ΘΡΙΑΣΙΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Τιμή : 0,01€

ΣΥΝ 22.313 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ

Με το ισοζύγιο προσλήψεων
- απολύσεων να είναι θετικό
και την απασχόληση
να καταγράφει αύξηση
για δεύτερο συνεχόμενο μήνα

ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Η γνωμοδότηση επί της
Πολεοδομικής Μελέτης
του Επιχειρηματικού
Πάρκου Βαμβακιάς

Σελ: 2

Η έγκριση πρόσληψης
προσωπικού
για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών αναγκών
Περνάει από το αυριανό Δημοτικό
Συμβούλιο Μάνδρας - Ειδυλλίας

Νέα αντιεγκληματική
πολιτική από το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη
Σελ: 2

Ειδικό Επιχειρησιακό
σχέδιο αστυνόμευσης
για το σύνολο των
περιοχών της Δυτικής
Αττικής σε
συνεργασία με τους
τοπικούς Δήμους

ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

οι φετινές πολιτιστικές εκδηλώσεις
για την Ιερά Πανήγυρη της Ζωοδόχου Πηγής

Τονίσθηκε η ανάγκη
για τη μέγιστη
δυνατή επιτήρηση
του Εθνικού Δρυμού
Πάρνηθας

Σελ: 9

Σελ: 6

Ίλιον:
Συγκέντρωση
βιβλίων για το 2ο
Ανταλλακτικό
Παζάρι Βιβλίου

Σελ: 3

Σελ: 3-12

Εμπνευσμένες από την πλούσια
παράδοση και ιστορία των Αχαρνών

Η αντιπυρική προστασία στο
«μικροσκόπιο» του Συντονιστικού
Πολιτικής Προστασίας Αν. Αττικής

κ.2239
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Σελ: 5

Στο Υπουργείο Ναυτιλίας
για το διαλυτήριο και το παράκτιο
μέτωπο της πόλης

Αντιπροσωπεία
της «Επιτροπής Κατοίκων
Παραλίας», του «Εcoeleusis»
και της «Ενεργής
Συμπολιτείας»
Σελ: 7

ΒΟΥΛΗΣΗ

Αυξήθηκαν στα 239 εκατ.
ευρώ τον Φεβρουάριο,
έναντι 170 εκατ. ευρώ
που είχαν περιοριστεί τον
Οκτώβριο του 2014.

Σελ: 8

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Επιδεικνύει η δημοτική αρχή Χαϊδαρίου
Σελ: 3

Άνδρας βρέθηκε
νεκρός σε
εγκαταλελειμμένο
σπίτι στις Αχαρνές

Σελ. 7
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ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Δευτέρα 20 Απριλίου 2015

Ασπρόπυργος
Παπαχριστόπουλος
Χρήστος
Περικλέους 1
τηλέφωνο
2105575600
Ελευσίνα

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ 8Α
210 55 48 208
24ΩΡΟ

Φυλή -Άνω Λιόσια
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού,
τηλέφωνο:
2102474311
Μάνδρα

Κληρονόμοι
Βασιλείου Ισ.
Νικ. Ρόκα 67
τηλέφωνο:
210 5555236

Εφημερίες Θριάσιου Νοσοκομείου
19, 23, 27

ΣΥΝ 22.313 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ
Δευτέρα 20 Απριλίου 2015

Με το ισοζύγιο προσλήψεων - απολύσεων
να είναι θετικό και την απασχόληση να καταγράφει
αύξηση για δεύτερο συνεχόμενο μήνα

Α

ύξηση της απασχόλησης για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, καταγράφει
το π ληροφοριακό σύστημα
Εργάνη του υπουργείου Εργασίας, κατά το μήνα Μάρτιο, με
αποτέλεσμα το ισοζύγιο προσλήψεων - απολύσεων να είναι
θετικό κατά 22.313 θέσεις εργασίας.
- Τα στοιχεία του Εργάνη

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 12
έως 22 βαθμούς Κελσίου

ΓΙΟ
ΤΟΛΟ
ΙΟ
ΕΟΡ
ΟΛΟΓ
ΕΟΡΤ

Ζακχαίος, Ζάκχος,
Ζάχος, Αγίου Ζακχαίου
του Αποστόλου
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 732,55
μονάδες σημειώνοντας πτώση 2,63%
και τζίρο 51,34 εκατ. ευρώ.

ΘΡΙΑΣΙΟ
ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Κατά το μήνα Μάρτιο 2015
καταγράφεται
αύξηση
της
μισθωτής απασχόλησης στον
ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 22.313 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του  πληροφοριακού συστήματος
Εργάνη.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών
μισθωτής απασχόλησης του Μαρτίου 2015, οι αναγγελίες
πρόσληψης ανήλθαν σε 118.753, ενώ οι αποχωρήσεις
σε 96.440. Από τις 96.440 συνολικά αποχωρήσεις, οι
47.848 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι
48.592 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή
λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Μάρτιος 2015 και Μάρτιος 2014, προκύπτει θετική επίδοση
κατά 7.746 επιπλέον θέσεων εργασίας, για τον Μάρτιο
2015 (θετικό ισοζύγιο 22.313 θέσεων εργασίας) έναντι
θετικού ισοζυγίου (14.567) τον Φεβρουάριο του 2014.
Ο μήνας Μάρτιος 2015 είναι ο δεύτερος σε σειρά μήνας
που παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο, μετά από πέντε συνεχόμενους μήνες με αρνητικό ισοζύγιο στις ροές μισθωτής

ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η γνωμοδότηση επί της Πολεοδομικής Μελέτης
του Επιχειρηματικού Πάρκου Βαμβακιάς.

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος
Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4
19300 Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR72 0110 2000 0000 2004 4032 660
Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη
τις απόψεις της εφημερίδας

απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.
Πρέπει επιπλέον να επισημανθεί ότι η επίδοση του ισοζυγίου ροών του μηνός Μαρτίου καταγράφεται θετική, για
τρίτη συνεχή χρονιά και είναι η υψηλότερη καταγεγραμμένη θετική επίδοση ισοζυγίου μηνός Μαρτίου από το
2001 μέχρι σήμερα.
Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Μάρτιος
2015, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 308.727
θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις
280.563, εκ των οποίων οι 148.340 ήταν αποτέλεσμα
καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων
συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 132.223 οικειοθελείς αποχωρήσεις.
Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης
του πρώτου τριμήνου του έτους 2015 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 28.164 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση πρώτου τριμήνου
έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.

Συνεδριάζει την Τρίτη 21 Απριλίου 2015 και ώρα 8:30
μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας, προκειμένου να
λάβει αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας
διάταξης :
Λήψη απόφασης για την γνωμοδότηση επί της Πολεο-

δομικής Μελέτης του Επιχειρηματικού Πάρκου Βαμβακιάς.
Λήψη απόφασης για την διαδικασία εκπόνησης μελέτης προελέγχου περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την Αναθεώρηση του
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.
Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας ξυλείας.
Λήψη απόφασης για την αδειοδότηση
επαγγελματιών σχετικά με την εμποροπανήγυρη του Αγίου Γεωργίου.
Επί αιτήματος Ζιάκα Βαρβάρας για παραχώρηση χώρου.
Επ ί αιτήματος Δικτύου Αλληλεγγύης
«Υπάρχει Άλλος Δρόμος».
Επί αιτήματος Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (1ο Σύστημα Προσκόπων Ελευσίνος) για παραχώρηση χώρου.
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στέγασης της Επιτροπής Διεκδίκησης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021.
Λήψη απόφασης για την συνδιοργάνωση του Δήμου με
το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο
Ελευσίνας στην Έκθεση Μαγειρικής.

ΒΟΥΛΗΣΗ

ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ

Η έγκριση πρόσληψης
προσωπικού για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών αναγκών

Δευτέρα 20 Απριλίου 2015

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Επιδεικνύει η δημοτική
αρχή Χαϊδαρίου

Τ
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Η

Περνάει από το αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο Μάνδρας - Ειδυλλίας

η βούληση για αναζήτηση μιας κατάλληλης
στέγης που θα μπορεί να φιλοξενήσει τους
τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους, επιδεικνύει
η δημοτική αρχή Χαϊδαρίου , όπως φάνηκε και από την
επίσημη εισήγησή της σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ειδικότερα, αποφάσισε να προχωρήσει στην εξεύρεση ακινήτου για την εγκατάσταση της "Στέγης Πολιτισμού", στην οποία αναμένεται να λαμβάνουν μελλοντικά χώρα διάφορα εκπαιδευτικά ή καλλιτεχνικά προγραμμάτα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων πολιτών,
ατόμων με ειδικές ανάγκες, ανέργων καθώς και επιμορφωτικές δράσεις
Παράλληλα όμως υπάρχουν σκέψεις και για στέγαση
συλλόγων της περιοχής, που είτε είναι άστεγοι είτε
αδυνατούν να πληρώσουν ενοίκιο σε ιδιωτικούς
χώρους.
Η κάλυψη των εξόδων αυτών εξάλλου αποτελεί πάγιο
αίτημα των συλλόγων προς τον Δήμο Χαϊδαρίου.

έ γ κ ρ ι σ η
π ρ όσ λ η ψ η ς
προσωπικού με
σχέση εργασίας Ι.∆. ορισμένου χρόνου για την
αντιμετώπ ιση κατεπειγουσών αναγκών καθώς
και η υποστήριξη της
υποψηφιότητας
του
∆ήμου Ελευσίνος για
Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπ ης το 2021,
είναι δύο από τα βασικά
θέματα που θα αναπτυχθούν στην αυριναή
συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 18:00.

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την
υποστήριξη της υποψηφιότητας του ∆ήμου
Ελευσίνος για ΠολιτιστικήΠρωτεύουσα της Ευρώπ ης
το 2021.
2. Λήψη απόφασης για επιστροφή συνολικού
ποσού 100,78€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
στον κο Συρίγο Ιωάννη του Στυλιανού και ΣυρίγουΤριανταφύλλου Ελένη του Μιχαήλ.
3. Λήψη απόφασης για διαγραφήβεβαιωμένης οφειλής σε βάρος του κου Κουδούνη Σταύρου του Κωνσταντίνου ύψους 400,00€
4. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση
εργασίας Ι.∆. ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το
άρθρο 206 του Κώδικα Κατάστασης ∆ημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν 3584/07) για την

α ν τ ι μ ε τώπ ι σ η
κατεπειγουσών
αναγκών.
Έγκριση
5.
έ κ θ ε σ η ς
εσόδων-εξόδων
για τον έλεγχο
υλοποίησης του
π ρ ο ϋπ ο λ ο γ ι σμού
έτους
2015.
6.
Λήψη
α π όφ α σ η ς
έγκρισης
4ης
αναμόρ φωσης
προϋπ ολογισμού ∆ήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας για το
οικονομικόέτος 2015.
7. Καθορισμός τρόπ ου εκτέλεσης προμήθειας
υδρομετρητών για το ∆ήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας
8. Έγκριση για έκτη (6η ) παράταση προθεσμίας για
την σύμβαση της μελέτης με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ
∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ»
9.Αποδοχής κατανομής επιχορήγησης για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών σχολείων (Β ́δόση 2015) Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ∆ήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας.
10. Αποδοχής κατανομής επιχορήγησης για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών σχολείων (Β ́δόση 2015) Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
∆ήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Νέα αντιεγκληματική πολιτική από το
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Αστυνόμευσης για το σύνολο των
περιοχών της Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με τους τοπικούς Δήμους

Τ

ις 20 βασικές δράσεις για την
ανάπτυξη της νέας αντιεγκληματικής πολιτικής, ανακοίνωσε ο
αναπληρωτής υπουργός Προστασίας
του Πολίτη, Γιάννης Πανούσης, λίγο
μετά την επέμβαση της Αστυνομίας
στην Πρυτανεία την Παρασκευή τα
ξημερώματα.
Ο κ. Πανούσης στη δήλωσή του επαναλαμβάνει ότι σταθερή γραμμή του
είναι η άμεση ενημέρωση της κοινής
γνώμης μέσω των ΜΜΕ και η απόλυτη
διαφάνεια στις ενέργειες που γίνονται
από το υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη.
Οι 20 δράσεις που συνθέτουν την
αντιεγκληματική πολιτική είναι οι ακόλουθες:
1. Κινητές Αστυνομικές Μονάδες

Εκπονήθηκε και τίθεται άμεσα σε εφαρμογή ειδι-

νες περιοχές και με τον διαθέσιμο τεχνολογικό
τους εξοπλισμό θα είναι σε θέση να παρέχουν
επιτόπιες υπηρεσίες στους πολίτες.
2. Σχέδιο Προγραμματικής Συμφωνίας με
Περιφέρεια Αττικής

Εκπονήθηκε Σχέδιο Προγραμματικής Συμφωνίας του Υπουργείου μας με την Περιφέρεια Αττικής.

Το Σχέδιο προωθεί τη συνεργασία σε δύο βασικούς άξονες δράσης:

κό επιχειρησιακό σχέδιο, με το οποίο θα τεθούν
σε πιλοτική λειτουργία τέσσερα (4) οχήματα της
Ελληνικής Αστυνομίας, ως Κινητές Αστυνομικές
Μονάδες, στην Αρκαδία, την Εύβοια, τα Ιωάννινα
και τις Σέρρες. Οι Μονάδες αυτές θα μεταβαίνουν
σε προγραμματισμένο χρόνο, σε απομακρυσμέ-

α) στην ασφάλεια και στην προστασία των πολιτών, των εγκαταστάσεων και των δράσεων της
Περιφέρειας και
β) στην πολιτική προστασία και στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 12
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Ίδια μέρα η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Εξοπλισμός οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Ελευσίνας σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας και έγκριση
δαπάνης για εκπόνηση σχεδίου δράσης με στόχο την αειφόρο ενέργεια (ΣΔΑΕ), μεταξύ των θεμάτων

Σ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

ημειώνεται ότι την ίδια ημέρα και ώρα 8:00 μ.μ. θα συνεδριάσει στο Δημοτικό Κατάστημα και η αρμόδια Οικονομική Επιτροπή Ελευσίνας, προκειμένου να εξετάσει τα
ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα της υπηρεσίας, προμήθεια καυσίμων για
την κίνηση των οχημάτων της υπηρεσίας & προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για δημοτικά κτίρια του Δήμου Ελευσίνας.
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων
διακήρυξης για την Αποψίλωση ξερών αποψίλωση ξερών χόρτων στα πεζοδρόμια και στις εκτός σχεδίου οδούς ΔΕ Ελευσίνας
και Μαγούλας.
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων
διακήρυξης για την Επισκευή εξοπλισμού οργάνων παιδικών
χαρών Δήμου Ελευσίνας σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας
παιδικών χαρών.
Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης
προμήθειας λιπαντικών για τα οχήματα της υπηρεσίας, προμήθειας καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων της υπηρεσίας &
προμήθειας καυσίμων θέρμανσης για δημοτικά κτίρια του
Δήμου Ελευσίνας, προϋπολογισμού δαπάνης 561.988,72 €.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 44.981,10 €
για την αποψίλωση ξερών χόρτων στα πεζοδρόμια και στις
εκτός σχεδίου οδούς ΔΕ Ελευσίνας και Μαγούλας.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.845,00 €
για λοιπές συνδρομές.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 73.169,28 €
για χρηματοδότηση της Κ.Ε.Δ.Ε. για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης για τον μήνα Φεβρουαρίου 2015.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 104.887,96 €
για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, έτοιμου σκυροδέματος,
σιδήρου & χρωμάτων υπηρεσίας καθαριότητας.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.600,00 €
για απογραφή εκπομπών αναφοράς (ΑΕΑ) για το διοξείδιο του
άνθρακα και εκπόνηση σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια (ΣΔΑΕ).
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 26.500,00 €
για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων της υπηρεσίας
(Σ).
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 32.055,03 €
για την επισκευή εξοπλισμού οργάνων παιδικών χαρών Δήμου
Ελευσίνας σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας παιδικών
χαρών.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00 €
για αμοιβή γραφείου Μαγνητοφώνησης – Απομαγνητοφώνησης
πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.

φ ωτ ό α ρ χ εί ο υ
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.600,00 €
για την Ανακατασκευή Πλατειών οδών Αφών Μουρίκη και στην
οδό Κανελλοπούλου.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 €
για την στείρωση και περίθαλψη αδέσποτων ζώων.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.912,74 €
για την αποζημίωση επικείμενων σύμφωνα με την 1/2001
πράξη εφαρμογής στον Παράδεισο.

Ανατροπή δεσμευμένης πίστωσης λόγω μικρότερου συμφωνητικού.
Αντικατάσταση Υπολόγου Προνοιακών Επιδομάτων έτους
2015.
Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση
του Δήμου ενώπιον του 11ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση των με αριθμ. καταθ.
38076/2010,
38080/2010,
38082/2010,
38083/2010,
38084/2010,
38085/2010,
38092/2010,
38093/2010,
38094/2010, 38095/2010, 38096/2010, 38097/2010 προσφυγών της εταιρείας ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΕΒΕ.
Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση
του Δήμου ενώπιον του 26ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση της με αριθμ. καταθ.
5115/2013 αίτησης των κ.κ. Κριεκούκη Χρήστου, Παπαδάκη
Χρήστου
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10,
καλείστε σε συνεδρίαση την Τρίτη 21 Απριλίου 2015 και ώρα
8:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ελευσίνας, προκειμένου ως
αρμόδια Επιτροπή να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα της υπηρεσίας, προμήθεια καυσίμων για
την κίνηση των οχημάτων της υπηρεσίας & προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για δημοτικά κτίρια του Δήμου Ελευσίνας.
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων
διακήρυξης για την Αποψίλωση ξερών αποψίλωση ξερών χόρ-

των στα πεζοδρόμια και στις εκτός σχεδίου οδούς ΔΕ Ελευσίνας
και Μαγούλας.
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων
διακήρυξης για την Επισκευή εξοπλισμού οργάνων παιδικών
χαρών Δήμου Ελευσίνας σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας
παιδικών χαρών.
Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης
προμήθειας λιπαντικών για τα οχήματα της υπηρεσίας, προμή

θειας καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων της υπηρεσίας
& προμήθειας καυσίμων θέρμανσης για δημοτικά κτίρια του
Δήμου Ελευσίνας, προϋπολογισμού δαπάνης 561.988,72 €.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 44.981,10 €
για την αποψίλωση ξερών χόρτων στα πεζοδρόμια και στις
εκτός σχεδίου οδούς ΔΕ Ελευσίνας και Μαγούλας.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.845,00 €
για λοιπές συνδρομές.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 73.169,28 €
για χρηματοδότηση της Κ.Ε.Δ.Ε. για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης για τον μήνα Φεβρουαρίου 2015.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 104.887,96 €
για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, έτοιμου σκυροδέματος,
σιδήρου & χρωμάτων υπηρεσίας καθαριότητας.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.600,00 €
για απογραφή εκπομπών αναφοράς (ΑΕΑ) για το διοξείδιο του
άνθρακα και εκπόνηση σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια (ΣΔΑΕ).
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 26.500,00 €
για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων της υπηρεσίας
(Σ).
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 32.055,03 €
για την επισκευή εξοπλισμού οργάνων παιδικών χαρών Δήμου
Ελευσίνας σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας παιδικών
χαρών.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00 €
για αμοιβή γραφείου Μαγνητοφώνησης – Απομαγνητοφώνησης
πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.600,00 €
για την Ανακατασκευή Πλατειών οδών Αφών Μουρίκη και στην
οδό Κανελλοπούλου.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 €
για την στείρωση και περίθαλψη αδέσποτων ζώων.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.912,74 €
για την αποζημίωση επικείμενων σύμφωνα με την 1/2001
πράξη εφαρμογής στον Παράδεισο.
Ανατροπή δεσμευμένης πίστωσης λόγω μικρότερου συμφωνητικού.
Αντικατάσταση Υπολόγου Προνοιακών Επιδομάτων έτους
2015.
Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση
του Δήμου ενώπιον του 11ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση των με αριθμ. καταθ.
38076/2010,
38080/2010,
38082/2010,
38083/2010,

38084/2010,
38085/2010,
38092/2010,
38093/2010,
38094/2010, 38095/2010, 38096/2010, 38097/2010 προσφυγών της εταιρείας ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΕΒΕ.
Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση
του Δήμου ενώπιον του 26ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση της με αριθμ. καταθ.
5115/2013 αίτησης των κ.κ. Κριεκούκη Χρήστου, Παπαδάκη
Χρήστου .

Εμπνευσμένες από την πλούσια
παράδοση και ιστορία των Αχαρνών
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οι φετινές πολιτιστικές εκδηλώσεις
για την Ιερά Πανήγυρη της Ζωοδόχου Πηγής

Π

λούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα για ένα ολόκληρο τετραήμερο ( 15-18 Απριλίου), στην
Κεντρική Πλατεία Αχαρνών, στη Δημοτική
Πινακοθήκη, στην αίθουσα εκθέσεων στο Δημαρχείο
Αχαρνών και στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο
Αχαρνών, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν και φέτος
οι Μενιδιάτες με αφορμή τον εορτασμό της Ζωοδόχου
Πηγής.
Ειδικότερα, οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν εκθέσεις
ζωγραφικής γνωστών εικαστικών, εμπνευσμένες από
την πλούσια παράδοση και ιστορία των Αχαρνών, αλλά
και ένα πλούσιο πρόγραμμα μουσικών εκδηλώσεων με
παραδοσιακούς χορούς από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας που συνοδεύονταν από γνωστούς και αγαπημένους καλλιτέχνες.
Η έναρξη των εκδηλώσεων έγινε την Τετάρτη 15 Απριλίου με τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής της εικαστικού κα Γιούλας Μουστακάτου – Παπαχρήστου στον
εκθεσιακό χώρο του Δήμου Αχαρνών. Την έκθεση εγκαινίασαν ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός και η
Πρόεδρος της Φιλότεχνης Λέσχης Αχαρνών κα Ειρήνη
Μπαϊρακτάρη.
Την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση επισκέφθηκαν πολλοί
συμπολίτες , που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν τις
εκδηλώσεις και συμμετείχαν στο πανηγύρι για τον εορτασμό της Ζωοδόχου Πηγής.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ :
«Όλοι μας έχουμε δικαίωμα στη χαρά και το
χαμόγελο, και οι εκδηλώσεις αυτές είναι μία
ευκαιρία ψυχαγωγίας που δυστυχώς η οικονομική
στενότητα την έχει στερήσει από όλους μας»

Στο περιθώριο της έκθεσης, ο Δήμαρχος κ Κασσαβός
δήλωσε: «Η Ανάσταση του Χριστού και ο εορτασμός της
Ζωοδόχου Πηγής είναι πάντα δύο πολύ ξεχωριστές θρησκευτικές γιορτές για τις Αχαρνές. Εύχομαι από καρδιάς
η φετινή Ανάσταση να είναι μία πραγματική Ανάσταση
για όλους τους συμπολίτες μας που έχουν ταλαιπωρηθεί από την οικονομική κρίση και προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους.
Θέλω να τονίσω ότι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που
εγκαινιάζουμε σήμερα, είναι δωρεάν και απευθύνονται
σε όλους τους συμπολίτες μας, τους οποίους και προσκαλώ να συμμετέχουν.
Όλοι μας έχουμε δικαίωμα στη χαρά και το χαμόγελο,
και οι εκδηλώσεις αυτές είναι μία αφορμή να θυμηθούμε
την παράδοση και τον πολιτισμό μας, και να σταθούμε
κοινωνικά αλληλέγγυοι απέναντι στους συνανθρώπους

μας, προσφέροντάς τους μία ανάσα πολιτισμού, μία
ευκαιρία ψυχαγωγίας που δυστυχώς η οικονομική στενότητα την έχει στερήσει από όλους μας. Χριστός Ανέστη και Χρόνια πολλά σε όλους μας».
Τη σκυτάλη στη συνέχεια πήραν το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών της ΔΗ.Κ.Ε.Α., οι πολιτιστικοί σύλλογοι
Ηπειρωτών, Θεσσαλών, και Κρητών, ο Σύλλογος του
Κόκκινου Μύλου, ο Σύλλογος Άγιος Κωνσταντίνος που

σκόρπισαν χαμόγελα και κέφι σε όλους τους παρευρισκομένους με τους παραδοσιακούς χορούς τους, συνοδευόμενοι από τα τραγούδια του Σπύρου Μπρέμπου και
της ορχήστρας του Κοτσίνη με τον Βαγγέλη Δημούδη.
Επίσης, στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων
πραγματοποιήθηκε Εικαστική Έκθεση με θέμα: "Αχαρνικός Κισσός Χθες - Σήμερα - Αύριο" από το
ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ .
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58 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ…
ΔΕΝ ΤΟΥΣ
ΞΕΧΝΑΜΕ!

Επιμέλεια: Οικογένεια Καλομενίδη 1-2002-042
e-mail: johnkalo@otenet.gr

Τ

ιμή και δόξα στους πέντε Ασπροπύργιους
αγωνιστές που εκτελέσθηκαν από τους ναζί
κατακτητές στις 15 Απριλίου 1944 στον αγώνα
για τη λευτεριά και τη δημοκρατία.
Στις επτά Απριλίου 1944 μια ναζιστική περίπολος
στην περιοχή της λίμνης Κουμουνδούρου ήρθε σε
συμπλοκή με τις αντιστασιακές δυνάμεις, στην ανταλλαγή πυροβολισμών σκοτώθηκε ένας ναζί.
Ακολούθησαν δύο μπλόκα των κατακτητών, το
πρώτο στη περιοχή της λίμνης και το δεύτερο στο
κέντρο του Ασπρόπυργου. Σ’ ένα καφενείο της περιοχής άρχισε ο έλεγχος των συλληφθέντων με βάση τον
κατάλογο που έδωσαν ντόπιοι συνεργάτες των κατακτητών.
Στο τέλος κράτησαν πέντε άνδρες, τον Γεώργιο
Ευθυμίου ετών 63, επειδή ο ένας του γιος υπηρετούσε αξιωματικός στο ναυτικό και ο άλλος έφεδρος
υπολοχαγός τραυματίας του
Αλβανικού μετώπου. Τον Κώστα Καμπόλη ετών
23. Τον Κώστα Λιάκο ετών 35. Τον Γρηγόρη Λιάκο
ετών 53, και τον Ιωάννη Μαυράκη ετών 85, γιατί τα
παιδιά τους πολεμούσαν στην αντίσταση.
Μεταφέρθηκαν στην γερμανική βάση του Σκαραμαγκά και την αυγή της 15 Απριλίου τους εκτέλεσαν στο
σταθμό της λίμνης Κουμουνδούρου.
Στον τόπο της εκτέλεσης στήθηκε αναθηματική
στήλη να θυμίζει σε μας τους μεταγενέστερους την
ναζιστική θηριωδία.
Την Κυριακή 9 Μαΐου του 1982 έγινε εκδήλωση με
τα αποκαλυπτήρια αναθηματικής στήλης για τους
πέντε Ασπροπύργιους που εκτελέστηκαν από τους
ναζί. Η στήλη έχει στηθεί δίπλα στον ναό που υπάρχει
σήμερα ο ναός της Μεταμορφώσεως (Αγία Σωτήρα)
σε απόσταση περίπου διακοσίων μέτρων από τον
τόπο της εκτέλεσης.
Αιωνία τιμή και μνήμη στους αγωνιστές και πατριώτες Ασπροπύργιους.
Αιωνία η μνήμη.
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Ίλιον: Συγκέντρωση βιβλίων
για το 2ο Ανταλλακτικό Παζάρι Βιβλίου

Κ

άλεσμα σε ιδιώτες, σχολεία, φορείς, συλλόγους και επιχειρήσεις
του Δήμου Ιλίου, για συγκέντρωση βιβλίων κάθε είδους,
απευθύνει η Τράπεζα Χρόνου
των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Ιλίου.
Στόχος είναι να ενισχυθεί το
2ο Ανταλλακτικό Παζάρι Βιβλίου, που θα πραγματοποιηθεί
στον χώρο των Κοινωνικών
Δομών στις 8, 9 και 10 Μαΐου.
Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί
να συνεισφέρει σε αυτή τη
συγκεντρώνοντας
δράση
βιβλία ελληνικής και ξένης
λογοτεχνίας, ποίησης, εφηβικής λογοτεχνίας, παραμύθια,
καθώς και επιστημονικά συγγράμματα.

τους, με αντίτιμο τρόφιμα και
είδη πρώτης ανάγκης που θα
ενισχύσουν το Κοινωνικό
Παντοπωλείο και Κοινωνικό
Συσσίτιο των Δομών.
Η δράση θα είναι σε ισχύ
μέχρι και τις αρχές Μαΐου. Η
συγκέντρωση θα γίνεται καθημερινά 09:00-17:00 στο κτήριο
των Κοινωνικών Δομών, Ικάρου 28 & Κάλχου 64 στο Ίλιον.
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι
τα βιβλία πρέπει να είναι σε
άριστη κατάσταση.
Τα βιβλία θα αξιοποιηθούν για
το ανταλλακτικό παζάρι, κατά
τη διάρκεια του οποίου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να
λάβουν τα βιβλία της επιλογής

Περισσότερες πληροφορίες:
Τράπεζα Χρόνου Κάλχου 64
& Ικάρου 28, 13122 Ίλιον Τηλ.:
210 2612673
E
m
a
i
l
:
trapezaxronou.ilion@gmail.co
m.
Url: www.domesilion.gr. Url 2:
www.txilion.gr

Θερμό χειροκρότημα για
τη σκηνοθέτιδα της ταινίας
‘’Ελαχίστη’’ στην εκδήλωση
του Μορφωτικού Συλλόγου
Μάνδρας Τα ‘’Κούντουρα’’

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η
εκδήλωση του Μορφωτικού Συλλόγου Μάνδρας Τα ‘’Κούντουρα’’ με την προβολή της ταινίας
μικρού μήκους ‘’Ελαχίστη’’ της Μανδραίας σκηνοθέτιδας Κωνσταντίνας Πάλλη με πρωταγωνίστρια την επίσης Μανδραία Αθήνα Καζούρη.
Μετά την προβολή της ταινίας ακολούθησε συζήτηση
με την σκηνοθέτιδα και την πρωταγωνίστρια της ταινίας. H “Ελαχίστη’’ ήταν επίσημη συμμετοχή στο
Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ ‘’Filme” Θεσσαλονίκης και
κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας και Σεναρίου για την Κωνσταντίνα Πάλλη, Μουσικής για τον Γιάννη Βάρδα
και Γυναικείου Ρόλου για την Αθηνά Καζούρη τον Μάιο του 2014

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

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

Στο Υπουργείο Ναυτιλίας για το διαλυτήριο
και το παράκτιο μέτωπο της πόλης

Δευτέρα 20 Απριλίου 2015

ΘΡΙΑΣΙΟ - 7

Αντιπροσωπεία της «Επιτροπής Κατοίκων Παραλίας», του «Εcoeleusis»
και της «Ενεργής Συμπολιτείας»

Σ

φωτό «Εcoeleusis»

υνάντηση με τον Δ/ντή του Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας
είχε την Πέμπτη, 16/4/2015, αντιπροσωπεία των φορέων της πόλης «Επιτροπή Κατοίκων Παραλίας», «Εcoeleusis» και «Ενεργή Συμπολιτεία».
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση εκ μέρους των φορέων ετέθησαν με επιτακτικό τρόπο τα ζητήματα:

1) Του απαράδεκτου της παραχώρησης από τον ΟΛΕ χώρου 6 στρ. της Χερσαίας
Ζώνης Λιμένα στην Βλύχα με σκοπό την επαναλειτουργία του διαλυτήριου της Εταιρείας «ΑΦΟΙ ΣΑΒΒΑ».

Άνδρας βρέθηκε
νεκρός σε
εγκαταλελειμμένο
σπίτι στις
Αχαρνές

Ν

εκρός μέσα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως, στην περιοχή
των Αχαρνών Αττικής βρέθηκε, το μεσημέρι της Τετάρτης, ένας 35χρονος από
την Χαλκίδα.
Όπως αναφέρει το eviazoom.gr, το
πτώμα του Φ. Β. εντόπισε ο ιδιοκτήτης
της οικίας, ενώ στο σημείο έσπευσαν
άνδρες της Ασφάλειας και του Εγκληματολογικού, που διερευνούν τις συνθήκες
του θανάτου του.

Μ

2) Του τρόπου διαχείρισης της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα από την παρούσα Διοίκηση
του ΟΛΕ, η οποία προβαίνει συνεχώς σε πράξεις αντίθετες στα συμφέροντα της
πόλης και των κατοίκων της .
3) Της ανάγκης ορισμού νέας Διοίκησης του ΟΛΕ με συμμετοχή σε αυτήν εκπροσώπου της τοπικής Αυτοδιοίκησης.
4) Της επανεξέτασης της συνολικής πολιτικής της Πολιτείας για το παραλιακό μέτωπο της Ελευσίνας, με σκοπό την απόδοση στον Δήμο σημαντικού τμήματος της χερσαίας ζώνης Λιμένα, που δικαιωματικά ανήκει στον Δήμο και στους δημότες.

Προσυνέδριο της ΚΕΔΕ στο Λουτράκι

ε τις δύο εκδηλώσεις διαλόγου, στην Αθήνα και το Λουτράκι, 20 και 22 Απριλίου αντίστοιχα, ολοκληρώνονται
οι προσυνεδριακές διαδικασίες της ΚΕΔΕ ενόψει του
τακτικού συνεδρίου της που θα πραγματοποιηθεί στη Χαλκιδική
από τις 7 έως τις 9 Μαΐου με θέμα «Η Αναβάθμιση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης με τους Πολίτες μπροστά».
Τουριστική ανάπτυξη, νησιωτική πολιτική, πολιτισμός, αθλητισμός, παιδεία, χωροταξία, περιβάλλον και πολιτική προστασία
θα είναι στην ατζέντα των συζητήσεων.
Την Τετάρτη, 22 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί στο Λουτράκι η
τελευταία προσυνεδριακή εκδήλωση της ΚΕΔΕ, στην οποία θα
συμμετέχουν οι δήμοι της Αττικής και Πελοποννήσου.
Τα θέματα που θα τεθούν για συζήτηση αφορούν την χωροταξία, τις υποδομές, το περιβάλλον καθώς και ζητήματα πολιτικής
προστασίας.
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 9 το πρωί (Club Hotel Casino
Loutraki).
Οι εργασίες θα ανοίξουν με ομιλία του προέδρου της ΚΕΔΕ
Γιώργου Πατούλη, του δημάρχου Λουτρακίου – Περαχώρας –
Αγ. Θεοδώρων Γιώργου Γκιώνη, του προέδρου της ΠΕΔ Αττικής

και δημάρχου Ν. Ιωνίας, Ηρακλή Γκότση και του προέδρου της
ΠΕΔ Πελοποννήσου και δημάρχου Άργους Μυκηνών, Δημήτρη
Καμπόσου.
Χαιρετισμό αναμένεται να απευθύνουν η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος
Τατούλης.
Για τα ζητήματα χωροταξίας, υποδομών και περιβάλλοντος θα
παρουσιάσει εισήγηση ο πρόεδρος της Επιτροπής Χωροταξίας,
Υποδομών και Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Κατερίνης Σάββας Χιονίδης, ενώ εισήγηση για την πολιτική προστασία
θα παρουσιάσει ο πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Διφρύων – Μεσσαπίων, Γιώργος
Ψαθάς.
Να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί προσυνεδριακές εκδηλώσεις σε Ηράκλειο, Ξάνθη, Γιάννενα, Βόλο και
Αγρίνιο.
Τα συμπεράσματα όλων των προσυνεδριακών συζητήσεων
θα αποτελέσουν τη βάση διαβούλευσης για το Ετήσιο Συνέδριο
της ΚΕΔΕ, όπου και θα διαμορφωθεί το νέο στρατηγικό σχέδιο
δράσεων και πρωτοβουλιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα
επόμενα χρόνια.

ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
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Αυξήθηκαν στα 239 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο, έναντι 170
εκατ. ευρώ που είχαν περιοριστεί τον Οκτώβριο του 2014.
Ανοδική τάση κατέγραψαν το Φεβρουάριο τα ανεξόφλητα χρέη του δημόσιου
τομέα προς την αγορά. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν
τον Φεβρουάριο οι φορείς της γενικής κυβέρνησης είχαν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 3,245 δισ. ευρώ έναντι 3,099 δισ. στο τέλος Ιανουαρίου αλλά με 4,22 τον
Οκτώβριο του 2014.
Αντιθέτως οι οφειλές των δήμων αυξήθηκαν στα 239 εκατ. ευρώ έναντι των 170
εκατ. ευρώ που είχαν περιοριστεί τον Οκτώβριο του 2014.
Στους μεγαλύτερους πάντως οφειλέτες βρίσκονται οι Οργανισμοί Κοινωνικής
Ασφάλισης με 1,886 δισ. τα νοσοκομεία με 787 εκατ. ευρώ και ακολουθεί η τοπική
αυτοδιοίκηση που την βάζει στο στόχαστρο των δανειστών.

Περιφέρεια Αττικής:
Προβλέπεται αύξηση
των Ρώσων τουριστών

Α

υξημένη τουριστική κίνηση από τη
Ρωσία αναμένει την εφετινή χρονιά η Περιφέρεια της Αθήνας,
όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Θοδωρής
Αγγελόπουλος Εντεταλμένος σύμβουλος
Τουρισμού (Σχεδιασμός & Ανάπτυξη της
Περιφέρειας Αττικής), με αφορμή και τις
τελευταίες επαφές των φορέων κατά την
επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Μόσχα
αλλά και την παρουσία της στην τουριστική έκθεση ΜΙΤΤ στη Μόσχα.
Αποτέλεσμα των δράσεων που αναπτύχθηκαν στη Ρωσία είναι και η απόφαση,
σε συνεργασία με την ομοσπονδία της
Ρωσικής ιστιοπλοΐας, της διοργάνωσης
του Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα «Upper
Volga Race» στην Ελλάδα από το 2016.
Όπως τόνισε ο κ. Αγγελόπουλος, την
Ελλάδα αναμένεται να επισκεφτούν Ρώσοι
εξειδικευμένοι περί τα Ιστιοπλοϊκά, οι
οποίοι θα "τρέξουν" τις διαδικασίες, σε
συνεργασία πάντα με τις ελληνικές Αρχές,
προκειμένου να γίνει η χάραξη των θαλάσσιων διαδρομών κλπ. Μάλιστα πρόθεση
των Ρώσων ιστιοπλόων είναι η διοργάνωση του εν λόγω αγώνα στην Ελλάδα, κάθε
δυο χρόνια.

Στα σκαριά η ίδρυση Εθνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας

Κεντρικός στόχος η χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τ

ην ίδρυση Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, σχεδιάζει η κυβέρνηση με
κεντρικό στόχο τη χρηματοδότηση
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Το παραπάνω αποφασίστηκε την
Πέμπτη το απόγευμα, κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, που
πραγματοποιήθηκε υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γ. Δραγασάκη και με τη συμμετοχή του υπουργού Οικονομίας Γ. Σταθάκη, των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών
Δ. Μάρδα και Ν. Βαλαβάνη, καθώς
και των αρμόδιων γενικών γραμματέων των υπουργείων Οικονομίας,
Οικονομικών και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.
Το επόμενο διάστημα θα τεθούν σε
δημόσια διαβούλευση οι προτάσεις

της, την ευθύνη της οποίας θα αναλάβει η η Ομάδα Χρηματοπιστωτικού
Τομέα του γραφείου του αντιπροέδρου.
Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, η κυβέρνηση
ευελπιστεί στην ίδρυση της αναπτυξιακής τράπεζας ώς το τέλος του τρέχοντος έτους.
Ο σχεδιασμός που εγκρίθηκε χθες
προβλέπει ότι σε πρώτη φάση θα
υπαχθούν στην αναπτυξιακή τράπεζα το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, καθώς και το Εθνικό Ταμείο
Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης
(ΕΤΕΑΝ).
Όπως επισημαίνεται, πάντως, και
στη σχετική ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του αντιπροέδρου της
κυβέρνησης, ενδεχομένως να υπαχθούν στην αναπτυξιακή τράπεζα και

άλλοι κυβερνητικοί φορείς με χρηματοδοτικές λειτουργίες. Ωστόσο,
όπως επισημαίνουν αρμόδιοι παράγοντες, δεν πρόκειται να υπαχθεί
στην αναπτυξιακή τράπεζα το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, το οποίο θα
συνεχίσει να λειτουργεί παράλληλα
και μη ανταγωνιστικά προς τον νέο
θεσμό.
Η κυβέρνηση εξετάζει τόσο το γερμανικό μοντέλο, όπως αυτό έχει
εφαρμοστεί στη γερμανική αναπτυξιακή τράπεζα, την KfW, όσο και το
γαλλικό μοντέλο. Σημειώνεται ότι στη
Γαλλία τον ρόλο αυτό έχει το Ταμείο
Παρακαταθηκών
(Caisse
des
Depots), το οποίο έχει διάφορες
θυγατρικές. Μία εξ αυτών, η Banque
Publique d’Investissement (Δημόσια
Τράπεζα Επενδύσεων), χρηματοδοτεί επιχειρήσεις.

Η αντιπυρική προστασία στο «μικροσκόπιο»
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του Συντονιστικού Πολιτικής Προστασίας Αν. Αττικής

Τονίσθηκε η ανάγκη για τη μέγιστη δυνατή επιτήρηση
του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

Μ

ε τον σχεδιασμό δράσεων της Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω
τυχόν δασικών πυρκαγιών εντός του 2015 αλλά και την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης
κυκλοφορίας οχημάτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο ασχολήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίασή
του το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου
έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη διαρκή ενημέρωση των πολιτών για τις αιτίες πρόκλησης
της πυρκαγιάς και μίλησε για τις δύο βασικές
προϋποθέσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών, για την προστασία των πολιτών, των
οικισμών και των δασών από αυτές που είναι
η κατ’ ανάγκη εμπλοκή και συντονισμένη
δράση πολλών υπηρεσιών και φορέων και η
αποδοχή ότι η προληπτική οργάνωση είναι
το σημαντικότερο στοιχείο της όλης προσπάθειας.

Όπως ειπώθηκε, η Περιφερειακή Ενότητα
Ανατολικής Αττικής βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών καθώς ξεκίνησε έγκαιρα την προετοιμασία και
τον συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών για την
πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
Ο κ.Φιλίππου πρότεινε σειρά μέτρων που πρέπει
να ληφθούν στην κατεύθυνση της πρόληψης, όπως
είναι τα έργα αντιπυρικής προστασίας δασών και
δασικών εκτάσεων, οι καθαρισμοί βλάστησης για τη
μείωση του κινδύνου, μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς από την εκτέλεση γεωργικών και
άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης στην ύπαι-

θρο, επιτήρηση δασών, κινητοποίηση και συντονισμό
εθελοντικών οργανώσεων από την Περιφέρεια και
οργάνωση εθελοντισμού σε επίπεδο δήμων κ.α.
Επιπλέον, εστίασε στο μείζον θέμα της εφαρμογής
του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας των
οχημάτων όταν υπάρχει υψηλός δείκτης επικινδυνότητας και κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
να εκφράσουν τις απόψεις τους και να υποβάλουν τις
προτάσεις τους και επισήμανε ότι θα πρέπει να βοηθήσουν όλοι φορείς ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη
δυνατή επιτήρηση με δεδομένο ότι είναι εξαιρετικά
δύσκολο η Αστυνομία να επιτηρήσει το σύνολο των
δρόμων.
Στη συνέχεια πήρε τον λόγο η Εντεταλμένη Σύμβου-

λος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής Ιωάννα Τσούπρα, η οποία έκανε αναφορά
στα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει
η υπηρεσία αλλά και στα θέματα που πρέπει να ξεπεραστούν εστιάζοντας κυρίως στον κίνδυνο απ ό
πυλώνες και γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης της
ΔΕΗ που βρίσκονται κοντά σε δασικές εκτάσεις, στη
συντήρηση των πυροσβεστικών κρουνών – υδροστομίων ώστε σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς να
διευκολυνθεί το έργο της πυρόσβεσης, την ασφαλιστική κάλυψη των μελών των εθελοντικών ομάδων
που
είναι
ενταγμένες στο
Μητρώο Εθελοντικών
Οργανώσεων
της
Γενικής
Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας, αλλά
και στο μέτρο
της απαγόρευσης της κυκλοφορίας
σε
ευπ αθείς
π εριοχές
ζώνης ευθύνης κατά την
αντιπ υρική
περίοδο.
Ακολούθησε
σύντομη τοποθέτηση
του
Περιφερειακού
Συμβούλου Ανατολικής Αττικής Ζαχαρία Πελέκη, η
οποία επικεντρώθηκε στον τομέα της πρόληψης και
της εκπαίδευσης με την καλύτερη δυνατή προετοιμασία και οργάνωση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών –
φορέων και την ενίσχυση αυτών όσον αφορά στις
υποδομές και τον εξοπλισμό.
Από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ανατολικής
Αττικής, τοποθετήθηκε ο αναπλ. προϊστάμενος Αναστάσιος Γιώτης, ο οποίος έκανε ένα σύντομο απολογισμό της χειμερινής περιόδου και εν συνεχεία αναφέρθηκε σε όλες τις ενέργειες που έχουν ήδη γίνει
αλλά και σε εκείνες που πρέπει να δρομολογηθούν
ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και με αποτελεσματικότητα τα περιστατικά πυρκαγιών που τυχόν προ-

κύψουν κατά τη φετινή θερινή περίοδο.
Όλοι οι συμμετέχοντες στο ΣΟΠΠ έθεσαν ζητήματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και έδωσαν μεγάλη έμφαση στους τομείς όπου χρειάζεται
να γίνει περισσότερη προσπάθεια, όπως είναι η
εκπαίδευση του πληθυσμού, η ενημέρωση των
πολιτών μέσω σχετικού πληροφοριακού υλικού
(έντυπα, φυλλάδια κτλ), η εξασφάλιση χρηματοδότησης για την πραγματοποίηση αποψιλώσεων και
συντηρήσεων των δικτύων, η έλλειψη προσωπικού, η ενίσχυση των υπηρεσιών με εξοπλισμό και
μέσα, η πραγματοποίηση έργων πρόληψης σε
συνεργασία με τους δήμους αλλά και επιμέρους
θέματα τοπικού ενδιαφέροντος.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης: ο Διοικητής
της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής Υποστράτηγος ΠΣ Αθανάσιος Σερεντέλος, ο Διοικητής της ΠΥ Ανατολικής
Αττικής Αντιπύραρχος Αθανάσιος Τζοΐτης, οι Διοικητές από τις τοπικές ΠΥ Λαυρίου, Κρωπίας, Νέας
Μάκρης, Οινοφύτων, 6ου Πυροσβεστικού Σταθμού
Θρακομακεδόνων, 9ου ΠΣ Ολυμπιακού Χωριού,
12ου ΠΣ Παλλήνης, εκπρόΠροτάθηκαν μέτρα για
σωπο
των
την αποφυγή εκδήλωσης Αστυνομικών
Δ / ν σ ε ω ν
πυρκαγιάς από την
Βορειοανατοεκτέλεση γεωργικών
λικής Αττικής,
και άλλων εργασιών
Νοτιοανατολιπεριορισμένης έκτασης κής Αττικής και
Δυτικής Αττιστην ύπαιθρο, επιτήρηση κής, οι Διοικηδασών, κινητοποίηση και τές και εκπρότων
συντονισμό εθελοντικών σωποι
τμημάτων
οργανώσεων από την
Τροχαίας ΑττιΠεριφέρεια και
κής
Οδού,
οργάνωση εθελοντισμού Κ η φ ι σ ι ά ς ,
Νέας Ιωνίας,
σε επίπεδο δήμων κ.α.
Αγίας Παρασ κ ε υ ή ς ,
Καπανδριτίου – Μαλακάσας, εκπρόσωποι από τα
Λιμεναρχεία Λαυρίου και Ραφήνας, ο προϊστάμενος
της Δ/νσης Δασών Ανατολικής Αττικής, οι Δασάρχες
Πεντέλης, Λαυρίου, Πάρνηθας και Καπανδριτίου, ο
Δ/ντης Προγνώσεων της ΕΜΥ, εκπρόσωπος της
περιφερειακής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»,
Αντιδήμαρχοι, Εντεταλμένοι Σύμβουλοι και αρμόδιοι
υπάλληλοι για την Πολιτική Προστασία από τους
δήμους Αχαρνών, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης,
Διονύσου, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Μαραθώνα, Μαρκόπουλου Μεσογαίας, Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας
– Πικερμίου, Σαρωνικού, Σπάτων – Αρτέμιδος και
Ωρωπού, οι Δ/ντες Τεχνικών Έργων και Υγείας –
Πρόνοιας ΠΕ Ανατολικής Αττικής, εκπρόσωποι από
τη Σχολή Τεθωρακισμένων (3ο Επιτελικό Γραφείο), τη
Δ/νση Αεροπορικής Βάσης Πάρνηθας, τη 2η Διοίκηση
Υγειονομικής Περιφέρειας, τον Διεθνή Αερολιμένα
Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», την ΕΥΔΑΠ, τη
ΔΕΗ και τη ΔΕΔΔΗΕ, τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Δρυμού Πάρνηθας, τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα, τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής, καθώς και από εθελοντικές ομάδες
και οργανώσεις της Ανατ Αττικής.
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ΕΛΛ ΑΔΑ - ΕΛ ΛΑ ΔΑ

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή
για ρύθμιση χρεών στο δημόσιο

Σημαντική ανακούφιση για μεγάλο αριθμό οφειλετών

Υ

πέρογκοι τόκοι, προσαυξήσεις και πρόσθετοι
φόροι, που εδώ και πολλά χρόνια έχουν συσσωρευθεί, ρυθμίζονται - διαγράφονται με τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δημόσιο, που τέθηκε
σε ηλεκτρονική εφαρμογή στις 17-4-2015.
Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών η νέα
ρύθμιση αφορά στις αλλαγές που έχει εξαγγείλει η
κυβέρνηση με στόχο την αποπληρωμή χρεών με ευνοϊκότερους όρους από προγενέστερες ρυθμίσεις, γεγονός
που θα επιφέρει σημαντική ανακούφιση σε μεγάλο αριθμό οφειλετών.
Η παρούσα ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά που οφείλουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία έως
3000 ευρώ, να τακτοποιήσουν τα χρέη τους προς το
Δημόσιο. Δίνει επίσης τη δυνατότητα σε εκατοντάδες
χιλιάδες επιχειρήσεις, εφόσον ενταχθούν στη ρύθμιση,
να παραμείνουν βιώσιμες.

Αύξηση 6,1% στις τιμές
των γεωργικών προϊόντων
τον Φεβρουάριο

Οι τιμές των προϊόντων γεωργίας-κτηνοτροφίας
αυξήθηκαν τον Φεβρουάριο κατά 6,1%, σε ετήσια
βάση, παρότι οι τιμές των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία υποχώρησαν κατά 2,6%.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη ΓεωργίαΚτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του Φεβρουαρίου 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του
Φεβρουαρίου 2014, σημείωσε αύξηση 6,1%, έναντι μείωσης 0,5%, που σημειώθηκε κατά την ίδια
σύγκριση των δεικτών του 2014 προς το 2013.
Σε σύγκριση με το δείκτη του Ιανουαρίου 2015, ο
Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών αυξήθηκε κατά
2,9%, έναντι ανόδου 0,3% που σημειώθηκε κατά
την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2014.
Ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου
Μαρτίου 2014 - Φεβρουαρίου 2015, σε σύγκριση
προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου
2013 - Φεβρουαρίου 2014, εμφάνισε μείωση
1,1%, έναντι αύξησης 1,3%, που σημειώθηκε
κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.
Παράλληλα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών
στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του Φεβρουαρίου
2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του
Φεβρουαρίου 2014, κατέγραψε πτώση 2,6%,
έναντι μείωσης 3,4%, που σημειώθηκε κατά την
ίδια σύγκριση των δεικτών του 2014 προς το
2013.
Σε σύγκριση με το δείκτη του Ιανουαρίου 2015, ο
Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών αυξήθηκε τον
Φεβρουάριο κατά 1,2%, ενώ παρέμεινε αμετάβλητος κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών
του 2014.
Τέλος, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2014 - Φεβρουαρίου 2015, σε σύγκριση προς
τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2013 Φεβρουαρίου 2014, παρουσίασε πτώση 2,5%,
έναντι μείωσης 1,3%, που σημειώθηκε κατά τα
αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Η ρύθμιση κινείται σε πιο δίκαιο
και ευέλικτο πλαίσιο και ως προς
τον αριθμό των δόσεων, που ανέρχονται σε 100 χωρίς προϋποθέσεις
και ως προς το ελάχιστο ποσό
καταβολής δόσης, που ανέρχεται
στα 20 ευρώ.

Οι οφειλές ρυθμίζονται εφάπαξ ή σε 2 έως 100 δόσεις.

Οι οφειλέτες ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων της
ρύθμισης έχουν απαλλαγή κατά ποσοστό από πρόσθετους φόρους ή τέλη του Ν. 2523/97, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς
δήλωσης του Ν. 4174/13 που έχουν συμβεβαιωθεί με την
κύρια οφειλή, καθώς και από τις προσαυξήσεις και τους
τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, που τις επιβαρύνουν.
Οι οφειλέτες, εφόσον το επιθυμούν, δύνανται να καταβάλουν ως προκαταβολή ποσό της επιλογής τους, μεγαλύτερο των 200 ευρώ, προκειμένου να έχουν ισόποση
μείωση από το κεφάλαιο, τις προσαυξήσεις και τους
τόκους του προγράμματος ρύθμισης που θα επιλέξουν.
Προκειμένου να ισχύσει αυτή η μερική διαγραφή, θα
πρέπει να πληρωθούν κανονικά οι δέκα πρώτες δόσεις
της ρύθμισης ή όλες εφόσον η ρύθμιση είναι μικρότερη
των δέκα δόσεων.

Τέλος στην πολιτική επιστράτευση
ως «όπλο» κατά της απεργίας

Τέλος στην πολιτική επιστράτευση βάζει η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο για τη Δημόσια Διοίκηση που
έχει κατατεθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής
από τον αναπληρωτή υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Γιώργο Κατρούγκαλο και αναμένεται να
συζητηθεί τις επόμενες ημέρες.
Όπως αναφέρουν Τα Νέα, στο σχέδιο νόμου που
πήγε στη Βουλή ύστερα από δημόσια διαβούλευση
χωρίς αλλαγές σε σχέση με την αρχική του παρουσίαση προ μηνός από τον αρμόδιο υπουργό, εκτός
της απαγόρευσης της επιστράτευσης, προβλέπεται
επίσης η άμεση επαναφορά δημοσίων υπαλλήλων

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ορίζεται:

H 27η Απριλίου 2015, σε περίπτωση σύναψης ρύθμισης με ποσό προκαταβολής.
Η 26η Μαϊου 2015 , σε περίπτωση σύναψης ρύθμισης
μόνο με δόσεις.
Ρυθμιζόμενες οφειλές:

Έως 5.000 ευρώ δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Άνω των 5.000 ευρώ επιβαρύνονται με τόκο 3% ετησίως.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριών ημερών από
την ημέρα υποβολής της αίτησης. Εφόσον υπάρξει ρύθμιση με προκαταβολή (μερική εξόφληση) η προκαταβολή καταβάλλεται εντός τριών ημερών από την αίτηση και
η πρώτη δόση έως την τελευταία ημέρα του επόμενου
μήνα.

Οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται στο τέλος κάθε
μήνα.

που βρίσκονταν σε διαθεσιμότητα, η επανασύσταση κλάδων που είχαν καταργηθεί και η τοποθέτηση
επιτυχόντων του ΑΣΕΠ στο Δημόσιο που είχε παγώσει εξαιτίας του Μνημονίου.
Τα χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν στα έδρανα της
αντιπολίτευσης κατήγγελλε την πολιτική επιστράτευση και την επίταξη υπηρεσιών ως πράξη βαθιά αντιδημοκρατική. Πλέον, ως κυβέρνηση, η απαγόρευση
της πολιτικής επιστράτευσης απεργών αποτελεί το
πρώτο άρθρο του σχεδίου νόμου του υπουργείου
Εσωτερικών και του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού, με τίτλο «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις».

Π. Νικολούδης: Βρέθηκε 7 δισ. «μαύρο χρήμα» σε 28.000 ΑΦΜ

Φόροι 2,5 δισ. προκύπτουν από 5.500 υποθέσεις στη «λίστα Νικολούδη», δήλωσε ο υπουργός. Αργεί ο καταλογισμός.
Δεν ξέρω με ποιου ευθύνη δεν εισπράχθηκε προκαταβολή 1,4 δισ. από τις ελβετικές αρχές το 2012. Πολύ αργή η απονομή Δικαιοσύνης.
Μεικτά κλιμάκια ελέγχου που αποτελούνται από στελέχη του ΣΔΟΕ, της οικονομικής αστυνομίας και του εσωτερικού
ελέγχου του υπουργείου Οικονομικων και του Λιμενικού έχουν ήδη ξεκινήσει τελωνειακούς ελέγχους από τη Μεγάλη Δευτέρα σε όλες τις πύλες εξόδου του Ν. Αττικής σε λιμάνια, τελωνεία και αεροδρόμια προκειμένου να παταχθεί κάθε μορφή
λαθρεμπορίου.
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Επικρατείας κατά της διαφθοράς Παναγιώτης Νικολούδης, τα κλιμάκια θα επεκταθούν
σύντομα και στην υπόλοιπη Ελλάδα ενώ θα κάνουν ελέγχους και αποελέγχους την ίδια ημέρα.
Στόχος είναι να δημιουργηθεί σε όλους η αίσθηση ότι ανά πάσα στιγμή θα υπάρχει ένα «μάτι» που θα τους εποπτεύει
όλους.Μάλιστα, όπως ανέφερε σε συνάντηση που είχε με πρέσβεις ξένων χωρών, κάποιοι εξ αυτών του είπαν ότι θα
είχε λυθεί το οικονομικό πρόβλημα της χώρας αν είχε αντιμετωπιστεί τα φαινόμενα λαθρεμπορίας.
Στη συνέντευξη που έδωσε ο κ. Νικολούδης σημείωσε ότι δεν γνωρίζει με ευθύνη ποιου το 2012 η Ελβετία στο πλαίσιο
συμφωνίας της με την Ελλάδα για τον έλεγχο καταθέσεων σε ελβετικές τράπεζες ήταν έτοιμη να δώσει στη χώρα μας 1,4
δισ. ευρώ ως προκαταβολή των φόρων που εκτιμούσαν ότι θα εισπράξουν.
Όπως είπε, όμως, τα χρήματα αυτά δεν εισπράχθηκαν ποτέ χωρίς να γνωρίζει εάν έγινε με ευθύνη της Ελβετίας ή δική
μας...
Όσον αφορά τη φοροδιαφυγή ο κ. Νικολούδης δήλωσε πεπεισμένος ότι έχει ηττηθεί και μάλιστα με απλό τρόπο. Αυτό
που δεν έχει λυθεί όμως, είπε, είναι η είσπραξη των φόρων...
Εξηγώντας τι εννοεί, αναφέρθηκε στην αποκαλούμενη «λίστα Νικολούδη» λέγοντας ότι σε αυτή συμπεριλήφθηκαν στοιχεία από το 2010 και έπειτα, καταθετών που είχαν από 200.000 ευρώ και πάνω και είχαν μεταφέρει χρήματα στο εξωτερικό.Συνολικά ελέγχθηκαν 28.000 ΑΦΜ, και συγκρίθηκε τι δηλώνει το κάθε ΑΦΜ με τις καταθέσεις που έχει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Προέκυψαν 5.500 υποθέσεις με απόκλιση που δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί. Ειδικότερα αποκρυβείσα ύλη ήταν 7 δισ. που αναλογεί σε φόρο 2,5 δισ.!
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Φόρος τιμής στα 150 θύματα της Germanwings παρουσία της Μέρκελ

Η Γερμανία ενωμένη με τον πρόεδρό της Χοακίμ Γκάουκ και την καγκελάριο Αγγελα
Μέρκελ στον καθεδρικό ναό της Κολονίας για να αποτίσει φόρο τιμής στους 150 νεκρούς
της συντριβής του αεροσκάφους της Germanwings στις γαλλικές Άλπεις.
Μεσίστιες σε όλη τη χώρα ήταν οι σημαίες , ενώ μια οικουμενική επιμνημόσυνη δέηση
τελέσθηκε στον μεγαλύτερο γοτθικό ναό της βόρειας Ευρώπης, ένα εμβληματικό μνημείο
της Γερμανίας που διασώθηκε από τους βομβαρδισμούς των συμμάχων στη διάρκεια του
Β΄Παγκοσμίου Πολέμου.
Από προχθες, ανάβουν 150 λευκά κεριά τοποθετημένα σε σειρές πάνω στα ξύλινα σκαλοπάτια της χορωδίας, ενώ έξω, στην πύλη, μια τεράστια λευκή σημαία με μαύρο σταυρό
κυματίζει.
Περίπου 1.400 προσκεκλημένοι, ανάμεσα τους 500 συγγενείς των θυμάτων, υπολογίζεται ότι παρέστησαν στην εθνική τελετή πένθους, που αναμεταδόθηκε από πολλά τηλεοπτικά δίκτυα όπως το πρώτο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ARD, σχεδόν τέσσερις εβδομάδες μετά την τραγωδία. Ο καθένας θα μπορεί να αφήνει λουλούδια και κεριά περιμετρικά του καθεδρικού ναού και μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό που βρίσκεται
πολύ κοντά, όπου έχουν τοποθετηθεί οθόνες για την αναμετάδοση στον υπαίθριο χώρο.
Η Ισπανία θα εκπροσωπηθεί από τον υπουργό Εσωτερικών Χόρχε Φερνάντεθ Ντίαθ
και η Γαλλία από τον υφυπουργό Μεταφορών Αλέν Βινταλίς.
Στις 24 Μαρτίου, ένα Airbus Α320 της εταιρίας Germanwings που πραγματοποιούσε την
πτήση από τη Βαρκελόνη στο Ντίσελντορφ συνετρίβη στις νότιες γαλλικές Άλπεις με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 150 άνθρωποι, εκ των οποίων 72 Γερμανοί και 50 Ισπανοί. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο γερμανός συγκυβερνήτης Αντρέας Λούμπιτς
που είχε ψυχιατρικά προβλήματα ήταν αυτός που έριξε το αεροπλάνο στα βουνά.
Ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής της Lufthansa Κάρστεν Σποχρ όπως και ο ομόλογός του της θυγατρικής της χαμηλού κόστους Germanwings θα παραστούν επίσης στην
τελετή.
Η αεροπορική καταστροφή συγκλόνισε την υφήλιο, με την Ισπανία, τη Γαλλία να έχουν
βυθιστεί στο πένθος, μαζί με τη Γερμανία που θρηνεί και για τον θάνατο 16 μαθητών λυκείου και των δύο καθηγητών τους από τη μικρή δυτική πόλη Χάλτερν αμ Ζε ενώ επέστρεφαν από εκπαιδευτικό ταξίδι.
Αριστούργημα γοτθικής τέχνης ο καθεδρικός ναός της Κολονίας, η κατασκευή του οποίου διήρκησε έξι αιώνες (από το 1248 έως το 1880) ανακηρύχθηκε το 1996 από την
UNESCO μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, πριν περιληφθεί το 2004 στον κατάλογο των
μνημείων της παγκόσμιας κληρονομιάς που βρίσκονται σε κίνδυνο. Συγκαταλέγεται στα
μνημεία με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα τουριστών κάθε χρόνο στη Γερμανία.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΟ «ΑΤΑΤΟΥΡΚ»

Νεα απειλή για βόμβα σε αεροπλάνο της Turkish Airlines

Στο αεροδρόμιο της «Ατατούρκ» της Κωνσταντινούπολης αναγκάστηκε να επιστρέψει ένα αεροσκάφος της
Turkish Airlines (THY) λόγω απειλής για τοποθέτηση
βόμβας, την τρίτη μέσα σε διάστημα λιγότερο του ενός
μηνός.
Νεα απειλή για βόμβα σε αεροπλάνο της Turkish
Airlines
Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί με προορισμό τη Βασιλεία της Ελβετίας, ενώ την ώρα
που βρισκόταν στον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας, αναγκάστηκε να επιστρέψει στην
Κωνσταντινούπολη, όπως αναφέρει το πρακτορείο Doğan.
Ανάλογο περιστατικό είχε σημειωθεί στις 30 Μαρτίου, όταν άλλο αεροσκάφος της
Turkish Airlines που ταξίδευε από την Κωνσταντινούπολη στο Σάο Πάολο έκανε αναγκαστική προσγείωση στην Καζαμπλάνκα.
Από την έρευνα που έγινε στο Boeing 777-300ER διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για
φάρσα και το αεροπλάνο συνέχισε την πτήση του, όπως είχε ανακοινώσει ο τουρκικός
αερομεταφορέας.
Μία ημέρα μετά, την 1η Απριλίου αεροπλάνο που πετούσε προς την Πορτογαλία επέστρεψε στο Ατατούρκ, έπειτα από απειλή για βόμβα, κάτι που ξανά αποδείχθηκε ένα
κακόγουστο αστείο.
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ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ «ΘΥΕΛΛΑ» ΣΤΗ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

Απειλούνται με πρόστιμα και φυλάκιση οι... άνεργοι

Είσαι άνεργος στη Λευκορωσία; Σύμφωνα με τον νέο νόμο που υπέγραψε ο πρόεδρος
Αλεξάντερ Λουκασένκο είσαι παράνομος!
Ο νέος νόμος που έχει γίνει γνωστός και ως «νόμος για τα κοινωνικά παράσιτα» έχει
προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων καθώς, σύμφωνα με αυτόν, οι ενήλικοι που δεν έχουν
καταβάλει φόρο εισοδήματος για περισσότερες από 183 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο θα
πρέπει να πληρώσουν πρόστιμο. Σε περίπτωση που δεν πληρώσουν θα τους επιβληθούν επιπλέον πρόστιμα και σε περίπτωση που και πάλι δεν πληρώσουν θα έρθουν
αντιμέτωποι με ποινή φυλάκισης. Μέρος της ποινής προβλέπει και χρόνο κοινωνικής
εργασίας!
Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η νέα νομοθεσία έχει ως στόχο «να κινητοποιήσει τους ικανούς για εργασία πολίτες να συμμετέχουν στην εργασιακή δραστηριότητα και να εκπληρώσουν τη συνταγματική υποχρέωσή τους να συμμετέχουν στη χρηματοδότηση των κρατικών δαπανών».
Σημειώνεται εδώ ότι ο νόμος δεν αφορά συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως τους
μαθητές, τους φοιτητές, τους τρίτεκνους, τους πολύτεκνους, τους ανήλικους και τους
συνταξιούχους. Ο νόμος, όπως είναι αναμενόμενο, έχει προκαλέσει αντιδράσεις και ήδη
έχει ξεκινήσει μια διαδικτυακή εκστρατεία για τη συλλογή υπογραφών με αίτημα να μην
εφαρμοστεί ο νόμος αυτός. Προς το παρόν 25.000 άνθρωποι έχουν υπογράψει το κείμενο διαμαρτυρίας, ενώ τα σχόλια στο Διαδίκτυο είναι ιδιαίτερα καυστικά.

Νότια Αφρική: Ξενοφοβική βία συγκλονίζει
το Ντέρμπαν και το Γιοχάνεσμπουργκ

Ξενοφοβική βία συγκλονίζει το Ντέρμπαν και το Γιοχάνεσμπουργκ στη Νότιο Αφρική με
επιθέσεις κατά μεταναστών που έντρομοι αναζητούν μαζικά καταφύγιο. Τα βίαια επεισόδια έχουν προκαλέσει το θάνατο έξι ανθρώπων από τις αρχές Απριλίου και η βία δεν δείχνει να υποχωρεί παρά το διάγγελμα του προέδρου Ζούμα και τις πορείες ειρήνης.
Καταστήματα λεηλατήθηκαν και πάλι τη νύχτα της Πέμπτης στο ανατολικό Γιοχάνεσμπουργκ, πυρπολήθηκαν αυτοκίνητα και ένα κτίριο όπου διαμένουν ξένοι, ενώ άνδρες
που κράδαιναν μαχαίρια άρχισαν να κυνηγούν και να χτυπούν μετανάστες.
Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες για να διαλύσει το πλήθος.
Δώδεκα άτομα συνελήφθησαν για τις επιθέσεις, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι δράστες, που είχαν έρθει από μία εστία εργαζομένων, επιτέθηκαν στους ξένους φωνάζοντάς τους να φύγουν από τη Νότια Αφρική.
«Ομάδα ανδρών κατέβηκε από ένα λεωφορείο. Όλοι ήταν οπλισμένοι με μαχαίρια. Άρχισαν να κυνηγούν τον κόσμο πετώντας τους πέτρες, χτυπώντας τους. Αυτό που είδα ήταν
πολύ, πολύ τρομακτικό» δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο BBC.
Πολλοί άνεργοι Νοτιοαφρικανοί κατηγορούν τους ξένους ότι παίρνουν τις δουλειές τους
σε μία χώρα όπου το ποσοστό ανεργίας φθάνει το 24%.
Βάσει των επίσημων στοιχείων, δύο εκατομμύρια ξένοι υπήκοοι βρίσκονται στη Νότιο
Αφρική, περίπου 4% του συνολικού πληθυσμού.
Ωστόσο, κατ' άλλες εκτιμήσεις ο αριθμός των ξένων στη χώρα φθάνει τα πέντε εκατομμύρια.
Την Πέμπτη ο Νοτιοαφρικανός πρόεδρος Τζέικομπ Ζούμα απηύθυνε από το βήμα του
Κοινοβουλίου έκκληση για ηρεμία. «Καμία απογοήτευση και κανένας θυμός δεν μπορούν
να δικαιολογήσουν τις επιθέσεις εναντίον ξένων υπηκόων και τη λεηλασία των καταστημάτων τους» δήλωσε.
Παράλληλα, στο Ντέρμπαν πραγματοποιήθηκε πορεία ειρήνης με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων. Τις προηγούμενες ημέρες περισσότεροι από 2.000 ξένοι είχαν αναζητήσει καταφύγιο σε σκηνές που στήθηκαν σε στάδια γύρω από την πόλη.
Τον Ιανουάριο, έκρηξη ξενοφοβικής βίας προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων στο
Σοβέτο, κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ. Το σχήμα των επιθέσεων ήταν σχεδόν το ίδιο: οι
ταραξίες επιτέθηκαν σε καταστήματα, τα λεηλάτησαν και καταδίωξαν τους ξένους.
Το 2008, 62 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένα χωρίς προηγούμενο κύμα ξενοφοβίας στη Νότιο Αφρική.

Ανακαλύφθηκε πρωτεΐνη που ενισχύει την ανοσία απέναντι στον καρκίνο

Ανακαλύφθηκε μία πολλά υποσχόμενη πρωτεΐνη που ενισχύει την ανοσία τόσο απέναντι στον καρκίνο όσο και στους ιούς
Μια διεθνής επιστημονική ομάδα ανακοίνωσε, ότι ανακάλυψε μια πρωτεΐνη που παίζει κεντρικό ρόλο στο να
ενισχύσει την ανοσία του οργανισμού τόσο έναντι του
καρκίνου, όσο και των ιών. Η ανακάλυψη ανοίγει το
δρόμο για νέου τύπου θεραπείες στο μέλλον.
Οι ερευνητές από τη Βρετανία (Imperial College και
Πανεπιστήμιο Κουίν Μέρι Λονδίνου), τις ΗΠΑ (Ιατρική
Σχολή Πανεπιστημίου Χάρβαρντ) και την Ελβετία (Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Ζυρίχης-ΕΤΗ), με
επικεφαλής τον Bρετανό καθηγητή ανοσοβιολογίας
Φίλιπ Αστον-Ρίκαρντ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "Science", πραγματοποίησαν πειράματα με ποντίκια και ανθρώπινα κύτταρα.
Όπως διαπιστώθηκε η πρωτεΐνη LEM βοηθά σημαντικά στον πολλαπλασιασμό των κυτταροτοξικών Τ-κυττά-

ρων, τα οποία καταστρέφουν τόσο τα καρκινικά κύτταρα, όσο και τα κύτταρα που έχουν προσβληθεί από
κάποιον ιό.
Τα Τ-κύτταρα αποτελούν βασικό αμυντικό «όπλο» του
οργανισμού, όμως όταν βρεθούν αντιμέτωπα με καρκίνο
ή κάποια προχωρημένη λοίμωξη από ιό, συχνά αδυνατούν να πολλαπλασιασθούν σε επαρκείς ποσότητες,
ώστε να καταπολεμήσουν τον «εχθρό».
Η ανακάλυψη χαρακτηρίστηκε απρόσμενη, επειδή η
εν λόγω πρωτεΐνη LEM δεν είχε έως τώρα κάποια γνωστή λειτουργία και επιπλέον δεν μοιάζει με καμία άλλη
πρωτεΐνη.
Οι ερευνητές ήδη ξεκίνησαν να αναπτύσσουν μια νέα
γονιδιακή θεραπεία, που θα έχει ως στόχο να ενισχύει
γενετικά την παραγωγή της εν λόγω πρωτεΐνης και,

μέσω αυτής, την άμυνα του ανοσοποιητικού συστήματος.
Οι επιστήμονες προγραμματίζουν να ξεκινήσουν τις
σχετικές κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους σε τρία χρόνια.
Παράλληλα, έχουν εξασφαλίσει τις σχετικές εμπορικές
πατέντες μέσω της εταιρείας Imperial Innovations, που
αναλαμβάνει να υποστηρίζει την επιστημονική έρευνα
στο Imperial, ενώ ίδρυσαν ήδη και τη νέα εταιρεία
ImmunarT, που θα αναλάβει να αξιοποιήσει εμπορικά
την ανακάλυψη της πρωτεϊνης.
Η πρωτεΐνη θα μπορούσε μελλοντικά να δοκιμαστεί σε
διάφορες παθήσεις, εκτός του καρκίνου και των λοιμώξεων, μεταξύ άλλων στις νόσους με χρόνιες φλεγμονές
και αυτοάνοσες διαταραχές, όπως η αθηροσκλήρωση
και η ρευματοειδής αρθρίτιδα.
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Στόχος είναι η εγκαθίδρυση ενός σταθερού πλαισίου ανοικτής επικοινωνίας των πολιτών
με τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικότερα με τα Αστυνομικά Τμήματα
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Η χρονική διάρκεια της Προγραμματικής Συμφωνίας είναι 4 έτη. Ανατέθηκε
στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας
(ΚΕ.ΜΕ.Α.) και στις αρμόδιες Υπηρεσίες
της Περιφέρειας, ο από κοινού προγραμματισμός, σχεδιασμός και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων δράσεων.

3. Εκπονήθηκε σε συνεργασία με το
Δήμο Αθηναίων Ειδικό Επιχειρησιακό
Σχέδιο Αστυνόμευσης για το κέντρο
της Αθήνας.
4. Εκπονήθηκε σε συνεργασία με
τους τοπικούς Δήμους Ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Αστυνόμευσης για το
σύνολο των περιοχών της Δυτικής
Αττικής.
5. Εκπονήθηκε και υλοποιείται σε
συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής Ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για
το Πεδίον του Άρεως.
6. Προωθείται η επικαιροποίηση της
συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας με το «Χαμόγελο του Παιδιού».
7. Δημοτική Αστυνομία

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και τη σύμφωνη γνώμη της Κ.Ε.Δ.Ε.
εκπονήθηκε διάταξη Νόμου με την οποία
προβλέπεται ουσιαστικά η ανασύσταση
του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας,
με ταυτόχρονη επαναφορά των Δημοτικών Αστυνομικών στους Ο.Τ.Α. αλλά και
άλλες υπηρεσίες (όπως αυτές του Ασύλου κ.λπ.).

8. Η Ώρα του Πολίτη, των Φορέων
και των Κοινωνικών Εταίρων, στην
Ελληνική Αστυνομία.
Προς την κατεύθυνση της περαιτέρω
βελτίωσης των Σχέσεων Κράτους-Πολίτη, σχεδιάστηκε και υλοποιείται, μεταξύ
των άλλων δράσεων και πρωτοβουλιών,
η Ώρα του Πολίτη, των Φορέων και των

Κοινωνικών Εταίρων, στην Ελληνική
Αστυνομία.
Στόχος είναι η εγκαθίδρυση ενός σταθερού πλαισίου ανοικτής επικοινωνίας των
πολιτών με τις Υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνομίας και ειδικότερα με τα Αστυνο
μικά Τμήματα, τα οποία αποτελούν το
βασικό κύτταρο του Αστυνομικού Οργανισμού.
Συγκεκριμένα, καθιερώνεται, πιλοτικά
κατ’ αρχήν, σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες
Αττικής, Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας και κατόπιν αξιολόγησης των σχετικών αποτελεσμάτων με την παρέλευση
διμήνου, σε όλη την επικράτεια, μία
ημέρα ανά δεκαπενθήμερο, κατά την
οποία και επί ένα δίωρο, οι διοικητές των
Αστυνομικών Τμημάτων θα δέχονται
πολίτες, φορείς και κοινωνικούς εταίρους.
Στο πλαίσιο της άμεσης αυτής διαπροσωπικής επικοινωνίας θα έχουν την
ευκαιρία να διατυπώσουν σκέψεις, προτάσεις, επισημάνσεις και γενικά να εκφέρουν τις απόψεις τους και να συζητούν
για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος,
που απασχολούν την τοπική τους κοινωνία, διαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτό
μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και
κατανόησης.

9. Ενισχύεται η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων
(anti-trafficking) , ώστε σε συνεργασία
με τον Εθνικό Εισηγητή κ. Ηρ. Μοσκώφ
και άλλους συναρμόδιους φορείς να
καταρτισθεί και να εφαρμοσθεί ένα
περισσότερο αποτελεσματικό σχέδιο
δράσης, 2015-2019.
10. Αναμένονται οι εισηγήσεις από
τις τρεις Νομικές Σχολές (Αθηνών,
Θεσσαλονίκης, Κομοτηνής) και από ειδικούς επιστήμονες , σχετικά με την αναγκαιότητα Ίδρυσης Δικαστικής Αστυνομίας (ν. 2145/93). Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα καταθέσει δική του άποψη

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστημα 220τμ σε κεντρικό
σημείο (μεταξυ Χατζηδάκη και Ηρωων
Πολυτεχνείου πλησίον πιάτσας Ταξι).
Τηλέφωνο επικοιωνίας 6972 649610.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστημα 65τμ. με πατάρι 25τμ.
Άνω Ελευσίνα, επι της Εθνικής Αντιστάσεως (πλησίον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου).
Τηλέφωνο επικοιωνίας 6972 649610.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται επι της
Εθνικής Αντιστάσεως πλησίον ΙΝ
Αγ. Κωνσταντίνου διαμέρισμα 2ου ορόφου (δε διόροφη πολυκατοικία). 105 τμ.
WC, Κουζίνα, σαλόνι, 2υπνοδωμάτια.
Αυτόνομη θέρμανση, ελάχιστα κοινόχρηστα, φρεσκοβαμμένο. Τηλέφωνο
επικοιωνίας 6972 649610.

ώστε να προβούμε σε σύνθεση (προς τη
μία ή την άλλη κατεύθυνση).
11. Ρύθμιση καίριων ζητημάτων
Ελληνικής Αστυνομίας. Συγκρότηση
Ειδικών Επιτροπών.
Με πρωτοβουλία του Υπουργείου
συγκροτήθηκαν Ειδικές Επιτροπές, από
Καθηγητές Πανεπιστημίων και εκπροσώπους Φορέων, για την εξέταση και τη
διαχείριση συγκεκριμένων ζητημάτων, τα
οποία αφορούν στην αναβάθμιση του
ρόλου και της αποτελεσματικότητας της
Ελληνικής Αστυνομίας και στην εκπλήρωση της αποστολής της.
Ειδικότερα, συγκροτήθηκαν και συνεδρίασαν οι ακόλουθες Ειδικές Επιτροπές:
για τη βελτίωση του ρόλου και του
έργου των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας,
για τη βελτίωση του ρόλου και του
έργου του Αστυνομικού της Γειτονιάς,
για την αναβάθμιση και τον ουσιαστικό
εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης των
αστυνομικών,
για τη συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας στη διαχείριση – αντιμετώπιση της
ενδοσχολικής βίας, και
για την Ίδρυση Ινστιτούτου Αντεγκληματικής Πολιτικής.
12. Παράταση Προθεσμίας για ένταξη Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. σε Ε.Τ.Ε.Α.
Με την παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν.
4320/2015 (α΄ 29/19-3-2015) παρατείνονται έως 30-6-2015 οι προβλεπόμενες στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 119
του ν. 4316/2014 προθεσμίες, προκειμένου κατά το χρονικό αυτό διάστημα
να εξεταστεί και να αντιμετωπιστεί κατά
τρόπο λυσιτελή το θέμα του ασφαλιστικού φορέα των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας.
13. Έγινε η προκήρυξη για στελέχωση του Γραφείου Αυθαιρεσίας, για
την εξασφάλιση της ταχείας και αποτελεσματικής διερεύνησης καταγγε-

λιών σε βάρος στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και η εξάλειψη
κάθε υπόνοιας για συγκάλυψη
αυτών, στο πλαίσιο της κακώς εννοούμενης συναδελφικής αλληλεγγύης.

14. Διορίσθηκε το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο του Κέντρου Μελετών
Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) στο οποίο
συμμετέχουν Καθηγητές Πανεπιστημίων.

15. Έγινε δεκτή πρόταση προς το
Πάντειο Πανεπιστήμιο για Ίδρυση
Πανεπιστημιακού Τμήματος Εγκληματολογίας και Αντεγκληματικής
Πολιτικής.

16. Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιοποίησης του Αρχείου της
Ελληνικής Αστυνομίας. Ήδη Καθηγητής/Αντιπρύτανης, κατόπιν πρόσκλησής μου, έχει καταθέσει σχετική εισήγηση.

17. Εστάλησαν ερωτήματα σε Πρυτανικές Αρχές για τα δικά τους μέτρα
περιφρούρησης των Ιδρυμάτων,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

18. Προωθείται αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, που αφορά στην αστυνόμευση σε σχέση με την κακοποίηση των ζώων.
19. Διορίσθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Κέντρου της
Αστυνομίας (ΠΟ.ΚΕ.Α .) που εκκρεμούσε από το 2008.

20. Καταβάλλονται προσπάθειες
ανανέωσης του στόλου των οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας και
ενίσχυσηςτων Περιφερειακών Διευθύνσεων.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εταιρεία Security ζητά φύλακες για εργασία στην
περιοχή του Θριασίου Πεδίου.
Απαραίτητα προσόντα: κατοχή Απολυτηρίου Λυκείου
και κατοχή Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.
Επιθυμητή η ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού
υπολογιστή. Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση:
mail@harris-security.com ή στο fax 210-5542151.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

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

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΙΟ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ
Let's Do It Acharnes ;)

Συμμετέχουμε για ακόμη μία χρονιά στον καθαρισμό της Ελλάδας μέσα σε μία ώρα!
Καθαρίζουμε τις Αχαρνές όλοι μαζί σε επιλεγμένα σημεία σε συνεργασία με πολίτες και ομάδες!
Οι δράσεις μας για το Let's Do It Acharnes, όμως, εκτείνονται πέραν της συγκεκριμένης μέρας και δράσης: δρώμενα, ενημερώσεις, θεματικές βραδιές θα συμπληρώσουν το παζλ νέων ιδεών που επιθυμούμε να εντάξουμε στον τρόπο λειτουργίας
του Καλλιτεχνείου, της ομάδας μας, των μελών της και σιγά σιγά αυτό να επεκταθεί στην καθημερινότητά μας!
Σύντομα περισσότερα!!!
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

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

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

τών Γυμνασίου, Λυκείου και
Πανελληνίων Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6906686110 (2.3.15)

Αττικής για πλήρη απασχόληση. Αποδοχές ανάλογες
προσόντων. Αποστείλετε
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ZΗΤΕΙΤΑΙ
ΚΟΦΤΗΣ
ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΤΗΛ: 6977219556
Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εταιρεία με έδρα τη Μαγούλα

(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
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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

(5.1.15)
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ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ
Φυσικοθεραπευτής-Βελονιστής

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Μέλος Π.Σ. Φυσικοθεραπευτών
Σαλαμίνος 72 & Αιγάλεω - Ασπρόπυργος Τηλ. 210. 5578833
bio-solution@hotmail.com www.bio-solution.gr
Αποκατάσταση ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων,
- Βελονισμός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)
- Σπονδυλομέτρηση - θεραπεία PULSTAR - YAG LASER

5.1.15

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Λεωφόρος Δημοκρατίας 43 & Αιγάλεω
- Ασπρόπυργος Τηλ: 210 5578138 (6 γραμμές)
www.polyiatriko.gr, facebook: polyiatrikoiatrikiepe

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Νοδάρας Γεώργιος
- Νοδάρα Μαριάνθη,

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

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

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.

