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Σύσκεψη με θέμα τις βιομηχανίες
στην περιοχή της Δυτικής Αττικής
που υπάγονται στην Οδηγία
SEVESO

«Η προστασία της
ανθρώπινης ζωής
είναι ύψιστη προτεραιότητα και ευθύνη
όλων που απαιτεί
συνεργασία και ενεργητική εμπλοκή»
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ΑίθριοςΗ θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 24
εως 35 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 33%
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Σύσκεψη με θέμα τις βιομηχανίες στην περιοχή της Δυτικής Αττικής
που υπάγονται στην Οδηγία SEVESO

«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι ύψιστη προτεραιότητα και ευθύνη όλων που απαιτεί συνεργασία και ενεργητική εμπλοκή»

Μ

ε αφορμή τα πρόσφατα συμβάντα
στα ΕΛΠΕ Ασπροπύργου και στο
ιδιωτικό ΚΔΑΥ, πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015, με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής,
κ. Γ. Βασιλείου, σύσκεψη με θέμα τις βιομηχανίες στην περιοχή της Δυτικής Αττικής
που υπάγονται στην Οδηγία SEVESO (24
επιχειρήσεις).
Οι εργασίες της σύσκεψης εστίασαν στα
μέτρα που προβλέπει η πολιτική για
μεγαλύτερη βιομηχανική ασφάλεια με την
εκπόνηση τόσο εντός της βιομηχανίας,
σχεδίου δράσης αντιμετώπισης ατυχημάτων
(Β.Α.Μ.Ε.) αλλά και έξω από αυτή
(Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) με την ενεργοποίηση των
πολιτών. Επίσης, διερευνήθηκε το πεδίο για
διεξαγωγή κοινών ασκήσεων με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων βιομηχανιών, των φορέων και των πολιτών, έτσι
ώστε να αντιμετωπιστεί πιθανή περίπτωση ατυχήματος που μπορεί να έχει επιπτώσεις εκτός των εγκαταστάσεων,
επηρεάζοντας τη γύρω περιοχή.
Επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη για τη
διαδικασία έκδοσης σχετικού φυλλαδίου με οδηγίες προστασίας που θα διανεμηθεί στα σχολεία της περιοχής με την
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς και για την εκπόνηση του Περιφερειακού ΣΑΤΑΜΕ που θα είναι εύκολο και
ευέλικτο στην εφαρμογή του.
Κλείνοντας τις εργασίες της σύσκεψης, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, λαμβάνοντας υπόψη
τη συζήτηση και τις απόψεις όλων των συμμετεχόντων, δήλωσε: «Υπάρχει η πολιτική βούληση και η ανάγκη για τη
σύσταση μόνιμου επιχειρησιακού κέντρου στην Δυτική Αττική για ατυχήματα μεγάλης κλίμακας. Καλώ όλους τους
φορείς να κατανοήσουν και να αγκαλιάσουν μία τέτοια πρωτοβουλία».
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής για θέματα περιβάλλοντος, κ. Ν. Αναγνωστόπουλος, υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, υπηρεσιακά στελέχη των Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας και Φυλής, εκπρόσωποι της Υγειονομικής
Περιφέρειας, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Αττικής, της Τροχαίας Ελευσίνας, του Λιμεναρχείου Ελευσίνας, της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΜΑΚ, της 112 Π.Μ., καθώς και εκπρόσωποι των εταιρειών Air Liquide Hellas, Linde
Hellas, Revoil, Gallon Oil, Coral, Sosco, Νικολίζας, Agripharm, ΕΚΟ ΑΒΕΕ, ΕΛΙΝΟΙΛ, ΕΛΠΕ, ΕΛΛΑΓΡΕΤ, ΕΑΣ,
ΕΥΔΑΠ, ΜΕΛΚΟ, ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ και ΔΙΑΚΙΝΙΣΙΣ, DEI LOGISTICS.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αμαλία, Αμελί
Οσίας Αμαλίας
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

Έ

Άγιο είχε εργαζόμενος του
δήμου Χαϊδαρίου

νας εξαιρετικά τυχερός,
«εργαζόμενος» του Δήμου
Χαϊδαρίου την ώρα που
διέσχιζε πεζός την Ιερά Οδό. Ο
άτυχος-τυχερός, αφού πάρκαρε το
αυτοκίνητό του απέναντι από την
είσοδο του «Διομήδειου Βοτανικού
Κήπου» στο Δαφνί, επιχείρησε να
περάσει απέναντι προς την είσοδο
του «Κήπου», όταν αυτοκίνητο με
κατεύθυνση προς Κόρινθο, έπεσε
πάνω του με αποτέλεσμα να βρεθεί
στο οδόστρωμα!
Ο πεζός διακομίσθηκε σε
νοσοκομείο του Πειραιά, όπου για
καλή του τύχη, γλύτωσε με μερικά
κατάγματα.
Το περιστατικό έλαβε χώρα την
Δευτέρα βράδυ 6/7/2015 ώρα 10:
30 και να σημειώσουμε ότι το
συγκεκριμένο σημείο τον τελευταίο
καιρό, έχει γίνει πολύ επικίνδυνο για
τους πεζούς λόγω της στάθμευσης
πολλών αυτοκινήτων έως αργά το βράδυ, με αποτέλεσμα, να μην υπάρχει ορατότητα από τους οδηγούς. Επίσης,
αξιοσημείωτο είναι, ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει κάποια προειδοποιητική πινακίδα, ενώ πολλές φορές,
αυτοκίνητα παρκάρουν και μπροστά στην είσοδο του «Κήπου» κλείνοντας την, το οποίο έχει σαν συνέπεια, να
δυσχεραίνει την έξοδο του Πυροσβεστικού οχήματος που σταθμεύει μέσα στον χώρο. Όπως καταλαβαίνει κανείς, η
Τροχαία σε συνεργασία με τον Δήμο Χαϊδαρίου, είναι πλέον επιβεβλημένο να πάρουν άμεσα κάποια μέτρα, προτού
έχουμε «ανεξέλεγκτες» και «δυσάρεστες» καταστάσεις.
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ΚΕΔΕ: Στηρίζουμε την προσπάθεια
έντιμης και βιώσιμης συμφωνίας

Τ

ην κατάσταση που επικρατεί στους
Δήμους, λόγω της τραπεζικής αργίας
εξέτασαν οι δήμαρχοι, στη διάρκεια
της έκτακτης γενικής συνέλευσης της ΚΕΔΕ.
Οι δήμαρχοι εξέφρασαν την στήριξή τους
στην προσπάθεια για μια έντιμη και βιώσιμη
συμφωνία με στόχο την παραμομή στην ΕΕ
και το ευρώ.
Αναλυτικά:
Δηλώνει την αμέριστη στήριξη των
Δημάρχων και της Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού
στην προσπάθεια επίτευξης έντιμης και
βιώσιμης συμφωνίας, με στόχο την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και το ευρώ.
Εξουσιοδοτεί το ΔΣ της ΚΕΔΕ να εκπονήσει
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, που θα προταθεί
στην Πολιτεία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα επείγοντα και δύσκολα ζητήματα που προέκυψαν, δυσχεραίνοντας τη λειτουργία μας, την τοπική οικονομία και την κοινωνική συνοχή.
Η Αυτοδιοίκηση δηλώνει ότι ενωμένη διεκδικεί αναβαθμισμένο ρόλο και αρμοδιότητες στη νέα πολιτική και οικονομική πραγματικότητα της χώρας, που θα διαμορφωθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης.

Ψηφίστηκε η τροπολογία με την οποία ο Κουρουμπλής
ξηλώνει όλους τους διοικητές των νοσοκομείων

Π

αύονται όλοι οι
διοικητές και οι
αναπληρωτές
διοικητές των δημόσιων
νοσοκομείων, με τροπολογία που ψήφισε χθες η
Βουλή και την οποία είχε
καταθέσει προ ημερών ο
υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής.
Μάλιστα, στην ίδια τροπολογία προβλέπεται ότι οι
απερχόμενοι διοικητές δεν
θα λάβουν αποζημίωση,
ενώ ταυτόχρονα ξεκινούν
άμεσα οι διαδικασίες για τον
διορισμό νέων διοικητών
και αναπληρωτών διοικητών,
διετούς
θητείας
σύμφωνα με τα αξιολογικά
κριτήρια της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.4052/2012.
Σημειώνεται ότι η τροπολογία δίνει τη δυνατότητα
στον υπουργό Υγείας να
παύσει με απόφασή του
τους υφιστάμενους διοικητές και αναπληρωτές
διοικητές, αζημίως για το
Δημόσιο, και να ορίσει νέους.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι υφιστάμενοι διοικητές των νοσοκομείων έχουν τριετή θητεία, επιλέχθηκαν με βάση επιτροπή αξιολόγησης που είχε συσταθεί και, στην πλειονότητά τους, τοποθετήθηκαν στις αρχές του 2014.
Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην τροπολογία, η προηγούμενη αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων διοικητών δεν έγινε με βάση τα προσόντα τους, αλλά η σχετική Επιτροπή επιλογής περιορίστηκε απλώς στη
σύνταξη προσχηματικού - αλφαβητικού και όχι αξιολογικού καταλόγου με αποτελέσματα ο διορισμός τους να μην χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και αξιοκρατία.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, η τοποθέτηση νέων διοικητών επιλογής υπουργού αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο, προκειμένου το υπουργείο Υγείας να επεξεργαστεί νέο θεσμικό πλαίσιο για τις διοικήσεις των νοσοκομείων και
άλλων οργανισμών που εποπτεύονται από αυτό. Μάλιστα, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός,
μιλώντας στη Βουλή, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποιοι από τους διοικητές που ήδη υπηρετούν και ήταν συνεργάσιμοι το προηγούμενο διάστημα να αξιοποιηθούν ξανά. Πάντως, θεωρείται πολύ πιθανό διοικητές που θα απομακρυνθούν να προσφύγουν –ανεξάρτητα της τροπολογίας– στη δικαιοσύνη και να διεκδικήσουν αποζημίωση.

θριάσιο-3

Εγκρίθηκε το κείμενο
της συμφωνίας στο
Κυβερνητικό Συμβούλιο

Μ

ε την έγκριση του κειμένου της συμφωνίας που
αποστέλλει η ελληνική κυβέρνηση στους εταίρους ολοκληρώθηκε την Πέμπτη το απόγευμα το

Κυβερνητικό Συμβούλιο.
Βασικά θέματα στη συζήτηση ήταν το συνταξιοδοτικό
και το φορολογικό, ενώ κυβερνητικές πηγές εκφράζουν
την αισιοδοξία ότι οι διαπραγματεύσεις θα έχουν αίσιο
τέλος. «Πάμε καλά, πάμε γρήγορα» ανέφεραν χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές, αν και δεν έκρυβαν την
ανησυχία τους για προσπάθεια «σαμποτάζ» από «ακραίους κύκλους της Ευρώπης» που επιθυμούν ένα Grexit.
Στόχος της ελληνικής κυβέρνησης παραμένει η δέσμευση των εταίρων για μια ρύθμιση του χρέους.
Όπως δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος
Καμμένος η πρόταση είναι αυτή που έχει συμφωνηθεί
στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών.
Αυτή την ώρα η πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντόπουλου έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αλέξη
Τσίπρα στο Μαξίμου.
Σημειώνεται ότι την Παρασκευή στις 8 το πρωί θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, με αντικείμενο την ελληνική πρόταση προς τους εταίρους.
«Οι χώρες της ευρωζώνης μπορεί να εξετάσουν αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους» σε περίπτωση συμφωνίας τόνισε νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν
Βάλντις Ντομπρόβσκις.
Σημειώνεται ότι και ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε άφησε
ανοιχτό το ενδεχόμενο για αναδιάρθρωση του ελληνικού
χρέους, τονίζοντας ωστόσο ότι η πιθανότητα είναι πολύ
μικρή γιατί δεν προβλέπεται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Παράλληλα, η Άνγκελα Μέρκελ από τη Βοσνία όπου
βρέθηκε απέκλεισε «κλασικό κούρεμα» του χρέους.

4-θριάσιο

Πληροφοριακό Δελτίο σχετικά με
Τραπεζική Αργία:

Σ

Συνήθη ερωτήματα πολιτών και απαντήσεις

το πλαίσιο συνολικής ενημέρωσης των κατοίκων της Δυτικής Αττικής σχετικά με
όσα ισχύουν κατά την διάρκεια της τραπεζικής αργίας, κατόπιν πρωτοβουλίας
του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, εκδόθηκε σχετικό
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ.

Σήμερα, κοινοποιείται (συνημμένα) η επικαιροποιημένη έκδοση που βασίζεται στις
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, τις υπουργικές αποφάσεις και τις ανακοινώσεις και
τα δελτία τύπου των Υπουργείων και Δημοσίων Φορέων.
Επισημαίνεται ότι η άρνηση πληρωμής με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, εκτός του
ότι είναι μια βαθιά αντικοινωνική συμπεριφορά των παραγόντων της αγοράς, συνιστά
ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με την ΠΝΠ της 30-6-2015 (ΦΕΚ 66Α/30-6-2015).

Από 6 Ιουλίου η
διάθεση της προνομιακής κάρτας
των Αισχυλείων

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ
ΦΕΤΙΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΘΑ
ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΗΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ
2015. ΩΡΑ 8:00 – 14:00
ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. (ΚΙΜΩΝΟΣ
11 & ΠΑΓΚΑΛΟΥ ,
ΕΛΕΥΣΙΝΑ).
ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΗ
ΣΕΙΡΑ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ (30€)
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
• ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
• ΜΑΘΗΤΙΚΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
• ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
• ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
• ΚΑΡΤΑ Α.Μ.Ε.Α.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ
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Διανομή τροφίμων μέσω του
κοινωνικού παντοπωλείου

O

Δήμος
Γλυφάδας
ανταποκρίθηκε
άμεσα στο αίτημα
συμπολιτών μας για στήριξη
και βοήθεια μέσω των δημοτικών κοινωνικών δομών, στη
δύσκολη συγκυρία για τον
τόπο.
Στις παραπάνω δομές είναι
ήδη εγγεγραμμένες 656 οικογένειες που αριθμούν συνολικά
1.392 μέλη, εκ των οποίων 145
σιτίζονται
καθημερινά
με
μερίδες μαγειρεμένου φαγητού. Πρόκειται κυρίως για
συμπολίτες μας που λόγω της οικονομικής κρίσης βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης.
Την προσεχή εβδομάδα – και συγκεκριμένα από την Τρίτη, 14 Ιουλίου έως και την
Παρασκευή, 17 Ιουλίου - η δημοτική αρχή θα διανείμει στους ως άνω δικαιούχους των
κοινωνικών δομών τρόφιμα μακράς διάρκειας και άλλα αγαθά. Η δράση αυτή θα γίνει
εφικτή κυρίως χάρη στις ανώνυμες προσφορές πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και
στην αγορά προϊόντων από το Δήμο Γλυφάδας. Συγκεκριμένα, θα διανεμηθούν:
- 1150 κιλά χοιρινό κρέας
- 1050 λίτρα λάδι
- 5 τόνοι τρόφιμα (ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, τοματοχυμός, γάλα εβαπορέ, αλεύρι, κονσέρβες, φρυγανιές)
Ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, ευχαρίστησε θερμά τους συλλόγους,
τις τοπικές επιχειρήσεις αλλά και όλους τους πολίτες, που με την κοινωνική συνεισφορά τους υποστήριξαν ενεργά για ακόμα μια φορά τη δράση και το έργο των κοινωνικών
δομών του Δήμου. «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό στη δύσκολη οικονομική περίοδο που
διανύουμε να έχουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις αρωγούς στο έργο μας.
Τους ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξη και την έμπρακτη συμπαράστασή τους»,
τόνισε ο κ. Παπανικολάου.
Όποιος επιθυμεί να εγγραφεί στις κοινωνικές δομές του Δήμου Γλυφάδας και πληροί
τις σχετικές προϋποθέσεις μπορεί να απευθύνεται στο Γραφείο Διαμεσολάβησης
(Μυστρά 1, 2109608973).

Εγγραφες στους παιδικους σταθμους
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Από την Παρασκευή 19 Ιουνίου έως την Δευτέρα 20 Ιουλίου θα διαρκέσει η περίοδος
εγγραφών των παιδιών για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας.
Πάντα με παράλληλη ενημέρωση για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που αναμένεται.
Οι ώρες εγγραφών καθορίζονται ως εξής:
Δευτέρα - Παρασκευή 08.00 - 14.00
και
Δευτέρα και Τετάρτη 16.00 - 18.00 (αυστηρά μόνο για εργαζόμενους).
"εθελοντική προσφορά από το γραφείο των σταθμών".
Παρακαλούμε για την τήρηση των ωραρίων και της χρονικής διάρκειας. Αυτό καθορίζει και συνιστά το σεβασμό των εμπλεκομένων μελών.
Ευχαριστούμε πολύ
Από το γραφείο των παιδικών σταθμών
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Παρουσίαση του προγράμματος
Αισχύλεια 2015

Τ

α Αισχύλεια 2015 παρουσιάστηκαν στους δημοσιογράφους του έντυπου
και ηλεκτρονικού τύπου της
Αθήνας, την Τετάρτη 8 Ιουλίου
σε αίθουσα του βιβλιοπωλείου
ΙΑΝΟΣ. Την παρουσίαση των
Αισχυλείων έκαναν ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Γαβριήλ Καμπάνης, ο Δήμαρχος Ελευσίνας
Γιώργος Τσουκαλάς, η Πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΑ Μαρία
Βασιλείου, ο Γιώργος Σκιάνης
υπεύθυνος των εικαστικών
εκδηλώσεων, η Κέλλυ Διαπούλη εκ μέρους της Επιτροπής Eleusis 21 και ο Σπύρος
Μερκούρης φίλος της Ελευσίνας και ένθερμος υποστηρικτής της υποψηφιότητας της
πόλης για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το
2021.
Η αρχαία ιστορία, ο μεγάλος
τραγικός ποιητής Αισχύλος, η
σύγχρονη βιομηχανική ιστορία
με τα ανενεργά κτίρια που
άφησε στο πέρασμά της, η
συμπλήρωση 40 χρόνων των Αισχυλείων και η ποιότητά τους, η σύγχρονη πόλη, η
συμμετοχή δεκάδων εθελοντών, η ποιότητα είναι τα κύρια ατού της Ελευσίνας που πρόβαλλαν οι ομιλητές τόσο για την επιτυχία των φετινών εκδηλώσεων όσο και για την με
αξιώσεις υποψηφιότητα για το 2021.

Οι φοιτητές του ΕΜΠ παρουσιάζουν
τις μεταπτυχιακές τους εργασίες

Π

αρουσίαση των μεταπτυχιακών εργασιών του μαθήματος "Προσεγγίσεις του
εφαρμοσμένου σχεδιασμού στην Ελλάδα" από τους φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Αχαρνών.
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατά το δυνατόν σφαιρική και συστηματική προσέγγιση πρακτικών ζητημάτων εφαρμογής του σχεδιασμού στην Ελλάδα, στην κλίμακα του
αστικού χώρου. Το μάθημα εστιάζει το ενδιαφέρον του σε ένα πραγματικό πρόβλημα
πολεοδομικού αστικού σχεδιασμού, για το οποίο οι σπουδαστές καλούνται ενεργώντας
ως "μελετητές σχεδιαστές" του χώρου, στη βάση της διεπιστημονικής προσέγγισης των
ζητημάτων του χώρου, να διατυπώσουν και να υποστηρίξουν κατάλληλες προτάσεις.
Μελέτη περίπτωσης για την άσκηση του εφαρμοσμένου πολεοδομικού – αστικού σχεδιασμού αποτελεί ο Δήμος Αχαρνών στο σύνολό του.
Η διδακτική ομάδα παρέχει τον κύριο όγκο των βασικών αναλυτικών δεδομένων και
στοιχείων που αφορούν αυτή την περιοχή μελέτης και είναι απαραίτητα για την πορεία
της άσκησης.
Από τους σπουδαστές ζητείται να διατρέξουν (ενεργώντας ως ενιαία διεπιστημονική
ομάδα, που συγκροτείται από επιμέρους σπουδαστικές υποομάδες με θεματική
εξειδίκευση), τα κύρια στάδια ενός σχεδιασμού πολεοδομικής κλίμακας, με σκοπό να
καταλήξουν στη διατύπωση μιας ενιαίας πρότασης για την περιοχή μελέτης, διατυπωμένης σε σύνολο σχεδίων και κειμένων.
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ –
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β’: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 – 2015
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 Ιουλίου 2015
ώρα 11.00 – 14.00
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αχαρνών
Προσεγγίσεις του εφαρμοσμένου σχεδιασμού στην Ελλάδα
Διδάσκοντες: Κ. Σερράος • Ε. Κλαμπατσέα
Σύμβουλοι: Α. Αραβαντινός (χρήσεις γης – κέντρα) • Θ. Βλαστός – Ε. Μπακογιάννης
(βιώσιμη κινητικότητα) • Β. Καρβουντζή – M. Παπαβασιλείου (σχεδιασμός δημόσιου
χώρου) • A. Κουδούνη (διοίκηση, θεσμικά εργαλεί-α) • Ν. Μπελαβίλας (ιστορικότητα στο
αστικό περιβάλλον) • Ν. Πάγκας (περιβάλλον) • Ι. Ψυχάρης (οικονομική του χώρου.
Συμμετέχων: Ν. Γεωργακόπουλος, υπ. δρ. ΕΜΠ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

θριάσιο-5

ΝΕΕΣ υποθέσεις φοροδιαφυγής
αποκάλυψε το ΣΔΟΕ

Τ

ο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στo πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς και
του παράνομου πλουτισμού, τον Ιούνιο, αποκάλυψε νέες χαρακτηριστικές
σημαντικές περιπτώσεις, που περιλαμβάνουν φοροδιαφυγή, έκδοση εικονικών - πλαστών τιμολογίων, δεκάδων εκατομμυρίων Ευρώ σε ολόκληρη την Ελλάδα!
Συγκεκριμένα,
Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ -

ΑΙΓΑΙΟΥ
1. Δικηγόρος Αθηνών, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 16.008.581,06 €,
η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με
τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά. Επίσης, από ανακριβή υποβολή ΦΠΑ δεν αποδόθηκε ποσό
146.014,43 €.
2. Ανδρόγυνο ιδιωτών σε νησί του Αιγαίου, απέκρυψε εισοδήματα συνολικής αξίας
3.104.948,74 €. Τα ανωτέρω στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών και οι ελεγχόμενοι δεν μπόρεσαν να τα δικαιολογήσουν με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.
3. Ιατρός Γυναικολόγος, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 503.033,80 €,
η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με
τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
4. Ιατρός Γυναικολόγος, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 350.790,59 €,
η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με
τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
5. Ιατρός Δερματολόγος, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 273.981,40 €,
η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με
τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
6. Δικηγόρος Αθηνών, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 102.534,72 €, η
οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα
δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων
που αφορά.
7. Τεχνική και κατασκευαστική επιχείρηση, δεν ζήτησε και δεν έλαβε εξακόσια (600)
φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.961.307,09 €.
8. Επιχείρηση Εμπορίου Υγραερίου, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής
αξίας 751.804,80 €, επίσης δεν ζήτησε και δεν έλαβε φορολογικά στοιχεία συνολικής
αξίας 625.646,24 €.
9. Κατασκευαστική Εμπορική επιχείρηση, εξέδωσε είκοσι δύο (22) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.397.600,00 €.
10. Τουριστική επιχείρηση, εξέδωσε είκοσι (20) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.164.410,53 €.
11. Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος, εξέδωσε τέσσερα (4) εικονικά φορολογικά στοιχεία
συνολικής αξίας 1.130.000,00 €.
12. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, εξέδωσε εκατόν ένα
(101) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 791.227,11 €, εκ των οποίων τα
είκοσι πέντε (25) ήταν πλαστά.
13. Επιχείρηση Υπηρεσιών Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης κοινού, εξέδωσε δύο (2)
εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 461.472,84 €.
14. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου τροφίμων, εξέδωσε εβδομήντα πέντε (75) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 191.438,11 €.
15. Κατασκευαστική επιχείρηση, έλαβε τριακόσια δέκα έξι (316) εικονικά φορολογικά
στοιχεία συνολικής αξίας 3.834.088,32 €, εκ των οποίων τα εξήντα (60) ήταν πλαστά.
16. Εμπορική Βιομηχανική και Τεχνική επιχείρηση, έλαβε είκοσι ένα (21) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 183.429,27 €.
17. Επιχείρηση κατεργασίας και πώλησης μαρμάρων, έλαβε πέντε (5) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 181.336,21 €.
18. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου ειδών καθαρισμού, έλαβε πέντε (5) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 107.188,30 €.
19. Επιχείρηση με παιδικές κατασκηνώσεις, έλαβε εννέα (9) εικονικά φορολογικά
στοιχεία συνολικής αξίας 105.341,50 €.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ
ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

ΖΕΦΥΡΙ 27/5/2015
Αριθμ. Πρωτ.: 255
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΖΕΦΥΡΙΟΥ» (ΔΗΜΟΣ
ΤΟ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΦΥΛΗΣ)
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προ1.
σωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
2.
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικ3.
ητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4.
Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
Την υπ’ αριθμ. 16/12.3.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί και
5.
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού (με αντίτιμο) με σύμβαση
ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για το έτος 2015
6.
Την υπ’ αριθμ. 25292/13646/16.4.2015 εισήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί Ζεφυρίου», προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
7.
Την υπ' αριθμ. 16775/18.5.2015 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Αναπληρωτή Οικονομικών περί έγκρισης σύναψης δύο (2) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» έναντι
αντιτίμου.
Το υπ’ αριθμ. 12986/22.5.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότ8.
ησης με θέμα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με
αντίτιμο).
Την υπ’ αριθμ. 55/29.6.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Δημοτικών Παιδικών και Βρε9.
φονηπιακών Σταθμών Ζεφυρίου περί προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας έντεκα (11) μηνών για το έτος 2015 έναντι αντιτίμου
10.
Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Ζεφυρίου (ΦΕΚ 1552/Β΄/22.10.2003).
Το ΦΕΚ 1765/Β΄/5.8.2011 διατήρησης του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Ζεφυρίου»
11.
ως αυτοτελούς.
12.
Την υπ’ αριθμ. 97/12.3.2015 βεβαίωση του Προέδρου των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών
Σταθμών Ζεφυρίου περί ύπαρξης πιστώσεων για την δαπάνη μισθοδοσίας.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί Ζεφυρίου», που εδρεύει στο Ζεφύρι Δήμου Φυλής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

100

Υπηρεσία

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και
Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί Ζεφυρίου»

Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα
Ζεφύρι

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

ΔΕ Βοηθών Βρε- Από την υπογραφονηπιοκόμων
φή της σύμβασης
(και όχι πριν την
1η Σεπτεμβρίου
2015) έως
31.7.2016
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

100

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής
Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών
Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων :
ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4
μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
μήνες
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 και άνω
μονάδες 0
0
0
200
275
350
425
500
575
650
725
800
2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων
3*
4
5
6
7
8
9
11
12
….
μονάδες 150
200
250
300
350
400
450
500
600
….
*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα

10

550

4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
αριθμός τέκνων
1
2
3
μονάδες 30
60
110
5. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων
1
2
3
4
5
….
μονάδες 50
100
150
200
250
….

7. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)
κατηγορίες ΠΕ & ΤΕ 5
…
5,5
…
6
…
6,5
…
7
…
7,5
…
8
…
8,5
…
9
…

10
10
15
20
…
…

…
…

220
320

11
16
…
…

…
…

240
340

12
17
…
…

8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
1
2
3
4
5
μήνες εμπειρίας
9
10
11
12
13
14
…
60 και άνω
14
21
28
35
42
μονάδες 7
77
84
91
98
…
399
70
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

…
…

13
18

…
…

6
57

7
58

8
59

260
360

49
406

…
…

56
413

280
380

63
420

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεως νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή
σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσεως.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

100
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ.,
στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων
τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και
το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ
του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του Παραρτήματος αυτού.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)».
ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «23.01.2015»
επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα
στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα
(ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23.01.2015»] να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φυλής στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του
Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox @asep.gr είτε στο
fax: 210 6467728 ή 213 1319188.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Ζεφυρίου»,
Φιλικής Εταιρείας 25, Ζεφύρι, Τ.Κ. 13461, υπόψιν κας Κέλλη Χριστίνας (τηλ. επικοινωνίας: 210-2312228).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος
του Δήμου Φυλής, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα
τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων ◊ Διαγωνισμών Φορέων ◊ Εποχικού (ΣΟΧ)• γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της
διαδρομής: Σύνδεσμοι ◊ Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ◊ ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων ◊ Διαγωνισμών Φορέων ◊ Εποχικού (ΣΟΧ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του
νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της
οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται
ως εξής:
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν
οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).
2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα
σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών,
εμπειρία).
3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει
τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν
εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
Το κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ στην περίπτωση που η διάρκεια σύμβασης ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου είναι άνω των οκτώ (8) μηνών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στα καταστήματα των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί
και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα
υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε
στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής
τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα,
Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου
πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων
και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την
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Αρχαία και ΕΣΠΑ σταμάτησαν τις
εργασίες για τα όμβρια στις Κάτω Αχαρνές

Α

ιτία καθημερινών
ατυχημάτων, επί
της
Λεωφόρου
Δημοκρατίας, έχει γίνει το
έργο ομβρίων που κατασκευάζεται στις Κάτω Αχαρνές.
Βασικός λόγος είναι η καθυστέρηση που υπάρχει στην
υλοποίηση του έργου τόσο
λόγω ανεύρεσης αρχαίων
αντικειμένων όσο και μη
πληρωμής του εργολάβου
από το ΕΣΠΑ.
Σύμφωνα με ανάρτηση
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του εξωραϊστικού συλλόγου «Κωστή Παλαμά», εδώ κι ενάμιση μήνα, έχουν
παγώσει οι εργασίες επί της Λ.Δημοκρατίας καθώς στο ύψος της 12ης στάσης
εντοπίστηκε Αρχαίο τείχος κι άλλα ευρήματα. Αυτομάτως,όπως προβλέπεται σε τέτοιες
περιπτώσεις, η Αρχαιολογική υπηρεσία ανέλαβε χρέη έρευνας και ανασκαφής. Ωστόσο,
όπως επισημαίνεται και στην ανάρτηση του συλλόγου, ο ρυθμός είναι ιδιαίτερα αργός
με αποτέλεσμα το έργο να έχει «κολλήσει».
Ακολουθεί η ανάρτηση του συλλόγου:
«Το έργο όμβριων στους Κάτω Αχαρναί σταμάτησε .Κατά μήκος και πλάτος της λεωφόρου Δημοκρατίας και στο ύψος της 12 στάσης βρέθηκε Αρχαίο Τοίχος ,και άλλα
Αρχαία ευρήματα. Διεκόπησαν αυτόματα όλες η εργασίες . Ενάμιση και πλέον μήνα η
Αρχαιολογική υπηρεσία με τον δικό της ρυθμό στην έρευνα ,καθυστερεί το έργο .Καλό
θα είναι να επιταχύνει τον ρυθμό στης εργασίες της, για να απελευθερωθεί η λωρίδα του
ρεύματος τις καθόδου .Συνέπεσε και η διακοπή της πληρωμής του εργολάβου του
έργου, από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Με αποτέλεσμα η οδηγοί να περνούν έναν Γολγοθά κάθε φορά κατεβαίνοντας την λεωφόρο προκειμένου να πάνε στον προορισμό
τους .Συμβαίνουν σε καθημερινή βάση πολλά ατυχήματα ,και καλό είναι άμεσα να
συντομεύσει η Αρχαιολογική υπηρεσία της εργασίες της ,και να αποκαταστήσει και ασφαλτοστρώσει το οδόστρωμα όπως σε επικοινωνία μας ό Εργολάβος δήλωσε , και είναι
πρόθυμος να το κάνει».

Σ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ύμφωνα με την
υπ’ αρ. πρωτ.
Γ1δ/οικ.50917 /67-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ του
Υπουργείου Υγείας, όπου
αναφέρονται τα σημεία
στα οποία δεν επιτρέπεται
η κολύμβηση, επιτρέπεται η κολύμβηση σε όλες
τις παραλίες της Ελευσίνας.
Να σημειωθεί ότι από
το 2003 και μετά όλες οι
σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας επιτρέπουν την κολύμβηση στις ακτές της
Ελευσίνας.
Εξάλλου, σύμφωνα με την ταξινόμηση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που γίνεται με βάση την υπ’ αρ. H.Π. 8600/416/E103/26-2-2009
απόφαση για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, τα ύδατα κολύμβησης το 2012,
2013 και το 2014 κρίνονται «εξαιρετικής ποιότητας» για τις δύο θέσεις μέτρησης της
Παραλίας Ελευσίνας (Φονιάς και Ίρις).
Οι τέσσερις κατηγορίες ποιότητας υδάτων της νομοθεσίας είναι: α)εξαιρετική,
β)καλή, γ)επαρκής και δ)ανεπαρκής.
υπογραφή της σύμβασης μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των
πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης
βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή
τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από
τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε
αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ
είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση,
χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23-01-2015», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για
τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις
ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις• και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη
διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την
αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα ◊ Έντυπα αιτήσεων ◊ Διαγωνισμών φορέων ◊
Εποχικού (ΣΟΧ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ

θριάσιο-7

Νέα στρατηγική για την ανάπτυξη του
αθλητισμού από την Περιφέρεια Αττικής

Τ

ην εναλλακτική στρατηγική για την ανάπτυξη του αθλητισμού από την Περιφέρεια Αττικής, ανέπτυξε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, την Πέμπτη, 9 Ιουλίου
2015, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα Αθλητισμού, Σπύρος Πάντζας. Η στρατηγική αυτή στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες: τις αθλητικές υποδομές, τα προγράμματα άθλησης και άσκησης για όλους, τα αθλητικά σωματεία και τέλος
τον αθλητικό τουρισμό. «Η πρόταση που καταθέτουμε σήμερα, για την πρώτη φάση
παρεμβάσεών μας για τον αθλητισμό προκύπτει, από την συνεργασία μας με τον
πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, χωρίς πολιτικά κριτήρια, με γνώμονα τον πολίτη και την
δίκαιη κατανομή των πόρων», είπε χαρακτηριστικά ο Σπ. Πάντζας.

Η πρόταση αφορά σε ένα ολοκληρωμένο και εντελώς διαφοροποιημένο πρόγραμμα
για τον αθλητισμό το οποίο περιλαμβάνει 72 νέα έργα εκ των οποίων 15 μελέτες αφορούν έργα πνοής και 5 προγραμματικές συμβάσεις για βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων. Ένας μεγάλος αριθμός έργων μπορεί να συγχρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά
προγράμματα.
Για παράδειγμα, μερικά από τα έργα αυτά αφορούν στην επίλυση- για πρώτη φοράτου προβλήματος της εγκατάλειψης των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, ξεκινώντας με
το Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά και τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού χωριού, στη δημιουργία αθλητικού προπονητηρίου Πολιτών με Αναπηρία, την αξιοποίηση
ημιτελών εργαλείων και δημιουργία χάρτη κατάστασης αθλητικών εγκαταστάσεων της
Αττικής, κ.α..
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αφορά σε:
1. Αθλητικές υποδομές
Η Αττική έχει στην συντριπτική της πλειοψηφία παλιές και σχεδόν εγκαταλελειμμένες
αθλητικές εγκαταστάσεις. Υπάρχουν, λοιπόν, 3 κατηγορίες έργων προς υλοποίηση:
1ον)Έργα για άμεσες παρεμβάσεις σε αθλητικούς χώρους και εγκαταστάσεις οι
οποίες δεν είναι λειτουργικές ή εγκαταστάσεις οι οποίες χρήζουν επισκευής.
2ον)Έργα για ενεργειακές αναβαθμίσεις σε εγκαταστάσεις οι οποίες είτε είναι απαρχαιωμένες είτε είναι κοστοβόρες.
3ον) Έργα μεγάλης κλίμακας για ανέγερση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων.
Βασικός στόχος είναι η παράδοση βιώσιμων και όχι ζημιογόνων ή μη αποτελεσματικών έργων.
2. Προγράμματα άθλησης και άσκησης για όλους
Η Περιφέρεια Αττικής, μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα με δράσεις που θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με τους Δήμους αλλά και την κεντρική διοίκηση.
3. Αθλητικά σωματεία
Η Περιφέρεια Αττικής, στη βάση της δικαιοδοσίας της, μπορεί να αναδιανέμει δίκαια
πόρους υπέρ του σωματειακού αθλητισμού με όρους ανταποδοτικότητας προς όφελος
της κοινωνίας και των αθλητών. Μέσω προγραμμάτων και μέσω της συντήρησης, της
αποκατάστασης και της ανέγερσης νέων αθλητικών εγκαταστάσεων ενισχύεται έμπρακτα η ανάπτυξη των ερασιτεχνικών σωματείων.
4. Αθλητικός Τουρισμός
Ο αθλητικός τουρισμός μπορεί να ενταχθεί στην στρατηγική της κοινωνικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης της Περιφέρειας Αττικής, συμβάλλοντας στη λύση του προβλήματος της εποχικότητας καθώς και στη πραγματική ενίσχυση των τοπικών και περιφερειακών οικονομιών.

8-θριάσιο
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Μπακογιάννη σε Γιούνκερ: Υπάρχει πλειοψηφία για να στηρίξει τη συμφωνία

Δ

ιαβεβαιώσεις προς
τον πρόεδρο της
Κομισιόν, ότι η
Ελληνική Βουλή έχει την
ευρωπαϊκή πλειοψηφία να
στηρίξει μια συμφωνία με
τους θεσμούς, έδωσαν οι οι
βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη και Κωστής Χατζηδάκης,
κατά τη συνάντησή τους με
τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ
στις Βρυξέλλες.
Μετά τη συνάντηση,
διάρκειας 50 λεπτών, η Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε πως ελπίζει και εύχεται «η συμφωνία αυτή πράγματι να έρθει και οι προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης να είναι τέτοιες ώστε να μπορούν να οδηγήσουν στη λύση του προβλήματος και να μην πληρώσει
ένας ολόκληρος λαός ερασιτεχνισμούς, ιδεοληψίες και εγωισμούς».
«Μεταφέραμε το μήνυμα του προέδρου της ΝΔ, Ευ. Μεϊμαράκη ότι η ΝΔ είναι το
βαθιά ευρωπαϊκό κόμμα που στήριξε την προοπτική της χώρας μέσα στην Ευρώπη και
στην ευρωζώνη και βεβαιώνει ότι αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί και ότι αυτή η Βουλή
έχει την ευρωπαϊκή πλειοψηφία να στηρίξει μια συμφωνία», συμπλήρωσε η κ. Μπακογιάννη.
Από την πλευρά του ο Κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι μετέφεραν στον κ. Γιούνκερ το μήνυμα ότι οι θυσίες των Ελλήνων τα τελευταία πέντε χρόνια δεν πρέπει με κανένα τρόπο
να πάνε χαμένες και πως η επιτυχία της Ελλάδας θα είναι και επιτυχία της Ευρώπης.

θριάσιο-9

Τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ στην
εθνική προσπάθεια εξέφρασε η
Φώφη Γεννηματά στον ΠτΔ

Τ

ην πεποίθησή του ότι η
Ελλάδα θα παραμείνει
στην Ευρώπη και στην
Ευρωζώνη επανέλαβε ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος κατά τη συνάντησή του
που είχε με την Πρόεδρο του
ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηματά, στο
Προεδρικό Μέγαρο.
Εξερχόμενη του Προέδρικού
Μεγάρου η κυρία Γεννηματά δήλωσε:
Ενημέρωσα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ και την
συμμετοχή μου στην Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών Ηγετών πριν από την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής.
Είναι πολύ θετικό, ότι οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές έχουν έμπρακτα δείξει την ένθερμη
στήριξή τους, στην παραμονή της χώρα μας στην Ευρώπη και στην ευρωζώνη. Έχουν
ήδη πάρει πρωτοβουλίες οι οποίες συνεχίζονται και κορυφώνονται.
Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει την εθνική προσπάθεια αλλά δεν έχει δώσει λευκή επιταγή σε
κανέναν.
Ο πρωθυπουργός και η Κυβέρνησή του, οφείλουν να λειτουργήσουν στο πλαίσιο της
διπλής εντολής που έχουν λάβει: OXI στη ρήξη ΟΧΙ στο Grexit, NAI στην συμφωνία ΝΑΙ
στην Ευρώπη ΝΑΙ στο ευρώ.
Όπως είχα την ευκαιρία να τονίσω στον Πρωθυπουργό και χθες στην τηλεφωνική μας
επικοινωνία, είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα η Ελληνική αντιπροσωπεία να μην
αποχωρήσει από το Eurogroup του Σαββάτου εάν δεν υπάρξει συμφωνία.
Ο κ. Παυλόπουλος έκανε ειδική αναφορά στην ενεργό, όπως τη χαρακτήρισε, παρουσία της κυρίας Γεννηματά σε αυτή την κρίσιμη στιγμή και υπογράμμισε ότι τιμά ιδιαίτερα τόσο εκείνη, όσο και την ιστορία του ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα, ο Πρόεδρος εξήρε και την συμβολή της κας Γεννηματά, στο να υπάρξει αυτό
το αποτέλεσμα στην πρόσφατη σύσκεψη των Πολιτικών Αρχηγών, που όπως επισήμανε, «αποτέλεσε το βασικό όπλο του πρωθυπουργού για να ξεκινήσουμε και πάλι την
προσπάθεια που θα οδηγήσει, είμαι πεπεισμένος την Ελλάδα στον να παραμείνει στην
Ευρώπη και στην Ευρωζώνη».
«Το λέω και το ξαναλέω, αλλά είναι μονόδρομος η παραμονή της Ελλάδας στην
Ευρώπη και στην Ευρωζώνη» δήλωσε ο κ. Παυλόπουλος και πρόσθεσε: «Αισθάνομαι
ότι όταν οι δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, παρά τις
επιμέρους διαφορές τους, έχουν αυτόν τον προσανατολισμό αισθάνομαι, όπως και κάθε
πολίτης το αντιλαμβάνεται, ότι οι πολιτικές δυνάμεις στέκονται στο ύψος των περιστάσεων».
Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κα Φώφη Γεννηματά, αφού μετέφερε στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας την ανησυχία του ελληνικού λαού, υπογράμμισε ότι όλοι περιμένουν τώρα
αυτή τη συνεννόηση και πρόσθεσε ότι θα ήθελε να τον ενημερώσει για τις επαφές που
είχε και τη συμμετοχή της στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών Ηγετών πριν από
την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.
Όπως σημείωσε η κυρία Γεννηματά είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι ήδη οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές έχουν πάρει πρωτοβουλίες θερμής στήριξης της Ελλάδας και της
προοπτικής της παραμονής της χώρας στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη.
Ειδική αναφορά έκανε η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στις τοποθετήσεις του Γάλλου
Προέδρου Ολάντ, του Τζάνι Πιτέλα στην Ευρωβουλή αλλά και του Μανό Λαμπάς στη
Γαλλική Εθνοσυνέλευση, και συνολικά των Γάλλων και των άλλων σοσιαλιστών.
Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι «έχουμε σημαντικούς συμμάχους, έχουμε ανακτήσει
εμπιστοσύνη και αξιοπιστία» και εκτίμησε ότι «σε αυτή την εξέλιξη έχει συμβάλλει καταλυτικά η ομοψυχία, η συνεννόηση και το κοινό ανακοινωθέν μετά από το πρόσφατο
Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών».
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΩΝ
ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΤΑN GLOBAL FINANCE PLC ΛΗΞΗΣ 2017 ΚΑΙ 2019

Ανακοινώνεται ότι η πληρωμή των εξαμηνιαίων τοκομεριδίων των δύο ομολογιακών
δανείων που έχουν εκδοθεί από την εταιρία του Ομίλου ΤΙΤΑN GLOBAL FINANCE PLC
(ΤGF) με την εγγύηση της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, αρχικής ονομαστικής αξίας €300
εκατομμυρίων και €200 εκατομμυρίων και λήξης το 2019 και το 2017 αντίστοιχα, οι
ομολογίες των οποίων είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του
Λουξεμβούργου, θα γίνει κανονικά στους δικαιούχους κατόχους των τοκομεριδίων στις
καθορισμένες ημερομηνίες, ήτοι την 10.7.2015 και 20.7.2015 αντίστοιχα, μέσω των
Πληρωτριών Τραπεζών SOCIETE GENERALE BANK AND TRUST και της BANK OF
AMERICA N.A. αντίστοιχα. Η εκδότρια έχει ήδη καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά στις
Πληρώτριες Τράπεζες.
H προσωρινή αναστολή της διαπραγμάτευσης των ανωτέρω ομολογιών στο
Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου - που επιβλήθηκε από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς του Λουξεμβούργου μετά την απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς να παραμείνει το Χρηματιστήριο Αθηνών κλειστό καθ’ όλη τη διάρκεια
της τραπεζικής αργίας στην Ελλάδα - ουδόλως επηρεάζει την πληρωμή των ανωτέρω
τοκομεριδίων από την ΤGF, η οποία θα γίνει κανονικά στις προκαθορισμένες
ημερομηνίες. Σημειώνεται ότι η Εκδότρια έχει ήδη διαμαρτυρηθεί γι’ αυτή την απόφαση
και έχει ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές του Λουξεμβούργου την άρση της αναστολής
διαπραγμάτευσης.
ANNOUNCEMENT SEMI-ANNUAL INTEREST COUPON PAYMENT IN RESPECT
OF NOTES DUE IN 2017 AND 2019 ISSUED BY TITAN GLOBAL FINANCE PLC

It is hereby announced that the semi-annual interest payment to the coupon holders in
respect of the €300 million and €200 million Notes due in 2019 and 2017 respectively,
issued by TITAN GLOBAL FINANCE PLC and guaranteed by Titan Cement Company
S.A., which are listed on the Luxembourg Stock Exchange, will be promptly made on
the designated payment dates of the Notes, i.e. on 10th July 2015 and 20th July 2015
respectively, through the Paying Agents, “Societe Generale Bank and Trust” and “Bank
of America N.A.” respectively. The issuer has already remitted the amounts due to the
Paying Agents.
The temporary suspension of trading of the aforesaid Notes on the Luxembourg Stock
Exchange, - which has been imposed by the Luxembourg Commission de Surveillance
du Secteur Financier (CSSF) following the decision of the Hellenic Capital Market
Commission pursuant to which the ATHEX regulated market shall remain closed
throughout the period of bank holiday in Greece - shall not in any way affect the aforementioned interest coupon payments. The Issuer has already protested against this
decision and has applied to the competent authorities in Luxembourg requesting the
revocation of the trading suspension.

Λαβρόφ: Δεν επιδιώκουμε να τροφοδοτήσουμε σύγκρουση Ελλάδας - ΕΕ

Ο

ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ
αρνήθηκε ότι η χώρα του παρατηρεί με ικανοποίηση τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να καταλήξει σε συμφωνία με την Ελλάδα για την κρίση
χρέους. Δεν επιδιώκουμε να τροφοδοτήσουμε σύγκρουση
Ελλάδας - ΕΕ, είπε χαρακτηριστικά.
Ο Σεργκέι Λαβρόφ είπε ότι η Ρωσία δεν έχει συμφέρον
«να ρίξει λάδι στη φωτιά» και ότι επιθυμεί να βρεθεί γρήγορα λύση, η οποία θα είναι αποδεκτή και από τις δύο πλευρές.
Η Ρωσία, δήλωσε ο Λαβρόφ, ενδιαφέρεται για μία
«ισχυρή, λειτουργική, οικονομικά αναπτυσσόμενη Ευρωπαϊκή Ένωση». Και πρόσθεσε
ότι η ιδέα ότι η Μόσχα «τρίβει τα χέρια της» για την ελληνική κρίση είναι λανθασμένη.
«Πρόκειται για αλλοίωση της θέση μας και των συμφερόντων μας» τόνισε.
Την Τετάρτη, ο Αντρέι Κόστιν, διευθύνων σύμβουλος στη δεύτερη μεγαλύτερη ρωσική τράπεζα, την VTB, προχώρησε στην αποσαφήνιση ότι η Ρωσία δεν είναι σε θέση να
βοηθήσει στην επίλυση της ελληνικής κρίσης χρέους.

Με το βλέμμα στις… Βρυξέλλες
200.000 επιχειρήσεις

Σ

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

τον προθάλαμο των αναγκαστικών αδειών έχουν θέσει οι περισσότερες από τις
πάνω από 200.000 επιχειρήσεις της χώρας τους εργαζόμενούς τους από τη
Δευτέρα 29 Ιουνίου, οπότε ξεκίνησαν τα capital controls και η τραπεζική αργία.
Οι καταγγελίες εργαζομένων για "απειλές" εργοδοτών για προσφυγή στο
μέτρο των αναγκαστικών
αδειών λόγω στάσης εργασιών των επιχειρήσεων
που έχουν φτάσει στην
έδρα του Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) στην
Αθήνα, σύμφωνα με κορυφαίο στέλεχός του με το
οποίο μίλησε το Capital.gr
εδώ και δύο εβδομάδες
ανέρχονται μόνο σε…
τριάντα εκ των οποίων μόνο τρεις αποδείχτηκαν ως βάσιμες και αξιολογούνται.
Εξάλλου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπάρχουν και πολλοί εργοδότες που απευθύνονται οι ίδιοι στο ΣΕΠΕ για να ρωτήσουν πως μπορούν χειριστούν νόμιμα απέναντι
στους εργαζόμενους τους μπροστά στη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία βρέθηκαν εν μία νυχτί.
Ωστόσο, η εικόνα την οποία δίνει το πλήθος των καταγγελιών προς το ΣΕΠΕ σε
σχέση με το πλήθος των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν προσφύγει στο μέτρο των αναγκαστικών αδειών κάθε άλλο παρά πλήρως αντιπροσωπευτική της κατάστασης είναι.
Στελέχη των σημαντικότερων Εργατικών Κέντρων της χώρας (Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ελευσίνας, κλπ.) τα οποία μίλησαν αναφέρουν πως οι εργοδότες και
κυρίως όσοι έχουν βιομηχανικές ή βιοτεχνικές μονάδες έχουν ήδη προειδοποιήσει τους
εργαζόμενούς τους για μαζικές αναγκαστικές άδειες σε περίπτωση μη συμφωνίας
μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης – Ευρωπαϊκής Ένωσης την ερχόμενη Κυριακή.
Το φαινόμενο των αναγκαστικών αδειών, φυσικά, ήδη υπάρχει.
Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, "κρύβεται" από το γεγονός ότι από την 1η
Ιουλίου έχει ξεκινήσει η περίοδος των καλοκαιρινών αδειών. Έτσι, πολλοί εργαζόμενοι
παίρνουν ταυτόχρονα αναγκαστική –λόγω στάσης εργασιών της επιχείρησης, αλλά
και… καλοκαιρινή άδεια.
Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα Εργατικά Κέντρα έχουν συστήσει
στους κατά τόπους εργοδότες "ψυχραιμία" ως προς τις αντιδράσεις απέναντι στους
εργαζομένους.
Πολλές, μάλιστα, κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις, μετά τη διαρροή φημών για "κούρεμα"
των καταθέσεων, έχουν προπληρώσει τους μισθούς του Ιουλίου ή ακόμα και του
Αυγούστου (π.χ. ορισμένες ξενοδοχειακές μονάδες στην Κρήτη), αλλά και τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στο ΙΚΑ προκειμένου να γλιτώσουν τα κεφάλαια τους.
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Είμαστε όλοι μνημονιακοί

Ο

του Μάνου Βουλαρίνου

μολογώ πως έκανα λάθος για τον Αντρέα τον Τσίπρα και είμαι έτοιμος να κάνω
την αυτοκριτική μου και να αυτομαστιγωθώ (μεταφορικά πάντα καθώς δεν
είμαι κάνα κορόιδο).
Η προκήρυξη του δημοψηφίσματος στο οποίο καλούμασταν να διαλέξουμε ανάμεσα
σε κάτι που δεν υπήρχε και κάτι που ήταν άγνωστο μου φάνηκε ως μια προσπάθεια
διχασμού προκειμένου να αποσπαστεί η προσοχή από την ανικανότητα της κυβέρν-

ησης να κάνει οτιδήποτε άλλο εκτός από φωνακλάδικη αντιπολίτευση. Ομολογώ πως
αυτή η διαπίστωση σε συνδυασμό με τα λόγια που ανακάτευαν αρχαιότητα, 1821 και
1940 σε ένα μιξ έτοιμο προς κατανάλωση από ανθρώπους που η μόνη τους σχέση με
την ιστορία είναι πως την περνούσαν με το ζόρι στο σχολείο, με είχαν τρομάξει πιο πολύ
κι από όσο μπορεί να τρομάξει τον Άνθρωπο-Παγόνι, aka Γιάνης, η ιδέα να κλειστεί σε
ασανσέρ χωρίς καθρέφτη.
Στην πραγματικότητα και εκ των υστέρων, αναγνωρίζω πως έκανα λάθος. Το δημοψήφισμα δεν ήταν μια προσπάθεια να διχαστούν οι Έλληνες αλλά να ενωθούν όπως
ποτέ πριν. Με τη συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς και τη δήλωσή του περί ανάγκης κάποιου προγράμματος το οποίο πρέπει να συμφωνηθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα, ο Αντρέας ο Τσίπρας διέλυσε το δίπολο μνημόνιο-αντιμνημόνιο στέλνοντας το
«αντί» να πάει να δει αν έρχεται και έκανε τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων να
προσεύχονται για ένα μνημόνιο. Ένα μνημόνιο το οποίο στο πλαίσιο της συνέπειας και
της αξιοπρέπειας που μας χαρακτηρίζει δεν θα το πούμε μνημόνιο αλλά Ελένη ώστε να
λειτουργήσει και το γνωστό αστείο που θα πηγαίνει «-Θέλουμε την Ελένη -Ποια Ελένη;»
κτλ
Με όπλο λοιπόν το γενναίο ΟΧΙ που τελικά ήταν ΝΑΙ ο Ανδρέας ο Τσίπρας ταξίδεψε
στις Βρυξέλλες μόνο και μόνο για να διαπιστώσει πως τελικά το όπλο του ήταν ένα νεροπίστολο. Αρκετά εκνευριστικό αλλά καθόλου απειλητικό. Ένα όπλο του οποίου η
επίδειξη είχε ως μοναδική συνέπεια η χώρα μας να είναι η μοναδική στον πλανήτη που
παρακαλάει για μνημόνιο και κινδυνεύει να μην της το δώσουν, γεγονός όμως που θα
σημαίνει και την απομόνωση των υπόλοιπων 27 χωρών, όπως θα έλεγε και κάποιος
αντικειμενικός δημοσιογράφος που δεν κινδυνολογεί. Όπως θα παρατηρήσατε οι χώρες
είναι 27 και όχι 18 καθώς την Κυριακή θα μαζευτούν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής της
Ένωσης για το χατήρι μας. Κάποιος μπορεί να παρατηρήσει πως συνήθως οι οικογένειες μαζεύονται ολόκληρες όταν έρχεται η ώρα να αποχαιρετίσουν ένα μέλος τους για
πάντα αλλά μπορεί αυτή τη φορά να έχουμε μια εξαίρεση και να μαζευτούν για τα
βαφτίσια της προαναφερθείσας Ελένης.
Όλα αυτά, όμως, δεν έχουν καμία σημασία μπροστά στη διαπίστωση πως για άλλη
μια φορά, με μνημόνια που κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να είναι χειρότερα από τα
προηγούμενα, με όπλα νεροπίστολα, με ΟΧΙ που όμως είναι ΝΑΙ και με απειλούμενες
εξόδους, η μοναδικότητα του ελληνισμού ξεπροβάλει σαν την Αφροδίτη μέσα από το
κοχύλι. Μια Αφροδίτη που μοιάζει με διασταύρωση του Σταμάτη του Κραουνάκη και του
Νίκου του Φωτόπουλου αλλά παρόλα αυτά Αφροδίτη. Μοναδική, ιδιαίτερη και μπράβο
της έτσι που τα κατάφερε.
Υ.Γ. Γράφοντας τα παραπάνω παραλίγο να ξεχάσω να αποχαιρετίσω τον άνθρωπο
που όπως είπε και ο Ευκλείδης ο Τσακαλώτος «είναι υπεύθυνος για όλα αυτά». Επιτρέψτε μου να το κάνω.
Γιάνη, ενώ το μεγαλείο του καλαμιού σου ήταν φανερό από την πρώτη στιγμή, μου
πήρε λίγο χρόνο να καταλάβω το μεγαλείο της σκέψης σου. Όμως τα κατάφερα και
τώρα πια καταλαβαίνω και τον τρόπο με τον οποίο εφάρμοσες τη θεωρεία των παιγνίων: Τον παίζουμε συνέχεια μέχρι που οι άλλοι να πάψουν να μας αντέχουν και να μας
κόψουν τ’ αρχίδια. Σ’ ευχαριστώ για το σπουδαίο μάθημα, Γιάνη, και μπράβο σου.
Υ.Γ. 2 Εννοείται πως δεν ξεχνώ και τον ορίτζιναλ αντιμνημονιακό Αντώνη Σαμαρά.
Αντώνη. Είσαι το πιο μοιραίο πρόσωπο στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Αντιπολιτεύτηκες με χυδαίο λαϊκισμό και κυβέρνησες με χυδαίο αυταρχισμό τον οποίο λίγο πριν
χάσεις τις εκλογές μετέτρεψες ξανά σε χυδαίο λαϊκισμό. Μετά την ήττα σου σε έφτυναν
κι εσύ νόμιζες πως σου έριχναν υγρό για να καθαρίσεις τα γυαλιά σου. Έκανες όλους
τους υπόλοιπους πρωθυπουργούς των τελευταίων 40 ετών να μοιάζουν με ευεργέτες.
Δεν είναι μικρό το κατόρθωμά σου και μπράβο σου.

Spiegel: Ο Ομπάμα πιέζει την Μέρκελ
για κούρεμα του ελληνικού χρέους

Π

α ρ α σ κηνιακές
πιέσεις
στη Γερμανία για
κούρεμα
του
ελληνικού χρέους
ασκούν οι ΗΠΑ,
επισημαίνοντας
τους κινδύνους για
την
παγκόσμια
οικονομία.
Όπως αναφέρει
δημοσίευμα
του
Spiegel
Online,
«επισήμως οι Ηνωμένες
Πολιτείες,
μένουν έξω από το
ελληνικό δράμα».
Ωστόσο,
το
δημοσίευμα τονίζει
ότι «στο παρασκήνιο θέλουν κούρεμα χρέους, κάνοντας ιστορικές συγκρίσεις με τη διαγραφή χρέους της Γερμανίας, μετά
τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. «Αυτό είναι ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άνγκελα Μέρκελ»
επισημαίνει το Spiegel.
«Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα το Associated Press και οι New York Times δημοσιεύουν
άρθρα σχετικά με το κούρεμα του γερμανικού χρέους το 1953, κατά τη Σύνοδο του Λονδίνου», υπογραμμίζει το Spiegel.
Στο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι «ο Μπαράκ Ομπάμα πιέζει την Άνγκελα Μέρκελ να
προχωρήσει, όχι μόνο σε συμφωνία με την Ελλάδα, αλλά και σε κούρεμα του ελληνικού
χρέους».

ΓΑΜΟΣ

Ο ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΓΑΛΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΛΑΧΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΑΤΟΥΤΣΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
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Το πραξικόπημα της
δραχμής

Του Γιάννη Τσαμουργκέλη

Είναι σίγουρο ότι εάν βρεθούμε στη δραχμή, η οικονομική εξαθλίωση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων,
οι κοινωνικές συγκρούσεις και οι διαμάχες θα αποτελούν
απαρχή εμφυλιακών συγκρούσεων. Οι πολιτικές συνέπειες θα είναι καταλυτικές όσο και η αναδιάταξη των κομματικών συσχετισμών.
Η χώρα θα βρεθεί σε προοπτική αυταρχικών κυβερνήσεων και παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Το
δημοκρατικό καθεστώς θα τεθεί σε αμφισβήτηση.
Υπό το ισχύον σύνταγμα τα ως άνω συγκροτούν κατηγορία εθνικής προδοσίας για τους υπαίτιους. Η απόδοση ευθυνών θα επιτείνει την εμφυλιοπολεμική δυναμική...
Η αναζήτηση πραξικοπηματικών ενεργειών εντός ή
εκτός του δημοκρατικού πλαισίου θα είναι δεδομένη.
Η χώρα θα εισέλθει στην περιπέτεια εμφυλίου. Γιατί;
Που εδράζεται η αίσθηση των κυβερνώντων ότι έχουν
αυτό το δικαίωμα;
Είναι ο τρίτος γύρος του εμφυλίου που τερματίστηκε το
'49; Είναι η αίσθηση ότι από την Ελλάδα ξεκινά η παγκόσμια επανάσταση κατά του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού;
Ας μιλήσουμε ειλικρινά. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ
στην μέχρι σήμερα πολιτική της υπεραμύνεται τον κρατικοδίαιτο καπιταλισμό και προσπαθεί να ελέγξει το πελατειακό πολιτικό σύστημα που τον συντηρεί ώστε να αναπαράγει τη δυνατότητα της κυβερνητικής της εξουσίας.
Προτεραιότητα της αποδείχθηκε η εξυπηρέτηση ειδικών
συμφερόντων που σχετίζονται με το δημόσιο τομέα...
συνδικαλιστές, φίλα προσκείμενες ενότητες πολιτών,
συγκεκριμένοι κλάδοι της βιομηχανίας. Όλο αυτό το διάστημα των πέντε μηνών, η βίαιη αντιμετώπιση της διαφορετικής άποψης, η ποινικοποίηση της διαφοράς και ο
πανηγυρισμός της από στημένους οπαδούς, ο κατατρεγμός δημοσιογράφων, η απειλή κλεισίματος των ιδιωτικών
μέσων ενημέρωσης καταδεικνύουν αυταρχικές αντιλή-

ψεις.
Διασπείρθηκαν ειδήσεις για "διεφθαρμένους" χωρίς να καταπολεμηθεί η διαφθορά. Η
παραοικονομία και η
γραφειοκρατία κυριαρχεί και ενισχύεται...
Περιορίστηκαν αρμοδιότητες των ανεξάρτητων
ρυθμιστικών
αρχών και αφέθηκε η
κοινωνία στο έλεος
των ολιγοπωλίων.
Στη διάρκεια της
κυβερνητικής θητείας
ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, η χώρα λειτουργεί και επενδύει στην
αντίθετη κατεύθυνση από αυτό που είναι η Ευρώπη.
Ενισχύονται οι εξουσίες της πολιτικής κοινωνίας, του κράτους και του κομματισμού και περιορίζονται οι εξουσίες
της κοινωνίας των πολιτών, η ελευθερία των πολιτών και
η επιχειρηματικότητας σε ανοικτές αγορές.
Η κυβέρνηση και οι μηχανισμοί των κομμάτων που την
συγκροτούν εργάζονται για τις ευκαιρίες των ημετέρων
και όχι για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών για όλους τους
πολίτες. Ας είναι! Αυτή είναι η πολιτική της και στο πλαίσιο
της δημοκρατίας έχει το δικαίωμα, όπως έχουν το δικαίωμα και αυτοί που διαφωνούν μαζί της να την αμφισβητήσουν και να διεκδικήσουν την καταψήφιση της σε κάθε
εκλογική ευκαιρία.
Όμως η ενορχήστρωση εξόδου της χώρας από το
ευρώ με μηχανορραφίες, δεν εμπίπτει των ευχερειών που
παρέχει στη κυβέρνηση η δημοκρατία. Θα είναι πραξικόπημα.
Η κυβέρνηση δεν έχει πολιτική και νομική νομιμοποίηση. Δεν έχει ηθικό δικαίωμα.
Θα είναι προδοσία.
* Ο κ. Τσαμουργκέλης διδάσκει Διεθνή Οικονομικά στο
Παν/μιο του Αιγαίου. Έχει διατελέσει διευθύνων στέλεχος
εταιρειών στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Διδάκτωρ
Παν/μιου της Οξφόρδης.

O Ναυταθλητικός Όμιλος
Ελευσίνας
“Άγιος Ταξιάρχης” διοργανώνει και
φέτος την Ελευσινιακή ψαράδικη
γιορτή της σαρδέλας!!!!!

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 12 Ιουλίου 2015 και ώρα 19:30
στη μαρίνα στο Καλυμπάκι!!!!!

Στη εκδήλωση θα λάβουν μέρος τα χορευτικά συγκροτήματα των συλλόγων Πελοποννησίων κσι Ποντίων Ελευσίνας, τα
οποία θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς
χορούς και τραγούδια της θάλασσας.
Η εκδήλωση θα κλείσει με γλέντι και
χορό από λαϊκό συγκρότημα.Θα απολαύσουμε γεύσεις από ψητή σαρδέλα με
γαρνιτούρα από ορεκτικά, ψωμί και καλό
δροσερό κρασί και φυσικά μουσική!

θριάσιο-13

Κατατέθηκε στους
εταίρους το κείμενο της
συμφωνίας - Tσίπρας:
Θέλω να πάω σε λύση

Μ

ε συντριπτική πλειοψηφία η έγκριση του κειμένου της συμφωνίας

«Θέλω να πάω σε λύση... Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία» φέρεται να δήλωσε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου, που ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία, το κείμενο της συμφωνίας που απέστειλε η κυβέρνηση στους
εταίρους.
Σύμφωνα με την Καθημερινή, τα μέτρα θα τεθούν προς
συζήτηση στην Ολομέλεια την Παρασκευή, με
κατεπείγουσες διαδικασίες, προκειμένου, όπως
αναφέρεται, η κυβέρνηση να διεκδικήσει την
εξουσιοδότηση να διαπραγματευτεί το Σαββατοκύριακο
στις Βρυξέλλες, με βάση την πρόταση την οποία
απέστειλε απόψε στους θεσμούς.
«Φυσικά και θα περάσει, είναι υπό συζήτηση όλα»,
δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης,
εξερχόμενος της σύσκεψης ερωτηθείς εάν η ελληνική
πρόταση θα «περάσει» από τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Λαφαζάνης εξέφρασε εκ
νέου τη διαφοροποίησή του στη συμφωνία.
Βασικά θέματα στη συζήτηση ήταν το συνταξιοδοτικό
και το φορολογικό, ενώ κυβερνητικές πηγές εκφράζουν
την αισιοδοξία ότι οι διαπραγματεύσεις θα έχουν αίσιο
τέλος. «Πάμε καλά, πάμε γρήγορα» ανέφεραν
χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές, αν και δεν έκρυβαν
την ανησυχία τους για προσπάθεια «σαμποτάζ» από
«ακραίους κύκλους της Ευρώπης» που επιθυμούν ένα
Grexit.
Στόχος της ελληνικής κυβέρνησης παραμένει η δέσμευση των εταίρων για μια ρύθμιση του χρέους.
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14-θριάσιο

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

Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού,
Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

Μαθηματικός
Πανεπιστημίου Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-ΓυμνασίουΛυκείου και φοιτητές στην
περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τιμές
σε
ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΤΗΛ: 6977219556
Υπάλληλος Γραφείου ζητείται
από ανώνυμη εταιρεία με
έδρα τη Μαγούλα Αττικής για
πλήρη απασχόληση. Αποδοχές ανάλογες προσόντων.
Αποστείλετε
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ Η
ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΓΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ
ΓΝΏΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
8ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ Γ.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. ΚΑΤΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ
ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210
5578477, 6977910334
BΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ EMAIL:
PMKAMPERIS@YAHOO.G
R
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)
Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη της Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5
Ασπρόπυργος. Τηλέφωνα210-5572695,
6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
& ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφ
ωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΑΓΟΡΑΖΩ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΙΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ,
ΑΠΟΛΥΤΩΣ
ΤΗΣ
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ. ΚΑΜΠΕΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛ. 210
5578477
EMAIL: MKAMPERIS@YAHOO.GR (20.5.15)
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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 55465795546930
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

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 ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
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

Ζητείται απο μεζεδοπωλείο στην Ελευσινα άτομο
για προετοιμασία και κουζίνα, καθαρό, γρήγορο με
ορεξη για δουλειά. Ευέλικτο ωράριο, πενθήμερο,
πτυχίο σχολής και σεμινάριο ΕΦΕΤ προτιμητέα.
12:00-21:00. Τηλ: 2105547910

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:
α ) Β ότ α ν α ( ι β ί σ κ ο ς , α λ ό η ,
σ π ι ρο υ λ ί ν α , κ λ π )
β ) Α ρ ω μ α τ ι κ ά φ υ τ ά ( μ έ ν τ α , δ υ όσ μ ο ς , ρ ί γ α ν η , κ λ π )
γ ) Α φ εψ ή μ α τ α (τ σ ά ι , χ α μ ο μ ή λ ι , φ α σ κ ό μ η λ ο , κ λ π )
δ ) Μ π α χ α ρι κ ά σ ε μ ε γ ά λ η π ο ι κ ι λ ί α κ ά θ ε ε ί δ ου ς όπ ω ς
κ ά ρ υ , π ι π έ ρ ι, μ ε ί γ μ α τα μ π α χ α ρ ικ ώ ν γ ι α
ξ ε χ ω ρ ισ τ έ ς χ ρή σ ε ι ς κ α ι γ ε ύ σ ε ι ς κ α ι α λ ά τ ι
δ ι α φ ό ρω ν τ ύ π ω ν κ α ι π ρο ε λ ε ύ σ εω ν .
ε ) Τ οπ ικ ά Ε λ λ η ν ι κ ά π ρ ο ϊ όν τ α α π ό δ ι ά φ ορ ε ς π ε ρ ιο χ έ ς τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς ό π ω ς μ α σ τ ί χ α Χ ί ο υ , μ έ λ ι ,
κ λ π κ α ι α ν τ ίσ τ ο ι χ α π ρ ο ' ι ' όν τ α .
σ τ ) Κ α λ λ υ ν τ ι κ ά , α φ ρ ό λ ο υ τ ρ α , οδ ο ν τό κ ρ ε μ ε ς , κ λ π . β α σ ισ μ έ ν α σ ε φ υ τι κ ά
π ρ ο ϊό ν τ α όπ ω ς η μ α σ τ ί χ α , η α λ ό η , η
ε λι ά κ .λ .π .
ζ ) Π ο τά π α ρ α δ οσ ι α κ ά γ ι α σ α ς κ α ι
τ ου ς ε ο ρ τ α ζ ομ έ ν ο υ ς φ ί λ ο υ ς σ α ς ό π ω ς ρα κ ί ,
τ σ ίπ ου ρ ο , μ α σ τ ί χ α .
η ) Π α ρ α δ ο σ ι α κ ά χ ε ι ρ ο π οί η τ α ε ίδ η ζ υμ α ρ ι κ ώ ν
κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν α μ ε β ι ολ ο γ ι κ ά υ λ κ ά .
θ ) Ζ ε ά λ ε υρ α κ α ι π ρο ' ι' ό ν τ α ζ έ α ς κ α ι
π ο λ λ ά α κ ό μ α π ρ ο' ι ' ό ν τ α .
Ε π ι σ κ ε φ θ ε ί τε μ α ς κ α ι θ α ε κ π λ α γ ε ί τ ε
α π ό τη ν π ο ι κ ι λ ία , τ η ν π οι ό τ η τ α α λ λ ά
κ α ι γ ι α ν α γ νω ρ ί σ ε τ ε τι ς μ ε γ ά λ ε ς
δ υ ν α τ ό τη τε ς τη ς φ ύ σ η ς μ έ σ α α π ό τα
φ υ τι κ ά μ α ς π ρ ο ϊ όν τ α .

Φυλής 8Α Ασπρόπυργος,
Τηλέφωνο: 2105579801

16-θριάσιο

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015

