο
του Γκουτζαράτ στην Ινδία, σύμφωνα με εκτίμηση του Ινστιτούτου Κοινωνικών Επιστημών «Τάτα» στο Μουμπάι. Περίπου 35.000 εργάτες, οι περισσότεροι ανειδίκευτοι μετανάστες, εργάζονται εκεί.
Όπως αναφέρει το Reuters, ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός θα επιτρέπει τη διάλυση πλοίων ευρωπαϊκής σημαίας μόνο σε εγκεκριμένα διαλυτήρια, των οποίων η λίστα

Μικροσκοπικός βηματοδότης
μπορεί να εμφυτευθεί σε έμβρυα

Εχει μήκος μερικών εκατοστών και προορίζεται για έμβρυα
που πάσχουν από πλήρη καρδιακό αποκλεισμό

Έ

νας πειραματικός βηματοδότης που αναπτύχθηκε σε αμερικανικό νοσοκομείο είναι
αρκετά μικρός ώστε να εμφυτευθεί στο αναπτυσσόμενο έμβρυο.
Μέχρι σήμερα, οι μόνοι βηματοδότες που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιες
περιπτώσεις ήταν οι σχετικά ογκώδεις βηματοδότες για ενήλικες, οι οποίοι όμως δεν
χωρούν στο σώμα του αναπτυσσόμενου εμβρύου. Για τον λόγο αυτό, ο βηματοδότης παρέμενε έξω από το σώμα της μητέρας, και μόνο τα ηλεκτρόδιά του έφταναν μέχρι την καρδιά
του εμβρύου.
«Διαθέτουμε πλέον έναν βηματοδότη που μπορεί να εμφυτευθεί όσο το έμβρυο βρίσκεται ακόμα στη μήτρα» δήλωσε ο Ράμεν Τσμάιτ, μέλος της ομάδας που ανέπτυξε τη συσκευή
στο Νοσοκομείο Παίδων του Λος Άντζελες και το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας.

Κύλινδρος μήκους μερικών εκατοστών
Ο νέος βηματοδότης, ένας μεταλλικός κύλινδρος μήκους μερικών εκατοστών, προορίζεται
για έμβρυα που πάσχουν από πλήρη καρδιακό αποκλεισμό, μια πάθηση που αφορά το
ηλεκτρικό σύστημα της καρδιάς.
Σε κάθε χτύπο μιας υγιούς καρδιάς, ένα ηλεκτρικό σήμα διαδίδεται από το πάνω μέρος
του οργάνου προς τα κάτω, προκαλώντας μυϊκές συσπάσεις που αναγκάζουν το αίμα να
ρέει (συγκεκριμένα, το σήμα ξεκινά από τον φλεβόκομβο, που είναι ο φυσικός βηματοδότης της καρδιάς, και μεταδίδεται από τον δεξί κόλπο προς τις κοιλίες).
Όταν το σήμα μπλοκάρεται, οι κοιλίες της καρδιάς ελέγχονται από έναν δεύτερο φυσικό
βηματοδότη, ο οποίος όμως «πάλλεται» πιο αργά από ό,τι θα έπρεπε και περιορίζει έτσι
τη ροή του αίματος.

Πρόληψη αποβολών και πρόωρων γεννήσεων
«Η νέα αυτή συσκευή προσφέρει μια πραγματική ευκαιρία για την πρόληψη αποβολών
και πρόωρων γεννήσεων» εξήγησε ο δρ Τσμάιτ.
Ο βηματοδότης, ο οποίος παρουσιάζεται στην επιθεώρηση Heart Rythm, βρίσκεται ακόμα
στο στάδιο των προκλινικών δοκιμών.

αναμένεται να δημοσιευτεί του χρόνου. Πιθανότατα θα
περιλαμβάνει εγκαταστάσεις της Κίνας, της Τουρκίας, της
ΕΕ και της Βορείου Αμερικής, όχι όμως και της Νοτιοανατολικής Ασίας. Η αλήθεια είναι ότι τα κίνητρα των εφοπλιστών
για τη διάλυση πλοίων στη ΝΑ Ασία είναι μεγάλα. Οι κανόνες για την απόρριψη του αμιάντου, για παράδειγμα, είναι
σε γενικές γραμμές λιγότερο αυστηροί και αυξάνουν τα
κέρδη.
Ανάλογα με τις τρέχουσες τιμές των πρώτων υλών, το
σκραπ χάλυβα από διαλυτήρια στην Ινδία αποφέρει έως και
500 δολάρια ανά τόνο, συγκριτικά με 300 δολάρια στην Κίνα
και μόλις 150 στην ΕΕ. Λιγότερο από 4% των ποντοπόρων
πλοίων που αποσύρθηκαν το 2014 πέρασαν από διαλυτήρια στην Ευρώπη.
Ως αντιστάθμισμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να
προσφέρει κίνητρα στους πλοιοκτήτες, τα οποία όμως δεν
έχουν οριστικοποιηθεί.

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε νοσοκομείο
της Βιρτζίνια

- Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του ενόπλου

Ενοπλος κρατούμενος ο οποίος φορούσε νοσοκομειακό
ένδυμα δραπέτευσε από νοσοκομείο στη βόρεια Βιρτζίνια,
στις ΗΠΑ, το πρωί της Τρίτης, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.
Ο κρατούμενος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία
ονομάζεται Γουόσεν Ασάγιε, νοσηλευόταν υπό την επίβλεψη ενός ιδιωτικού φρουρού ασφαλείας στο νοσοκομείο
Inova Fairfax Hospital στο Φολς Τσερτς της Βιρτζίνια,
απ΄όπου δραπέτευσε παίρνοντας το όπλο από τον φρουρό, ανέφερε στον λογαριασμό του στο Twitter το αστυνομικό τμήμα της κομητείας Φέρφαξ.
Δεν είναι σαφές ποιος άνοιξε πυρ ή αν τραυματίστηκε
κάποιος στο επεισόδιο, δήλωσε στο δίκτυο η εκπρόσωπος
της αστυνομίας της κομητείας Φέρφαξ Έλεν Πίτμαν.
Η αστυνομία απέκλεισε το νοσηλευτικό ίδρυμα και τους
παρακείμενους δρόμους και ανακοίνωσε ότι ο δραπέτης
κυκλοφορεί με το ειδικό νοσοκομειακό ένδυμα.
Οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο από το τοπικό δίκτυο WJLA δείχνει έντονη αστυνομική παρουσία έξω
από το νοσοκομείο και αρκετά περιπολικά στους παρακείμενους δρόμους.
Εκπρόσωποι του νοσοκομείου, το οποίο βρίσκεται 24
χιλιόμετρα δυτικά της πόλης της Ουάσιγκτον, δεν ήταν διαθέσιμοι να σχολιάσουν.

Μια ουσία υπόσχεται μείωση
ως 60% των κρίσεων άσθματος

Το σκεύασμα ενδοφλέβιας χορήγησης βρίσκεται
στο στάδιο κλινικών δοκιμών φάσης ΙΙΙ

Μ

είωση ως και κατά 59% των κρίσεων
άσθματος και βελτίωση της λειτουργίας
των πνευμόνων δείχνουν τα αποτελέσματα δύο κλινικών δοκιμών φάσης ΙΙΙ για την
ουσία Reslizumab. Πρόκειται για το υπό ανάπτυξη σκεύασμα ενδοφλέβιας χορήγησης της Teva
Pharmaceutical Industries Ltd που προορίζεται
για άτομα με σοβαρές κρίσεις άσθματος. Σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα δύο κλινικών
μελετών φάσεως ΙΙΙ, τα οποία παρουσιάστηκαν
τόσο στην Ετήσια Συνάντηση της Αμερικανικής
Ακαδημίας Αλλεργιών, Ασθματος και Ανοσολογίας (AAAAI) όσο και στο επιστημονικό
περιοδικό «The Lancet Respiratory Medicine», η συχνότητα εμφάνισης ασθματικών παροξυσμών σε ασθενείς με ηωσινοφιλικό άσθμα μειώθηκε περίπου στο μισό μετά τη χορήγηση Reslizumab. Αντίστοιχα θετικά αποτελέσματα παρουσιάστηκαν και σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της λειτουργίας των πνευμόνων.
Η διατήρηση καλών αποτελεσμάτων στις κλινικές έρευνες ως την 52η εβδομάδα δοκιμών
θεωρείται άκρως σημαντική για τους επιστήμονες. Η έγκρισή του, τονίζουν, θα μπορούσε
να προσθέσει στη «φαρέτρα» των γιατρών μια νέα θεραπευτική επιλογή η οποία θα συνέβαλλε στην αισθητή βελτίωση του ελέγχου των συμπτωμάτων των ασθενών χαρίζοντάς
τους καλύτερη ποιότητα ζωής.
Σύμφωνα με τον δρα Michael Hayden, πρόεδρο του Τμήματος Ερευνας και Ανάπτυξης
και επικεφαλής του Επιστημονικού Τομέα της Teva Pharmaceutical Industries Ltd, «υπάρχει τεράστια ανάγκη μεταξύ του πληθυσμού των ασθματικών ασθενών για στοχευμένες
θεραπευτικές επιλογές οι οποίες θα μπορούσαν να περιορίσουν τον αριθμό των ετήσιων
ασθματικών παροξύνσεων και να τους βοηθήσουν να ελέγξουν αποτελεσματικά την κατάστασή τους».

Τετάρτη 1 Απριλίου 2015
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/303-81)
β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
γ) το Ν.3852/2010
δ) την αριθ. 287/2014 Απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου για τη
μίσθωση ακινήτου
ε) την αριθ. 310/2014 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου περί
συγκρότησης της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μίσθωσης – εκμίσθωσης έτους 2015 και
ορισμού των μελών της
στ) την αριθ. 48/2015 απόφαση
της Οικονομικής επιτροπής με
την οποία καθορίστηκαν οι όροι
της δημοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη
μίσθωση ακινήτου από το
Δήμο μας, στο οποίο θα στεγαστεί «Στέγη Πολιτισμού Δαφνίου» του Δήμου Χαϊδαρίου και
καλούμε τους ενδιαφερόμενους
να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε
προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από τη δημοσίευση της προκήρυξης.
Άρθρο 1ο | Περιγραφή του
μισθίου
•Το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται
στην περιοχή Δαφνίου Χαϊδαρίου.
•Απαιτείται κατ’ ελάχιστον ωφέλιμη (εσωτερική) επιφάνεια εβδομήντα τ.μ. (70 m2) έως ενενήντα
(90 m2)
•Το κτήριο θα πρέπει να έχει νόμιμη και μη ανακληθείσα Οικοδομική άδεια ή να έχει Νομιμοποιηθεί
σύμφωνα με την ισχύουσα Πολεοδομική Νομοθεσία.
•Ο χώρος να προβλέπεται για
συνάθροιση κοινού (κατάστημα)
• Να είναι ισόγειος χώρος και να
είναι προσβάσημος για άτομα με
ειδικές ανάγκες
•Αν ο ισόγειος χώρος εδράζεται
σε πλάκα υπογείου, θα πρέπει
από την έκδοση της οικοδομικής
άδειας να προορίζεται για χώρος
συνάθροισης κοινού (κατάστημα)(φέρουσα πλάκα υπογείου σε
κινητό φορτίο 500χλγ/μ2).
•Σε κινητό που δεν έχει Οικοδομική άδεια και έχει γίνει Νομιμοποίηση, θα πρέπει να έχει εκδοθεί
και σχετική βεβαίωση Πιστοποίησης Στατικής επάρκειας – ικανότητας (ως παράγραφο 4).
•Να έχει εκδοθεί βεβαίωση της
Πολεοδομίας, ότι είναι χώρος
κύριας χρήσης (κατάστημα)για
συνάθροιση κοινού.

•Τα εγκεκριμένα σχέδια της Οικοδομικής Άδειας ή τα σχέδια Νομιμοποίηση (Τροποποίηση σχεδίων, διαμερισματοση κ.λ.π.) να
είναι σύμφωνα με την υπάρχουσα
κατάσταση.
•Να έχει δύο τουαλέτες (ανδρών –
Γυναικών) και να είναι σύμφωνες
με τις υγειονομικές διατάξεις.
• Να έχει κουζίνα ή δυνατότητα
κατασκευής κουζίνας.
• Ο χώρος να είναι ενιαίος χωρίς
αναβαθμούς.
• Κατά τις απαιτούμενες ενέργειες
αλλαγής στοιχείων της παροχής
ρεύματος, υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου.
• Να έχει αποθήκη ή δυνατότητα
κατασκευής αποθήκης με κινητά
στοιχεία- πετάσματα
1.15 Να έχει παροχή ηλ. Ρεύματος, πόσιμου νερού και τηλεφώνου

Άρθρο 2ο | Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
Οι δημοπρασία διεξάγεται σε δύο
φάσεις ως εξής:
2.1. Προκήρυξη εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου θα δημοσιεύσει στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και σε πολυσύχναστο σημείο του Δήμου, λεπτομερή
προκήρυξη των παρόντων όρων
και περίληψη αυτών στον τύπο.
Με την ανωτέρω προκήρυξη του
Δημάρχου θα κληθούν, όσοι επιθυμούν και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη δημοπρασία μέσα
σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την τελευταία δημοσίευση,
να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος
κατατίθενται στο Δήμο και πρωτοκολλούνται. Μαζί κατατίθενται και
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
– πιστοποιητικά, τα οποία πιστοποιούν τα αναφερόμενα στο
άρθρο 1 της παρούσας προκήρυξης, καθώς επίσης και αντίγραφο
της οικοδομικής άδειας και κάτοψη του κτιρίου. Στη συνέχεια η
αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις
αποστέλλει στην επιτροπή του
άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία
με επιτόπια έρευνα, κρίνει την
καταλληλότητα των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν
αυτά πληρούν τους όρους της
παρούσας προκήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από
της λήψεως των προσφορών. Οι
λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου
αιτιολογούνται επαρκώς στην
έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης,
μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο δήμο,
ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε
έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.
2.2. Διενέργεια δημοπρασίας.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει
ημέρα και ώρα διεξαγωγής της
δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε
αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα
ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά
τη διαδικασία της πρώτης φάσης.
Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το
οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη.

Άρθρο 3ο | Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία – δικαιολογητικά
3.1. Στην αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να λάβουν
μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα
οποιασδήποτε εταιρικής μορφής
καθώς και κοινοπραξίες, που
έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα ή είναι νομείς ακινήτων, τα
οποία πληρούν τις προϋποθέσεις
της παρούσας προκήρυξης.
• Στη μετέπειτα δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και
κοινοπραξίες.
Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει να
καταθέσει στην αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού κατά την ημέρα
και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
3.2.α Ταυτότητα του φυσικού
προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο
καταστατικό, το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, από το
οποίο να προκύπτει η κατά νόμο
δημοσίευση καθώς και πρακτικό
συμμετοχής στη συγκεκριμένη
δημοπρασία.
3.2.β Επίσημο τίτλο (συμβόλαιο)
πρωτότυπο ή νομίμως θεωρημένο, που να αποδεικνύεται η
κυριότητά του επί του συγκεκριμένου ακινήτου.
3.2.γ Υπεύθυνη δήλωση του
ίδιου, ότι έλαβε γνώση των όρων
προκήρυξης και αποδέχεται
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
3.2.δ Υπεύθυνη δήλωση ότι το
ακίνητο είναι απαλλαγμένο από
κάθε δουλεία και δεν υφίσταται
καμία υποχρέωση του δήμου για
ενδεχόμενες οφειλές αυτού προς
οιονδήποτε.
3.2.ε Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι είναι συμβατή η χρήση
με το καταστατικό αν υπάρχει εφ’
όσων είναι σε πολυκατοικία.
3.2.στ Αυτός που μειοδοτεί για
λογαριασμό άλλου, οφείλει να το
δηλώσει ρητά στην επιτροπή της
δημοπρασίας και μάλιστα πριν
από την έναρξη αυτής παρουσιάζοντας και το νόμιμο έγγραφο,
διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει
για δικό του λογαριασμό.
3.2.ζ Αντίγραφο του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.
•Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
κατατίθενται για έλεγχο στην
αρμόδια Επιτροπή μέχρι την
έναρξη της διαδικασίας της δημοπρασίας.
•Δεν μπορεί να συμμετέχει στη
δημοπρασία
ενδιαφερόμενος
που έχει αποκλεισθεί, διότι το
προσφερόμενο ακίνητο κρίθηκε
από την Επιτροπή Καταλληλότητας ακατάλληλο ή που δεν έχει
προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν
μπορεί να συμμετέχει ενδιαφερόμενος που υποβάλλει δικαιολογητικά, τα οποία δεν διαλαμβάνουν
κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία.
•Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, διαφορε-

τικά κηρύσσεται έκπτωτος και
οφείλει να αποζημιώσει το Δήμο,
σύμφωνα με τα άρθρα 197 και
198 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 4ο | Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας - ανάδειξη πλειοδότη
•Η δημοπρασία θα είναι φανερή
και οι διαγωνιζόμενοι θα μειοδοτούν προφορικά ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού. Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό με τη σειρά
που εκφωνήθηκαν με το ονοματεπώνυμο του εκάστοτε μειοδότη.
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική
για το μειοδότη και η δέσμευση
αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και τελικά επιβαρύνει τον
τελευταίο μειοδότη.
•Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία
της δημοπρασίας μπορούν να
υποβάλλουν γραπτώς τυχόν
ενστάσεις τους κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται
στην αρμόδια Επιτροπή, μνημονεύονται στο πρακτικό και η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει γι'
αυτές με πλήρη αιτιολογία.
•Η δημοπρασία κατακυρώνεται με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή υπέρ αυτού, που προσέφερε το χαμηλότερο ποσό.
•Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος
αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως
και ανεπιφύλακτα τους όλους
τους όρους της προκήρυξης.
Άρθρο 5ο | Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση
από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το
αρμόδιο όργανο του δήμου ή της
διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

Άρθρο 6ο | Υπογραφή της
Σύμβασης
6.1 Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που
ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως
ή εγκρίσεως του αποτελέσματος
της δημοπρασίας, να προσέλθει
για τη σύνταξη και υπογραφή της
σύμβασης, διαφορετικά μπορεί
μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κινηθεί δικαστική διαδικασία προάσπισης
των συμφερόντων του Δήμου.
Μετά το πέρας της παραπάνω
προθεσμίας των δέκα ημερών η
σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.
6.2 Η δημοπρασία διεξάγεται,
επαναλαμβάνεται και εγκρίνεται
τηρουμένων των διατάξεων του
ΠΔ 270/81 και του Ν.3463/2006
6.3 Αποκλείεται στο μειοδότη η
μονομερής λύση της σχετικής
σύμβασης.
Άρθρο 7ο | Διάρκεια Μίσθωσης
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) χρόνια από την
ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης μίσθωσης, με δυνα-

τότητα παράτασης επιπλέον
τριών (3) ετών, σε περίπτωση
που αυτό κριθεί αναγκαίο από
το Δήμο.

Άρθρο 8ο | Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος
Το ετήσιο ποσό του μισθώματος
που θα προσφέρει ο τελευταίος
μειοδότης θα καταβάλλεται από
το Δήμο προς αυτόν με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, αφού
προσκομισθούν στην αρμόδια
δημοτική υπηρεσία τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά.
Το μηνιαίο μίσθωμα θα καταβάλλεται στο πρώτο δεκαήμερο του
μήνα που έπεται της μισθωμένης
περιόδου. Οι τυχόν καθυστερούμενες οφειλές του Δήμου προς
τον ανάδοχο, δεν θα επιβαρύνονται με προσαυξήσεις.
Για ενδεχόμενες καθυστερήσεις ή
πιθανή άρνηση θεώρησης του
χρηματικού εντάλματος από την
Υπηρεσία Επιτρόπου, ουδεμία
ευθύνη φέρει ο δήμος, ο οποίος
δεν υποχρεούται για το λόγο αυτό
σε καμία αποζημίωση. Το ίδιο
ισχύει και στην περίπτωση καθυστερημένης προσκόμισης εκ
μέρους του εκμισθωτή οποιουδήποτε δικαιολογητικού που καθιστά σύννομη την απαίτησή του.

Άρθρο 9ο |
Υποχρεώσεις
μισθωτή
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή
του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το
μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε
κάθε καταπάτηση, διαφορετικά
ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 10ο | Λήξη μίσθωσης
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη
λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση
στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Αν ο Δήμος κατά τη διάρκεια της
μίσθωσης και προ της λήξης
αυτής, αποκτήσει καθ’ οιονδήποτε νόμιμο τρόπο άλλο δικό του
ακίνητο οίκημα με το οποίο να
καλύπτονται οι ανάγκες των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του,
μπορεί να λύσει μονομερώς και
αζημίως τη μίσθωση, αφού προηγουμένως ειδοποιήσει εγγράφως
τον εκμισθωτή έναν τουλάχιστον
μήνα προ της λύσης της μίσθωσης.
Άρθρο 11ο | Αναμίσθωση –
Υπεκμίσθωση
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και
υπεκμίσθωση του μισθίου από
τον μισθωτή απαγορεύεται.

Άρθρο 12ο | Δημοσίευση Προκήρυξης
Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί με
φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη
διενέργεια της δημοπρασίας με
τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής
στον πίνακα ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος και στο
δημοσιότερο μέρος της έδρας του
Δήμου.
Περίληψη της προκήρυξης θα
δημοσιευθεί μία φορά σε μία τοπι-

κή εφημερίδα και σε μία ημερήσια
εφημερίδα της Αθήνας, δέκα (10)
τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας.
Η περίληψη της προκήρυξης θα
αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαϊδαρίου,
www.haidari.gr και στο Πρόγραμμα Δι@υγεια
Οι δαπάνες δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης και τα λοιπά
έξοδα του διαγωνισμού αρχικού
και επαναληπτικού, βαρύνουν
αυτόν στον οποίο κατακυρώθηκε
οριστικά ο διαγωνισμός (άρθρο
46 του Ν.3801/2009).

Άρθρο 13ο | Επανάληψη της
δημοπρασίας
13.01 Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται μετά από σχετική απόφαση του Δημάρχου αν δεν παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόμενος για
να συμμετάσχει σ’ αυτήν. Στην
περίπτωση αυτή σύμφωνα με το
άρθρο 194 του Ν. 3463/2006,
είναι δυνατή μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται
με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών, η μίσθωση
να γίνει με απευθείας ανάθεση.
•Μπορεί μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
η δημοπρασία να επαναληφθεί
όταν:
•το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική ή το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λόγω ασύμφορου
τιμήματος ή σφάλματος κατά τη
διενέργεια της δημοπρασίας,
•μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης
δεν υπογράφει τα πρακτικά,
•μετά την κοινοποίηση στο τελευταίο μειοδότη της κατακυρωτικής
απόφασης δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
13.3 Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική προκήρυξη του Δημάρχου και
αναφέρεται στους όρους της
πρώτης προκήρυξης και δημοσιεύεται όπως και η αρχική, πέντε
(5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη
διενέργειά της.
•Η δημοπρασία ματαιώνεται στην
περίπτωση που κατά τον έλεγχο
των δικαιολογητικών διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών που αφορούν όλους τους διαγωνιζόμενους.
•Για ό,τι δεν προβλέπεται από
τους παρόντες όρους προκήρυξης, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις
του Π.Δ. 270/1981 και του Ν.
3463/2006.

Άρθρο 14ο | Πληροφόρηση
ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία
παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, όλες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση:
Τμήμα
προμηθειών
Δήμου Χαϊδαρίου, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως, 2ος όροφος,
Τ η λ έ φ ω ν ο
2132047330,2132047317 FAX
2105323635
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ
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ΣΤΙΣ 4 ΚΑΙ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ

Εκδήλωση αγάπης για το «Κέντρο
Αγάπης Ελευσίνας - Φιλική Φωλιά»

Η

Συνεργασία
της Περιφέρειας Αττικής με
την Ανεξάρτητη Αρχή του
Συνηγόρου του Παιδιού

ομάδα «Ελευσινίων Δημιουργίες» για την ενίσχυση του «Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας - Φιλική Φωλιά» και έχοντας ως αρωγό το “Galaxy Events & Catering» διοργανώνει στις 4 και 5 Απριλίου εκδήλωση αγάπης, στο
Αμφιθέατρο-Ελευσίνια Μυστήρια, στην οδό Νικολαϊδου 76, στον πεζόδρομο της Ελευσίνας.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, παρουσιάσεις σε τεχνικές που χρησιμοποιούν
οι χειροτέχνες για την κατασκευή των προϊόντων τους, καθώς και σεμινάρια για μικρούς και μεγάλους.
Ο Μπαγκς Μπάνι και ο Τουΐτι, θα διασκεδάσουν με παιχνίδια τους μικρούς μας φίλους.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
11πμ.– 12μμ. Σεμινάριο DECOUPAGE σε βότσαλο ή μάρμαρο.
12μμ.– 1μμ. Σεμινάριο «Φτιάχνω μόνη μου το δικό μου δαχτυλίδι». ( για κορίτσια 4-10 ετών)
6μμ. –7μμ. Σεμινάριο «Κατασκευή πορτοφολιού» από ανακυκλώσιμο υλικό.
7μμ-8μμ. Παρουσίαση «Δημιουργία Πασχαλινού αυγού με διακόσμηση ζαχαρόπαστας».

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
10.30πμ.-11.30πμ. Σεμινάριο
«Πασχαλινή κατασκευή από τσόχα». (για παιδιά)
11.30πμ. -12.30μμ Σεμινάριο
«Κατασκευή σελιδοδείκτη pom-pom»
12.30μμ.– 1μμ. Παρουσίαση
«Δημιουργία Σπιτικής Ζαχαρόπαστας».
5.30μμ.– 6.30μμ Σεμινάριο
«Πασχαλίτσα με ζαχαρόπαστα».
6.30μμ.– 7.00μμ. Παρουσίαση «Τεχνική - Εφέ
Μαρμάρου»
Ωρες λειτουργίας 10:00πμ-22:00μμ
Είσοδος Ελεύθερη

Στη Φιλική Φωλιά, βασική δραστηριότητα του Κέντρου Αγάπης, προσφέρονται πολλά και οργανωμένα παιδαγωγικά προγράμματα. Καθημερινά, περισσότερα από 160 παιδιά προσέρχονται μετά το σχολείο, λαμβάνουν μεσημεριανό γεύμα και στη συνέχεια απασχολούνται σε δραστηριότητες όπως χειροτεχνίες, αθλήματα, ένταξη σε χορωδίες και
θεατρικές ομάδες, εκμάθηση ξένων γλωσσών και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, επισκέψεις σε μουσεία κ.ά.

Σ

υνάντηση με θέμα τα δικαιώματα του
παιδιού πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα
30.03.2015, με πρωτοβουλία της Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών Ερμίνας Κυπριανίδου, στην οποία συμμετείχαν ο
Συνήγορος του Παιδιού Γιώργος Μόσχος, η
εκπρόσωπος του ΕΚΚΑ Γιώτα Μάνθου και η
Δ/ντρια Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας
Αττικής Δέσποινα Χατζόγλου.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν
θέματα που άπτονται της προστασίας των
δικαιωμάτων του παιδιού,
όπως ο θεσμός της αναδοχής και η εύρυθμη
λειτουργία των προνοιακών ιδρυμάτων.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που
άπτονται της προστασίας των δικαιωμάτων του
παιδιού, όπως ο θεσμός της αναδοχής και η
εύρυθμη λειτουργία των προνοιακών ιδρυμάτων. Επίσης, διερευνήθηκαν οι θεσμικές πρωτοβουλίες και δράσεις που μπορεί να αναληφθούν από κοινού, ώστε να αντιμετωπιστούν
χρόνια θεσμικά και οργανωτικά προβλήματα
που αφορούν την προστασία και ευημερία των
παιδιών.
Η συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής με την
Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Παιδιού
και τις άλλες αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες θα
είναι διαρκής, με στόχο τα δικαιώματα του παιδιού να μπουν στο επίκεντρο της δημόσιας
πολιτικής.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΚΑΙ
Η ΤΣΑΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

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

Μεγάλη συγκέντρωση του ΚΚΕ Φυλής

Μ

την Κυριακή με ομιλητή τον βουλευτή Γιάννη Γκιόκα

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση των κομματικών οργανώσεων Φυλής του ΚΚΕ με σύνθημα «Καμία ανοχή στη νέα συμφωνία της
κυβέρνησης και της ΕΕ για επέκταση του μνημονίου. Άμεση κατάργηση
μνημονίων - εφαρμοστικών νόμων - ανάκτηση απωλειών. Ρήξη με την ΕΕ, το κεφάλαιο και την εξουσία τους», στην αίθουσα του δημαρχείου, το απόγευμα της Κυριακής 29/3/2015. Την ομιλία στη συγκέντρωση έκανε ο βουλευτής του ΚΚΕ και μέλος
της ΚΕ του Κόμματος Γιάννης Γκιόκας, ο οποίος αναφέρθηκε στις εξελίξεις και την
πολιτική που ακολουθεί η συγκυβέρνηση.
'Οπως τόνισε: “το κλίμα που δημιουργεί η διαπραγμάτευση της συγκυβέρνησης,
προϊδεάζει για τη λήψη σκληρών μέτρων. Άλλωστε, ανεξάρτητα από τις νέες αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις που επεξεργάζεται η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και μόνο
το γεγονός ότι θα διατηρήσει τους «μνημονιακούς» νόμους αρκεί για να συνεχιστεί η
φτωχοποίηση του λαού. Το τέλος της λιτότητας που προπαγανδίζουν οι κυβερνώντες
δεν αφορά τους εργαζόμενους. Χωρίς σύγκρουση και ρήξη με την ΕΕ και το δρόμο
ανάπτυξης υπερ των μονοπωλίων δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική ανακούφιση
του λαού, ανάκτηση των μεγάλων απωλειών του προηγούμενου διαστήματος και
ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών.” Μετά την εισηγητική ομιλία ακολούθησε
πλούσια συζήτηση για την πρόταση του Κόμματος και για τη θέση του για την ΕΕ.

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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Τετάρτη 1 Απριλίου 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
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

(5.1.15)
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Eurostat:
"Πρωταθλήτρια" για
έναν ακόμη μήνα
η Ελλάδα στην ανεργία...
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Ν. Βούτσης: Νέα ανεξάρτητη υπηρεσία για
έλεγχο των πράξεων αιρετών των ΟΤΑ
Θα επιχειρηθεί
παράλληλα
μια ορθολογικότερη
αξιοποίηση του
ανθρώπινου
δυναμικού των ΟΤΑ

Τ

Σ

το 26% διαμορφώθηκε η ανεργία στην
Ελλάδα τον Δεκέμβριο, από 25,9% το
Νοέμβριο, παραμένοντας η υψηλότερη
στην Ε.Ε., με δεύτερη την Ισπανία (23,2% με στοιχεία Φεβρουαρίου), σύμφωνα με στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat),
που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα.
Ειδικότερα, στην Ελλάδα, ο αριθμός των ανέργων
το Δεκέμβριο έφτασε τα 1,23 εκατομμύρια.
Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 23,4%, στις γυναίκες στο 29,3% και
στους νέους κάτω των 25 ετών στο 51,2%.

Tον Φεβρουάριο, η ανεργία στην Ευρωζώνη
σημείωσε μικρή υποχώρηση στο 11,3%, από
11,4% τον Ιανουάριο, που είναι το χαμηλότερο
ποσοστό από τον Μάιο του 2012.
Στην Ε.Ε., η ανεργία μειώθηκε από 9,9%, σε
9,8%.
Σημειώνεται, ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για την
ανεργία στην Ελλάδα τον Ιανουάριο και τον
Φεβρουάριο.

η σύσταση νέας ανεξάρτητης
υπηρεσίας για την εποπτεία,
τον έλεγχο νομιμότητας επί
των πράξεων και τον πειθαρχικό
έλεγχο επί των αιρετών των ΟΤΑ,
σχεδιάζει το υπουργείο Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
σύμφωνα με έγγραφο που υπογράφει ο αρμόδιος υπουργός Νίκος Βούτσης και διαβιβάστηκε στη
Βουλή.

Στόχος του υπουργείου, όπως αναφέρει ο υπουργός, είναι η ενοποίηση των ελέγχων στο μέτρο του
δυνατού και η αξιοποίηση των καταχωρούμενων σε επιμέρους βάσεις δεδομένων στοιχείων.

Παράλληλα, θα επιχειρηθεί μια ορθολογικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ, με
ταυτόχρονη υλοποίηση ενός προγράμματος προσλήψεων αυξημένης οικονομικής και κοινωνικής ανταποδοτικότητας και ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας των ΟΤΑ ώστε να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αποτιμούν τα αποτελέσματα των πολιτικών τους.
Το υπουργείο εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός συστήματος, μέσω του οποίου θα καταγράφονται και θα συσχετίζονται οι ανάγκες και οι διαθεσιμότητες, ώστε να διευκολυνθεί η κινητικότητα
των υπαλλήλων μεταξύ των ΟΤΑ.
Από το έγγραφο, που διαβιβάστηκε στη Βουλή ύστερα από ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Λευτέρη
Αυγενάκη, προκύπτει ότι προχωρά και η αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου παρακολούθησης των
οικονομικών δεδομένων των ΟΤΑ, με τριμερή συνεργασία του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, του υπουργείου Οικονομικών και των θεσμικών εκπροσώπων των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης.

«Στο πλαίσιο αυτό, το υφιστάμενο τιμωρητικού, αντικοινωνικού και αντιαναπτυξιακού χαρακτήρα
«Πρόγραμμα Εξυγίανσης» που προβλέπει παρατηρητήριο, θα αντικατασταθεί από ένα μόνιμο σύστημα ουσιαστικής υποστήριξης των ΟΤΑ και εκπόνησης στοχευμένων πολιτικών που θα κατατείνουν στην
ενίσχυση και όχι στην υπονόμευση της οικονομικής τους αυτοτέλειας και βιωσιμότητας» αναφέρει ο
υπουργός Εσωτερικών.
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