ΘΡΙΑΣΙΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Τιμή : 0,01€

ΜΕΛΗΜΑ ΤΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
Η ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Ο Δήμος Μεγαρέων καλεί τους
πολίτες να συμμορφωθούν
με τους κανονισμούς, ειδάλλως
κινδυνεύουν με πρόστιμα

Στέγαση κι
Επανένταξη
Σελ: 3

Στη συντήρηση
των παιδικών
χαρών εστιάζει
ο Δήμος Φυλής

Προλαμβάνοντας τυχόν
παρατράγουδα

Πρόεδρος της
Ένωσης
Περιφερειών
Ελλάδας,
Κ. Αγοραστός:

στον δήμο Φυλής

Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν
όσοι βρέθηκαν στον δρόμο
και οικογένειες σε κατάσταση
ακραίας φτώχειας

Σελ: 3-12

«Κάλυψη των
μισθών
σε Περιφέρειες
και Δήμους
μόνο για
15 ημέρες»

Σελ: 2-11

«ΣΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ» ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΠΑΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ!
Πρόκειται για κίνηση δημοσιονομικού πανικού
που δημιουργεί συνθήκες
"παύσης πληρωμών", η θέση των αιρετών

Σελ: 2-8

ΑΠΕΦΑΝΘΗ
Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ειδικό γραφείο ενημέρωσης στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου,
για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο

Aιτήσεις στο Δήμο Φυλής για επιδότηση
ενοικίου, σίτισης και ρεύματος
Frigoglass: Με 5,43%

η Financière de l'Echiquier

Ελβάλ: Την απόσχιση δύο
κλάδων ενέκρινε η ΓΣ
Σελ: 16

Τη δυναμική των μαθητών να
εκφραστούν και να σχεδιάσουν το
δικό τους πολιτιστικό «τοπίο»
Στηρίζει ο Όμιλος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,
ο οποίος ήταν χορηγός
του προγράμματος
«S-[cool]-life»

Σελ: 8

Σελ: 7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

«ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ!
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ
ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ!»

Σελ: 5

Νόμιμος ο χαρακτηρισμός
του υγρότοπου
Βουρκάρι Μεγάρων
ως Περιφερειακό πάρκο

ΕΥΡΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Σελ: 9

Σελ: 9

«Let’s do it»

στις παραλίες
Μεγάρων- Ν. Περάμου
στις 26/4

συντήρησης και ευπρεπισμού
κοινόχρηστων χώρων
στον δήμο Ελευσίνας
Σελ: 5
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ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τετάρτη 22 Απριλίου 2015

Ασπρόπυργος
Λιόση Ιωάννα Σ.
Σαλαμίνος 17
& Τσίγκου Α.,
2105576927
Ελευσίνα

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΡΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Βεν. Ελευθερίου 79,
2105544246
24ωρο

Φυλή -Άνω Λιόσια
Καμπόλη Αικατερίνη
Ι. Μητροπόλεως 52 &
Κανελλοπούλου 2,
2102475608
Μάνδρα

Ασημάκης Γρηγόριος Κ. Στρατηγού
Ρόκκα Νικολάου 114,
τηλέφωνο
2105550323

Εφημερίες Θριάσιου Νοσοκομείου
23 & 27

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Aραιή συννεφιά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 13
έως 21 βαθμούς Κελσίου

ΓΙΟ
ΤΟΛΟ
ΙΟ
ΕΟΡ
ΟΛΟΓ
ΕΟΡΤ

Νέαρχος, Ναθαναήλ, Ναθάνης,
Ναθαναηλία, Ναθανηλία
Ημέρα της Γης

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Σημαντικές απώλειες άνω του 3% κατέκατέγραψε το Χ.Α με το Γ.Δ. στις 704,07 μονά δες και τις συναλλαγές στα 50,52 εκατ.

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος
Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
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

«ΣΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ» ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΠΑΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ !

Πρόκειται για κίνηση δημοσιονομικού πανικού
που δημιουργεί συνθήκες "παύσης πληρωμών",
η θέση των αιρετών

Ε

ν μέσω φωνών και αποδοκιμασιών πραγματοποιήθηκε εχθές
σε μια κατάμεστη αίθουσα η
έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, στην οποία κλήθηκε να δώσει διευκρινίσεις ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης
Μάρδας σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που αφορά στην
εκταμίευση των διαθεσίμων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Ενδεικτικό του πανδαιμόνιου που επικράτησε στην αίθουσα ήταν η σφόδρα
επίθεση των δημαρχών προς τον κ.
Μάρδα με φράσεις όπως : "Αυτή είναι η
Δημοκρατία σας;".

Πρόεδρος της ΚΕΔΕ:
«Απαράδεκτη και πολιτικά κατακριτέα
η κυβερνητική απόφαση, πλήττει ευθέως
την ανεξαρτησία του θεσμού»

«Απαράδεκτη, αντιδημοκρατική και πολιτικά κατακριτέα» χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος
Πατούλης, την Π.Ν.Π., κατά την έναρξη της συνεδρίασης
του Δ.Σ., κάνοντας λόγο, παράλληλα, για μία «προσχεδιασμένη ενέργεια». Παράλληλα ο δήμαρχος Αμαρουσίου, είπε πως « η κυβερνητική απόφαση, πλήττει ευθέως την ανεξαρτησία του θεσμού, ανατρέπει τον προγραμματισμό των Δήμων, θέτει σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών τους και

Δ. ΜΑΡΔΑΣ - Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ

αμφισβητεί τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στη
μισθοδοσία προσωπικού εντός των επόμενων μηνών».
«Δικαιολογημένες» χαρακτήρισε τις αντιδράσεις
των Δημάρχων, ο αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών, Δημήτρης Μάρδας

Παρών ήταν ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών,
Δημήτρης Μάρδας, ο οποίος χαρακτήρισε «δικαιολογημένες» τις αντιδράσεις των Δημάρχων, «μιας και δεν
υπήρξε ενημέρωσή τους», όπως είπε, ενώ τόνισε πως
τα χρήματα αυτά θα τοποθετηθούν σε repos και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της Χώρας,
για τους «επόμενους δύο μήνες»,

Στέγαση κι Επανένταξη
στον δήμο Φυλής
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Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν όσοι βρέθηκαν στον
δρόμο και οικογένειες σε κατάσταση ακραίας φτώχειας

Σ

τον Δήμο Φυλής, το
φαινόμενο της έλλειψης στέγης και της
ακατάλληλης στέγασης έχει
αυξηθεί, λόγω της οικονομικής κρίσης και της αύξησης
της ανεργίας, που πλήττει
την περιοχή μας. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Φυλής
μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας υλοποιεί από τον Ιανουάριο
του 2015 το πιλοτικό πρόγραμμα «Στέγαση κι Επανένταξη» σε συνεργασία με το
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
καθώς και το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού.
Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι: 1. Η αυτόνομη μορφή διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας και την παροχή στήριξης 2. Η επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μέσω της προώθησης στην απασχόληση, εργασία στον ιδιωτικό τομέα, κατάρτιση, επαγγελματική δραστηριοποίηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8
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ΜΕΛΗΜΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η
ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Ο Δήμος Μεγαρέων καλεί τους πολίτες
να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς,
ειδάλλως κινδυνεύουν με πρόστιμα

Ο Δήμος Μεγαρεών παρακαλεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων εντός
πόλεως να τα διατηρούν καθαρά και αποψιλωμένα
Η Διοίκηση του Δήμου σχετικά με την Καθαριότητα, την ευταξία και την
ασφάλεια προς όφελος του Κοινωνικού συνόλου προέβη στην παρακάτω ανακοίνωση - γνωστοποίηση προς τους δημότες των Μεγάρων
και της Νέας Περάμου:
«Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς των οικοπέδων εντός πόλεως όπως συμμορφώνονται με το άρθρο 21 του Κανονισμού Καθαριότητος του Δήμου( Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 213/11) σύμφωνα
με τον οποίο οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά και αποψιλωμένα.
Η μη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις και συστάσεις της Υπηρεσίας καθαριότητος, θα έχει ως συνέπεια ο ΔΗΜΟΣ να παρεμβαίνει
(μετά από γραπτή ειδοποίηση) για αποκατάσταση της καθαριότητας και
της αποψίλωσης και να χρεώνει τη σχετική δαπάνη στους ιδιοκτήτες.
Σ’ αυτή την περίπτωση ο ιδιοκτήτης θα υποχρεούται να πληρώσει
ολόκληρη τη δαπάνη που πραγματοποίησε ο ΔΗΜΟΣ καθώς και το
πρόστιμο (150 έως 300 Ευρώ), που προβλέπεται από τον πιο πάνω
Κανονισμό.
Η Καθαριότητα, η ευταξία και ασφάλεια πρέπει να είναι μέλημα όλων
των πολιτών και να συντονίζονται οι ενέργειες από τη Διοίκηση του
Δήμου, προς όφελος του Κοινωνικού συνόλου.»

Στη συντήρηση των παιδικών
χαρών εστιάζει ο Δήμος Φυλής
ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ

ΘΡΙΑΣΙΟ - 3

Προλαμβάνοντας τυχόν παρατράγουδα

Σ

τους μικρούς δημότες ρίχνει το βάρος του, ενόψει του καλοκαιριού, ο Δήμος Φυλής. Ήδη η
Διεύθυνση Περιβάλλοντος έχει βάλει σε εφαρμογή το σχέδιο συντήρησης όλων των Παιδικών
Χαρών του Δήμου, με στόχο να αποδοθούν, σύντομα,
κατάλληλες και ασφαλείς στα παιδιά.
Σε πρώτη φάση πραγματοποιείται η συντήρηση του

πρασίνου, η επισκευή των οργάνων και η καταγραφή και αποξήλωση εκείνων που κρίνονται ακατάλληλα
κι επικίνδυνα.
Σε δεύτερη φάση, μετά την έγκριση του προϋπολογισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, θα γίνει η
αντικατάσταση των οργάνων που αφαιρέθηκαν με καινούργια.

Όργιο "μαύρου" χρήματος και κινδύνους
για τη δημόσια υγεία στο "παραλαϊκό" δίκτυο
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Καταγγέλλουν οι παραγωγοί και πωλητές λαϊκών αγορών

Υποστηρίζουν δε ότι έχει λάβει ιδιαίτερη έκταση και εκδηλώνεται σε πλήθος Δήμων ανά την Αττική,
συμπεριλαμβανομένων των δήμων Αιγάλεω, Ηλιούπολης, Ελληνικού, Γλυφάδας,
Ελευσίνας, Μεγάρων, Ταύρου, Βύρωνα και Αγίας Βαρβάρας.

"Από καιρό στην Αττική λειτουργεί απροκάλυπτα εκτεταμένο δίκτυο
(κύκλωμα) παραεμπορίου/παραλαϊκών που αυτοαποκαλούνται με διάφορες παραπλανητικές και εξωραϊσμένες ονομασίες, όπως αγορές
χωρίς μεσάζοντες ή χωριά παραγωγών, απευθείας από τους παραγωγούς στους καταναλωτές και άλλες ονομασίες".
Αυτό καταγγέλλουν με εξώδικη διαμαρτυρία - δήλωση προς το υπουργείο Οικονομίας, την περιφέρεια Αττικής και τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου
Τροφίμων, που κοινοποιείται και στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών,
η Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών Αγορών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, "η παράνομη αυτή πρακτική, καλυπτόμενη από την ανοχή των συναρμοδίων φορέων, έχει λάβει ιδιαίτερη έκταση και
εκδηλώνεται σε πλήθος Δήμων ανά την Αττική, όπως ενδεικτικά στους Δήμους Νέου
Ηρακλείου, Νίκαιας- Ρέντη, Πεύκης, Αμαρουσίου, Καλλιθέας, Αιγάλεω, Ηλιούπολης,
Ελληνικού, Γλυφάδας, Ελευσίνας, Μεγάρων, Ταύρου, Βύρωνα και Αγίας Βαρβάρας.
Είναι μάλιστα τόσο το θράσος των συμμετεχόντων στην έκνομη αυτή δραστηριότητα,
ώστε να διαφημίζουν με πλείστους τρόπους την παρανομία τους (πχ με αφίσες και
αναρτήσεις στο διαδίκτυο)".

Οι παραγωγοί και οι πωλητές αγροτικών προϊόντων επιχειρηματολογούν αναφέροντας τα εξής:
1. Η ανωτέρω περιγραφόμενη παράνομη κατάσταση διενεργείται κατά πλήρη παρα-

φ ωτ ό α ρ χ ε ί ο υ

βίαση των οικείων διατάξεων του ν. 4264/2014 «Λαϊκές Αγορές - Υπαίθριο Εμπόριο»,
ο οποίος καθορίζει διεξοδικά τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των λαϊκών
αγορών, καθώς και τις νόμιμες προϋποθέσεις για την συμμετοχή σε αυτές των αδειούχων παραγωγών και πωλητών Λαϊκών Αγορών.
2. Πέρα από την τυπικώς παράνομη δραστηριότητά τους επιπλέον οι συμμετέχοντες
στις προαναφερόμενες «παραλαϊκές» αγορές δεν τηρούν καμία από τις προϋ
ποθέσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία του καταναλωτή και την είσπραξη των δημοσίων εσόδων που αυτονόητα απορρέουν εξ αυτής,
αφού:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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Νέος Γ.Γ.
Συντονισμού
Διαχείρισης
Αποβλήτων

Στην απόφαση να
ανατεθούν καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων
στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης στον
Ευάγγελο Καπετάνιο
προϊστάμενο της
Διεύθυνσης
Προγραμματισμού, Έρευνας, Καινοτομίας και
Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων του Ειδι

κού Διαβαθμιδικού
Νομού
Συνδέσμου
Αττικής (Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής) έλαβε
το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.
Ο Ε. Καπετάνιος θα
αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση για το χρονικό διάστημα των δύο
ετών.
Η σχετική απόφαση
προβλέπει ότι η θητεία
θα μπορεί να παρατείνεται. Η απόφαση
συνυπογράφεται από
τον Πρωθυπουργό και
τον υπουργό Εσωτερικών.

Δήμος Αγίας Βαρβάρας:
Σύσκεψη για τον αθλητισμό
στη Δυτική Αθήνα

Τ

η δέσμευση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα των αθλητικών
υποδομών της Δυτικής Αθήνας απέσπασαν οι δήμαρχοι της περιοχής, σε σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθήνας της
Περιφέρειας Αττικής, στο Περιστέρι. Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη των Δήμων της Δυτικής Αθήνας παρουσίασαν την κατάσταση στον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, Ιούλιο Συναδινό, και τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, Σπύρο Τζόκα.
Ειδικότερα για την Αγία Βαρβάρα ο Δήμαρχος, κ. Γιώργος Καπλάνης, ενημέρωσε τους εκπροσώπους της Πολιτείας για την «περιπέτεια», δικαστική και γραφειοκρατική, του νέου γηπέδου
αλλά και για την έλλειψη πόρων που αντιμετωπίζει στη συντήρηση των υπόλοιπων ανοιχτών
χώρων άθλησης στις γειτονιές της πόλης. Επισήμανε, ακόμη, την ανάγκη να υπάρξουν άμεσα
οι απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες, που θα επιλύσουν το χρόνιο πρόβλημα με τις άδειες των κλειστών γυμναστηρίων. Αναφέρθηκε και στα Προγράμματα Αθλητισμού Για Όλους (
ΠΑΓΟ), που ξεκινούν και εξελίσσονται ταυτόχρονα με το σχολικό έτος, για τα οποία η Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού χρωστά την επιχορήγηση πέντε ετών, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη
συνέχισή τους.
Γενικός γραμματέας και Αντιπεριφερειάρχης δεσμεύθηκαν πως «όλα τα ζητήματα θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για τη συγκρότηση του πενταετούς προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής, αλλά και της πολιτικής της νέας πολιτικής διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού».
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- Δεν υπάρχει τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο
- Δεν υφίσταται καμία απολύτως μέριμνα για καθαριότητα των χώρων ούτε φυσικά για την στοιχειώδη υγιεινή
που διασφαλίζεται με την τοποθέτηση κινητών τουαλετών.
- Δεν ελέγχεται από καμία αρμόδια αρχή η προέλευση
των πωλουμένων στους καταναλωτές προϊόντων. Αντιθέτως μάλιστα αποδεδειγμένα στις εν λόγω παράνομες
αγορές λαμβάνει χώρα συστηματική αναγραφή αναληθούς προέλευσης και παραπλάνηση των καταναλωτών, αφού σε αναρτημένες πινακίδες αναγράφονται
αναληθείς τόποι προέλευσης των προϊόντων. Παράλληλα πωλούνται απομιμητικά προϊόντα που κατά νόμο
κρύβουν σοβαρούς κινδύνους για τους ίδιους τους
καταναλωτές, οι οποίοι εν αγνοία τους αγοράζουν προϊόντα επικίνδυνα για την υγεία τους.

- Δεν διενεργείται οποιοσδήποτε έλεγχος σε σχέση με
την ποιότητα των προϊόντων, τόσο από τον ΕΦΕΤ, την
Δημοτική Αστυνομία και Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών, όσο και από οποιονδήποτε άλλο αρμόδιο φορέα.
- Ομοίως, στις παράνομες αγορές δεν υφίστανται τριπλότυπα δελτία αποστολής ούτε εκδίδονται τιμολόγια
ούτε εν γένει σχετικά παραστατικά συναλλαγών, με
αποτέλεσμα, «γύρω από το παραεμπόριο να στήνεται
ένας χορός μαύρου χρήματος δεκάδων εκατομμυρίων
ευρώ, δεδομένου ότι τα διακινούμενα προϊόντα εισάγονται διακινούνται και πωλούνται χωρίς να καταβληθεί
ούτε ένα ευρώ σε φόρο εισοδήματος. ΦΠΑ, δασμού,
τέλη και ασφαλιστικές εισφορές» [όπως γλαφυρά αναφέρεται στην σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης (Κ1-2466)].
- Άδηλα τυγχάνουν τα στοιχεία των συμμετεχόντων
στις αγορές αυτές, οι οποίοι δεν τυγχάνουν κατ' επάγγελμα αγρότες ούτε ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

φ ω τό α ρ χ ε ί ο υ

- Εκτός των άλλων η δραστηριότητα αυτή πλήττει τις
ομοσπονδίες και τα μέλη τους, αφού οι παράνομες αγορές τους ανταγωνίζονται παρανόμως, καθώς μπορούν
να λειτουργούν (α) χωρίς την επιβάρυνση με το ποσό
του ημερησίου δικαιώματος (β) χωρίς την επιβάρυνση
των συναλλα

γών με οποιονδήποτε φόρο (γ) χωρίς καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (δ) χωρίς κανένα περιορισμό στην
προέλευση και την ποιότητα των πωλουμένων προϊόντων.

Οι παραγωγοί και οι πωλητές υπογραμμίζουν ότι η
κατάσταση συνιστά πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού "και
κατά μείζονα λόγω θέτει σε κίνδυνο την

οικονομική επιβίωση των νόμιμων αδειούχων παραγωγών και πωλητών λαϊκών αγορών- μελών των ομοσπονδιών, που αγωνίζονται καθημερινά εν μέσω της
οικονομικής κρίσης καταβάλλοντας το ημερήσιο τέλος
καθώς και τηρώντας τις υποχρεώσεις τους έναντι των
οικείων ασφαλιστικών φορέων και των αρμοδίων φορολογικών αρχών".

ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

«ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ!

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ!»

ΕΥΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
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συντήρησης και ευπρεπισμού
κοινόχρηστων χώρων
στον δήμο Ελευσίνας

Μια ευρεία επιχείρηση συντήρησης κοινόχρηστων
χώρων αλλά και απομάκρυνσης επικίνδυνων δένδρων
από διάφορα σημεία της πόλης, συντελείεται τις τελευταίες εβδομάδες από συνεργεία του δήμου Ελευσίνας .

Μ

ε μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση αντιδρά
στην κίνηση της κυβέρνησης να δεσμεύσει τα
ταμειακά αποθέματα των ΟΤΑ , η δημοτική
αρχή ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, αναφέροντας χαρακτηριστικά τα
εξής:
‘’Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ‘’βάζει χέρι‘’ στα
ταμειακά διαθέσιμα δήμων, περιφερειών και άλλων
δημοσίων οργανισμών, για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των δανειστών και να εξυπηρετήσει το κρατικό
χρέος, και μάλιστα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Την ίδια στιγμή, προχωράει και η δέσμευση των
αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων με απαράδεκτες αποφάσεις των διοικήσεών τους, που θέτουν σε
κίνδυνο τα λεφτά που με αίμα και ιδρώτα έχουν δώσει
για χρόνια οι εργαζόμενοι.
Η «αντιμνημονιακή» συγκυβέρνηση κάνει αυτό που
δεν τόλμησε καμία προηγούμενη κυβέρνηση να κάνει
μέχρι σήμερα, να αγγίξει τα χρήματα των Δήμων, που
είναι ήδη ελάχιστα για την κάλυψη των αναγκών μας και
μας δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα.
Η συγκυβέρνηση μας υποχρεώνει να καταθέσουμε τα
ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδας, εξαιρώντας τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυ

ψη των ταμειακών μας υποχρεώσεων μόνο για το
επόμενο δεκαπενθήμερο. Ανατρέπει με αυτόν τον
τρόπο τον προγραμματισμό των Δήμων, αφού χωρίς
χρήματα δεν μπορεί να γίνει κανένας προγραμματισμός, ενώ θέτει σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών μας, ακόμα και της
μισθοδοσίας των εργαζόμενων του Δήμου.
Αλήθεια πως θα μπορέσουμε χωρίς χρήματα να αγοράσουμε καύσιμα για τα απορριμματοφόρα μας, να λειτουργήσουμε τους παιδικούς μας σταθμούς, να προμηθευτούμε αναλώσιμα για τη λειτουργία των κοινωνικών
μας δομών και υπηρεσιών; Αυτές οι ενέργειες έχουν ως
στόχο και αποτέλεσμα την περαιτέρω περικοπή κοινωνικών δαπανών και την ακόμη μεγαλύτερη επιδείνωση
της θέσης του λαού μας, γι’ αυτό και θα μας βρουν απέναντί τους.
Καλούμε το σωματείο και τους εργαζόμενους του
Δήμου μας, τους εργαζόμενους και το λαό του Χαϊδαρίου, να είναι σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα για να μην
περάσουν τα νέα αντιλαϊκά σχέδια της συγκυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ’’

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ
Φυσικοθεραπευτής-Βελονιστής

Ειδικότερα, το τελευταίο διάστημα έχουν υλοποιηθεί οι
ακόλουθες εργασίες
1. Συντήρηση πρασίνου-ευπρεπισμός παιδικής
χαράς σε Γούβα (ΔΕΗ)
2. Κλαδέματα επικίνδυνων δένδρων σε παιδική χαρά
οδού Πίνδου
3. Συντήρηση πρασίνου-ευπρεπισμός σε Πολιτιστικό
Κέντρο "Λ. Κανελλόπουλος"
4. Απομάκρυνση σάπιων και επικίνδυνων φοινίκων
προσβεβλημέμνων από το κόκκινο σκαθάρι σε διάφορα σημεία της πόλης
5. Διαμόρφωση εδάφους, χώρου δενδροφύτευσης
πρώην βιολογικού καθαρισμού Μάνδρας (κόμβος
Λιντλ)
6. Συντήρηση πρασίνου-ευπρεπισμός παιδικής
χαράς οδού Β. Τσάκου

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

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

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

«Let’s do it»
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στις παραλίες
Μεγάρων-Ν. Περάμου
στις 26/4

Η μοναξιά και η ανεργία
μέσα από την
αποκαλυπτική ταινία
«Ελάχιστη»
που παρουσιάσθηκε
στον Δήμο
Μάνδρας – Ειδυλλίας

Τετάρτη 22 Απριλίου 2015

Η ταινία μικρού μήκους είναι
το αποτέλεσμα της συνεργασίας νέων
δημιουργών και πραγματοποιήθηκε
χωρίς καμία χρηματοδότηση.

Στην πανελλαδική πρωτοβουλία καθαρισμού ακτών
Let’s Do It Greece συμμετέχει ο Δήμος Μεγαρέων την
Κυριακή 26 Απριλίου.
Το γεγονός πραγματοποιείται με αφορμή την παγκόσμια ημέρα καθαρισμού των ακτών.

Φέτος, ο Δήμος Μεγαρέων, και τα Τοπικά Συμβούλια
Μεγάρων και Νέας Περάμου, προσκαλούν τις εθελοντικές ομάδες, ΚΟΥΡΟΣ και Σ.Ε.Δ, τους Προσκόπους, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, τους μαθητές
των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, όλους τους φορείς του Δήμου και όλους
όσους εκ των συμπολιτών το επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτή τη δράση.
Οσοι επιθυμούν να εργαστούν εθελοντικά στα
Μέγαρα, θα πρέπει να συγκεντρωθούν την Κυριακή
το πρωϊ ώρα 09.00 στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Βαρέα και όσοι θα συμμετάσχουν στη Νέα
Πέραμο, θα πρέπει την Κυριακή το πρωί ώρα 09.00
να συγκεντρωθούν στο Δημοτικό κατάστημα της Νέας
Περάμου.
Οι εθελοντές θα εφοδιαστούν από το Δήμο με γάντια
και σακούλες.

Η ταινία «Ελάχιστη» της Μανδραίας κας Κωνσταντίνας Πάλλη
συνεχίζοντας την πορεία της
προβλήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Μάνδρας παρουσία της
Δημάρχου Μάνδρας Ειδυλλίας
κας Κριεκούκη Ιωάννας, της Αντιδημάρχου Μάνδρας – Ειδυλλίας
κας Παπακωνσταντίνου Ρουμελιώτη Ελένης, της Προέδρου του
ΔΟΚΑΠ κας Νερούτσου Λιάσκου
Αλεξίας και του Προέδρου της
Πρωτοβάθμιας Σχολ. Επιτροπής
κου Παπακωνσταντή Μελέτη.

ματοποιήθηκε χωρίς
καμία χρηματοδότηση.
Η κεντρική ηρωίδα,
πραγματικά Ελάχιστη ανάμεσα
στους πολλούς, αγωνίζεται να
βρει μια θέση σ’ έναν κόσμο που
αλλάζει δραματικά. Έχει περιθώριο μόνο μιας μέρας για να βρει
δουλειά και στέγη. Στην προσπάθεια της, θα βρεθεί αντιμέτωπη
με όλη την παθογένεια της ελληνικής κοινωνίας που βιώνει την
κρίση σε όλα τα επίπεδα.

άνεργοι και γνωρίζουν αυτήν την
κατάσταση από μέσα. Η ταινία
ήταν ένας τρόπος να αντισταθούν και να μιλήσουν για όλα
αυτά που βιώνουν.
Τέλος, η ταινία ήταν επίσημη
συμμετοχή στο πανευρωπαικό
φεστιβάλ Filme της Θεσσαλονίκης και τιμήθηκε με τα βραβεία:
Καλύτερης Ταινίας - Σεναρίου για
την Κωνσταντίνα Πάλλη, Γυναι-

Η ταινία μικρού μήκους «Ελάχιστη» (Diminished) είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας νέων
δημιουργών και εξαρχής πραγ-

Η ταινία μιλά για τη μοναξιά
όλων αυτών που δεν στάθηκαν
τυχεροί. Πολλοί απ’ τους συντελεστές είναι και οι ίδιοι χρόνια

κείου ρόλου για την Αθηνά
Καζούρη η οποία κατάγεται από
την Μάνδρα, Μουσικής για τον
Γιάννη Βάρδα.

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

Ειδικό γραφείο ενημέρωσης στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου,
για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο
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Aιτήσεις στο Δήμο Φυλής για επιδότηση
ενοικίου, σίτισης και ρεύματος

Ο

Δήμος Φυλής ενημερώνει τους δημότες, πως ξεκινά τη Δευτέρα 20
Απριλίου 2015 και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για ένταξη των δυνητικών
ωφελουμένων στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση για α) επιδότηση ενοικίου και β)
επιδότηση σίτισης, καθώς και γ) δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
Για την ένταξη στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν από την προσεχή Δευτέρα να υποβάλουν τα ηλεκτρονικά αιτήματά τους, μέσω ειδικής εφαρμογής που θα είναι προσαρτημένη στη σελίδα του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
HYPERLINK
"http://www.ypakp.gr" www.ypakp.gr. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση
γίνεται με τη χρήση των κωδικών των δικαιούχων στο σύστημα της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (κωδικοί TAXIS-net), δηλαδή όπως
μπαίνουμε για την υποβολή της φορολογικής μας δήλωσης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης
στο διαδίκτυο μπορούν να απευθύνονται
στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
του Δήμου Φυλής και στις τρεις δημοτικές
ενότητες (Ζεφύρι, Άνω Λιόσια, Φυλή) καθώς
και στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
Φυλής.
Σημειώνεται πως οι παροχές θα χορηγηθούν στους ωφελουμένους για το διάστημα
από 1/4/2015 έως 31/12/2015.
Ο Δήμος Φυλής συνιστά στους πολίτες να
υποβάλουν την αίτηση ένταξης στο εν λόγω
πρόγραμμα. Επίσης, καλεί όλους τους πολίτες του Δήμου μας να διασπείρουν την πληροφορία προς τους δυνητικά ωφελούμενους
συμπολίτες μας.
Ήδη, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
ενημερώνει όσους είναι εγγεγραμμένοι στην
Κοινωνική Υπηρεσία, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι των προαναφερόμενων παροχών, ενώ μέσω του ειδικού γραφείου στο ισόγειο της Κοινωνικής Υπηρεσίας θα μπορούν να ενημερώνονται πιο αναλυτικά για τα εισοδη-

ματικά κριτήρια κλπ. που προβλέπονται
από το νόμο.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες οι
οποίοι διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, θεσπ ίστηκε με την ψήφιση του
Νόμου 4320/2015 και εξειδικεύτηκε με την
αριθ. 494/15 (ΦΕΚ 577 Β/2015) Κοινή
Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-ΑΜΚΑ αιτούντος και μελών (συζύγου,
τέκνων κλπ)
-ΑΦΜ αιτούντος/συζύγου (και μελών εφόσον διαθέτουν),
-Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος,
-Δελτίο Ταυτότητας αιτούντος και μελών

(συζύγου, τέκνων κλπ),
-Στοιχεία Εισοδήματος, Περιουσίας, Καταθέσεων κλπ
-Αριθμός Δημοτολογίου αιτούντος (εκδίδεται από τα Κ.Ε.Π.)
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Τη δυναμική των μαθητών να εκφραστούν
και να σχεδιάσουν το δικό τους πολιτιστικό «τοπίο»

Τετάρτη 22 Απριλίου 2015

Στηρίζει ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ο οποίος ήταν χορηγός του προγράμματος «S-[cool]-life»

Σ

τις 19 Απριλίου, στην κατάμεστη Αίθουσα Χρ. Λαμπράκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών , παρουσιάστηκε το
έργο μαθητών Γυμνασίων της Αττικής, που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών «S-[cool]-life», για το σχολικό έτος 2014-2015.
Το πρόγραμμα «S-[cool]-life» χορηγήθηκε αποκλειστικά από
τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, σε έμπρακτη υποστήριξη
της δυναμικής των μαθητών που επιζητούν να εκφραστούν και

να «σχεδιάσουν» το δικό τους πολιτιστικό «τοπίο», μέσα
από την κοινότητα του σχολείου, σε ένα περιβάλλον που
ενθαρρύνει τη νεανική δημιουργικότητα.
Το «S-[cool]-life» αντλεί το περιεχόμενό του από την καθημερινή ζωή των παιδιών στο σχολείο, από το χώρο μέσα στον
οποίο ζουν και δρουν, από τις καθημερινές τους ενέργειες και
ανησυχίες. Οι μαθητές, καθοδηγούμενοι από εκπαιδευτικούς,
μυούνται στις συνεργασίες και το συνδυασμό των Τεχνών:

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

η Μουσική συνομιλεί με το Λόγο, το Χορό, την Ερμηνεία, το
Βίντεο. Αποτέλεσμα του έργου και της έμπνευσής τους ήταν
μία άρτια παράσταση μουσικής, χορού και βίντεο, που καταχειροκροτήθηκε από εκπαιδευτικούς, γονείς, συγγενείς και
φίλους. Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, συνεπής χορηγός
ενεργειών για ζωή και δράση, βρίσκεται πάντα κοντά σε πρωτοβουλίες που αξιοποιούν και απελευθερώνουν τις φρέσκες
φωνές και διευρύνουν τους ορίζοντες των νέων ανθρώπων.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν άνθρωποι που είδαν το σκληρό πρόσωπο της ζωής και βρέθηκαν στους δρόμους να δίνουν τη μάχη για να διαβιώσουν, άστεγοι και οικογένειες που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας, και καλούνται να αντιμετωπίσουν τη νοσηρή και σκληρή πραγματικότητα της καθημερινής διαβίωσης και οι οποίοι έχουν
καταγραφεί από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής. Επειδή το πρόγραμμα είναι πιλοτικό, δυστυχώς δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τις περιοχής, είναι όμως
μία πρώτη αρχή στην αντιμετώπιση κυρίως του προβλήματος της στέγασης και κατόπιν της επανένταξης των ατόμων αυτών στο κοινωνικό ιστό.
Το στελεχιακό δυναμικό της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Φυλής υποστηρίζει αυτή την προσπάθεια και είναι ένας από τους 26
φορείς της Αττικής που κατάφεραν και εντάχθηκαν σε αυτό το πρόγραμμα. Πολύτιμο αρωγό αποτελεί το ΕΙΕΑΔ (Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού).
Σημειώνεται πως το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» χρηματοδοτείται από πόρους της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Τετάρτη 22 Απριλίου 2015
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ΑΠΕΦΑΝΘΗ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Νόμιμος ο χαρακτηρισμός του υγρότοπου
Βουρκάρι Μεγάρων ως Περιφερειακό πάρκο

Ν

όμιμος είναι ο χαρακτηρισμός του υγρότοπου Βουρκάρι Μεγάρων ως περιφερειακό πάρκο, όπως απεφάνθη το Συμβουλίο της Επικρατείας,
κρίνοντας μάλιστα την προστασία του
επιβεβλημένη.

Στις επισημάνσεις τους αυτές οι δικαστές του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου, επικαλούνται γνωμοδοτήσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδική μελέτη,
έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη και
του Οργανισμού της Αθήνας, για την
υποβάθμιση του υγρότοπου και ζητούν
την άμεση δημοσίευση του προεδρικού
διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, «προκειμένου να αποτραπεί η
περαιτέρω δημιουργία μη αναστρέψιμων
καταστάσεων στην περιοχή του υγρότοπου".

Το προεδρικό διάταγμα είχε κατατεθεί
στο Ε΄ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού
Δικαστηρίου για τον χαρακτηρισμό της
περιοχής του υγροτόπου Βουρκάρι
Μεγάρων (Αττικής) ως περιφερειακού
πάρκου.

Με το διάταγμα επιχειρείται η ανάδειξη
του ιδιαίτερου χαρακτήρα του επίμαχου
υγροτόπου, η σύνδεσή του με το ευρύτερο τοπίο και η απόδοσή του στην αναψυχή των κατοίκων της ευρύτερης
περιοχής.
Ακόμη, το επίμαχο διάταγμα καθορίζει
τις ζώνες προστασίας του υγροτόπου,
τους όρους και περιορισμούς δόμησης,
τα μέτρα προστασίας και διαχείρισης του
κατά ζώνες, κ.λπ.
Επίσης, με το εν λόγω διάταγμα επιδιώκεται η προστασία και η ανάδειξη του
υγρότοπου, με την αναβάθμισή της

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Νοδάρας Γεώργιος
- Νοδάρα Μαριάνθη,

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

φύσης του τοπίου ως πολύτιμου φυσικού πόρου, ενώ προβλέπει ότι όρμος
Βουρκαρί αποτελεί ένα «ξεχωριστό
παράκτιο υδάτινο σώμα».
Το επίμαχο διάταγμα προσαρμόζεται
στο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας (νόμοι
1515/2985 και 4277/2014) που προβλέπει ήδη από το 1985 την προστασία των
υγροτόπων της Αττικής, ενώ συνοδεύεται από ειδική μελέτη για την λήψη των
αναγκαίων μέτρων προστασίας.

Το διάταγμα το οποίο κρίθηκε από το
Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ νόμιμο (πρόεδρος ο
αντιπρόεδρο Νίκος Ρίζος και εισηγητής ο
πάρεδρος Δημήτρης Βασιλειάδης, υπ΄
αριθμ. 12/2015 γνωμοδότησή τους) προβλέπει μεταξύ άλλων:

* Εντάσσεται στη ζώνη προστασίας το
θαλάσσιο τμήμα του κόλπου της Αγίας

Τριάδας που τροφοδοτεί τον υγρότοπο.
* Δημιουργείται περιφερειακή ζώνη με
χρήσεις του πρωτογενούς τομέα που θα
λειτουργεί ανασχετικά ως προς τη
ρύπανση και τις λοιπές επιβαρυντικές
για τον υγρότοπο πιέσεις,
* Περιορίζεται η θεσμοθετημένη της
εντός του υγροτόπου βιομηχανικής
ζώνης,

* Στο χερσαίο τμήμα του υγροτόπου
Βουρκάρι και στην χερσονήσου της
Αγίας Τριάδας, αποδίδονται χρήσεις
έρευνας, εκπαίδευσης και αναψυχής,
που θα λειτουργούν προστατευτικά για
τον υγρότοπο ενώ προβλέπεται οργάνωση της ζώνης ως υγροτοπικού πάρκου και η δυνατότητα δημιουργίας ενός
κέντρου ενημέρωσης και παρατηρητηρίων της ορνιθοπανίδας.
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Επανεκτίμηση του στόχου των 25
εκατ. αφίξεων προαναγγέλλει ο ΣΕΤΕ

Α

λλαγή κλίματος στις τουριστικές κρατήσεις από
τη Γερμανία και τη Βρετανία, τις δυο κύριες αγορές του εξωτερικού, παρατηρεί ο ΣΕΤΕ, ο οποίος ανακοίνωσε πως θα επανεκτιμήσει τον επόμενο μήνα τον στόχο
των 25 εκατ. αφίξεων, των 14 δισ. ευρώ εσόδων και της
αύξησης του εσωτερικού τουρισμού.
Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του «SETE
Intelligence», ο ΣΕΤΕ αναφέρει για τη γερμανική αγορά ότι
ενώ ξεκίνησε πολύ δυναμικά, κερδίζοντας σημαντικό μερίδιο αγοράς έως και το Δεκέμβριο του 2014, καταγράφεται
πτώση στις κρατήσεις Μαρτίου κατά -26%, σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα της περσινής χρονιάς. Την ίδια στιγμή η ίδια αγορά παρουσιάζει αύξηση στις κρατήσεις κατά
+2% στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.
Ταυτόχρονα, στη βρετανική αγορά, αν και δεν έχει καταγραφεί ακόμα αρνητικό πρόσημο, παρατηρείται μια σημαντική απώλεια μεριδίου αγοράς έναντι του ανταγωνισμού.
«Όσο δεν κλείνει η συμφωνία με τους εταίρους μας και
παρατείνεται η οικονομική αστάθεια της χώρας μας, είναι
βέβαιο ότι θα επηρεαστεί περαιτέρω ο ρυθμός ανάπτυξης
του ελληνικού τουρισμού, με όλες τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που αυτό μπορεί να επιφέρει στην
υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας, στη συμβολή στο
ΑΕΠ και στην ενίσχυση της απασχόλησης», τονίζεται σε
σχετική ανακοίνωση.
Ο ΣΕΤΕ σημειώνει ακόμη ότι στη γενικευμένη αστάθεια
έρχεται τις τελευταίες ημέρες να προστεθεί και το μείζον
ζήτημα των μεταναστών, «που δυστυχώς μόνο αρνητικές
συνέπειες μπορεί να έχει στην εικόνα της χώρας μας, όσο
αυτό δεν επιλύεται οριστικά».
Καταλήγοντας, εκτιμά ότι εάν η κατάσταση αυτή δεν αναταχθεί, αλλά συνεχισθεί και επιδεινωθεί, οι στόχοι που
έχουν τεθεί για το 2015 δεν θα είναι πλέον εφικτοί, «με
σημαντικές συνέπειες για τη χώρα, τον τουρισμό, αλλά
πρωτίστως για τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε
κάθε άκρη της πατρίδας μας, που εργάζονται, προσπαθούν
και τελικά ζουν και εξαρτώνται από αυτόν».

Στάση εργασίας
των νοσοκομειακών γιατρών
την Παρασκευή

Ενώπιον του ΣτΕ η υπόθεση μείωσης των
αποδοχών των νοσοκομειακών γιατρών .
Στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τις
15.00 προγραμματίζει για την Παρασκευή η
Ένωση νοσοκομειακών ιατρών, ενώ την ίδια
ώρα θα πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο υγείας για την παρατεταμένη απλήρωτη εργασία.

ΕΛΛ ΑΔΑ - ΕΛ ΛΑ ΔΑ

ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
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Εκλεισαν νέο «ραντεβού» Τσίπρας και Μέρκελ την Πέμπτη

Όπως ανακοινώθηκε από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του Έλληνα
Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και της Γερμανίδας Καγκελαρίου 'Αγκελα Μέρκελ, στο περιθώριο της έκτακτης Συνόδου
Κορυφής για το μεταναστευτικό που θα γίνει την Πέμπτη στις Βρυξέλλες.
Πρόκειται για το δεύτερο τετ - α - τετ του Ελληνα πρωθυπουργού με την κ. Μέρκελ ίσως στην πιο κρίσιμη φση της διαπραγμάτευσης, μία ημέρα πριν από το Eurogroup στη Ρίγα κι ενώ ακόμη δεν υπάρχουν ενδείξεις για συμφωνία με τους
δανειστές. Θεωρείται σίγουρο ότι θα συζητηθεί το ελληνικό πρόβλημα και η συνάντηση μπορεί να αποδειχθεί κομβική, ιδιαίτερα μετά τα σενάρια που διακινούνται, κυρίως από γερμανικούς κύκλους, για χρεοκοπία της Ελλάδας. Αλλωστε, με τα
αποθέματα να στερεύουν και με την κυβέρνηση να «ξύνει τον πάτο του βαρελιού» για να βρει χρήματα και να πληρώσει
μισθούς και συντάξεις είναι πλέον πασιφανές ότι τα περιθώρια έχουν στενέψει.
Η συνάντηση Τσίπρα - Μέρκελ, σχεδόν ένα μήνα μετά τη συνάντησή τους στο Βερολίνο, θα μπορούσε να συντελέσει στο
να προκύψουν ραγδαίες εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Υπενθυμίζεται στο Βερολίνο Τσίπρας και Μέρκελ είχαν αποφασίσει σε μια σειρά από θέματα, άλλα έγιναν γνωστά κι άλλα
όχι. Επιβεβαιώθηκε η επαναπροσέγγιση των δύο χωρών και είχε δοθεί η εντύπωση ότι έπεσαν οι τόνοι της ανιπαράθεσης. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες τα γερμανικά δημοσιεύματα εντείνουν τις πιέσεις προς την Ελλάδα καθώς μιλούν για
χρεοκοπία εντός του ευρώ ή για παράλληλο νόμισμα. Μόλις σήμερα η γερμανική Die Velt αναφέρθηκε σε ένα τέτοιο σενάριο κάνοντας ωστόσο λόγο για μια πιθανό αδυναμία να αντέξει η Ελλάδα εντός της Ευρωζώνης όνταν χρεοκοπημένη.

Δεμένα τα πλοία την Πρωτομαγιά

Δεμένα στα λιμάνια θα παραμείνουν τα πλοία
την εργατική Πρωτομαγιά, καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) προκήρυξε
24ωρη πανελλαδική απεργία για τα πληρώματα από τις 00:01 έως τις 24:00.
Το διεκδικητικό πλαίσιο της απεργίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
Επαναφορά των εργασιακών και κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των ναυτεργατών στο προ των μνημονίων καθεστώς.
Υπογραφή ΣΣΕ για όλες τις κατηγορίες πλοίων για το 2015
Άμεση εξόφληση των δεδουλευμένων πολλών μηνών στα πληρώματα επιβατηγών πλοίων, ιδιαίτερα εκείνων της ΝΕΛ.

Πύργος: Απόφαση για μεταφορά
2.000 τόνων απορριμμάτων στον
ΧΥΤΑ Φλόκα Δ. Αχαΐας

Μερική λύση στο πρόβλημα της απομάκρυνσης
ποσότητας απορριμμάτων από τον Πύργο και την

Αρχαία Ολυμπία, δίνει η απόφαση που έλαβε, κατά
πλειοψηφία, ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Αχαΐας, για την
μεταφορά 2.000 τόνων στον ΧΥΤΑ του Φλόκα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η μεταφορά των απορριμμάτων μπορεί να ξεκινήσει άμεσα, αφού έχει ήδη υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση και ταυτόχρονα
υπάρχει ανάλογη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
Δυτικής Αχαΐας.
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Χρήστος Νικολάου, ο οποίος παρευρέθηκε στην συνεδρίαση του Συνδέσμου, ζήτησε να σεβαστούν τα μέλη του
ΦΟ.Δ.Σ.Α. την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου,
σχετικά με το αίτημα του δήμου Πύργου για τη μεταφορά απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Φλόκα.
Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Νικολάου, το
δημοτικό συμβούλιο πήρε μία απόφαση στο πλαίσιο
της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού, για αυτό και
δίνει μια προσωρινή διευκόλυνση στο δήμο Πύργου, η
οποία όπως τόνισε, έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία.
Όσον αφορά στους κατοίκους, που είχαν αντιδράσει
τις προηγούμενες ημέρες στην μεταφορά απορριμμάτων από τον Πύργο, με αποκλεισμό του ΧΥΤΑ, αναμένεται να λάβουν νέες αποφάσεις, σχετικά με τη στάση
που θα κρατήσουν.

Στον εισαγγελέα Ρόδου
οι δύο φερόμενοι ως διακινητές
των 90 μεταναστών
Στον εισαγγελέα Ρόδου θα οδηγηθούν δύο υπήκοοι
Συρίας 26 και 27 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι φέρεται να
οργάνωσαν τη μεταφορά των δεκάδων μεταναστών με το
ιστιοφόρο σκάφος που προσάραξε προχθες στη Ρόδο
με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα.
Οι δύο φερόμενοι ως διακινητές αναγνωρίστηκαν από
τους παράτυπους μετανάστες στη διάρκεια της προανάκρισης.
Ο αριθμός των διασωθέντων παράτυπων μεταναστών ανέρχεται σε 90. Πρόκειται για 62 είναι άνδρες, 22
γυναίκες και έξι παιδιά. Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά
93 άτομα στην πλειονότητά τους πρόσφυγες από τη
Συρία.

Στο μεταξύ, στη διάσωση 42 μεταναστών που εντοπίστηκαν σε πνευστή ακυβέρνητο λέμβο στη θαλάσσια
περιοχή του αεροδρομίου Λέσβου προχώρησαν τις
πρώτες πρωινές ώρες χθες, άνδρες του Λιμενικού
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης.
Ακόμη 39 μετανάστες εντοπίστηκανστο Φαρμακονήσι,
από τη στρατιωτική φρουρά. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Λέρου.

Γ. Ρωμανιάς: «Κανένα απολύτως πρόβλημα με τις συντάξεις του ΟΑΕΕ»

Ο γ.γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γ. Ρωμανιάς, μιλώντας για το θέμα του ΟΑΕΕ και της ικανότητας του να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του, και ειδικότερα στην καταβολή συντάξεων, λόγω της μη είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών, αφού σχεδόν
ένας στους δύο ελεύθερους επαγγελματίες δεν τις καταβάλλει, έκανε λόγο για διαστρέβλωση των δηλώσεων του, μιλώντας
σήμερα το πρωί στο mega.
«Δεν μπορώ να καταλάβω πού είπα εγώ ότι ο ΟΑΕΕ δεν μπορεί να πληρώσει συντάξεις» τόνισε αρχικά, για να διαβεβαιώσει στη συνέχεια:
«Οι συντάξεις του ΟΑΕΕ θα πληρώνονται κανονικά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».
Ωστόσο, ο γ.γ. διευκρίνισε, ότι αυτό ισχύει για σήμερα και όχι για την επόμενη 30ετία όπως πρέπει, λέγοντας, πως έχει εκπονήσει σχετική μελέτη, που διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ΟΑΕΕ και την καταβολή συντάξεων για τα επόμενα αυτά χρόνια.
O κ. Ρωμανιάς, σε άλλα κύρια σημεία της συνέντευξής του, στάθηκε στην ανάγκη να επιστρέψουν τα απωλεσθέντα περίπου
24,2 δις € του Ασφαλιστικού Συστήματος από την εφαρμογή του PSI, ενώ για άλλη μία φορά επιβεβαίωσε, πως οι δανειστές
επιμένουν σε περαιτέρω μειώσεις στα ποσά των καταβαλλόμενων συντάξεων.

Τετάρτη 22 Απριλίου 2015

Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Κ. Αγοραστός:
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«Κάλυψη των μισθών σε Περιφέρειες και Δήμους μόνο για 15 ημέρες»

με τους Δήμους ανά 15 ημέρες να υποβάλουν αιτήματα προς
την ΤτΕ, προκειμένου να παίρνουν χρήματα, για να καλύψουν
τις ανάγκες τους, κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα
των δύο μηνών.
Συνεχίζοντας ο κ. Μάρδας και αναφερόμενος σε λεπτομέρειες
της διαδικασίας υπογράμμισε : «Με 2,5%, σε λογαριασμό διαθεσίμων της ΤτΕ, θα τοκιστεί το περίσσευμά σας, που αν το χρειαστούμε μπορούμε να το δανειστούμε για βραχυπρόθεσμο
δανεισμό 15 ημερών. Τώρα, αν εσείς τα χρειαστείτε, με αίτημά
σας προς την Τράπεζα της Ελλάδας, μπορείτε να πάρετε άμεσα
χρήματα, αν αυτά δεν υπερβαίνουν το 10% της καταβολής σας
και αν είναι πλέον του 10% σε δύο μέρες».
«Τα χρήματα που καταθέτετε υπάρχει Νόμος, που
δεσμεύει το Κράτος να τα επιστρέψει σε σας,
αλλά και τους λοιπούς Φορείς, που θα πράξουν
το ίδιο», συμπλήρωσε ο κ. Μάρδας,
απαντώντας σε σχετική ερώτηση αιρετών.

«Από το ΕΣΠΑ δεν πήραμε ούτε ένα Ευρώ» απάντησε ο κ.
Μάρδας, σε τοποθέτηση Δημάρχων και πρόσθεσε: «Τα χρήματα του ΕΣΠΑ χρησιμοποιούνται μόνο για το ΕΣΠΑ».
Στη συνέχεια, ο Αν. Υπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μάρδας, απαντώντας στις ερωτήσεις του Προέδρου της ΚΕΔΕ,
Γιώργου Πατούλη, διευκρίνισε, πως «τα χρήματα που ζητούνται
είναι από τα "διαθέσιμα" και μόνο των Δήμων - χωρίς να διευκρινίζει αν αυτά τα "διαθέσιμα" αφορούν και τα ανταποδοτικά
έσοδα των Δήμων - αφού πρώτα υπολογιστούν οι υποχρεώσεις
τους».
Σχετικά με την αναδρομικότητα της ρύθμισης της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου - έναρξη ισχύος από 17.03.15 - ο κ.
Μάρδας απάντησε:
«Ναι, έγινε για την κάλυψη κάποιου συναδέλφου σας», αναφερόμενος στην προηγούμενη της Π.Ν.Π. απόφαση της Περιφέρειας Αττικής.
Οι απαντήσεις του αν. Υπ. Οικονομικών στις ερωτήσεις των
Δημάρχων
Στη συνέχεια, και απαντώντας στις δεκάδες ερωτήσεις των
παρευρισκομένων Δημάρχων, ο κ. Μάρδας απάντησε στις
κυριότερες αυτών:
1. «Δεν υπάρχει στάση πληρωμών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Πλήρωσα 174 εκ. Ευρώ το προηγούμενο διάστημα».
2. «Απρόσμενα γεγονότα μας οδήγησαν στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Η Τροπολογία για την οποία κάνατε λόγο
χρειάζεται σχετικό Νόμο και ο χρόνος δεν υπήρχε».
3. «Τα χρήματα που θα πάρουμε είναι 2 - 2,5 δις €. Ποιος μίλη-

σε για 12 δις €;».
4. «Για τα "ανταποδοτικά" συγκεκριμένη απάντηση θα έχετε το
απόγευμα».
5. «Τα δεσμευμένα με δικαστικές αποφάσεις χρήματα Δήμων
(σ.σ. από απαιτήσεις προμηθευτών, εργολάβων κ.ά.) δεν θα
μεταφερθούν στην ΤτΕ».
6. «Τα χρήματα που απαιτούνται για πληρωμή υπογεγραμμένων συμβάσεων Δήμων, θα καταχωρηθούν στις υποχρεώσεις
σας, σύμφωνα με τη διαδικασία που σας ανέλυσα».
Η Ένωση προαναγγέλλει δυναμικές κινητοποιήσεις
και άμεση προσφυγή
στο ΣτΕ για την ακύρωση της απόφασης.

Σημειώνεται ότι η Ένωση προαναγγέλλει δυναμικές κινητοποιήσεις και άμεση προσφυγή στο ΣτΕ για την ακύρωση της
απόφασης.
Την ίδια στιγμή, όπως έγινε γνωστό, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής εισάγεται σήμερα Τετάρτη 22
Απριλίου, στις 18:00, για συζήτηση και επεξεργασία το νομοσχέδιο «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά
ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος" (Α41)».
Γ. Καμίνης: Ενημέρωσα για τη δέσμευση
των αποθεματικών την αρμόδια Επίτροπο

Ο δήμαρχος της Αθήνας Γιώργος Καμίνης έκανε γνωστό πως για
το θέμα ενημέρωσε την Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Corina Cretu, ενώ θα εξηγήσει την κατάσταση και στην συνάντηση
των δημάρχων των πρωτευουσών της ΕΕ.
Την ώρα που οι πόλεις σε όλο τον κόσμο καλούνται να διαδραματίσουν ρόλο εκεί που οι κυβερνήσεις αδυνατούν, στην Ελλάδα
δέχονται νέο πλήγμα, καταλήγει ο κύριος Καμίνης.
Γιώργος Τσουκαλάς:
Η απόφαση για τη δέσμευση των αποθεματικών
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δημιουργεί εικόνα θεσμικής
οπισθοδρόμησης και θέτει εμπόδια
στη λειτουργία των δήμων.

Σχολιάζοντας την απρόσμενη αυτή απόφαση της κυβέρνησης ο
δήμαρχος Ελευσίνας Γ. Τσουκαλάς δήλωσε: ‘’Η απόφαση για τη
δέσμευση των αποθεματικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δημιουρ-

ΓΑΜΟΣ

Ο ΤΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΚΟΡΔΑΛΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΛΩΡΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΟΥΣΑΝΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΣΤΑΜΙΡΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Η
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΓΚΑΡΝΑΡΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ.

γεί εικόνα θεσμικής οπισθοδρόμησης και θέτει εμπόδια στη λειτουργία των δήμων.
Η απάντηση της Αυτοδιοίκησης δεν μπορεί παρά να είναι διαφορετικής ποιότητας. Οφείλει αντιμετωπίζοντας τη συγκεκριμένη
δυσκολία, να φροντίζει για επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας, να παρέχει με τις επιλογές και τη συμπεριφορά της
ασφάλεια, να κερδίζει την εμπιστοσύνη ακολουθώντας πολιτικές
μακρόπνοες από τα πριν συνεννοημένες και εμπεδωμένες στη
συνείδηση και το μυαλό του δημότη
Δύο επιπλέον παρατηρήσεις
α) Η δέσμευση των διαθεσίμων πλήττει κυρίως δήμους που
έχουν ταμειακό πλεόνασμα. Πλεόνασμα που σε πείσμα των καιρών (παλαιότερων και τωρινών) με κόπο διατηρήθηκε
β) αποκόπτει την (όποια) αναπτυξιακή και κοινωνική προοπτική
των Δήμων αφού τους αναγκάζει να διαχειριστούν χρηματικά ποσά
που τους επιτρέπουν να καλύψουν τις άμεσες και ελάχιστες ανάγκες τους
Μακάρι όλα τα παραπάνω να διαρκέσουν για το σχεδιαζόμενο
από την Κυβέρνηση διάστημα’’.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη πράξη ,
ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας,
Κώστας Αγοραστός, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ο Πρωθυπουργός και η
Κυβέρνηση του, αποφάσισε και διέταξε
με πράξη νομοθετικού περιεχομένου
τις Περιφέρειες και τους Δήμους της Χώρας, να μεταφέρουν όλα τα
ταμειακά τους διαθέσιμα, δηλαδή τα χρήματα που έχουν για τη λειτουργία τους, τα έργα και κάθε άλλη πληρωμή χρήματα στην Τράπεζα της Ελλάδας. Πρόκειται για μια κίνηση δημοσιονομικού πανικού που δημιουργεί συνθήκες "παύσης πληρωμών" με κίνδυνο να
σταματήσουν τα έργα (δρόμοι, νοσοκομεία, σχολεία, επενδύσεις
καθώς και τους εργαζόμενους σ’ αυτά…).
Η μισθοδοσία του συνόλου των υπαλλήλων και των εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις Περιφέρειες και τους
Δήμους της Χώρας, ύστερα από τη δραματική αυτή εξέλιξη και
χωρίς ευθύνη των Περιφερειών και των Δήμων, καλύπτεται μόνον
για 15 ημέρες. Οι Περιφέρειες όλα αυτά τα χρόνια συνέβαλαν και
συμβάλουν στην εθνική προσπάθεια γιατί για εμάς πάνω από όλα
είναι η πατρίδα και οι Έλληνες. Από καιρό είχαμε διαβλέψει τον κίνδυνο, είχαμε προειδοποιήσει τον αρμόδιο Υπουργό, ο οποίος
όμως παρ’ όλες τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις, σήμερα
απώλεσε και τα τελευταία αποθεματικά αξιοπιστίας.Η πράξη αυτή
δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία των Περιφερειών και θίγει την
οικονομική και διοικητική τους αυτοτέλεια.

Τετάρτη 22 Απριλίου 2015
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Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται
στη «ναυαρχίδα» των παιδικών
χαρών, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Αιγαίου Πελάγους, στο Πάρκο Πόλης.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του,
ο Αντιδήμαρχος Μιχάλης Οικονομάκης διαπίστωσε ότι βρίσκεται σε
πολύ καλή κατάσταση κι εξακολουθεί
να αποτελεί πόλο έλξης για τα παιδιά της ευρύτερης περιοχής. Ωστόσο
θα συντηρηθεί άμεσα, με στόχο να
διατηρήσει την εικόνα της.

«Η συγκεκριμένη παιδική χαρά είναι
έργο του Χρήστου Παππού κι αποτελεί ένα από τα χρησιμότερα έργα
που επιτελέσαμε ως Διοίκηση στο
Δήμο Άνω Λιοσίων, επειδή απευθύνεται στο ζωτικότερο κομμάτι του
πληθυσμού. Όλοι αναγνωρίζουν
αποτελεί ζωντανή διαφήμιση και
σημείο αναφοράς για το Δήμο μας,
καθώς αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες και πλέον σύγχρονες παιδικές
χαρές σε όλη τη χώρα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος.

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.

ΠΩΛΕΙ
ΤΑΙ
ΚΑΤΑΣ
ΤΗΜΑ

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

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.
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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

Σχέδιο αναδιάρθρωσης

«Κούρεμα» στην ΕΛΑΣ:
Κλείνουν 6 στα 10 τμήματα

Α

ναδιάρθρωση-«τσεκούρι» στην ΕΛΑΣ
σε ποσοστό που θα φθάνει, ίσως και
θα υπερβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις, το 50% προβλέπει το σχέδιο των αστυνομικών υπηρεσιών, όπως αυτό παρουσιάστηκε στον Αλέξη Τσίπρα, και πήρε στο μεγαλύτερο βαθμό την έγκρισή του. Το σχέδιο
αναμένεται να παρουσιαστεί, σύμφωνα με
τον «Ελεύθερο Τύπο», το επόμενο χρονικό
διάστημα από τον αναπληρωτή υπουργό
Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννη Πανούση
και προβλέπει την... εξαφάνιση έως και έξι
στα δέκα αστυνομικών τμημάτων ή αλλιώς
συγχώνευση «πέντε σε ένα» κυρίως στις
επαρχιακές πόλεις και λιγότερο στα μεγάλα
αστικά κέντρα.
Ακόμη, περιθώριο της επίσκεψης του πρωθυπουργού στο υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη υπήρξε ενημέρωσή του για την αναδιάρθωση, για τη δημιουργία της ομάδας
«προπομπό» των ΜΑΤ, την κατάργηση της
ΔΕΛΤΑ και τη σύμπτυξη των στελεχών της
στη ΔΙ.ΑΣ.
Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης προβλέπε

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

ται η δημιουργία μία νέας ομάδας περιφρούρησης των διαδηλώσεων, πριν χρειαστεί η
ανάληψη δράσης από τα «σκληρά» ΜΑΤ.
Η νέα αστυνομική μονάδα θα διαχειρίζεται
τις διαδηλώσεις στο κέντρο της πόλης και τα
ΜΑΤ θα επεμβαίνουν μόνο σε περίπτωση
επεισοδίων, φθορών και επιθέσεων. Τα μέλη
της «Ομάδας Επιτήρησης Διαμεσολάβησης
Διαδηλώσεων», όπως φαίνεται να είναι
κάποια από τα μέρη του ονόματός της, θα
φορούν πηλήκιο και όχι κράνος, θα έχουν
αστυνομική ράβδο, ασύρματο, πιστόλι, ελαφρύ αλεξίσφαιρο και ορατά τα διακριτικά τους,
ενώ η στολή τους θα είναι χρώματος μπλε
αντί για χακί.
Ο αναπληρωτής υπουργός αναμένει την
τελική εισήγηση-μελέτη της φυσικής ηγεσίας
της ΕΛΑΣ για την «εξαφάνιση» των απαιτούμενων αστυνομικών υπηρεσιών. Η εισήγηση
περιλαμβάνει τα πληθυσμιακά κριτήρια
περιοχών και στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας σε αυτές. Με αυτά τα κριτήρια, όπως
αναφέρει το δημοσίευμα, θα καταργηθούν
αστυνομικές υπηρεσίες στις περιοχές στις
οποίες μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες
αστυνόμευσης από υπηρεσίες όμορων
περιοχών. Για την Αττική προβλέπεται η
«συρρίκνωση» των 93 Τμημάτων Ασφαλείας
και Τάξης σε περίπου 50.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

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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Ελβάλ: Την απόσχιση δύο
κλάδων ενέκρινε η ΓΣ

Η Ελβάλ ανακοίνωσε ότι την 17η
Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 9:30 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των μετόχων, στο Ξενοδοχείο
"PRESIDENT", Λεωφ. Κηφισίας
43 – Αθήνα.
Παρέστησαν 13 μέτοχοι, που
εκπροσωπούν 86.281.347 μετοχές επί συνόλου 125.562.262
μετοχών, ήτοι ποσοστό 68,72%
του μετοχικού κεφαλαίου.

Αναλυτικά η Γενική Συνέλευση
αποφάσισε:
1. Την έγκριση της απόσχισης
του κλάδου «παραγωγής και
εμπορίας etalbond» της εταιρίας
και εισφορά αυτού στην ανώνυμη
εταιρεία με την επωνυμία «ELVAL
COLOUR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΒΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΑΝΕΛ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», στην οποία η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό
100%,
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.Δ.
1297/72
(ψήφισαν:

86.281.347 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ
86.281.347 (ήτοι 100%)).

2. Την έγκριση της απόσχισης
του κλάδου «βαφής ταινιών αλουμινίου για αρχιτεκτονικές χρήσεις» της εταιρείας και εισφορά
αυτού στην ανώνυμη εταιρεία με
την επωνυμία «ΒΕΠΑΛ Ανώνυμη
Εταιρία, Βιομηχανία Επεξεργασίας Αλουμινίου» στην οποία η
εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό
100%, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.Δ. 1297/72 (ψήφισαν:
86.281.347 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ
86.281.347 (ήτοι 100%)).
3. Την παροχή εξουσιοδοτήσεων, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου, στους κ.κ. Μιλτιάδη Λιδωρίκη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας
και/ή Δημήτριο Κυριακόπουλο,
Αντιπροέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρίας (ψήφισαν: 86.281.347 (ήτοι 100% των
παριστάμενων ψήφων), ψήφοι
υπέρ 86.281.347 (ήτοι 100%).

ΙΒΙΣΚΟΣ

Στο κατάστημά
μας θα βρείτε:

α) Βότανα (ιβίσκος,
αλόη,
σπιρουλίνα, κλπ)
β) Αρωματικά φυτά
(μέντα, δυόσμος, ρίγανη,
κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι,
χαμομήλι, φασκόμηλο,
5.12.14
κλπ)
δ) Μπαχαρικά σε μεγάλη ποικιλία κάθε είδους όπως κάρυ, πιπέρι,
μείγματα μπαχαρικών για ξεχωριστές χρήσεις και γεύσεις και αλάτι
διαφόρων τύπων και προελεύσεων.
ε) Τοπικά Ελληνικά προϊόντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος
όπως μαστίχα Χίου, μέλι, κλπ και αντίστοιχα προ'ι'όντα.
στ) Καλλυντικά, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, κλπ. βασισμένα σε
φυτικά προϊόντα όπως η μαστίχα, η αλόη, η ελιά κ.λ.π.
ζ) Ποτά παραδοσιακά για σας και τους εορταζομένους φίλους σας
όπως ρακί, τσίπουρο, μαστίχα.
η) Παραδοσιακά χειροποίητα είδη ζυμαρικών κατασκευασμένα με
βιολογικά υλκά.
θ) Ζεάλευρα και προ'ι'όντα ζέας και πολλά ακόμα προ'ι'όντα.
Επισκεφθείτε μας και θα εκπλαγείτε από την ποικιλία, την ποιότητα
αλλά και για να γνωρίσετε τις μεγάλες δυνατότητες της φύσης μέσα
από τα φυτικά μας προϊόντα.

Φυλής 8Α Ασπρόπυργος,
Τηλέφωνο: 210-5579801

Τετάρτη 22 Απριλίου 2015

Frigoglass: Με 5,43%
η Financière de l'Echiquier

Η

Frigoglass ΦΡΙΓΟ 5,63% ABEE ανακοινώνει σύμφωνα με το
ν.3556/2007, ότι όπως ενημερώθηκε την 17η Απριλίου 2015
από τη μέτοχό της Financière
de l'Echiquier, το ποσοστό συμμετοχής της υπερέβη την 14η
Απριλίου 2015 το όριο του 5%.
Σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποίηση, ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου που
κατέχει πλέον η Financière de l'Echiquier στην εταιρία ανέρχεται σε 2.745.500, που αντιστοιχούν σε 5,43% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της εισηγμένης.

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
8.10.14
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.

