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Μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας λαμβάνει ο Δήμος Φυλής
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- Βρέθηκε με δεμένα
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ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ,
ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ
Η ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ
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Βιωματικό σεμινάριο για την
εφηβεία, με δράσεις
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στο Πολιτιστικό Κέντρο του
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Σύλλογος Αγίας Τριάδας Μεγάρων
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Εθελοντικός καθαρισμός
στον υγροβιότοπο
Βουρκάρι
και το ιστορικό Τείχος

ΤΡΟΧΑΙΟ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ
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ΚΑΤ ΕΘ ΕΣΕ Τ Α ΠΡ ΩΤ Α ΣΤ Ο Ι ΧΕΙ Α ΣΤ Η ΒΟ ΥΛ Η

Ν. Βαλαβάνη:
Ξεπέρασε τους
στόχους η ρύθμιση
των 100 δόσεων
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Καλοκαίρι στην
πόλη μου
Πλήθος αθλητικών

δραστηριοτήτων και
παιχνιδιών για τα

παιδιά των Αχαρνών
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ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Για την απομάκρυνση και
φύλαξη εγκαταλελειμμένων
οχημάτων
Εξετάζει σήμερα η Οικονομική
Επιτροπή Μεγαρέων

Σελ: 8
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ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Πέμπτη 14 Μαΐου 2015
Ασπρόπυργος
Χατζή Μαρία Ι.
Θεμιστοκλέους 49,
τηλέφωνο
2105575331
Ελευσίνα

Παπαδοπούλου
Σοφία Γ. Κοντούλη 8Α
& Χαριλάου,
τηλέφωνο
2105548208

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

Μαρτζέλης Χρήστος Ι. Στρατηγού
Ρόκκα Νικολάου 56,
2105555550

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
13, 17, 21, 25, 29.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Γενικά αίθριος
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 15
έως 25 βαθμούς Κελσίου

ΤΟΛΟ
ΕΟΡ
ΟΛΟΓΙΟ
ΕΟΡΤ

Αριστοτέλης, Τέλης, Ισίδωρος,
Σιδέρης, Σιδερή

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 828,87
μονάδες με πτώση -0,03% και αξία
συναλλαγών στα 94,29 εκατ. ευρώ

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

Πέμπτη 14 Μαΐου 2015

Δολοφονία ηλικιωμένου στα Μέγαρα

- Βρέθηκε με δεμένα τα χέρια στην πλάτη

Θ

ύμα δολοφονίας έπεσε ένας
71χρονος, συνταξιούχος του
Εμπορικού Ναυτικού, στη
μονοκατοικία που διέμενε στη περιοχή
Βένιζα, Μεγάρων.
Σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα
έφερε μώλωπες και βρέθηκε με τα χέρια
στη πλάτη, τα οποία ήταν δεμένα με
ζώνη.
Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε από
τον αδελφό του στον 1ο όροφο της
οικίας και αμέσως ενημερώθηκε η
ΕΛ.ΑΣ.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η
πόρτα δεν έφερε ίχνη παραβίασης αλλά
το εσωτερικό του διαμερίσματος ήταν
αναστατωμένο κάτι που οδηγεί τους αστυνομικούς στην αρχική εκτίμηση πως κίνητρο ήταν η ληστεία.
Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο στελεχών της Ασφάλειας Αττικής.

Εντοπίστηκε πτώμα κοντά στον σταθμό Προαστιακού Μεγάρων

Ακόμα μια θλιβερή είδηση από την περιοχή είναι ο εντοπισμός ενός πτώματος που ανήκει σε
75χρονο. Το σώμα βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη πάνω από τον δρόμο που οδηγεί στον προαστιακό των Μεγάρων.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς ειδικών, ο θάνατος του έχει προέλθει από παθολογικά αίτια. Δεν
έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία του άτυχου ηλικιωμένου που μεταφέρθηκε με αθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο
νεκροτομείο.

Στ. Μπένος - Πρόεδρος Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»:

Πρόταση για χάραξη πολιτιστικής
οδού από Ελευσίνα μέχρι Ολυμπία
Τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα
Πελετίδη επισκέφθηκε ο πρώην
υφυπουργός Πολιτισμού και Πρόεδρος του Σωματείου «Διάζωμα»
Σταύρος Μπένος.
Οι δύο άντρες, αντάλλαξαν
απόψεις σε θέματα πολιτισμού
και αξιοποίησης αρχαιολογικών
χώρων, στην οποία η Ελευσίνα, η
Πάτρα και η Ολυμπία θα μπορούσαν
να διαδραματίσουν
σημαντικό ρόλο, ενώ συζήτησαν
πάνω στην πρόταση του κ. Μπένου για χάραξη μιας πολιτιστικής
οδού παράλληλα με αυτή του οδικού άξονα.
Σύμφωνα με την πρόταση αυτή
η πολιτιστική οδός θα εκτείνεται
από την Ελευσίνα μέχρι την Ολυμπία και πρωταγωνίστρια θα
είναι η Πάτρα.
Καταλήγοντας, οι κύριοι Πελετίδης και Μπένος, συμφώνησαν να
συνεχίσουν τη συνεργασία τους, προκειμένου να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά που
συζητήθηκαν.
Υπενθυμίζεται ότι το «ΔΙΑΖΩΜΑ», με όχημα την
τεχνογνωσία που ήδη έχει αποκτήσει μετά το σχεδιασμό του αρχαιολογικού πάρκου του Ορχομενού Βοιωτίας, έχει ξεκινήσει από το 2014 έναν αγώνα για την
υλοποίηση του αρχαιολογικού πάρκου του Ελευσίνας,
με στόχο την ανάδειξη σε έναν ενιαίο περίπατο όλων
των σπουδαίων μνημείων της πόλης.

Για το λόγο αυτό βρίσκεται - όπως και ο Δήμος Ελευσίνας - σε συνεχείς διαβουλεύσεις με όλους τους αρμόδιους φορείς, με στόχο την επίτευξη της απόλυτης
συνέργειας μεταξύ: τριών Υπουργείων - Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής και Τουρισμού, του Δήμου, της Περιφέρειας,
των μεγάλων επιχειρήσεων της περιοχής, των ερευνητικών κέντρων, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,
των επαγγελματιών στον τουρισμό, των τοπικών παραγωγών, καθώς και των πολιτών για την υλοποίηση του
πάρκου.

Υπό διερεύνηση καταγγελίες περί
αστυνομικής αυθαιρεσίας
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Στα Αστυνομικά Τμήματα Περιστερίου και Μάνδρας Αττικής

Υ

πό διερεύνηση από το Αρχηγείο της Ελληνικής
Αστυνομίας είναι, σύμφωνα με πληροφορίες,
δυο περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας σε
Περιστέρι και Μάνδρα Αττικής που ανέδειξε η Κίνηση
Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Ρατσιστική Απειλή.
Η πρώτη καταγγελία αφορά περιστατικό που έγινε στο
Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου και η δεύτερη περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας .
Σε ό,τι αφορά την περίπτωση της Μάνδρας, το
ΚΕΕΡΦΑ καταγγέλλει πως το Τμήμα Ασφαλείας δεν
δεχόταν την μήνυση δύο Πακιστανών κατ' αγνώστων για
ρατσιστική επίθεση και ληστεία, κάτι που σύμφωνα με
την Αστυνομία, δεν ισχύει αφού εν συνεχεία διαπιστώθηκε πως έγινε κανονικά η μήνυση για ληστεία.
Επιπλέον, όπως επισημαίνει η Κίνηση «στις 5 Μάη
στις 11.30μμ ακολούθησε νέα αγριότερη επίθεση με
σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι του Ραούφ Ταλάτ και
τραυματισμό στη πλάτη του Μαχμούντ Σάχ .
Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Θριάσειο νοσοκομείο.
Την ώρα που προσπαθούσαν να πάνε σε ταβέρνες
για να πουλήσουν λαχεία, δέχτηκαν επίθεση από ομάδα
ατόμων, τα οποία φορούσαν μαύρες μπλούζες και
καπέλα ενώ είχαν ρόπαλα, μαχαίρια και δύο από
αυτούς σιδερογροθιές».

Όλα τα παραπάνω καταγγέλει η Κίνηση Ενωμένοι
Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Ρατσιστική Απειλή. Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας αναμένεται να ρίξει φως
στα περιστατικά, ενώ αναμένεται να υπάρξουν νεότερες
ανακοινώσεις σχετικά με το τι ακριβώς έχει συμβεί .

‘’ΓΥΜΝΗ’’ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ,
ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ
Η ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Προτάσεις και λύσεις με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας
Αθανάσιο Σχίζα συζήτησαν τα μέλη του Συλλόγου

Τ

ην Τρίτη 7 Μαΐου 2015,
o πρόεδρος και τα μέλη
του Δ.Σ. του συλλόγου,
συναντήθηκαν στα γραφεία του
συλλόγου μας με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας κο
Σχίζα Αθανάσιο όπου και τέθηκαν διάφορα ζητήματα σχετικά
με τα προβλήματα των κατοίκων της Δροσούπολης.
Ο Αντιδήμαρχος
διαπίστωσε ιδίοις όμασι,
για ακόμη μια φορά, την
αναγκαιότητα να ληφθούν
μέτρα προστασίας για την
αποφυγή ατυχημάτων.

Το πρώτο ζήτημα που συζητήθηκε ήταν η ασφάλεια των
παιδιών και των συνοδών τους
τόσο στην πρόσβαση όσο και
στην παραμονή τους στην πλατεία Καραγιάννη, όπου βρίσκεται περιμετρικά των οδών
Γρεβενών, Πλαταμώνα και Βεροίας. Ο Αντιδήμαρχος
διαπίστωσε ιδίοις όμασι, για ακόμη μια φορά, την αναγκαιότητα να ληφθούν μέτρα προστασίας για την αποφυγή ατυχημάτων. Ο κος Σχίζας πληροφόρησε το Δ.Σ.
ότι, λόγω των παραπάνω, οι δρόμοι γύρω από την πλατεία (Γρεβενών, Πλαταμώνα, Βεροίας) είναι πεζόδρομοι
και πρότεινε τη σήμανση των οδών περιμετρικά της
πλατείας καθώς και την πεζοδρόμηση της οδού Πλαταμώνα όπου βρίσκεται η είσοδος της.
Η πεζοδρόμηση θα γίνει με σήμανση όπως προβλέπει
ο ΚΟΚ και μπάρες ασφαλείας (τα λεγόμενα πι) καθ’ όλη
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Μέτρα προστασίας
της δημόσιας υγείας
λαμβάνει ο Δήμος Φυλής

Στην καταγραφή εστιών αναπαραγωγής
κουνουπιών (λιμνάζοντα και στάσιμα
νερά) προχωρά η Διεύθυνση
Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου

Σ

την καταγραφή των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών (λιμνάζοντα και στάσιμα νερά) προχωρά η
Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Φυλής,
στο πλαίσιο της προσπάθειας προστασίας της δημόσιας
υγείας.
Σε αυτό το πλαίσιο ο Δήμος Φυλής ζητά από τους δημότες
να επικοινωνούν με τον πενταψήφιο αριθμό 15691 ή με τις
τρεις Δημοτικές Κοινότητες ή με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και
να ενημερώνουν για τα σημεία όπου υπάρχουν στάσιμα και
λιμνάζοντα νερά μέσα στην πόλη, αλλά και στους περιαστικούς χώρους προκειμένου να παρέμβουν οι υπηρεσίες του
Δήμου και της Περιφέρειας αντιστοίχως και να ελαχιστοποιήσουν την αναπαραγωγή αυτών των εντόμων.
«Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου
Φυλής με ίδια μέσα, ξεκίνησε ήδη στοχευμένους ψεκασμούς
στην Δημοτική Ενότητα Φυλής (Χασιά) και θα συνεχίσει σε
όλα τα σημεία του Δήμου που αποτελούν εστίες αναπαραγωγής αυτών των εντόμων» υπογράμμισε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Μιχάλης Οικονομάκης.
Είναι γνωστό ότι τα κουνούπια αποτελούν σοβαρότατο
παράγοντα κινδύνου για την εξάπλωση νοσημάτων όπως η
ελονοσία, η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου,
ο δάγκειος πυρετός κ.ά., ενώ η αντιμετώπισή του απαιτεί
συνεχής, επαναλαμβανόμενες και ετήσιες δράσεις.
Για αυτό το λόγο, είναι αναγκαίο οι πολίτες να τηρήσουν
ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, σύμφωνα με
τις οδηγίες που έχει εκδώσει το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) και ειδικότερα θα πρέπει να :
Απομακρύνουν το στάσιμο νερό από λεκάνες, βάζα, γλάστρες, παλιά λάστιχα, υδρορροές και άλλα μέρη του κήπου
ώστε να μην έχουν πρόσβαση τα κουνούπια σε λιμνάζοντα
νερά που αποτελούν σημεία εναπόθεσης των αυγών τους.
Να φροντίσουν το πότισμα να γίνεται κατά τις πρωινές
ώρες και ποτέ το βράδυ ενώ θα πρέπει να έχουν προχωρήσει στο κούρεμα γρασιδιού, θάμνων και φυλλωσιών που
έχουν στον κήπο τους γιατί σε αυτά τα σημεία βρίσκουν
καταφύγιο τα κουνούπια.

Το πρόγραμμα ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης των πολιτών

την έκταση του πεζοδρομίου στην οδό Πλαταμώνα και
ειδικά στην είσοδο της πλατείας. Το Δ.Σ. του συλλόγου
συμφώνησε με αυτή τη λύση, η οποία θα συζητηθεί και
με τους καταστηματάρχες της περιοχής.
Το επόμενο θέμα συζήτησης ήταν η ενημέρωση του
συλλόγου, από τον Αντιδήμαρχο για την λειτουργία του
10ου Δημοτικού Σχολείου.
Ο κος Σχίζας ενημέρωσε τον πρόεδρο και το Δ.Σ., ότι
το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά τον Σεπτέμβριο του
2015 μιας και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα δημιουργηθεί κυλικείο εντός του σχολικού κτιρίου καθώς και
τουαλέτα ΑΜΕΑ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Τόσο για την προστασία των ανθρώπων από την όχληση
ή τις ασθένειες για τις οποίες τα κουνούπια είναι φορείς αλλά
και για την αποφυγή παραπληροφόρησης και δημιουργίας
σύγχυσης ή και πανικού, όσο και για την κατάδειξη των τρόπων ή μεθόδων με τους οποίους μπορούν να συμβάλλουν
και οι ίδιοι στην αντιμετώπιση των εντόμων, εκτελεί η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που στεγάζεται
στην συμβολή των οδών Βυζαντίου & Μιαούλη 1, στην
Δημοτική Ενότητα Φυλής (Χασιά).
Οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες και
για υπόδειξη σημείων με στάσιμα και λιμνάζοντα νερά στα:
τηλέφωνο HYPERLINK "tel:210%202410700" \t "_blank"
210 2410700, Telefax : HYPERLINK "tel:210%202410735"
\t "_blank" 210 2410735, Email:
HYPERLINK
"mailto:doianapt@fyli.gr" \t "_blank" doianapt@fyli.gr.
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Ημερίδες ενημέρωσης
για τις δημόσιες συμβάσεις
έργων και προμηθειών

Τ

ο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σε συνεργασία
με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και τη
Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή οργανώνει ημερίδα ενημέρωσης για
το νέο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες
συμβάσεις έργων και προμηθειών, την Παρασκευή 15 Μαΐου 2015 (Πειραιώς 211, στον
Ταύρο).
Η ημερίδα θα διαρκέσει από τις 09:30 έως 16:30
και είναι η πρώτη από μια σειρά αντίστοιχων δράσεων, που πρόκειται να διεξαχθούν στην Πάτρα
(στις 5/6/2015), στη Θεσσαλονίκη (στις
19/6/2015) και στο Ηράκλειο Κρήτης (στις
20/7/2015).
Η επιμορφωτική πρωτοβουλία αφορά αναθέτουσες αρχές και φορείς της δημόσιας διοίκησης
και αυτοδιοίκησης και απευθύνεται σε στελέχη και
υπαλλήλους Υπουργείων, Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων, Δήμων, Πανεπιστημίων, καθώς και
φορέων του Δημοσίου που καλούνται να εφαρμόσουν το νέο θεσμικό πλαίσιο.
Οι ημερίδες αυτές αποτελούν την απαρχή μιας
ολοκληρωμένης επιμορφωτικής παρέμβασης του
ΕΚΔΔΑ, καθώς προαναγγέλλεται η ένταξη ενός
νέου θεματικού κύκλου με τίτλο «Δημόσιες Συμβάσεις» στις επιμορφωτικές δράσεις που υλοποιεί ανά την επικράτεια το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης
(ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ, προκειμένου να υποστηριχθούν τόσο το έργο της ΕΑΑΔΗΣΥ, όσο και οι
δημόσιες πολιτικές διαφάνειας και αποτελεσματικότητας στον κρίσιμο αυτό τομέα.
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Πρόσκληση σε δήμους και περιφέρειες

για συμμετοχή σε πρόγραμμα τουρισμού
προϋπολογισμού 6,2 εκ. ευρώ

Μ

έχρι στις 30 Ιουνίου μπορούν να υποβληθούν
προτάσεις για συμμετοχή
στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (COSME, 2014-2020).
Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας στον τομέα του
τουρισμού με σύμπραξη μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και ενώσεων, ομοσπονδιών ή οργανισμών με δραστηριοποίηση σε θέματα
νεολαίας, αθλητισμού, τρίτης ηλικίας
και ΑΜΕΑ.
Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και ανάπτυξης
ΜΜΕ.
Απευθύνεται σε επιχειρηματίες που
ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση της
εταιρείας τους, σε πολίτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν
μια επιχείρηση, αλλά και σε κρατικές
αρχές που διαμορφώνουν ή εφαρμόζουν σχετικές πολιτικές.
Στόχος της πρόσκλησης

Ο κύριος στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του
ευρωπαϊκού τομέα του τουρισμού
βασισμένη σε τρεις θεματικές:
Θεματική 1: Ενίσχυση των τουριστικών ροών σε εποχές μεσαίας και χαμηλής ζήτησης για ηλικιωμένους και
νέους.
Θεματική 2: Πολυμορφία των ευρωπαϊκών τουριστικών προσφορών και
προϊόντων –προώθηση διακρατικών
θεματικών τουριστικών προϊόντων.

Θεματική 3: Ενίσχυση της τουριστικής
προσβασιμότητας –βελτίωση τωνυπη-

ρεσιών για τουρίστες με ειδικές ανάγκες πρόσβασης.
Για την επίτευξη των στόχων της ανωτέρω πρόσκλησης προϋποτίθενται
συμπράξεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού.
Οι πρωτοβουλίες που αποβλέπουν
στην αύξηση των τουριστικών ροών
από ηλικιωμένους και νέους θα επεκτείνουν χρονικά την τουριστική περίοδο, κάτι που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της τουριστικής βιομηχανίας.
Η δε προσφορά του αειφόρου βιώσιμου τουρισμού στην Ευρώπη θα διευρυνθεί με διαφορετικές υπηρεσίες και
προϊόντα. Περαιτέρω, η υποστήριξη
της παροχής τουριστικών υπηρεσιών
και προϊόντων σε άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους, οικογένειες με παιδιά θα αυξήσει την ποιότητα του τουρισμού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Εν
κατακλείδι, η παρούσα πρόσκληση θα
αναβαθμίσει την εικόνα της Ευρώπης
ως τουριστικού προορισμού αριστείας
σε παγκόσμιο επίπεδο.
Επιλέξιμοι φορείς

Η πρόσκληση αποβλέπει στην επιλογή συμπράξεων που θα αποτελούνται
από 5 ανεξάρτητες νομικές οντότητες
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, την
περιφερειακή ανάπτυξη ή σε οποιοδήποτε πεδίο καλύπτει η παρούσα πρόσκληση (εθνικές ή τοπικές/περιφερειακές αρχές και δίκτυά τους ή ενώσεις σε
διεθνές, εθνικό,περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, εκπαιδευτικά ιδρύματα,
ταξιδιωτικά γραφεία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ΜΚΟ, δημόσιοι και ιδιωτικοί
πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης,
εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια) από τουλάχιστον 4 (για τις θεματικές 1 και 2) και 2 διαφορετικές συμμε

τέχουσες χώρες (για τη θεματική 3)
αντίστοιχα.
Μία σύμπραξη θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 μικρο-μεσαίες
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στον τομέα του τουρισμού, 1 εθνική ή
περιφερειακή ή τοπική αρχή και 1
ένωση ομοσπονδία ή οργανισμό που
είναι ενεργή στα πεδία της νεολαίας ή
σε θέματα τρίτης ηλικίας, στον αθλητισμό, στη φυσική/πολιτιστική κληρονομιά ή εκπροσωπεί άτομα με ειδικές
ανάγκες.
Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της παρούσας
πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά σε:
€1.700.000 ευρώ για τη Θεματική
1,κατανεμειμένο ως ακολούθως:
1.000.000 ευρώ για έργα που στοχεύουν σε ηλικιωμένους, 700.000 ευρώ για
έργα που στοχεύουν νέους.
1.700.000 ευρώ για τη Θεματική 2.
2.900.000 ευρώ για τη Θεματική 3.
Επισημαίνεται η δυνατότητα λήψης
προκαταβολής που αντιστοιχεί στο
70% της αιτούμενης επιδότησης μέσα
σε 30 ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης με την αναθέτουσα αρχή.

Προθεσμία και τρόπος υποβολής
προτάσεων
Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν
μόνον ηλεκτρονικά μέχρι τις 30 Ιουνίου
2015, ακολουθώντας τη διαδικασία
που περιγράφεται στον κάτωθι σύνδεσμο:https://ec.europa.eu/easme/en/co
s-tour-2015-3-04-supportingcompetitive-and-sustainable-growth-tourismsecto.

Γενική Συνέλευση και Εκλογές στον Σύλλογο
Τριτέκνων Φυλής την Κυριακή 17 Μαΐου

''Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ” ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΝΑ
ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΙΤΕ
ΣΤΗ
ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΣΤΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ,
ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, ΟΔΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ 18 την ΤΗΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΙΟΥ 2015 ΚΑΙ
ΩΡΑ 11:30 πμ.
ΘΕΜΑΤΑ
ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΧΕΙ
ΩΣ ΕΞΗΣ:
1. Απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. (Έκθεση δραστηριότητας του Δ.Σ. -Οικονομικός
Απολογισμός - Έκθεση Ελεγκτι

κής Επιτροπής – Απαλλαγή
του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη).
2. Προκήρυξη Εκλογών για
νέο Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή
3. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
Η
ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΟΛΩΝ
ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ.
ΤΟ Δ.Σ.
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ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ
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Θα πραγματοποιηθούν δωρεάν μετρήσεις
για την οστεοπόρωση και τη σκελετική υγεία

Ο

Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα
σε συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήμου Ελευσίνας διοργανώνουν σημαντική εκδήλωση προληπτικού ελέγχου για την οστεοπόρωση και τη σκελετική υγεία
με δωρεάν μετρήσεις οστικής πυκνότητας την
Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27 Μαΐου 2015.
Κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου από εξειδικευμένους επιστήμονες σχετικά με την οστεοπόρωση, τη διατροφή
και την άσκηση.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε άτομα κάθε ηλικίας
που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για την σκελετική υγεία και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με
το παρακάτω πρόγραμμα:
•Δωρεάν μέτρηση οστικής πυκνότητας σε κάθε
ενδιαφερόμενο, κατόπιν ραντεβού. Οι μετρήσεις
θα γίνουν στην αίθουσα Πολιτιστικού Κέντρου
Ελευσίνας (Κίμωνος 11 & Παγκάλου), την Τρίτη
26 & την Τετάρτη 27 Μαΐου 2015, ώρες: 11:00 –
16:00.

•Η ενημερωτική ομιλία για την οστεοπόρωση
θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου
2015, ώρα 17:30.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται για

ΤΡΟΧΑΙΟ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες σημειώθηκε
στο 36ο χλμ της Παλιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της Νέας Περάμου.
Σύμφωνα με την Τροχαία Μεγάρων, το ατύχημα
συνέβη όταν λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, o 50χρονος οδηγός οχήματος Ι.Χ. που κινούταν στο ρεύμα προς Μέγαρα, έχασε τον έλεγχο του
οχήματός του.
Το όχημα βγήκε εκτός πορείας και συγκρούστηκε
πλαγιομετωπικά με άλλο αυτοκίνητο, στο αντίθετο
ρεύμα κυκλοφορίας, στο οποίο εκτός από τον
24χρονο οδηγό επέβαινε και μία 21χρονη γυναίκα.
Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και άνδρες του τμήματος Τροχαίας Μεγάρων. Οι τρεις επιβαίνοντες μεταφέρονται στο Τζάνειο Νοσοκομείο.
Οι οδηγοί των δύο οχημάτων είναι σοβαρά τραυματισμένοι, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή
τους.

ΜΑΡΙΑ Π. ΚΑΛΥΒΑ

ΑΘΗΝΑ:

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ LLM

ΑΛ. ΣΟΥΤΣΟΥ 26
& ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ 6 - Τ.Κ. 10672
ΤΗΛ: 210 7258813 FAX: 210 3635952

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13 - Τ.Κ. 19300
ΤΗΛ/FAX: 210 5580729
Email: kalivalaw@hol.gr

Eνόψει της πρόσφατης ανάρτησης
των Κτηματολογικών Στοιχείων Ακινήτων και
υποβολής τυχόν ενστάσεων έως 26.6.2015,
το γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις σχετικές
διαδικασίες διεκπεραίωσης

κλείσιμο ραντεβού στα εξής τηλέφωνα: Ζωγοπούλου Μαρία, 6945512817, ώρες: 08:00 – 13:00.
Η πρόσκληση στην εκδήλωση αφορά άτομα
κάθε ηλικίας που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν
για ένα θέμα υγείας που μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε πρόβλημα με σοβαρές επιπτώσεις. Ο
Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα πρεσβεύει πως η ενημέρωση αποτελεί την αρχή της
πρόληψης και της σωστής αποκατάστασης και
συμβουλεύει τόσο τους νέους όσο και τους μεγαλύτερους να παρακολουθούν θέματα υγείας
ακόμη κι αν δεν τους αφορούν άμεσα.

Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα είναι ένα
μη κερδοσκοπικό σωματείο επίσημα αναγνωρισμένο
από το Διεθνές Ίδρυμα Οστεοπόρωσης (ΙΟF) και την
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO).

Διάβασμα και ζωγραφική
για τα παιδιά της Λέσχης
Ανάγνωσης στο Μενίδι

Το Σάββατο 9 Μαΐου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τα παιδιά - μέλη της Λέσχης Ανάγνωσης, στη
Δημοτική Πινακοθήκη "Χρήστος Τσεβάς".
Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με παιδικά βιβλία και στη
συνέχεια έφτιαξαν όμορφες ζωγραφιές για να ευχηθούν στις μητέρες τους την επόμενη ημέρα.

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

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

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

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Βιωματικό σεμινάριο για την
εφηβεία, με δράσεις σε εξωτερικούς
χώρους και στο Πολιτιστικό
Κέντρο του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

Τ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΚΔΒΜ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΥΡΟΥΝΑΚΕΙΟ

Έ

να βιωματικό σεμινάριο για την εφηβεία, με
δράσεις σε εξωτερικούς χώρους και στο Πολιτιστικό
Κέντρο
του
Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α.(Παγκάλου και Κίμωνος 11), που συνδέει
και αναδεικνύει την ιστορική παράδοση και τον πολιτισμό του τόπου με την ψυχολογία, θα πραγματοποιηθεί
στις 23-24 Μαΐου 2015 στην Ελευσίνα.
Το σεμινάριο με τίτλο ¨Ήβης μυστήρια¨ αποτελεί το
τρίτο από την σειρά των πέντε αυτοτελών σεμιναρίων
¨Με διαβατήριο τον μύθο¨, που βασίζονται στην μυθολογία και το καθένα γίνεται σε διαφορετική πόλη στην
Ελλάδα. Με αφετηρία την συμβολή των οδών Αρχιμήδους και Αγρας στην Αθήνα ,ακολουθώντας με στάσεις
την Ιερά Οδό θα ολοκληρωθεί σε διάφορα σημεία της
πόλης μας και στο Πολιτιστικό Κέντρο.
Σε αυτό το σεμινάριο θα επεξεργαστούμε μέσα από
την Δραματοθεραπευτική προσέγγιση (με την χρήση
θεατρικών δομών και τεχνικών), θέματα που έχουν να
κάνουν με την εφηβεία, όπως τα όνειρα ,την φαντασία
τις διαφορετικές πραγματικότητες, τα ανικανοποίητα, τον
ρομαντισμό, τις αναμετρήσεις με τον εαυτό και τους
σημαντικούς άλλους. Κεντρικός κορμός της δημιουργικής επεξεργασίας θα είναι ο μύθος της Δήμητρας και της
Περσεφόνης.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε ενήλικες (γονείς, εκπαιδευτικούς, κ.α.), σε όσους είναι ευαίσθητοι σε θέματα

η Δευτέρα 18/5, , στο Πυρουνάκειο, 6-8 το
απόγευμα, θα γίνει ενημέρωση για το
Δίκτυο συμβουλευτικής Εργαζομένων Ιδ.
Τομέα, από τη σύμβουλο Ντίνα Μπαρδάκη και
εισήγηση με θέμα:« Αντιμετώπιση και Διαχείριση
Εργασιακού Άγχους».
Στις 19/5, στο ίδιο μέρος, στο Πυρουνάκειο, 5-7
το απόγευμα , θα γίνει ενημέρωση για το ΕΚΠΑ
από τη σύμβουλο για τους άνεργους κ. Μαρία
Γραμματίκα και εισήγηση με θέμα «Διαχείριση
άγχους και ανεργία».
Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

εφηβείας και θα συντονίσουν οι δραματοθεραπεύτριες
Δήμητρα Σταύρου και Φώφη Τριγάζη.
Περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα τους στο facebook
HYPERLINK "http://www.facebook.com/dramamythos" www.facebook.com/dramamythos και στα
τηλέφωνα 6945350084 και 6936726500
Η πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
Μαρία Βασιλείου

Σύλλογος της
Αγίας Τριάδας
Μεγάρων

Εθελοντικός καθαρισμός
στον υγροβιότοπο Βουρκάρι
και το ιστορικό Τείχος

Την τακτική ετήσια δράση του για καθαρισμό της παραλίας του υγροβιοτόπου
Βουρκάρι και του παρακειμένου
ιστορικού τείχους διοργανώνει ο Σύλλογος της Αγίας Τριάδας Μεγάρων, την
Κυριακή 24 Μαΐου, ώρα 09:30

(5.1.15)

Δωρεά ιατρικού
εξοπλισμού στα ΚΑΠΗ
Αχαρνών από τον "Δεσμό"

To Μη Κερδοσκοπικό
Σωματείο
"ΔΕΣΜΟΣ" δώρισε
στη Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών ιατρικό
εξοπ λισμό για τα
ΚΑΠΗ που λειτουργούν στο Δήμο Αχαρνών. Η δωρεά περιλάμβανε
1 φορητό Σπιρόμετρο, 2 φορητούς Καρδιογράφους, 2 εξεταστικά κρεβάτια και 4 ηλεκτρονικά
Πιεσόμετρα.
Ο ιατρικός εξοπλισμός μοιράστηκε στα ήδη
υπάρχοντα ΚΑΠΗ ανάλογα με τις ανάγκες τους,
αλλά και στο νέο ΚΑΠΗ Θρακομακεδόνων το
οποίο λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο και στελεχωμένο με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Ο πρόεδρος της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών ευχαρίστησε θερμά τους ανθρώπους από
το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο "ΔΕΣΜΟΣ" αναφέροντας ότι πρόκειται για μια δωρεά "ζωής"
αφού ο ιατρικός εξοπλισμός θα βοηθήσει σημαντικά στην παροχή αξιόπιστων και ποιοτικών
ιατρικών υπηρεσιών στους ηλικιωμένους.

ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Για την απομάκρυνση και φύλαξη
εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Πέμπτη 14 Μαΐου 2015

Εξετάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή Μεγαρέων

Καλοκαίρι
στην
πόλη μου
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Πλήθος αθλητικών
δραστηριοτήτων και
παιχνιδιών για τα
παιδιά των Αχαρνών

ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την απομάκρυνση και φύλαξη εγκαταλελειμμένων οχημάτων αναμένεται
να συντάξει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή Μεγαρέων , η οποία θα συνεδριάσει σήμερα το πρωί στις 09:00.
Κατόπιν, αφύ ολοκληρωθεί η πρώτη συζήτηση , θα αναπτυχθεί το θέμα της Σύνταξης όρων δημοπρασίας για
την Εκμίσθωση Τμημάτων Αιγιαλού σε τρίτους μη δικαιούχους απ’ ευθείας παραχώρησης, στις Δημοτικές Κοινότητες Μεγάρων και Νέας Περάμου

Ημερίδα του Δήμου
Μεγαρέων
«Μέγαρα-Νέα Πέραμος,
Μνημεία γύρω μας
κι εντός μας»

Μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς αρχίζει το
παιχνίδι και οι αθλητικές δραστηριότητες, που
αλλού…; στο "Καλοκαίρι στην Πόλη 2015" που
υλοποιεί η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά από 6
έως 12 χρονών και προϋποθέτει μόνο καλή
διάθεση και χαμόγελο.
Το πρόγραμμα δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα
να αθληθούν, να παίξουν, να διασκεδάσουν και
να μάθουν μέσα από ποικίλες δραστηριότητες,
όπως ποδόσφαιρο, βόλεϊ, μπάσκετ, γυμναστική, χορό, ζωγραφική, θεατρικό παιχνίδι, προβολή ταινιών, εκδρομές και φυσικά μπάνιο στη
θάλασσα.

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην Ημερίδα
που οργανώνει ο Δήμος Μεγαρέων, με θέμα: «Μέγαρα Νέα Πέραμος, Μνημεία γύρω μας κι εντός μας», που θα
πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νέας Περάμου την Κυριακή 17 Μαΐου 2015, ώρα 6:00 μ.μ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα στην εικόνα δεξιά.

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Νοδάρας Γεώργιος
- Νοδάρα Μαριάνθη,

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

Ανάπτυξη ισχυρών και αξιόπιστων μηχανισμών άμεσης
επέμβασης σε περιπτώσεις παιδιών σε κίνδυνο
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Προβλέπει το σύμφωνο συνεργασίας Περιφέρειας
Αττικής - «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

ύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού», υπογράφτηκε, προχθές
από την Περιφερειάρχη Ρένα Δούρου και
τον Πρόεδρο του Συλλόγου, Κωνσταντίνο
Γιαννόπουλο.
Αφετηρία για τη σύναψη του Συμφώνου
Συνεργασίας, αποτέλεσε η κοινή παραδοχή ότι, η παρατεταμένη οικονομική κρίση,
στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας επηρεάζει αρνητικά τις περισσότερες οικογένειες, με αποτέλεσμα την εμφάνιση σοβαρών οικονομικών προβλημάτων, ανασφάλειας, πτώσης του βιοτικού επιπέδου και
αδυναμία πρόσβασης σε δομές υγείας και
νοσοκομειακής περίθαλψης.
Οι δυο φορείς, μέσω του συμφώνου Συνεργασίας, έθεσαν τις βάσεις προκειμένου να υλοποιήσουν από κοινού προγράμματα προληπτικής
ιατρικής, αξιοποιώντας τις κινητές μονάδες του
Συλλόγου, καθώς επίσης και διαδραστικές
παρεμβάσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης
των παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών
σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Αττικής και
μέσω του «ΟΔΥΣΣΕΑ», του πρώτου κινητού
εργαστηρίου ενημέρωσης, εκπαίδευσης και
τεχνολογίας που διαθέτει ο Σύλλογος.
Επιπρόσθετα, η Περιφέρεια Αττικής και το
Χαμόγελο του Παιδιού θα υποβάλουν, από κοινού, προτάσεις για την παροχή υπηρεσιών κοι-

νωνικής φροντίδας, αλληλεγγύης, προαγωγής
της υγείας των παιδιών, αλλά και δράσεις για την
προστασία τους.
Επίσης, θα συνεργαστούν για την εξεύρεση
χώρων για τη δημιουργία κοινωνικών δομών,
όπως για παράδειγμα για τη λειτουργία "Σπιτιού
Ημερήσιας Φροντίδας", "Σπιτιού μόνιμης Διαβίωσης Παιδιών" θυμάτων κάθε μορφής κακοποίησης, "Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας".
Ειδικότερα, από την πλευρά της η Περιφέρεια
Αττικής αναλαμβάνει την προβολή της Εθνικής
Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056, καθώς και της
Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παι-

διά 116000 στις οθόνες μεταβλητών
μηνυμάτων που διαχειρίζεται στο
οδικό δίκτυο.
Επίσης, δεσμεύτηκε για τη διάθεση κατάλληλου χώρου για την
ασφαλή στάθμευση του συνόλου
του στόλου οχημάτων άμεσης κοινωνικής επέμβασης, Κινητών Ιατρικών Μονάδων και Κινητών Μονάδων Προληπτικής Ιατρικής του Συλλόγου.
Ουσιαστικά, μέσα από το Σύμφωνο Συνεργασίας οι δυο φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους, στην κατεύμιας
αποτελεσματικής
θυνση
συνεργασίας με σκοπό:
την ανάπτυξη ισχυρών και αξιόπιστων μηχανισμών άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις παιδιών σε κίνδυνο,
την ενίσχυση των διαδικασιών προαγωγής του
βιοτικού επιπέδου και της υγείας των παιδιών,
την ενίσχυση των διαδικασιών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης για θέματα παιδικής κακοποίησης-παραμέλησης, οικονομικής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εξαφανίσεων ανηλίκων,
την ανταλλαγή γνώσεων, πληροφοριών και
εμπειριών, τόσο στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, αλληλεγγύης, προαγωγής της υγείας παιδιών, όσο και στο πεδίο της
παρέμβασης και προστασίας των παιδιών.

Κ Α Τ Ε Θ Ε Σ Ε Τ Α Π Ρ ΩΤ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Σ Τ Η Β Ο Υ Λ Η

Ν. Βαλαβάνη: Ξεπέρασε τους στόχους η ρύθμιση των 100 δόσεων

Α

πόλυτα ικανοποιημένη εμφανίστηκε στη Βουλή κατά
την συζήτηση της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, η αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών
Νάντια Βαλαβάνη, από
την ρύθμιση των 100
δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τονίζοντας
ότι όχι μόνο έπιασε τους
στόχους της αλλά ξεπέρασε και τις πιο αισιόδοξες
προσδοκίες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία
που παρουσίασε η κ.
Βαλαβάνη, από τις 18 Απριλίου που ξεκίνησε η εφαρμογή
της ρύθμισης και μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή 8
Μαΐου, κατατέθηκαν 380.000 αιτήσεις οφειλετών που

ζητούν ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών τους, το ύψος των
οποίων ανέρχονται συνολικά στα 2,8 δισ. ευρώ, έχουν
εισπραχθεί μέχρι στιγμής 135 εκ. ευρώ μετρητά και μέσα

στο 2015 αναμένεται να εισπραχθούν άλλα 417 εκατ. ευρώ.
Από αυτά, σύμφωνα με τα ίδια
στοιχεία:
Το 90% των αιτήσεων αφορούν
μέχρι 10.000 ευρώ οφειλές.
Για ποσά μεταξύ 150.000300.000 έχουν κατατεθεί 2.200
αιτήσεις.
Για ποσά πάνω από 300.000
ευρώ έως ένα εκατομμύριο ευρώ
κατατέθηκαν 460 αιτήσεις και για
πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ
86 αιτήσεις.
Το 61% αφορά φυσικά πρόσωπα και το 39% νομικά πρόσωπα.
«Ευελπιστούμε ότι στις επόμενες 15 μέρες και μέχρι τις 26 Μαΐου που λήγει η προθεσμία
τα αποτελέσματα θα είναι ακόμα καλύτερα», τόνισε η κ.
Βαλαβάνη.

Σε γιορτή της ευγενούς άμιλλας και του ποδοσφαίρου

Πέμπτη 14 Μαΐου 2015
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εξελίσσεται το σχολικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 5Χ5
των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Ελευσίνας. Το Σάββατο η 7η αγωνιστική.

Σ

ε γιορτή της ευγενούς άμιλλας και του
ποδοσφαίρου εξελίσσεται το σχολικό
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 5Χ5 των
Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Ελευσίνας για το
έτος 2015, που διεξάγεται εδώ και ημέρες στις
εγκαταστάσεις των ακαδημιών ποδοσφαίρου
Soccerland Ελευσίνας (Λ.Αεροδρομίου 1, τηλ.
2105542932), με το συντονισμό της διοργάνωσης
να έχει το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας, ως
νικήτρια ομάδα του τουρνουά 2014.

Οι μικροί ποδοσφαιριστές, για μια ακόμα αγωνιστική ημέρα (την 6η), ξεδιπλώνοντας το πληθωρικό ταλέντο τους, ανάγκασαν τους πολυάριθμους
παρόντες στις εγκαταστάσεις της Soccerland να
τους χειροκροτήσουν ζεστά.
Η 7η αγωνιστική ημέρα θα διεξαχθεί το Σάββατο
16 Μαϊου 2015 και το πρόγραμμα είναι το ακόλουθο :
ΩΡΑ
ΟΜΑΔΑ Α’
ΟΜΑΔΑ Β’
18:00 8ο Δημ. Σχ. Ελευσίνας-9ο Δημ. Σχ. Ελευσίνας

18:00 10ο Δημ.Σχ.Ελευσίνας - 7ο Δημ. Σχ. Ελευσίνας
19:00 5ο Δημ. Σχ. Ελευσίνας-11ο Δημ.Σχ.Ελευσίνας
19:00 1ο Δημ. Σχ. Μαγούλας-4ο Δημ. Σχ. Ελευσίνας
20:00 3ο Δημ. Σχ. Ελευσίνας-2ο Δημ. Σχ.
Μαγούλας
20:00 3ο Δημ. Σχ. Μαγούλας- 2ο Δημ. Σχ. Ελευσίνας
Ρεπό έχει το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Δέχεται ασθενείς με νευροχειρουργικές παθήσεις
Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, ώρες 12 - 2 μμ

στο Διαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2,
Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
210 5545507, 210 7227483
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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.

Πέμπτη 14 Μαΐου 2015

Πρόσκληση - Εκδρομή
στην Ιερά Μονή του Όσιου Ιωάννη
του Ρώσου από το ΔΟΚΑΠ
Μάνδρας - Ειδυλλίας

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Πολιτισμού του
Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας σας προσκαλεί στην ημερήσια εκδρομή
που θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου 2015 στο Προκόπι στη Βόρεια
Εύβοια, όπου και θα επισκεφτούμε την Ιερά Μονή του Όσιου Ιωάννη
του Ρώσου. Επίσκεψη-προσκύνημα.
Στη συνέχεια θα γευματίσουμε (προαιρετικό)
σε ταβέρνα της περιοχής.
ΤΗΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 210-555.1314
Ώρα Αναχώρησης: 8.00 π.μ (από το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)
Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

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

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.
Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Αθλητισμού
«Ηρόδωρος»
Ομιλία με θέμα:
«Η γλωσσική ανάπτυξη
σε παιδιά ηλικίας
2 έως 5 ετών»

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου
Μεγαρέων, σας προσκαλεί το Σάββατο
16/5/2015 και ώρα 18:00, στον χώρο του
Α’ Δημ. Παιδικού Σταθμού Μεγάρων, σε

ομιλία-συζήτηση με θέμα: «Η γλωσσική
ανάπτυξη σε παιδιά ηλικίας 2 έως 5
ετών», με προσκεκλημένη ομιλήτρια την
Ευαγγελία Γάτα - Λογοθεραπεύτρια [BSc
ΤΕΙ Πατρών].
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, οι γονείς
θα έχουν την δυνατότητα να θέσουν τα
ερωτήματα και τους προβληματισμούς
τους.
Η Πρόεδρος
Ιωάννα Ρήγα
Η Προϊσταμένη του Α’ Δ.Π.Σ.
Δέσποινα Πάσχου
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19η Μαΐου ημέρα Εθνικής
μνήμης για την Γενοκτονία
των Ποντίων!
Επιμνημόσυνη δέηση
& κατάθεση στεφάνων στην
προτομή του Καπετάν Ευκλείδη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου & ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου
έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στη διάλεξη που θα δώσει,
ο Διδάκτωρ Κοινωνικών Επιστημών, Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαϊκών,
για τη Μελέτη των Γενοκτονιών, η οποία -το 2007- αναγνώρισε, μετά από ψηφοφορία -μεταξύ των μελών της- τη Γενοκτονία των Ελλήνων, των Αρμενίων και των
Ασσυρίων,κ. Θεοφάνης Μαλκίδης, με θέμα : "Το εθνικό και διεθνές αίτημα για τη
Γενοκτονία", τη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015, ώρα 20:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων
του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου («Δ. Καλλιέρης»), Αλ. Παναγούλη 13, στην
πλατεία Αγίου Δημητρίου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Μελέτιος Ι. Μπουραντάς

Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου
Δημοτικός Σύμβουλος

Νικόλαος Ι. Μελετίου

Δήμαρχος Ασπροπύργου
Μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε.

Την 19η Μαΐου, Ημέρα Εθνικής Μνήμης για
την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου τιμά η
Εύξεινος Λέσχη Αχαρνών & Αττικής «Ο Καπετάν Ευκλείδης». Την Δευτέρα 18 Μαϊου και ώρα
19:00 θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη
δέηση, κατάθεση στεφάνων στην προτομή του
Καπετάν Ευκλείδη, καθώς και ομιλία του Πρεσβύτερου Μιχαήλ Κωνσταντινίδη στην αίθουσα
εκδηλώσεων της Λέσχης. Θα ακολουθήσει ολονυκτία στον προαύλιο χώρο.
Την Τρίτη 19 Μαϊου στις 17:30 θα αναχωρήσει
πούλμαν από τα γραφεία της Λέσχης για το
Σύνταγμα.
Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο της
Λέσχης χαρακτηρίζει το Μήνα Μάιο ως μήνα
ιστορικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και γι’ αυτό τον λόγο θα πραγματοποιεί συμβολική αιμοδοσία για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος «Καπετάν Ευκλείδης»
καθημερινά από τις 08:30 – 13:30 στο Αμαλία
Φλέμινγκ, και από τις 16:00 – 19:00 & Αργίες
09:00-13:00 στο Σισμανόγλειο. (Πληροφορίες:
2132003248).
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Χρ. Σπίρτζης: Σε ένα μήνα το σχέδιο
επαναδιαπραγμάτευσης των διοδίων

Σ

ε περίπου ένα μήνα θα είναι έτοιμο σχέδιο του
Υπουργείου Υποδομών για την επαναδιαπραγάτευση των συμβάσεων παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων, ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός
Χρίστος Σπίρτζης. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία που θα τεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους παραχωρησιούχους οι οποίοι
θα κληθούν σε διάλογο.
Επίσης προγραμματίζεται διαγωνισμός για να υπάρξει ένας τεχνικοοικονομικός σύμβουλος σε σχέση με το
σύνολο των πέντε παραχωρήσεων, για να γίνει γνωστή και η διεθνής εμπειρία, διότι, όπως είπε ο υπουργός, αυτά που έχουμε στη χώρα μας μάλλον είναι
πρωτόγνωρα, ιδιαίτερα στο κομμάτι των συμβάσεων.
Αν υπάρχει συμφωνία με τους παραχωρησιούχους,
πρέπει να γίνει αντίστοιχη διαπραγμάτευση με τις τράπεζες και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σύμφωνα με τον κ. Σπίρτζη, δεν είναι εύκολη διαδικασία, ούτε λύνεται με ένα σχέδιο νόμου, ούτε με συζήτηση μιας εβδομάδας, που τα δύο ή τα τέσσερα μέρη που
υπάρχουν στις παραχωρήσεις μπορούν να το επιλύσουν. Γι' αυτό, ανέφερε, θα ζητήσουμε και την ανοχή
του Κοινοβουλίου και της ελληνικής κοινωνίας για ένα
μικρό χρονικό διάστημα, προκειμένου να γίνουν τέτοιες ενέργειες.
Όπως είπε ο κ. Σπίρτζης πέντε είναι τα σημεία της
επαναδιαπραγμάτευσης:
Το πρώτο είναι η δημιουργία ενός πανελλαδικού
υβριδικού αναλογικού συστήματος διοδίων, ενιαίο σε
όλους τους αυτοκινητόδρομους της χώρας.
Το δεύτερο είναι η μείωση των διοδίων.
Το τρίτο είναι η χρήση δεικτών για την πορεία της
οικονομίας σε σχέση με τη μεθοδολογία της τιμής των
διοδίων, δηλαδή η χρήση ενός άλλου μοντέλου από
αυτό που υπάρχει σήμερα και υπολογίζεται η τιμή των
διοδίων, τα οποία δεν λαμβάνουν υπόψη ούτε την
οικονομική κατάσταση των πολιτών, ούτε της χώρας.
Μάλιστα, υπολογίζονται αυτόματα μόνο από τον παραχωρησιούχο.
Το τέταρτο σημείο είναι να υπάρχουν ελεύθερες διελεύσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες συμπολιτών μας,
όπως είναι τα ΑΜΕΑ και άλλες.
Το πέμπτο σημείο είναι να μπορούν να διέρχονται
δωρεάν οι πολίτες στα γεωγραφικά όρια ενός δήμου,
γιατί έχουμε δήμους με έξι - επτά σταθμούς διοδίων.
Αυτό βέβαια προϋποθέτει το αναλογικό σύστημα και
εξετάζονται και εναλλακτικοί τρόποι.
Το τελευταίο (έκτο) είναι η θέσπιση συγκεκριμένου
αριθμού ελεύθερων διελεύσεων, ανάλογα με το τι υπολογισμούς θα κάνουμε και πώς θα μπορούν οι μόνιμοι
κάτοικοι συγκεκριμένων περιοχών να έχουν ελεύθερη
πρόσβαση στις εργασίες τους.
Ετοιμάζουμε, είπε, εξειδικευμένα σχέδια ανά παραχώρηση και προτάσεις προκειμένου να κληθούν οι
παραχωρησιούχοι για διαπραγμάτευση.
Ο κ. Σπίρτζης ανέφερε ακόμη ότι η νέα παραχώρηση
του αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα - Θήβα - Υλίκη θα είχε
δύο συνέπειες: Η πρώτη είναι η ύπαρξη, επίσης, μεγάλων διοδίων, όπως και στα υπάρχοντα έργα παραχώρησης, η δε δεύτερη θα ήταν η δημιουργία διεκδικήσεων από τη Νέα Οδό, δηλαδή την Ιόνια, λόγω της μείωσης του κυκλοφοριακού της φόρτου, θα κάναμε, δηλαδή, μία νέα παραχώρηση και η προηγούμενη παραχώρηση θα ζητούσε και νέα χρήματα και νέα αύξηση
διοδίων, γιατί θα μειωνόταν ο κυκλοφοριακός φόρτος.
Επομένως, προγραμματιζόταν μία λύση που θα έφερνε αύξηση των διοδίων στην ΠΑΘΕ, νέες διεκδικήσεις
των παραχωρησιούχων από το ελληνικό Δημόσιο και
επιδείνωση του προβλήματος, είπε.

ΕΛ ΛΑΔ Α - ΕΛΛΑ ΔΑ

Σκουρλέτης: «Αισιόδοξο μήνυμα
η αύξηση θέσεων εργασίας»
Εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις
διαπραγματεύσεις

Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο η κατάσταση θα έχει εκ των
πραγμάτων ξεδιαλύνει και εύχομαι, ελπίζω κι εκτιμώ, ότι θα
ξεδιαλύνει μ' έναν τέτοιο τρόπο, ώστε με αξιοπρέπεια, όλοι μαζί
να ακολουθήσουμε έναν διαφορετικό δρόμο», ανέφερε μιλώντας στην Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδος (ΟΚΕ), ο υπουργός Εργασίας Πάνος Σκουρλέτης.
Ο κ. Σκουρλέτης, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία
των διαπραγματεύσεων, και εκτίμησε ότι «μια αμοιβαία επωφελής συμφωνία με τους ευρωπαίους εταίρους μας, θα προκαλέσει ένα κύμα αισιοδοξίας το οποίο θα οδηγήσει σε καλύτερες
μέρες».
«Το μήνυμα του μεγαλύτερου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας, είναι να αφήσουμε πίσω τα μνημόνια και τις υφεσιακές
πολιτικές που διέλυσαν εργασιακές σχέσεις και οικονομία» τόνισε ο υπουργός Εργασίας.
Η Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε, συνήλθε σήμερα προκειμένου να
εκφράσει Γνώμη επί του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας, για την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την αύξηση του κατώτερου μισθού και τις αλλαγές στις
αρμοδιότητες του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.
Η ΟΚΕ έκρινε ότι το νομοσχέδιο κινείται σε θετική κατεύθυνση,
«με δεδομένο ότι, η επαναφορά της καθολικότητας της Εθνικής
Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αποτελεί βασική επιλογή, και σημειώνει ότι «οι νομοθετικές παρεμβάσεις του 2012,
στρέβλωσαν σε καίρια σημεία το πλαίσιο των συλλογικών εργασιακών σχέσεων στη χώρα μας».
Αναφερόμενος στη μείωση του βασικού μισθού, ο κ. Σκουρλέτης υποστήριξε ότι «με τον τρόπο που έγινε και στα ύψη που
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διαμορφώθηκε, σε συνδυασμό και με την απορρύθμιση των
εργασιακών σχέσεων, απετέλεσε ένα εργαλείο για να συμπιεστούν προς τα κάτω συνολικά οι αμοιβές, και να υλοποιηθεί με
έναν βίαιο τρόπο ένα σχέδιο εσωτερικής υποτίμησης».
Συνεχίζοντας, ο υπουργός Εργασίας σημείωσε δυο «καλά
νέα», τα οποία όπως είπε, «προκαλούν αισιοδοξία ακόμη και
μέσα σ' αυτό το δύσκολο τετράμηνο, όπου υπάρχει αυτή η χρηματοδοτική ασφυξία ως επιλογή των δανειστών, οι οποίοι μέσα
σε συνθήκες εκβιασμού μας ζητάνε να συμφωνήσουμε σε ορισμένα πράγματα».
«Το πρώτο καλό νέο» συνέχισε, «είναι τα στοιχεία που αφορούν την απασχόληση, όπου για πρώτη φορά έχουμε ένα τόσο
θετικό ισοζύγιο στην απασχόληση». «Παρ' όλο που είχαν ακουστεί φωνές ότι και μόνο η εξαγγελία του "751" και η επαναφορά
των συλλογικών συμβάσεων θα οδηγήσει σε δεκάδες απολύσεις, φαίνεται τελικά ότι υπάρχει ωριμότητα - και παρά τις ασφυκτικές καταστάσεις για τις επιχειρήσεις, την αγορά και τους
εργαζόμενους, υπάρχουν και κάποιοι που αντιδρούν ψύχραιμα
και σωστά" ανέφερε ο κος Σουρλέτης.
Το δεύτερο καλό νέο, σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας,
είναι «η πολύ θετική ανταπόκριση αυτοαπασχολούμενων και
επιχειρήσεων, που κι αυτή δεν έχει προηγούμενο, στις ρυθμίσεις των οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά Ταμεία.
Αυτό δείχνει ότι όταν γίνονται ενέργειες που πιάνουν τον
«σφυγμό» των μεγάλων προβλημάτων μεγάλων κατηγοριών
του πληθυσμού, μπορούν να προχωρούν».
Αναφερόμενος τέλος στο ρόλο της ΟΚΕ, ο κ. Σκουρλέτης,
τόνισε πως η ΟΚΕ είναι από τους φορείς εκείνους που συνθέτουν ακόμα και αντικρουόμενα συμφέροντα, αλλά μπορούν να
συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός κοινωνικού μετώπου που
χρειάζεται η χώρα σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο, ώστε να ανορθώσει την οικονομία της και να επαναφέρει την κανονικότητα
στις εργασιακές σχέσεις.
Εξαιτίας του μεγάλου εύρους των απόψεων οι οποίες εκφράστηκαν σε πολλά σημεία του νομοσχεδίου, το πλήρες κείμενο
της Γνώμης της ΟΚΕ, θα αποσταλεί, αφού οριστικοποιηθεί .

Φοιτητές: Φοβούνται ότι θα μείνουν εκτός αγοράς εργασίας
Το 60% ανησυχεί ότι δεν κάνει καριέρα - Ερευνα σε 27 χώρες

Προβληματισμένοι είναι οι φοιτητές εξαιτίας της οικονομικής αστάθειας, όπως αποτυπώνεται σε πρόσφατη
έρευνα της KPMG, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 300 φοιτητές από κορυφαία πανεπιστήμια και
σχολές διοίκησης επιχειρήσεων σε 27 διαφορετικές
χώρες και η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο του διεθνούς
διαγωνισμού KPMG International Case Competition
(KICC).
Στην έρευνα καταγράφεται πως μεγάλο ποσοστό
(περίπου 60%) δηλώνει ανησυχία ότι μία ακόμη παγκόσμια οικονομική κρίση θα επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους, όταν εισέλθουν στο εργατικό δυναμικό.

Περίπου ένας στους δύο (46%) πιστεύει ότι η τρέχουσα παγκόσμια αστάθεια θα καταστήσει πιο δύσκολο γι' αυτούς
το να μπουν στην αγορά εργασίας, αμέσως μόλις ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών (89%) δήλωσε ότι είναι προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο να αλλάζουν
συχνά χώρα διαμονής, προκειμένου να βρουν τη σωστή δουλειά, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα στελέχη του μέλλοντος εισέρχονται στο επαγγελματικό περιβάλλον, έχοντας ήδη διαμορφωμένη μία παγκόσμια νοοτροπία.

Μέσω της έρευνας, γίνεται, επίσης, σαφές ότι οι φοιτητές δεν μένουν μόνο στο κομμάτι «αμοιβές και παροχές», όταν
σκέφτονται την ιδανική θέση.

Η πλειονότητα των φοιτητών (89%) αναφέρει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό η δουλειά που θα κάνουν να μπορεί να
δημιουργεί θετικές και βιώσιμες αλλαγές στην κοινωνία, ενώ το 92% θα ήθελε ο οργανισμός στον οποίο εργάζεται να
συμβάλλει σε ένα καλύτερο κόσμο.

Το 67% των φοιτητών δήλωσε ότι έχει σαφή εικόνα για τον επαγγελματικό χώρο που θα ήθελε να εργαστεί, μόλις
ολοκληρώσει τις σπουδές του.

Οι πιο δημοφιλείς επιλογές των φοιτητών οικονομικών σχολών ήταν τα «χρηματοοικονομικά» (44%) και οι «επαγγελματικές υπηρεσίες» (23%).
Παρά το γεγονός ότι μόλις το 10% επιλέγει την «τεχνολογία» ως μελλοντικό επάγγελμα, το 66% εκτιμά ότι αυτή η
αγορά θα είναι η πιο επιτυχημένη τα επόμενα 20 χρόνια.

Σημειώνεται ότι μόνο το 23% των φοιτητών θεωρεί ότι είναι «κάπως πιθανό» ή «πολύ πιθανό» να εργαστεί για την
ίδια εταιρεία για ολόκληρη την καριέρα του, με το 27% να δηλώνει πως κάτι τέτοιο «δεν είναι καθόλου πιθανό».

Σχεδόν όλοι οι φοιτητές (94%) θεώρησαν ότι το να έχουν ένα ευρύ δίκτυο επαφών αποτελεί σημαντικό μέρος για
την οικοδόμηση καλής καριέρας.

ΚΟ ΣΜ ΟΣ - π Ε ΡΙ ΒΑΛΛΟ Ν

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗ “ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ” 2015
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Τριακόσιες ενενήντα πέντε Ελληνικές ακτές και εννέα μαρίνες
κέρδισαν φέτος το διεθνές βραβείο ποιότητας “ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ”

Α

νακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ),
Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος “Γαλάζιες Σημαίες” στη χώρα μας,
οι βραβεύσεις ακτών και μαρινών με “Γαλάζια
Σημαία” για το 2015. Με 395 βραβευμένες
ακτές, η Ελλάδα κατέχει την 3η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 50 χώρες. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε φέτος 3.468 ακτές και 695
μαρίνες σε όλο τον κόσμο. Γίνεται προσπάθεια, σε συνεργασία με αρμόδιους θεσμικούς
φορείς, να αυξηθεί ο αριθμός των ελληνικών
βραβευμένων ακτών και μαρίνων.
Το Πρόγραμμα “Γαλάζιες Σημαίες”

Η “Γαλάζια Σημαία” αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο και
διαδεδομένο διεθνές σύμβολο ποιότητας στον κόσμο.
Απονέμεται από το 1987, σε ακτές και μαρίνες οι οποίες
πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις βράβευσης. Δεν
αρκεί οι ακτές να διαθέτουν μόνο την απαιτούμενη εξαιρετική ποιότητα νερών κολύμβησης.
Πρέπει επί πλέον να τηρούνται και τα υπόλοιπα 32 κριτήρια, τα οποία αναφέρονται σε καθαριότητα, οργάνωση,
πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών,
προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
Τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού δίνουν
ιδιαίτερη σημασία στη “Γαλάζια Σημαία” όταν επιλέγουν
τους προορισμούς που προτείνουν στους πελάτες τους,
επιμένοντας στις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που προσφέρονται στην ακτή, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Αυτό το γνωρίζουν και το αξιολογούν όλοι οι διαχειριστές
ακτών, Δήμοι, Ξενοδοχεία και Camping, που συμμετέχουν
στο Πρόγραμμα εθελοντικά.
Ιδρυτής και Διεθνής Συντονιστής του Προγράμματος
είναι το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE
- Foundation for Environmental Education), που εδρεύει
στη Δανία, με 63 χώρες-μέλη από όλες τις ηπείρους.
Εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Ελληνική Εταιρία
Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), την αρχαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση εθνικής εμβέλειας της χώρας
(1951), που δραστηριοποιείται σε περιβαλλοντικές
παρεμβάσεις, σε δράσεις και προγράμματα προστασίας
της φύσης, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση με 5 διαχρονικά προγράμματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
στη γενικότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. (www.eepf.gr)
Ως εκπρόσωπος του FEE, η ΕΕΠΦ είναι ο Εθνικός Χειριστής του Προγράμματος “Γαλάζιες Σημαίες” από το
1992.

Υποστήριξη του Προγράμματος

Το ΥΠΑΠΕΝ, διά της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων
(ΕΓΥ), υποστηρίζει ενεργώς το Πρόγραμμα “Γαλάζιες
Σημαίες”, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στη βελτίωση
της ποιότητας υπηρεσιών στις ακτές και μαρίνες και την
προώθηση της περιβαλλοντικής εικόνας της χώρας .
Η ΕΓΥ δημιούργησε και λειτουργεί από το 2011 το
“Μητρώο Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης”, που αποτελεί
υποχρέωση της χώρας μας από την κοινοτική νομοθεσία,
παρακολουθώντας συστηματικά τις ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, παρουσιάζουν
αισθητικό αλλά και οικολογικό κυρίως ενδιαφέρον ή δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις. Η ίδια Υπηρεσία
πραγματοποιεί κάθε χρόνο, μέσω διαπιστευμένων από
το Ε.ΣΥ.Δ. εργαστηρίων, τις δειγματοληψίες ελέγχου της
ποιότητας των νερών κολύμβησης. Τα αποτελέσματα
συνδυάζονται στο Μητρώο με την κατάσταση της ακτής
και μέσω της διαδικασίας αποδίδεται ο επίσημος χαρακτηρισμός της ποιότητας των υδάτων σε εθνικό επίπεδο.
Τα στοιχεία του Μητρώου αποστέλλονται κάθε χρόνο στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕΠΦ συνεργάζεται στενά με την ΕΓΥ/ΥΠΑΠΕΝ. Ειδικότερα, κάνει χρήση των παραπάνω επίσημων, δημοσιοποιημένων αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών, προκειμένου να αξιολογηθεί η ποιότητα των υδάτων των ακτών
που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα “Γαλάζιες Σημαίες”.
Σημειώνεται ότι, για τη βράβευση μίας ακτής με τη
«Γαλάζια Σημαία», απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ποιότητα νερών σε αυτήν, με βάση τον παραπάνω επίσημο
χαρακτηρισμό, να είναι Εξαιρετική. Καμία άλλη διαβάθμιση της ποιότητας, ακόμα και ικανοποιητική, δεν είναι αποδεκτή για το Πρόγραμμα.
Τέλος, το ΥΠΑΠΕΝ, δια της ΕΓΥ, συμμετέχει με εκπροσώπους του στην Εθνική Επιτροπή Κρίσεων (EEK) του
Προγράμματος “Γαλάζιες Σημαίες”. Πολιτική της ΕΕΠΦ
είναι η αποτελεσματική εκπροσώπηση των φορέων που
εμπλέκονται στη διαχείριση των ακτών και μαρίνων, καλλιεργώντας ουσιαστικές σχέσεις συνεργασίας: Η Ελληνική
Εταιρία Προστασίας της Φύσης υπέγραψε τον Οκτώβριο
του 2013 πρωτόκολλο συνεργασίας με το Υπουργείο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ.

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2014"
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14/5
ΣΤΟ ELEFSINA HOTEL

Ο Σ.Ε.Ε.Λ.Φ. ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΠΕΡΙΞ διοργανώνει επίκαιρο σεμινάριο με
θέμα : "ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
2014". Εισηγητές του σεμιναρίου θα είναι :
-ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
-ΡΟΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
-ΑΡΤΣΙΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ.

Τουρισμού, επισφραγίζοντας και τυπικά τους κοινούς
στόχους στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας του
τουριστικού προϊόντος.
Η εφαρμογή των κριτηρίων των δύο διεθνών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης της ΕΕΠΦ που σχετίζονται άμεσα με τον τουρισμό,
διασφαλίζει την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών,
με χαρακτηριστικά αειφορικής διαχείρισης και απόλυτο
σεβασμό προς το περιβάλλον.
Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπείται στην ΕΕΚ,
συμμετέχοντας ενεργά στην αξιολόγηση των αιτήσεων
συμμετοχής στο πρόγραμμα “Γαλάζιες Σημαίες”.
Στην ΕΕΚ συμμετέχει επίσης ενεργώς η Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), η οποία υποστηρίζει τον
θεσμό και προτρέπει τους ΟΤΑ στην τήρηση της εφαρμογής των κριτηρίων του.
Πέραν των παραπάνω, η ΕΕΚ απαρτίζεται και από
εκπροσώπους των ακόλουθων φορέων: Υπουργείο
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, , Υπουργείο
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, ΕΟΤ,
Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ΜΚΟ Αρχέλων, ΕθελοντέςΕπιθεωρητές ακτών και μαρινών.
Τα μέλη της ΕΕΚ εξετάζουν κάθε χρόνο αναλυτικά τις
υποψηφιότητες για βράβευση ακτών και μαρίνων που
τους υποβάλει ο Εθνικός Χειριστής, έχοντας ελέγξει την
πληρότητα των στοιχείων των φακέλων υποψηφιότητας
που έχουν υποβληθεί.
Προκρίνουν τις ακτές και μαρίνες που θεωρούν ότι συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις του Προγράμματος και προωθούν τη σχετική έκθεσή τους, μέσω της
ΕΕΠΦ, στη Διεθνή Επιτροπή Κρίσεων (ΔΕΚ), η οποία και
μόνη αποφασίζει για τις βραβεύσεις σε όλο τον κόσμο.
Στη ΔΕΚ συμμετέχουν εκπρόσωποι του Προγράμματος
Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), του
Παγκοσμίου Οργανισμού Τουρισμού (WTO), της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστών (ILSE), της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Ακτών
(ΕUCC) και του Διοικητικού Συμβουλίου του FEE.

Η διεξαγωγή του σεμιναρίου θα
γίνει την ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ
2015 και ώρα 16:30 στο ξενοδοχείο ELEFSINA HOTEL , Δήμητρος και Ρήγα Φεραίου , Ελευσίνα. Το κόστος συμμετοχής στο
σεμινάριο ανέρχεται στα 30,00
ευρώ. Για τους υπαλλήλους των
οικονομικά τακτοποιημένων
μελών του Συλλόγου , το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 15,00 ευρώ ανά άτομο.
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 210.5580000 - 210.5574433
FAX : 210.5580000 E-MAIL : mouzacas@otenet.gr
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
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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

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3

Ο κος Σχίζας ενημέρωσε τα μέλη του Συλλόγου για την κατασκευή της νέας π λατείας στο Ο.Τ. 850 στην οδό
Αχελώου και Πηνειού που έχει δρομολογηθεί απ ό το Δήμο με χρηματοδότηση απ ό το Πράσινο Ταμείο.

Επίσης, πριν από λίγες ημέρες παραδόθηκε στο σχολείο μέρος του σχολικού εξοπλισμού και αναμένεται κι άλλος. Οι δρόμοι δε, γύρω από το σχολείο
βρίσκονται σε μελέτη και προβλέπεται να φτιαχτούν από την Περιφέρεια Αττικής.
Επίσης ο Αντιδήμαρχος κος Σχίζας μας ενημέρωσε και για την κατασκευή
της νέας πλατείας στο Ο.Τ. 850 στην οδό Αχελώου και Πηνειού που έχει δρομολογηθεί από το Δήμο με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.
Αναφορικά με τη αποκαλούμενη Κόκκινη Πλατεία αλλά και τις υπόλοιπες
πλατείες της περιοχής, ο Σύλλογος ζήτησε από τον Αντιδήμαρχο να πραγματοποιηθεί μελέτη για παιδική χαρά για την καλύτερη λειτουργία τους και να
πιστοποιηθούν.
Το τελευταίο ζήτημα που τέθηκε ήταν η πραγματοποίηση αντιπλημμυρικών
έργων και σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο, οι ενέργειες προχωρούν και σύντομα θα επιτευχθούν.
Η συνάντηση έκλεισε με την περιήγηση του Αντιδημάρχου στην πλατεία
Καραγιάννη από τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου, όπου και
διαπιστώθηκε για ακόμη μια φορά η αναγκαία αναδιαμόρφωση της πλατείας.
Ο Αντιδήμαρχος δεσμεύτηκε για επόμενες συναντήσεις-περιηγήσεις με το
Σύλλογο και τόνισε ότι βρίσκεται κοντά στο Σύλλογο.

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

ΓΑΜΟΣ

Ο ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΕΣΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΣΕΝΓΚΕΡΟΒΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ
ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ
ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΝ ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΘΡΙΑΣΙΟ-15

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

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

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)
5.12.14
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

