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Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο η 1η
τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων
Έργων

Περιφέρειας Αττικής
2015

«Η Δυτική Αττική υπερβαίνει τις πληθυσμιακές σταθμίσεις και κατοχυρώνει ένα
πρώτο κύμα κρίσιμων έργων και δράσεων για τη βιώσιμη και κοινωνικά
δίκαιη ανάπτυξη»
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Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο η 1η τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων

Ασπρόπυργος
ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Λεωφόρος Ειρήνης 218, 2105598618

«Η Δυτική Αττική υπερβαίνει τις πληθυσμιακές σταθμίσεις και κατοχυρώνει ένα
πρώτο κύμα κρίσιμων έργων και δράσεων για τη βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη
ανάπτυξη»

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015

Ελευσίνα
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ηρώων
Πολυτεχνείου 63, 2105546250
Κυριακόπουλος Κυριάκος Σ. Λεωφόρος Αχαρνών 36, 2102472215
Αχαρνές
Παππούς Ευάγγελος Δ. Αριστοτέλους
50, 2102466478

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1
& Πύλου - Δάσος, 2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015

Αίθριος
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 23
εως 34 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία
32%

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015

Νικόδημος
Ακύλας
Οσίου Νικοδήμου Αγιορείτου,
Αγίου Ακύλα Αποστόλου
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

Περιφέρειας Αττικής 2015

Τ

ην Πέμπτη, 9η Ιουλίου 2015,
εγκρίθηκε στην 23η Συνεδρίαση του
Περιφερειακού
Συμβουλίου,
η
πρώτη τροποποίηση του Προγράμματος
Εκτελεστέων Έργων (ΠΕΕ) Περιφέρειας
Αττικής 2015 με την Περιφερειακή Ενότητα
Δυτικής Αττικής να επιτυγχάνει θεαματική
αύξηση του αριθμού και του προϋπολογισμού των έργων και δράσεων που θα
συμβάλουν στην προσπάθεια για βιώσιμη
και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη στη Δυτική
Αττική.

Η προσπάθεια της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής για μια συστηματική συνεργασία με τους Δήμους της περιοχής, τους φορείς και τους πολίτες, στο πλαίσιο
ενός σχεδιασμού εκ των κάτω, απέδωσε αποτελέσματα και θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο τους επόμενους μήνες
με αναγκαίες θεματικές εξειδικεύσεις σε μείζονα θέματα της Δυτικής Αττικής: Περιβαλλοντική αποκατάσταση, υποδομές- χωροταξική οργάνωση, αντιμετώπιση υψηλής επικινδυνότητας- πολιτική προστασία και κοινωνική συνοχή.

Τα έργα και οι δράσεις αυξήθηκαν σε 85 από 46 με συνολικό προϋπολογισμό 138,9 εκατ. ευρώ. Η Δυτική Αττική
κατέχει πλέον την 2η υψηλότερη θέση στο συνολικό προϋπολογισμό του ΠΕΕ της Αττικής με ποσοστό 15,7% (προηγείται η Π.Ε. Νήσων με 18,7%). Η δε αναλογία προϋπολογισμού έργων και δράσεων ανά κάτοικο, κατατάσσει τη Δυτική Αττική στη 2η θέση με 863 ευρώ ανά κάτοικο (προηγείται η Π.Ε. Νήσων με 1475 ευρώ ανά κάτοικο), με σημαντική
διαφορά από τις υπόλοιπες Π.Ε. που έχουν ανάλογο δείκτη μεταξύ 15-257 ευρώ ανά κάτοικο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, ανέφερε χαρακτηριστικά στην ομιλία του στο Περιφερειακό
Συμβούλιο: «Η πολιτική της σημερινής διοίκησης, κάτι που αποτελεί τομή, προκρίνει έναντι άλλων κριτηρίων που κυριαρχούσαν στο παρελθόν πχ πληθυσμιακών κλπ, που δεν είναι της ώρας να ανοίξουμε σήμερα αυτό το θέμα, η κατανομή των κονδυλίων να γίνει βάση των πραγματικών και επείγονταν προβλημάτων κάθε τομέα, στα οποία δυστυχώς
αλλά η Δυτική Αττική είναι πρωταθλήτρια…συνεχίζουμε την διαβούλευση και την καλή συνεργασία με τους Δήμους,
τους φορείς και τους πολίτες της περιοχής. Πιστεύουμε δε πως τελικά θα καταφέρουμε να κάνουμε όχι μόνο ένα βήμα,
αλλά ένα μεγάλο βήμα, ώστε η Δυτική Αττική να ακολουθήσει μια οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη πορεία, αντάξια
της ιστορίας και των αγώνων του λαού της…».
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑ. 9

Εντός των ημερών κατατίθεται στη Βουλή ο
νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

Τ

ο νομοσχέδιο για τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέσα
στις επόμενες μέρες, στο πλαίσιο της σημερινής
απόφασης της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωζώνης.
Άλλωστε στο κείμενο της συμφωνίας με τους εταίρους
διατυπώνεται ρητά πως η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να
υιοθετήσει μέχρι τις 22 Ιουλίου νέο Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας προκειμένου να υπάρξει σημαντική αναμόρφωση των διαδικασιών και το σύστημα Δικαιοσύνης να
βελτιώσει σημαντικά την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης
αλλά και να μειώσει τα κόστη.
Σύμφωνα με σχετική απόφαση του κ. Παρασκευόπουλου, η αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή που είχε
συγκροτήσει για την αναμόρφωση του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας είχε την υποχρέωση μέχρι 30 Ιουνίου 2015 να
είχε παραδώσει το νέο νομοσχέδιο.
Αναλυτικότερα, νομοσχέδιο για τον Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας είχε ετοιμάσει το περασμένο έτος ο πρώην
υπουργός Δικαιοσύνης Χαρ. Αθανασίου, αλλά τον περασμένο Δεκέμβριο, αντέδρασε πανελλαδικά ο δικηγορικός
κόσμος στο νομοσχέδιο αυτό.
Οι δικηγόροι με πανελλαδικό δημοψήφισμα σε όλους
τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, τάχθηκαν κατά
των νέων διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
που είχαν περιληφθεί στο νομοσχέδιο του κ. Αθανασίου.
Τελικά οι δικηγόροι κατήλθαν σε πανελλαδική αποχή διαρκείας.
Επίσης, οι δικαστικές Ενώσεις είχαν ταχθεί τότε με τις
θέσεις του δικηγορικού κόσμου στο θέμα των τροπολογιών του Κώδικά Πολιτικής Δικονομίας. Η αποχή των δικηγόρων ανεστάλη με την προκήρυξη των βουλευτικών
εκλογών του περασμένου Ιανουαρίου.

Όμως, στις 18 Μαΐου 2015
ο υπουργός Δικαιοσύνης με
απόφασή του συγκρότησε
νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τη σύνταξη νέου
σχεδίου Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας. Σύμφωνα με
αυτή την υπουργική απόφαση, η νομοπαρασκευαστική
επιτροπή όφειλε να παραδώσει το τελικό κείμενο του επίμαχου Κώδικα στον κ.
Παρασκευόπουλο στις 30 Ιουνίου 2015.
Η απόφαση αυτή του υπουργού Δικαιοσύνης για τη
συγκρότηση της εν λόγω νομοπαρασκευαστικής επιτροπής δημοσιεύθηκε στις 12 Ιουνίου 2015 στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πρόεδρος αυτής της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής
ήταν ο αρεοπαγίτης Δημήτρης Κράνης και μέλη: ο Εφέτης Στέφανος Πανταζόπουλος, η Εφέτης και γενική γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Μαργαρίτα Στενιώτη, η καθηγήτρια Πολιτικής Δικονομίας του
Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Λήδα Πίψου,
ο καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας του Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παρασκευάς Αρβανιτάκης, ο
πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Νικόλαος Βαλεργάκης, η πρόεδρος του Δικηγορικού
Συλλόγου Ιωαννίνων Αναστασία Γιογλή και οι δικηγόροι
Αθηνών Παναγιώτης Μάζης και 'Αγγελος Φαφούτης.
Υπενθυμίζεται ότι ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας θα
ψηφιστεί στην Βουλή με την διαδικασία των Κωδίκων,
δηλαδή θα ψηφιστεί σε μια συνεδρίαση της Βουλής στο
σύνολο του και όχι κατ΄ άρθρον, όπως γίνεται με τα άλλα
νομοσχέδια.

Όλα τα νέα μέτρα που θα
πάρει η κυβέρνηση
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Α

υστηρή προθεσμία μέχρι την Τετάρτη 15 Ιουλίου
έχει η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να περάσει προς ψήφιση στη Βουλή τη λίστα με τα προαπαιτούμενα μέτρα, που καλείται η Βουλή των Ελλήνων να
νομοθετήσει, όπως τουλάχιστον προβλέπει
η εισήγηση του Eurogroup προς τους ηγέτες
των 19 χωρών-μελών της Ευρωζώνης.
Τα πρώτα μέτρα θα πρέπει να ενσωματωθούν και να ψηφιστούν άμεσα σε 6
νομοσχέδια, ως ελάχιστη ένδειξη αξιοπιστίας της κυβέρνησης προς τους δανειστές.
Τα νομοσχέδια θα αφορούν:
1.Νέο καθεστώς στο ΦΠΑ,
2. Ιδιωτικοποιήσεις,
3.Κατάργηση πρόωρων συντάξεων,
4.Απελευθέρωση κλειστών επαγγελμάτων,
5.Κατάργηση των μονοπωλίων
6. «Πάγωμα» όλων των αλλαγών στις
συλλογικές συμβάσεις μέχρι και τον Σεπτέμβριο
Τα φορολογικά μέτρα είναι τα εξής:
Εισφορά αλληλεγγύης: Θα τεθεί σε ισχύ
άμεσα και αναδρομικά από 1.1.2015. Σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης η αύξηση της εισφοράς
αλληλεγγύης αφορά στα εισοδήματα πάνω από 30.00
ευρώ, δεν αποκλείεται ωστόσο να επιβληθεί και στα χαμηλότερα εισοδήματα.
ΦΠΑ: Αυξάνεται από 1η Ιουλίου ο ΦΠΑ στα επεξεργασμένα τρόφιμα.
-Επίσης αυξάνονται τα εισιτήρια όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα κόμιστρα των ταξί, και τα εστιατόρια,
ενώ εισάγεται ΦΠΑ στα ασφαλιστικά συμβόλαια.
-Οπως όλα δείχνουν το ειδικό καθεστώς στα νησιά που
προέβλεπε μειωμένους συντελεστές κατά 30% θα καταργηθεί άμεσα και όχι από τον Οκτώβριο του 2015, που
προέβλεπε το αρχικό σχέδιο.
Επιχειρήσεις: Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης
των επιχειρήσεων στο 28% από 26%.
-Επίσης αυξάνεται η προκαταβολή φόρου στο 100%,
από 80% που ισχύει.
-Αυξάνεται αναδρομικά και θα ισχύσει για τις δηλώσεις
που υποβάλλονται αυτό το διάστημα ο νέος φόρος πολυτελείας ο οποίος διαμορφώνεται από το 10% στο 13%
για Ι.Χ. άνω των 2.500 κ.ε., σκάφη αναψυχής (άνω των 5
μέτρων) , πισίνες
Αγρότες: Καταργούνται απαλλαγές και εξαιρέσεις για
αγροτικές επιδοτήσεις και αποζημιώσεις. Αυξάνεται ο
συντελεστής φορολόγησής τους στο 26%.
Συγκεκριμένα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν (και
πολλά αποτελούν μέρος της 5ης αξιολόγησης του
Μνημονίου ΙΙ που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ) είναι:
Βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος
Kατάργηση των πρόωρων συντάξεων, χωρίς να αποκλείεται να ισχύσει και για όσους έχουν ήδη θεμελιώσει
συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Γλιτώνουν τα βαρέα επαγγέλματα και γονείς παιδιών με αναπηρία. Το γενικό όριο
ηλικίας συνταξιοδότησης θα είναι στα 67 –ή 62 για όσους
έχουν 40 χρόνια ασφάλισης.
Θέσπιση Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Για αποσυμφόρηση των δικαστηρίων και ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης (ειδικά σε θέματα κατασχέσεων,

Τ

Απεργία και στους
δήμους την Τετάρτη

ην πραγματοποίηση 24ωρης πανελλαδικής
απεργίας στους δήμους την Τετάρτη, ημέρα
ψήφισης στη Βουλή των νέων μέτρων, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ).
«Το συνδικαλιστικό κίνημα και το επόμενο χρονικό
διάστημα θα αγωνιστεί για την ανατροπή των πολιτικών λιτότητας που "χάνονται" σε ένα "βαρέλι δίχως
πάτο". Θα αγωνιστεί με συνέπεια για τη διαγραφή του
χρέους, ως τη μόνη προοπτική για την έξοδο από το

προσφυγών κλπ) προβλέπεται η αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και η καθιέρωση της διαμεσολάβησης και της «ηλεκτρονικής» δικαιοσύνης.
Διασφάλιση της νομικής ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ

Προβλέπεται η αλλαγή διοίκησης (λήγει η θητεία του
προέδρου της κυρίου Γεωργίου) και εκπροσώπηση των
θεσμών στην διοίκηση. Ανάλογη ρύθμιση εξετάζεται και
για την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ώστε να
λειτουργεί σαν Ανεξάρτητη Αρχή εκτός του υπουργείου
Οικονομικών.
Πλήρης εφαρμογή της αυτόματης περικοπής δαπανών:
η πρόταση Βαρουφάκη για αυτόματο «κόφτη» κονδυλίων
όταν παρατηρούνται ελλείμματα, φαίνεται πως άρεσε
στους δανειστές. Μένει να φανεί αν θα διασωθούν μισθοί
και συντάξεις στο δημόσιο.
Υιοθέτηση της οδηγίας για Ανάκαμψη των τραπεζών: η
πρόβλεψη αυτή θα ανοίγει νομικό παράθυρο ακόμα και
για bail in στις τράπεζες, αρχικά από τους μετόχους και
τους ομολογιούχους, αλλά ενδεχομένως και με κούρεμα
καταθέσεων.
Ιδιωτικοποίηση στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔΜΗΕ): με την διαδικασία πώλησης του ΑΔΜΗΕ
έρχεται πιο κοντά και το ενδεχόμενο για ιδιωτικοποίηση
της ΔΕΗ.
Αποφασιστική δράση για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια:
οι τράπεζες θα πρέπει είτε να επιδιώξουν την είσπραξη
των οφειλών με κατασχέσεις κλπ είτε να «ματώσουν» και
να ανακεφαλαιοποιηθούν.
Ανεξαρτησία του οργανισμού ιδιωτικοποιήσεων
ΤΑΙΠΕΔ: προβλέπεται αλλαγή στον τρόπο διοίκησης, αν
και δεν φαντάζει σαν πιθανότερο το σενάριο για μεταφορά του Ταμείου στο Λουξεμβούργο ή η είσπραξη 50 δισ.
ευρώ στα προσεχή χρόνια.
Εφαρμογή της εργαλειοθήκης (toolkit) του ΟΟΣΑ:

–
Απελευθέρωση επαγγελμάτων όπως των συμβολαιογράφων, δικηγόρων, μηχανικών, φαρμακοποιών κλπ
–
Απελευθέρωση μεταφορών
–
Απελευθέρωση κλάδων του τουρισμού
–
Απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και
φυσικού αερίο

"σπιράλ του θανάτου", που με απόφαση και αυτής της
κυβέρνησης παραμένουμε» τονίζεται στην ανακοίνωση
της ΠΟΕ-ΟΤΑ.

θριάσιο-3

Τσίπρας για τη
συμφωνία: Παλέψαμε μέχρι τέλους για
ό,τι καλύτερο

«

Δώσαμε μια σκληρή μάχη, έξι μήνες τώρα και
μέχρι τέλους παλέψαμε προκειμένου να διεκδικήσουμε ότι καλύτερο, μια συμφωνία που θα δώσει
τη δυνατότητα να σταθεί η χώρα στα πόδια της και ο
ελληνικός λαός να μπορέσει να συνεχίσει να αγωνίζεται»
δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας μετά το πέρας της 17ωρης
Συνόδου Κορυφής, η οποία κατέληξε σε συμφωνία για
τρίτο πρόγραμμα.
«Βρεθήκαμε μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις, σε
σκληρά διλήμματα, πήραμε την ευθύνη της απόφασης
προκειμένου να αποτρέψουμε την υλοποίηση των πιο
ακραίων επιδιώξεων των πιο ακραίων συντηρητικών
κύκλων στην ΕΕ» πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε πως «η συμφωνία
είναι δύσκολη», όμως -όπως είπε- «αποτρέψαμε την
επιδίωξη για μεταφορά της δημόσιας περιουσίας στο
εξωτερικό, αποτρέψαμε το σχέδιο της χρηματοπιστωτικής ασφυξίας και την κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, σχέδιο το οποίο είχε, μέχρι τη λεπτομέρειά του, το τελευταίο διάστημα σχεδιαστεί στην εντέλεια και είχε αρχίσει να υλοποιείται».
«Καταφέραμε σε αυτή τη σκληρή μάχη να κερδίσουμε
την αναδόμηση, την αναδιάρθρωση του χρέους. Και μια
βέβαιη χρηματοδότηση για το μεσοπρόθεσμο διάστημα.
Γνωρίζαμε ότι δεν θα ήταν μια εύκολη υπόθεση, έχουμε
αφήσει όμως μια σημαντική παρακαταθήκη πίσω μας.
Μια σημαντική παρακαταθήκη για την αναγκαία αλλαγή
σε όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αγωνίζεται και εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε προκειμένου
να μπορέσουμε να ξαναγυρίσουμε στην ανάπτυξη, να
ξανακερδίσουμε τη χαμένη εθνική μας κυριαρχία. Τη
λαϊκή μας κυριαρχία την κερδίσαμε, το μήνυμα της δημοκρατίας, το μήνυμα της αξιοπρέπειας το στείλαμε σε όλη
την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η πιο
σημαντική παρακαταθήκη» υπογράμμισε.
Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες
του, υπουργούς και συναδέλφους «που δώσαμε μια
πολύ σκληρή μάχη μέχρι τέλους, μια μάχη που στο τέλος
της ημέρας θα δικαιωθεί» όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.
«Η απόφαση σήμερα κρατάει την Ελλάδα σε συνθήκες
χρηματοπιστωτικής ευστάθειας, δίνει δυνατότητες ανάκαμψης, ταυτόχρονα όμως ξέραμε από πριν ότι θα είναι
μια συμφωνία που η υλοποίησή της είναι δύσκολη. Τα
μέτρα που περιλαμβάνει είναι τα μέτρα που ψηφίστηκαν
στη Βουλή, μέτρα που θα δημιουργήσουνε, αναπόφευκτα, υφεσιακές τάσεις, έχω όμως την αίσθηση, την
πεποίθηση και την ελπίδα ότι τόσο το πακέτο το αναπτυξιακό των 35 δισ. που καταφέραμε, η αναδιάρθρωση
του χρέους, αλλά και η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
για την επόμενη τριετία, θα δημιουργήσουν την αίσθηση
στις αγορές, στους επενδυτές ότι το Grexit αποτελεί παρελθόν. Και αυτή η αίσθηση μπορεί να δημιουργήσει το
κύμα των επενδύσεων που θα αντισταθμίσει τις υφεσιακές τάσεις» ανέφερε ακόμη ο πρωθυπουργός.
«Ταυτόχρονα πιστεύω ότι η μεγάλη πλειοψηφία του
ελληνικού λαού θα στηρίξει την προσπάθεια για την επιστροφή στην ανάπτυξη, καθώς αφενός μεν μας καταλογίζει το γεγονός ότι δώσαμε μια δίκαιη μάχη, δώσαμε
τη μάχη μέχρι τέλους, όλη νύχτα διαπραγματευόμασταν
σκληρά, αφετέρου διότι για τα όποια βάρη, είναι εγγύηση
η παρουσία μας, τα όποια βάρη θα κατανεμηθούν με κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν θα πληρώσουν πάλι μόνο αυτοί
οι οποίοι όλα τα τελευταία χρόνια παίρνανε όλα τα βάρη
στους ώμους τους. Αυτή τη φορά θα πληρώσουν, θα
φορτωθούν τα βάρη και όλοι αυτοί οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν καταφέρει να ξεφύγουν ή είχαν
βρει τη δυνατότητα να ξεφύγουν διότι τους προστάτευαν
οι προηγούμενες κυβερνήσεις» είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
«Θέλω να δώσω μια υπόσχεση» είπε ακόμη ο πρωθυπουργός «όσο σκληρά παλέψαμε για να διεκδικήσουμε
το καλύτερο δυνατό στην Ευρώπη, τώρα το ίδιο σκληρά
πρέπει να παλέψουμε για να τελειώσουμε με τα κατεστημένα εντός. Η Ελλάδα χρειάζεται ριζικές μεταρρυθμίσεις προς όφελος των κοινωνικών δυνάμεων και εις
βάρος της ολιγαρχίας που την οδήγησε έως εδώ. Και
αυτή είναι η υπόσχεση για τη νέα προσπάθεια που ξεκινάει από αύριο» είπε κλείνοντας τη δήλωσή του ο κ.
Τσίπρας.

4-θριάσιο

Κλοπή προχθές τα ξημερώματα σε
Ταξιδιωτικό Γραφείο στις Αχαρνές

Σ

τόχος ληστών έγινε προχθές τα ξημερώματα Ταξιδιωτικό Γραφείο στις Αχαρνές.
Σύμφωνα με πληροφορίες δράστες
κατάφεραν να πάρουν το χρηματοκιβώτιο στο οποίο υπήρχε μέσα το
ποσό των 15.000 ευρώ και να εξαφανιστούν.
Να θυμίσουμε πως μέσα σε λίγες
ημέρες είναι η δεύτερη φορά που
δράστες «χτυπούν» επιχειρήσεις
στις Αχαρνές που διαθέτουν
χρηματοκιβώτια. Τελευταίο περιστατικό ήταν στο Super Market
Γαλαξίας που με παρόμοιο τρόπο
πήραν το χρηματοκιβώτιο σπάζοντας την τζαμαρία.

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

Τρίτη 14 Ιουλίου 2015

Διοικητική παραλαβή του Βρεφονηπιακού Σταθμού της Ζωφριάς

Π

ραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015, παρουσία του Δημάρχου
Χρήστου Παππού, η διοικητική παραλαβή του βρεφονηπιακού σταθμού της
Ζωφριάς από το Δήμο Φυλής και το Νομικό Πρόσωπο ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ.
Ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός
παραδόθηκε
ολοκληρωμένος
από την κατασκευάστρια εταιρία
ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε. η
οποία θα έχει την
ευθύνη
της
συντήρησής του
για τους επόμενους 18 μήνες,
μέχρι να γίνει η
οριστική παραλαβή του
από το
Δ ή μ ο
Φυλής.
Πρόκειται για
ένα από
τα πιο
σύγχρονα
και
φιλικά
προς το
περιβάλλον κτίρια
του
Δήμου Φυλής, αφού κατασκευάσθηκε με βιοκλιματικές προδιαγραφές και αξιοποιεί τη
θερμότητα του εδάφους (γεωθερμία) και την ηλιακή ενέργεια. Στον ποιοτικό έλεγχο
(ΕΣΠΕΛ) που πέρασε το κτίριο κρίθηκε άριστο χωρίς παρατηρήσεις και κατατάχθηκε
στην πρώτη κατηγορία με αποτέλεσμα να συγκαταλέγεται στα ελάχιστα κτίρια-πρότυπα
που υπάρχουν στην χώρα.
«Η Τεχνική Υπηρεσία και εγώ προσωπικά κάναμε αγώνα δρόμου για την ολοκλήρωση των εργασιών ξεπερνώντας αλλεπάλληλα προβλήματα. Σήμερα παρά τις δυσχέρειες είμαστε στην ευχάριστη θέση να παραλάβουμε αυτόν τον υπερσύγχρονο βρεφονηπιακό σταθμό και ταυτόχρονα να τον παραδώσουμε διοικητικά στο Νομικό Πρόσωπο
των Παιδικών Σταθμών Άνω Λιοσίων» σημείωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Θανάσης Σχίζας.
«Η επίβλεψη ήταν άψογη. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τις επιβλέπουσες
πολιτικούς μηχανικούς του Δήμου Ευγενία Καραμπίνη και Καλλιόπη Καμπόλη, την
επιβλέπουσα γεωπόνο κ. Βιβή Στράτου και τον κ. Αβραμάκη και παρά τις αρχικές μας
τριβές είμαι ευχαριστημένος και από τον εργολάβο», ενημέρωσε το Δήμαρχο ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας Νίκος Μαραγκός.
Ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός έχει δυναμικότητα 120 παιδιών συνολικά και θα φιλοξενήσει 24 βρέφη, 66 νήπια και 30 νήπια ΑΜΕΑ. Το έργο, προϋπολογισμού 3.136.500
Ευρώ εντάχθηκε, το 2010, επί Δημαρχίας Χρήστου Παππού στο ΕΣΠΑ και χρηματοδοτήθηκε ολοκληρωτικά από κοινοτικούς πόρους.
Στην τελετή της διπλής παράδοσης-παραλαβής παρευρέθηκαν επίσης ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Καμπόλης, ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Νίκος Χατζητρακόσιας και η Διευθύντρια των παιδικών σταθμών Άνω Λιοσίων Γιάννα Σταθοπούλου.
Το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής υπέγραψε, παρουσία του Προέδρου των Παιδικών Σταθμών Άνω Λιοσίων Παναγιώτη Καμαρινόπουλου, ο Αντιπρόεδρος και αναπληρωτής Δήμαρχος Μαρίνος Σαρλάς.

Τρίτη 14 Ιουλίου 2015

Eτήσια εκδήλωση των πέντε παιδικών σταθμών
του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του Δήμου Ελευσίνας

Μ

ε την λήξη της εκπαιδευτικής χρονιάς
πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση
των πέντε παιδικών σταθμών του
Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του Δήμου μας , στο
χώρο της Ελαιουργικής την Παρασκευή 26 Ιουνίου του 2015.
Στον διαδραστικό αυτό χώρο των εκδηλώσεων,
τα παιδιά των παιδικών, γονείς και φίλοι είχαν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το θεατρικό
δρώμενο «Στου κόσμου το αλώνι, παίζουν η
Δήμητρα και η Περσεφόνη» και να τραγουδήσουν όλοι μαζί τονίζοντας έτσι την σημασία της
συμμετοχής στις κοινές δράσεις και εκδηλώσεις.
Επίσης ο ιδιαίτερος αυτός χώρος με την εργοταξιακή ατμόσφαιρα, γέμισε με έργα των παιδιών, που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το
σχέδιο δράσης της χρονιάς που είχε ως θέμα
την προσέγγιση της προσχολικής ηλικίας στην εικαστική τέχνη
μέσα από την φαντασία και τις
πέντε τους αισθήσεις του παιδιού. Έργα αξιόλογων ζωγράφων όπως του Θεόφιλου Πικάσο,
Σεζάν, Μανέ, Καντίσκι, Χαζαρίδη, Τσαρούχη, Κναπ, Ντελονέ,
χρησιμοποιήθηκαν ως σχέδια
για τις δημιουργίες των παιδιών
καθώς και θεματογραφία από
την Αρχαία Ελλάδα. Χαμόγελα
παιδιών, γονιών, συγγενών και
φίλων αποτέλεσαν την επιβράβευση για τα δρώμενα. Αξιοζήλευτη και πρωτοπόρα δουλειά
που μας εντυπωσίασε όλους.
Την εκδήλωση χαιρέτησε, η
πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΑ κ.
Μαρία Βασιλείου που επιβράβευσε, παιδαγωγούς και παιδιά.
Τόνισε στους γονείς την
σημασία που δίνει το Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α και γενικότερα ο δήμος στην τρυφερή ηλικία και τις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας διαμονής και αγωγής που παρέχονται στα παιδιά χωρίς την καταβολή τροφείων. Επίσης την εκδήλωση χαιρέτησε ο αντιδήμαρχος κύριος Χ. Ανδρώνης. Παρευρέθησαν ο αντιπρόεδρος του Ν.Π. κ. Α. Κριεκούκης ,οι αντιδήμαρχοι κύριοι Α. Μαυρογιάννης και Δ. Τσάτσης, η Δ.Σ. του Π.Α.Κ.Π.Π.Α. κ. Καρέλου Μαρία και η πρώην διευθύντρια
παιδικών σταθμών κ. Αρματά.
Μετά το τέλος της εκδήλωσης παιδιά , γονείς και παιδαγωγοί περιηγηθήκαν στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο
της Ελευσίνας. Την ξενάγηση επιμελήθηκε η κ. Λάλου Αγγελική υπεύθυνη τους παιδικού σταθμού Μαγούλας. Αξίζουν
συγχαρητήρια στις παιδαγωγούς , σε όλο το προσωπικό των παιδικών σταθμών και ιδιαιτέρως επαινετική αναφορά
στην προϊστάμενη των παιδικών σταθμών κ. Κολιοφώτη Αικατερίνη που με τις οδηγίες της και την συνεχή ακούραστη
παρουσία της ανταποκρίνεται πάντα με επιτυχία στο δύσκολο έργο της. Καλό Καλοκαίρι σε όλους.
Η πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α
Μαρία Βασιλείου

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

θριάσιο-5

Πυρκαγιά στην
Πάρνηθα, στη Χασιά

Π

υρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή της
Χασιάς στην Πάρνηθα, στο δρόμο προς τη Μονή
Κλειστών.
Η φωτιά, το μέτωπο της οποίας είναι σε χαράδρα, δεν

είναι εκτεταμένη αλλά υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση
ώστε να ελεγχθεί
Στην περιοχή έχουν σπεύσει 10 οχήματα με 20 πυροσβέστες, 20 πεζοπόροι, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Ληστεία τεσσάρων βενζινάδικων από αγνώστους

Η

αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό
για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Τέσσερα πρατήρια υγρών καυσίμων λήστεψαν, κατά
σειρά, δύο άγνωστοι, τις πρώτες πρωϊνές ώρες, σε Αγία
Παρασκευή, Χολαργό και Χαλάνδρι.
Συγκεκριμένα, οι δύο δράστες, οι οποίοι επέβαιναν σε
μηχανή και είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του
προσώπου τους, λήστεψαν, κατά σειρά, με την απειλή
όπλου, τα πρατήρια που βρίσκονται στη Λ. Μεσογείων
440 και Αλεξάνδρου Παναγούλη 39, στην Αγία Παρασκευή, στη Λ. Μεσογείων 301, στον Χολαργό και στην οδό
Αγ. Παρασκευής 103, στο Χαλάνδρι.
Σε όλες τις περιπτώσεις οι δράστες ακινητοποίησαν
τους υπαλλήλους και πήραν διάφορα χρηματικά ποσά
από τα ταμεία.
Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον
εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Ηράκλειο:Συνελήφθη 45χρόνος
που κυνηγούσε με μπαλτά την
μητέρα του στο κέντρο της πόλης

Ο

45χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά
ψυχολογικά προβλήματα.

Ένας 45χρονος άνδρας κυνηγούσε, σε έξαλλη κατάσταση, τη μητέρα του, κρατώντας στο χέρι ένα μπαλτά,
σήμερα λίγο μετά τις 14:00 στην πλατεία Κορνάρου στο
Κέντρο του Ηρακλείου, με αποτέλεσμα να επικρατήσει
αναστάτωση.
Περίοικοι ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία, δυνάμεις
της οποίας έσπευσαν να εντοπίσουν τον 45χρονο και να
τον αφοπλίσουν. Ο 45 χρόνος φέρεται να αντιμετωπίζει
σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα για τα οποία μάλιστα
έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν.

6-θριάσιο

Ταξίδι από την καντάδα στο ρεμπέτικο …
με προορισμό το Μουσικό Σχολείο

Μ

ια μαγευτική μουσική εκδήλωση απολαύσαμε την Παρασκευή 10/7/2015
στην πλατεία Νεολαίας στην Άνω
Ελευσίνα που διοργάνωσε το τμήμα Πολιτισμού του Π.Α.Κ.Π.Π.Α σε συνεργασία με την
Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
και το Μουσικό Εργαστήρι του 1ου ΓΕΛ Ασπροπύργου με σκοπό τη στήριξη της δημιουργίας ενός μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου
στην περιοχή μας.
Παρόντες ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου, ο περιφερειακός Σύμβουλος κ. Φαρμάκης, ο Δήμαρχος κ. Γ. Τσουκαλάς, ο αντιδήμαρχος κ. Δ. Τσάτσης, η αντιδήμαρχος κ. Δ.
Οικονόμου, ο πρόεδρος Σ.Δ.Κ. κ. Χ. Δεδεηλίας, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κων/να Μαρούγκα πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., ο κ. Γ Κοροπούλης πρόεδρος Δ.Ε.Π., ο κ. Μ.
Μίχας, o επικεφαλής Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης Ασπροπύργου κ.
Γ. Ηλίας, ο πρόεδρος του συλλόγου Εθελοντών κ. Ι. Καλυμνάκης,
η Διοικητική Σύμβουλος του
Π.Α.Κ.Π.Π.Α κ. Μαρία Καρέλου, η
υπεύθυνη των Παιδικών Σταθμών
νηπιαγωγός κ. Κατερίνα Κολιοφώτη, η κ. Γ. Βασιλείου Γραμματέας της Α΄ ΕΛΜΕ Δυτ. Αττικής, η
κ. E. Ρήγα Δ/ντρια του 1ου ΓΕΛ
Ασπροπύργου κατά τα έτη 20122015 και Πρόεδρος της ΔΕΠ
Μεγάρων, η κ. Σκληρού Φανή
υποδιευθύντρια του 1ου ΓΕΛ
Ασπροπύργου φίλοι & φίλες της
μουσικής.
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο κ.
Δήμαρχος τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι να δημιουργηθεί μουσικό Σχολείο στην περιοχή μας και υποσχέθηκε την
στήριξη του Δήμου στην προσπάθεια αυτή.
Η πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α κ. Μαρία Βασιλείου στην ομιλία της μεταξύ άλλων είπε : « η εκδήλωση διοργανώθηκε σημειολογικά δίπλα σε ένα σχολικό συγκρότημα για να τονιστεί ο σπουδαίος ρόλος της μουσικής στην
εκπαίδευση και του πολιτισμού, γιατί τα σχολεία είναι ζωντανά κύτταρα πολιτισμού και τα παιδιά μας, το μέλλον αυτού
του τόπου για τα οποία πρέπει να αγωνιζόμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι. Η μουσική ως τέχνη και επιστήμη συνδυάζοντας τους ήχους ντύνει με ομορφιά, την έκφραση του λόγου ,της σκέψης και των συναισθημάτων . Πέρα από την αγωγή
της ψυχής που προσφέρει, βοηθά τα παιδιά να αναπτύσσουν γρηγορότερα φυσικές, πνευματικές, συναισθηματικές
και κοινωνικές δεξιότητες. Σκοπός ενός Μουσικού Σχολείου, με βάση τον ιδρυτικό νόμο (3345/2.9.1988 άρθρο 1), είναι
"Η προετοιμασία και η κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία, αν τελικά επιλέξουν άλλον τομέα επιστημονικής ή επαγγελματικής έκφρασης." ΄Ηδη λειτουργούν 43 μουσικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Στόχος μας, λοιπόν είναι η περιοχή μας να αποκτήσει το 44ο μουσικό σχολείο. Το Τμήμα Πολιτισμού του ΠΑΚΠΠΑ, δίνοντας έμφαση στην μουσική εκπαίδευση για την
καλλιέργεια των νέων της πόλης μας, λειτουργεί τμήματα μουσικής με εξαιρετικούς καθηγητές μουσικής και με χαμηλά δίδακτρα αυτή τη δύσκολη οικονομική εποχή.
Ύστερα το λόγο πήρε ο κ. Γ. Κοροπούλης που αναφέρθηκε εύστοχα σε θέματα εκπαίδευσης τονίζοντας : η Δυτική
Αττική δικαιούται και απαιτεί την ενίσχυση των υποδομών για την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και μόρφωση των
παιδιών και ότι με την παρουσία σήμερα δημοτών του Θριασίου Πεδίου και της Μεγαρίδας, βάζουμε τα θεμέλια για
ένα νέο εκπαιδευτικό όραμα… τη δημιουργία Δημόσιου μουσικού γυμνασίου Λυκείου στο Θριάσιο Πεδίο. Εν συνεχεία
η κ. Ρήγα Ελένη, Πρόεδρος Δ.Ε.Π. Μεγάρων ευχαρίστησε για την πρόσκληση.
Η βραδιά μουσικά ξεκίνησε με τον Ελευσίνιο βιολονίστα μαθητή μουσικού σχολείου Αιμίλιο Μπάρτζη που μας
ταξίδευσε στον κόσμο της κλασσικής μουσικής και εν συνεχεία με τις χαρούμενες φωνές της χορωδίας παιδιών - εφήβων του Π.Α.Κ.Π.Π.Α. που δημιουργήθηκε τελευταία, χάρη στην προσπάθεια των δύο καθηγητριών της, κ. Μ. Καμπόλη και της κ. Λ. Καρρά. Τέλος το Μουσικό Εργαστήρι με υπεύθυνη την καθηγήτρια κ. Φανή Σκληρού και εικοσαμελή ορχήστρα ερμήνευσαν εξαιρετικά και ενθουσίασαν το κοινό με τη μουσική διαδρομή και τους χορούς <<από την
καντάδα στο Ρεμπέτικο >> .
Τέτοιες συλλογικές προσπάθειες με σημαντικούς στόχους που στηρίζονται από τους δημότες της Ελευσίνας και των
γύρω περιοχών πρέπει να συνεχίζονται. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους χορηγούς, τον κ. Δ. Φραγκουλάκη για τα γραφιστικά και τους κ. Π. & Μ. Καριώτη για τον ήχο και το φώς, τις καθηγήτριες, τους μουσικούς, τραγουδιστές, χορευτές,
όλους όσους συνεργάστηκαν και υποστήριξαν την προσπάθεια αυτή.

Τρίτη 14 Ιουλίου 2015

Προτεραιότητα της Περιφέρειας το πρόγραμμα
Επισιτιστικής Συνδρομής

Τ

ην συμμετοχή της σε οκτώ συμπράξεις για το
πρόγραμμα «επισιτιστικής και βασικής υλικής
συνδρομής για το ταμείο ευρωπαϊκής βοηθείας

για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), επισφράγισε και επισήμως η Περιφέρεια Αττικής, συμβάλλοντας σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, στην αντιμετώπιση της φτώχειας
και στους 66 Δήμους της Περιφέρειας, που έχει πληγεί
ιδιαίτερα από την κρίση.
Σε πέντε περιφερειακές ενότητες μάλιστα (Κεντρικού
τομέα, βόρειου τομέα νότιου τομέα, Πειραιά & Νήσων)
ανέλαβε και τον ρόλο του συντονιστή εταίρου.
Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
(ΤΕΒΑ) υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή,
μεταφορά, αποθήκευση, διανομή τροφίμων καθώς και
Βασικής Υλικής Συνδρομής. Στηρίζει επίσης Συνοδευτικά
Μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων. Ο χρόνος υποβολής Αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I) από μέρους των
δυνητικά ωφελούμενων ορίζεται από 15 Ιουλίου 2015
έως 5 Αυγούστου 2015.
Η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου δήλωσε
σχετικά:
«Η φτώχεια και η αντιμετώπισή της είναι σήμερα η
πρώτη προτεραιότητα της Περιφέρειας Αττικής. Το ΤΕΒΑ
είναι ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια τόσο του πρώτου
όσο και του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης.
Μέσα από την συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης που αυτή την στιγμή έχει τον πρώτο λόγο,
αλλά και την Εκκλησία, τους Δήμους και τους άλλους
φορείς και συλλογικότητες θα προσπαθήσουμε να
εξυπηρετήσουμε τους σκοπούς του προγράμματος με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο»

Παρατείνεται μέχρι
τις 15 Ιουλίου η
τραπεζική αργία

Π

αρατείνεται μέχρι και τις 15 Ιουλίου, με υπουργική απόφαση, η τραπεζική αργία που κηρύχθηκε
από την 28η Ιουνίου με Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονο-

μικών.
Παρατείνεται μέχρι και τις 15 Ιουλίου, με υπουργική
απόφαση, η τραπεζική αργία που κηρύχθηκε από την
28η Ιουνίου με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως
ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Τρίτη 14 Ιουλίου 2015

13 Ιουλίου, 2015

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΚΑΙ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Σε συνέχεια της από 30.6.2015 ανακοίνωσης της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ περί αναβολής της πληρωμής του μερίσματος χρήσης 2014 και της διανομής έκτακτων αποθεματικών που έχουν αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση της 19.6.2015 ενημερώνουμε τους Μετόχους μας ότι η πληρωμή του μερίσματος χρήσης 2014 και των έκτακτων
αποθεματικών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ισχύοντες
Κανονισμούς από την Πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK CYPRUS LIMITED (εφεξής
«η Πληρώτρια Τράπεζα»).
Για τις ανάγκες των ανωτέρω πληρωμών, η Εταιρία θα χρησιμοποιήσει κεφάλαια που
έχουν αναληφθεί στο εξωτερικό.
Δικαιούχοι του μερίσματος και της διανομής αποθεματικών είναι οι Μέτοχοι που ήταν
εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015
(Record Date).
Υπενθυμίζεται ότι: A. H διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2014 αντιστοιχεί σε
ποσό €0,15 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο), το οποίο προσαυξάνεται αναλογικά με
το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία και ανέρχεται σε
ποσό €0,15509 ανά μετοχή. Επί του ποσού αυτού η Εταιρία θα παρακρατήσει φόρο
10% για λογαριασμό του Μετόχου και συνεπώς οι Μέτοχοι θα λάβουν τελικό ποσό
€0,13958 ανά μετοχή. B. H διανομή έκτακτων αποθεματικών αντιστοιχεί σε ποσό €0,15
ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο), το οποίο προσαυξάνεται αναλογικά με το ποσό
διανομής που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία και ανέρχεται σε
τελικό ποσό €0,15509 ανά μετοχή. Η διανομή των ανωτέρω αποθεµατικών δεν υπόκειται σε φορολόγηση.
Το συνολικό ποσό του μερίσματος και της διανομής αποθεματικών θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Πληρώτρια Τράπεζα την 15η Ιουλίου 2015, ως εξής: 1. Στους Χειριστές των λογαριασμών αξιών (Θεματοφύλακες - Χρηματιστηριακές Εταιρίες) των δικαιούχων Μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση για είσπραξη μερισμάτων
και λοιπών διανομών από τους Μετόχους, με απευθείας πίστωση ή έμβασμα σε τραπεζικό τους λογαριασμό ή με όποιον άλλο τρόπο πληρωμής υποδείξουν οι Χειριστές
κατόπιν οδηγιών των πελατών τους. 2. Στους ίδιους τους Μετόχους, εφόσον τηρούν το
χαρτοφυλάκιό τους στον ειδικό λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή εφόσον δεν έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση για είσπραξη μερισμάτων σε χειριστή ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση. Οι Μέτοχοι
αυτοί έχουν τις εξής δυνατότητες:
Α. Να προσέλθουν στα καταστήματα του δικτύου της Πληρώτριας Τράπεζας στην
Κύπρο και με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και την προσκόμιση της εκτύπωσης των στοιχείων τους στο Σ.A.T., να εισπράξουν τα ποσά που
δικαιούνται μετρητοίς ή με τραπεζική επιταγή της Πληρώτριας Τράπεζας. Η ως άνω
είσπραξη θα είναι δυνατή και από νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με την προσκόμιση στην Πληρώτρια Τράπεζα έγγραφης εντολής και εξουσιοδότησης του δικαιούχου
Μετόχου θεωρημένων σε Κ.Ε.Π. ή Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής του
Μετόχου.
ή
Β. Να αποστείλουν ταχυδρομικά (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων Υπ΄όψιν κας Νίτσας
Κάλεση, Χαλκίδος 22Α 11143 Αθήνα) ή να υποβάλουν στα Γραφεία της Εταιρίας καθημερινά από 10 π.μ. έως 2 μ.μ., έγγραφη εντολή, συνοδευόμενη από την εκτύπωση των
στοιχείων τους στο Σ.Α.Τ., η οποία θα διαβιβάζεται με φροντίδα της Εταιρίας στην
Πληρώτρια Τράπεζα, με οδηγίες προς την Πληρώτρια Τράπεζα για απευθείας πίστωση
ή έμβασμα των ποσών που δικαιούνται σε λογαριασμό που θα υποδείξουν με την εντολή. Εφόσον η σχετική εντολή θα αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Εταιρία, θα πρέπει να
είναι υπογεγραμμένη από τον Μέτοχο και να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομικό Τμήμα. Η υποβολή της εντολής στα Γραφεία της Εταιρίας θα είναι δυνατή και από νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με την προσκόμιση της
εντολής και της εξουσιοδότησης του δικαιούχου Μετόχου θεωρημένων σε Κ.Ε.Π. ή
Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής του.
Γ. Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε, στο επόμενο χρονικό διάστημα, η πληρωμή των
ανωτέρω Μετόχων να μπορεί να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις συνθήκες που θα
ισχύουν, και μέσω του δικτύου Καταστημάτων της Αlpha Bank A.E., στην Ελλάδα. Σε
αυτή την περίπτωση θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση της Εταιρίας.
Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ θα είναι στη διάθεση
των Μετόχων στo τηλέφωνο 2102591257 και στο e-mail kalesin@titan.gr, παρέχοντας
κάθε συνδρομή κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας πληρωμής των ανωτέρω ποσών
στους δικαιούχους.

Ρινάλντι: Αποικία χρέους - η τρόικα είναι εδώ

Τ

ο μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της Κομμουνιστικής
Οργάνωσης Ελλάδας (τα μέλη της οποίας απείχαν από τη συνεδρίαση της Βουλής το
περασμένο Σάββατο) καταφέρεται εναντίον της κυβέρνησης και του αποτελέσματος της
Συνόδου Κορυφής για το πρόγραμμα στήριξης.
Η «αποικία χρέους συνεχίζεται, τα μνημόνια κυβερνούν την Ελλάδα», αναφέρει σε δήλωσή του
ο Ρούντι Ρινάλντι, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της
Κομμουνιστικής Οργάνωσης Ελλάδας , στην οποία πρόσκεινται οι βουλευτές Βασίλης
Χατζηλάμπρου, Δημήτρης Κοδέλας, Ελένη Σωτηρίου και Βασίλης Κυριακάκης, οι οποίοι απείχαν
από την ψηφοφορία της βουλής το πρωί του περασμένου Σαββάτου.
Ο κύριος Ρινάλντι τονίζει ότι «ο λαός θα δυστυχήσει στο έπακρο και διερωτάται αν θα επιβιώσει
η χώρα», ενώ υποστηρίζει ότι η Βουλή μετατρέπεται σε καθ' υπαγόρευση τυπικό πρωτοκολλητή
διαταγμάτων.
Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι η «τρόικα είναι εδώ», και υπογραμμίζει ότι «η κυβέρνηση
Τσίπρα χρεώνεται ιστορικές ευθύνες με την κατάπτυστη νεο-αποικιοκρατική συμφωνία-μνημόνιο
που φέρνει. Δεν σώζει την χώρα, την βυθίζει ακόμα πιο πολύ. Οδηγεί τον πολιτικό φορέα σε
μνημονιακή μετάλλαξη»

θριάσιο-7

Σταδιακό Grexit πρότεινε ο Βαρουφάκης το
βράδυ του δημοψηφίσματος

Σ

ε συνέντευξή του στο
βρετανικό περιοδικό New
Statesman, ο πρώην
υπουργός Οικονομικών αποκαλύπτει το σχέδιό του για έκδοση παράλληλου νομίσματος
(IOU), κούρεμα των ελληνικών
ομολόγων που κατέχει η ΕΚΤ
από το 2012 και αποδέσμευση
της Τράπεζας της Ελλάδος απο
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Σύμφωνα με τον κ. Βαρουφάκη, την ώρα που τα πλήθη γιόρταζαν την επικράτηση του ΟΧι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, έξι μέλη της κυβέρνησης κλήθηκαν να ψηφίσουν επί του σχεδίου του. Μόνο δύο ψήφισαν υπέρ, όμως. Τέσσερις ψήφισαν κατά και ο κ. Βαρουφάκης δεν μπόρεσε να πείσει τον κ. Τσίπρα. Κατόπιν αυτού, η αποχώρησή του από την κυβέρνηση ήταν αναπόφευκτη.
"Εκείνο το βράδυ η κυβέρνηση αποφάσισε ότι η επιθυμία του λαού, εκείνο το δυνατό
ΟΧΙ, δεν έπρεπε να ενεργοποιήσει το σχέδιό μου" δήλωσε ο κ. Βαρουφάκης στη συνέντευξή του. "Αντιθέτως, έπρεπε να οδηγήσει σε σημαντικές υποχωρήσεις. Στην συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, με τον πρωθυπουργό μας να δέχεται πως οτιδήποτε
συμβεί, οτιδήποτε και να κάνει η άλλη πλευρά, δεν πρέπει να αντιδράσει συγκρουόμενος μαζί τους. Κι αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι σταματάς την διαπραγμάτευση..."

8-θριάσιο

Τα Ελληνικά Πετρέλαια θα
είναι αρωγός στην
προσπάθεια σύνταξης – αναθεώρησης
του Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών
Ατυχημάτων Μεγάλης
Δελτίο Τύπου 13 Ιουλίου 2015

Τα Ελληνικά Πετρέλαια θα είναι αρωγός στην προσπάθεια σύνταξης – αναθεώρησης
του Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ)
στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Αυτό δηλώνουν τα ΕΛΠΕ με αφορμή σχετική πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Γιάννη Βασιλείου.

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δραστηριοποιούνται στην περιοχή με εγκαταστάσεις παραλαβής αργού πετρελαίου, δυο διυλιστήρια καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και
διακίνησης υγρών καυσίμων και υγραερίου.

Στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η εφαρμογή της Πολιτικής για την Ασφάλεια αποτελεί
δέσμευση για τη Διοίκηση και υλοποιείται μέσω ενός πολύπλευρου και ολοκληρωμένου
Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, τη λειτουργία,
την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού, τη
συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, την ενεργό συμμετοχή σε κοινές ασκήσεις και σε
όλες, γενικά, τις σχετικές πρωτοβουλίες των Αρχών και της τοπικής κοινωνίας, εφαρμόζοντας βέλτιστες τεχνικές και μέτρα πάνω και πέραν των επιβαλλόμενων από τους
κανονισμούς και τη νομοθεσία.

Το σύνολο του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας είναι πιστοποιημένο από εξωτερικό φορέα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια OHSAS-18001. Μέσα σε
αυτό το πλαίσιο, καταγράφεται, αναλύεται και παρακολουθείται ένας μεγάλος αριθμός
δεικτών για την ασφάλεια, κατατάσσοντας την εταιρεία ανάμεσα στους καλύτερους του
κλάδου στην Ευρώπη.
Η προσπάθεια για την βελτίωση της ασφάλειας είναι συνεχής.

Αυτή η τεχνογνωσία, η υλικοτεχνική υποδομή και το έμπειρο προσωπικό της εταιρείας
είναι διαθέσιμα στην προσπάθεια της Περιφέρειας, προκειμένου να έχει η περιοχή ένα
αποτελεσματικό ΣΑΤΑΜΕ που θα διασφαλίζει όλους όσοι κατοικούν και δραστηριοποιούνται στη Δυτική Αττική.

Πολιτικές δεσμεύσεις για τον ELA
ζητά ο Ντράγκι

Σ

ύμφωνα με το γερμανικό πολιτικό πρακτορειο, η γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ έχει υιοθετήσει την πιο σκληρή στάση στις διαπραγματεύσεις με την
Ελλάδα.Πολιτικές δεσμεύσεις για τη συνέχιση παροχής έκτακτης ρευστότητας
στις ελληνικές τράπεζες φέρεται να θέλει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, όπως μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο MNI, επικαλούμενο
έλληνα αξιωματούχο.
Σύμφωνα με το MNI, ο κ. Ντράγκι θέλει να στηρίξει τις ελληνικές τράπεζες, ωστόσο, η
στάση της Γερμανίας μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στη
ρευστότητα του ELA.
Κατά το ίδιο πρακτορείο, η γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ έχει υιοθετήσει
την πιο σκληρή στάση στις διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα.
«Οι συζητήσεις συνεχίζονται όμως όλα δείχνουν ότι η ΕΚΤ θα παρέχει ασφάλεια στις
ελληνικές τράπεζες για τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες» εκτίμησε, μιλώντας στο
τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόφσκις.
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Οι αλλαγές στη δημόσια
διοίκηση με τη νέα συμφωνία

Μ

είωση του μισθολογικού κόστους στο Δημόσιο με εφαρμογή του νέου ενιαίου
μισθολογίου από την 1η Ιανουαρίου 2016 και εφαρμογή νέου σχήματος κινητικότητας από τον προσεχή Οκτώβριο, προβλέπει η συμφωνία της κυβέρνησης με τους θεσμούς.

Παράλληλα, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης καλείται έως τις 20 Ιουλίου να
έχει συγκεκριμένη πρόταση ώστε «να εκσυγχρονίσει και να ενισχύσει σημαντικά την
ελληνική διοίκηση, και να θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη δημιουργία ικανοτήτων και αποπολιτικοποίηση της ελληνικής διοίκησης».

Η εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου θα γίνει κατά τρόπο δημοσιονομικά ουδέτερο και
σύμφωνα με τους συμφωνημένους στόχους του μισθολογικού κόστους και με πλήρη
εφαρμογή σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της αποσυμπίεσης της κατανομής των μισθών μέσω της σύνδεσής τους με την ικανότητα, την απόδοση και την ευθύνη του προσωπικού.
Συμφωνήθηκε η θέσπιση ανώτατου ορίου στο μισθολογικό κόστος του Δημοσίου και η
μείωση του κόστους αυτού σε σχέση με το ΑΕΠ, έως το 2019. Στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης εκτιμούν ότι το μισθολογικό κόστος θα μειωθεί σε μεγάλο βαθμό
λόγω των αθρόων εξόδων των δημοσίων υπαλλήλων.

Οι εταίροι ζητούν να ανοίξει η μισθολογική ψαλίδα μεταξύ των ανώτερων στελεχών της
Δημόσιας Διοίκησης και των χαμηλόμισθων. Το αρμόδιο υπουργείο, πάντως, διαβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρξουν μειώσεις μισθών στους χαμηλόμισθους, καθώς η εξοικονόμηση πόρων μπορεί να επιτευχθεί με άλλους τρόπους, όπως περιορισμούς σε
επιδόματα, άδειες, έξοδα ταξιδίων κ.λ.π.
Σε ότι αφορά στην κινητικότητα, αυτή θα στοχεύει στη καλύτερη κατανομή του προσωπικού και στον εξορθολογισμό στην κατανομή των πόρων. Το πρόγραμμα θα προωθήσει τη χρήση της περιγραφής εργασίας και θα πρέπει να συνδέεται με μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλες τις τρέχουσες κενές θέσεις εργασίας. Η
τελική απόφαση σχετικά με την κινητικότητα των εργαζομένων, θα πρέπει να λαμβάνεται από κάθε σχετική υπηρεσία.
Τέλος, συμφωνήθηκε η πρόσληψη διευθυντών που θα αξιολογούν τις επιδόσεις όλων
των εργαζομένων, με στόχο να ολοκληρωθεί η πρόσληψη νέων στελεχών από την 31η
Δεκεμβρίου 2015 μετά από μια διαδικασία αναθεώρησης.Α.Μιχαλούδης
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S&P 500: Πιθανή αναβάθμιση
της Ελλάδας

Ο

οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's ενδέχεται να αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας "πολύ σύντομα" εφόσον το σχέδιο που συμφωνήθηκε σήμερα τα ξημερώματα στις Βρυξέλλες μοιάζει ευσταθές, δήλωσε ο
κορυφαίος Ευρωπαίος οικονομικός αναλυτής της χρηματοοικονομικής υπηρεσίας.
Ο Μόριτς Κρέμερ δήλωσε στο πρακτορείο |Reuters πως μολονότι η μακροπρόθεσμη
εκτίμηση του οίκου παραμένει ότι η Ελλάδα θα βγει από την ευρωζώνη, η σημερινή
συμφωνία περιόρισε τον άμεσο κίνδυνο για κάτι τέτοιο και θα μπορούσε να οδηγήσει
στην αναβάθμιση της χώρας μέσα σε μία με δύο εβδομάδας. Σήμερα το αξιόχρεο της
Ελλάδας βρίσκεται στη βαθμίδα CCC-.
"Θα μπορούσε να γίνει αρκετά γρήγορα. Αν υπάρχει ένα σταθερό πρόγραμμα το οποίο
θεωρούμε ότι συντελεί στο να φέρει ξανά ανάπτυξη στην οικονομία και να επιτρέψει στο
οικονομικό σύστημα να δουλέψει και πάλι, τότε αυτό είναι σημαντικότερο από το θέμα
της μεσοπρόθεσμης βιωσιμότητας του χρέους", εξήγησε ο Κρέμερ

ΔΕΗ: Είμαστε αντίθετοι στην
πώληση του ΑΔΜΗΕ

Τ

ην αντίθεσή τους στην προοπτική ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ (Διαχειριστής
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) εξέφρασαν σήμερα τόσο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης όσο και η ΓΕΝΟΠ στη
γενική συνέλευση των μετόχων της επιχείρησης.

"Είμαστε αντίθετοι στην πώληση του ΑΔΜΗΕ. Είναι ασύμφορο να αποστερηθεί η ΔΕΗ
ενός τόσο πολύτιμου περιουσιακού στοιχείου για εντελώς πρόσκαιρο και ευκαιριακό
τίμημα. Μπορούν να διαμορφωθούν μοντέλα που να προσιδιάζουν στις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές χωρίς η ΔΕΗ να απωλέσει ένα τόσο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο",
ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Παναγιωτάκης.

"Η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ΑΔΜΗΕ δεν προκύπτει από καμία Κοινοτική Οδηγία. Η ΔΕΗ είναι περιουσία του Έλληνα πολίτη και δεν εκποιείται. Θα αγωνιστούμε για να ακυρώσουμε την προσπάθεια των δανειστών να διαλύσουν τη μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας", ανέφερε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ Γιώργος Αδαμίδης.

Κατά την ομιλία του στη συνέλευση ο κ. Παναγιωτάκης επανέλαβε ότι η ΔΕΗ εγγυάται
τον ασφαλή εφοδιασμό της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια και την ομαλή λειτουργία τόσο
των μονάδων όσο και του δικτύου, παρά τα πρόσκαιρα προβλήματα. Εξέφρασε επίσης
το ερώτημα αν στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους εταίρους θα διατηρηθεί η έκπτωση
20% στα βιομηχανικά τιμολόγια (υψηλής τάσης) και συνέστησε προσοχή στην εφαρμογή του μοντέλου των δημοπρασιών "φθηνής" ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες της
ΔΕΗ ως προς τις επιπτώσεις στους λοιπούς καταναλωτές.

Μίλησε για "αγορά-Φρανκεστάιν" όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια με διάσπαρτες ρυθμίσεις και τόνισε ότι οι ιδιώτες είναι ελεύθεροι να δραστηριοποιηθούν στη
λιανική αγορά, εφόσον αναλάβουν το ρίσκο και προχωρήσουν σε επενδύσεις.

Ο πρόεδρος της επιχείρησης έθεσε ως βασική προτεραιότητα τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από καταναλωτές που δεν πληρώνουν ενώ έχουν τη δυνατότητα να
το κάνουν. "Η ΔΕΗ δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, με το πρόγραμμα διακανονισμών όλοι
μπορούν να είναι συνεπείς. Η "μπάλα" είναι στο γήπεδο των πελατών", ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παναγιωτάκης και κάλεσε, μεταξύ άλλων, τις δημοτικές επιχειρήσεις
ύδρευσης να πληρώσουν τις οφειλές τους. Έμφαση στη διεκδίκηση των οφειλών θα
δοθεί σε καταναλωτές με οικονομική επιφάνεια.
Ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ζήτησε ακόμη την άμεση εφαρμογή της νέας συλλογικής
σύμβασης εργασίας που υπεγράφη το Μάρτιο και παραμένει ανενεργή. Επίσης πρότεινε, ένα μέρος της δαπάνης για τα τροφεία των εργαζομένων που θεσπίστηκαν με τη
συγκεκριμένη ΣΣΕ, να μη καταβληθεί αναδρομικά στους εργαζόμενους αλλά να παραχωρηθεί στο κράτος για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.
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Βροχή φόρων έως την Τετάρτη

Κ

Του Σπύρου Δημητρέλη

αταιγίδα φόρων θα ξεσπάσει στα εισοδήματα μέχρι την Τετάρτη καθώς στο
πλαίσιο της συμφωνίας οι εταίροι απαιτούν να κατατεθούν και να ψηφιστούν
άμεσα από τη Βουλή τα μέτρα που αφορούν στις αλλαγές του ΦΠΑ και τη
διεύρυνση της φορολογικής βάσης.

Στο κείμενο που συνέταξαν οι ηγέτες της ευρωζώνης προβλέπεται ότι οι φορολογικές
παρεμβάσεις θα γίνουν έως την ερχόμενη Τετάρτη 15 Ιουλίου προκειμένου να μεταρρυθμιστεί ο ΦΠΑ, να διευρυνθεί η φορολογική βάση και να τονωθούν τα φορολογικά
έσοδα.
Ας δούμε τι περιμένει τους φορολογούμενους από την ερχόμενη Τετάρτη:
Αυξήσεις στην αγορά μέσω ΦΠΑ
Αλλάζει ριζικά το καθεστώς του ΦΠΑ και μάλιστα αναδρομικά από την 1η Ιουλίου. Ο
χαμηλός συντελεστής 6,5% μειώνεται σε 6% και θα υπάγονται σε αυτόν φάρμακα, βιβλία και θέατρα. Ο μεσαίος συντελεστής παραμένει στο 13% και θα υπάγονται σε αυτόν
τα ξενοδοχεία (αύξηση από το 6,5%) και τα βασικά τρόφιμα ενώ στον κανονικό συντελεστή 23% θα μεταταχθούν με αντίστοιχη αύξηση τιμών η εστίαση, τα μη νωπά τρόφιμα και οι μεταφορές (αστικά, ακτοπλοϊκά, αεοροπορικά). Καταργούνται και το ειδικό καθεστώς μειωμένων συντελεστών στα νησιά του Αιγαίου με ανοικτό το ενδεχόμενο να
ισχύσει αυτή η μείωση από τον Οκτώβριο προκειμένου να μην υπάρξει σοκ τιμών στο
μέσον της τουριστικής περιόδου.
Αύξηση εισφοράς αλληλεγγύης
Αυξάνεται άμεσα και μάλιστα αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2015 η εισφορά
αλληλεγγύης για τους φορολογούμενους που έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 30.000
ευρώ, ενώ ανοικτό είναι το ενδεχόμενο η αύξηση να ξεκινήσει από χαμηλότερα εισοδήματα. Οι νέοι συντελεστές της εισφοράς θα κυμαίνονται από 0,7% έως 8% ανάλογα με
το ύψος του εισοδήματος και η επίπτωσή τους θα φανεί άμεσα από την παρακράτηση
φόρου εισοδήματος στους μισθούς και τις συντάξεις του Αυγούστου. Το ποσό της εισφοράς που αναλογεί στο πρώτο επτάμηνο του έτους πρόκειται να βεβαιωθεί με το εκκαθαριστικό του 2016 ενώ υπάρχει η σκέψη να παρακρατηθεί με τις μισθοδοσίες που απομένουν έως το τέλος του έτους.
Αύξηση φόρου πολυτελούς διαβίωσης
Αυξάνεται από το 10% στο 13% ο συντελεστής υπολογισμού του φόρου πολυτελούς
διαβίωσης για τα ΙΧ άνω των 2.500 κυβικών, τις πισίνες και τα αεροσκάφη. Επιπλέον ο
φόρος επεκτείνεται και στα σκάφη αναψυχής μήκους άνω των 5 μέτρων. Ο φόρος θα
αυξηθεί αναδρομικά από τα εισοδήματα του 2014, δηλαδή από το φετινό εκκαθαριστικό
και έτσι όσοι έχουν στην κατοχή τους στοιχεία πολυτελούς διαβίωσης και έχουν ήδη υποβάλλει τη φορολογική τους δήλωση, θα λάβουν νέο εκκαθαριστικό για το φόρο πολυτελείας.
Διεύρυνση φορολογικής βάσης
Το νομοσχέδιο πρόκειται να περιλαμβάνει και κατάργηση φορολογικών απαλλαγών με
στόχο τη αύξηση των φορολογικών εσόδων από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης.
Έτσι, αναμένεται να θεσμοθετηθεί:
- η αύξηση του φορολογικού συντελεστή των αγροτών από το 13% σήμερα στο 26%
έως 33%
- ο περιορισμός της φορολογικής έννοιας του αγρότη
- η αύξηση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων από το 26% στο 28%
- η κατάργηση της επιδότησης πετρελαίου για τις αγροτικές καλλιέργειες.
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Έτοιμοι για κινητοποιήσεις και
πάλι οι φαρμακοποιοί

Ε

πί ποδός βρίσκονται από σήμερα οι φαρμακοποιοί, καθώς μέχρι την Τετάρτη
αναμένεται να περάσουν από τη Βουλή το άνοιγμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των φαρμακείων, κάτι που σημαίνει πως ο καθένας θα μπορεί να ανοίξει
φαρμακείο αρκεί να το λειτουργεί πτυχιούχος φαρμακοποιός, καθώς και η πώληση
φαρμάκων από τα ράφια των μεγάλων αλυσίδων λιανικής.
Σήμερα συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και αναμένονται εξελίξεις σχετικά με το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων.
Ήδη ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) Κωνσταντίνος
Λουράντος απέστειλε ανοικτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, με την
οποία ζητά απαντήσεις για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων.
"Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
θα ήθελα με την ανοικτή αυτή επιστολή μου να σας ρωτήσω αν έχετε συνειδητοποιήσει, τι ακριβώς έχετε πράξει εναντίον της Ελλάδος... Θα ήθελα να μου εξηγήσετε και κατ'
επέκταση στον Ελληνικό λαό την σημασία του "ΟΧΙ" του δημοψηφίσματος όπως εσείς
το αντιλαμβάνεστε, καθώς και την διαφορά μεταξύ του "ΝΑΙ" με αυτά που συμφωνήσατε ως ... αποτέλεσμα των τρομερών "διαπραγματεύσεων" που κάνατε...
Μήπως τελικά το 61,3% του ΟΧΙ αποτέλεσε για εσάς δυσάρεστη έκπληξη ;
Μήπως προσδοκούσατε ένα οριακό αποτέλεσμα (γι’ αυτό άλλωστε εφεύρατε το δημοψήφισμα) που θα σας άφηνε πολλά ελαφρυντικά για τις προαποφασισμένες συμφωνίες
σας;
Και επειδή αυτό δεν προέκυψε, μετατρέψατε ένα περήφανο "ΟΧΙ" σε ένα υπόδουλο
"ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ"...
Σήμερα παρακολουθούμε έκπληκτοι να σύρεται ο περήφανος Ελληνικός λαός πίσω
από αποφάσεις που σε καμία περίπτωση δεν του αρμόζουν. Παρακολουθούμε μαριονέττες της πολιτικής σκηνής να ομιλούν εξ' ονόματός του καταπατώντας τις αποφάσεις
του... Παρακολουθούμε την προσπάθεια μιας Κυβέρνησης που ήλθε ως απελευθερωτής των μνημονίων, να ζητά γονυπετής την παραμονή σε μια Ευρώπη που η ίδια τότε
ως αντιπολίτευση καθόριζε ως "Ευρώπη των αριθμών, των αγορών, των τοκογλύφων,
των απόγονων του φασισμού...."!
Δεν περιμένω απαντήσεις, αφού δεν υπάρχουν...
Περιμένω όμως κάποια κίνηση, αν έχει μείνει λίγο φιλότιμο!”

Διακοπές κυκλοφορίας στις σήραγγες της Κακιάς Σκάλας

Ν

υκτερινές διακοπές κυκλοφορίας
διάρκειας πέντε ωρών θα πραγματοποιηθούν στη νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, στις σήραγγες της Κακιάς
Σκάλας, στην κατεύθυνση προς Κόρινθο.
Οι διακοπές κυκλοφορίας θα γίνουν ως εξής:
-από τα μεσάνυχτα της Τρίτης (14/07) μέχρι
τις 5:00 το πρωί της Τετάρτης (15/07)
-από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (15/07)
μέχρι τις 5:00 το πρωί της Πέμπτης (16/07) και
-από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (16/07)
μέχρι τις 5:00 το πρωί της Παρασκευής (17/07)
Στη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων η κυκλοφορία μεταξύ των κόμβων
Μεγάρων (ΧΘ 39,9) και Κινέτας (ΧΘ 56,6) στην κατεύθυνση προς Κόρινθο, θα γίνεται
μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου.
Η κυκλοφορία στην κατεύθυνση προς Αθήνα δεν επηρεάζεται και θα εκτελείται κανονικά.

ΓΑΜΟΣ

O Ελευθεριάδης Θεόδωρος του Αχιλλέα και της Ελένης το γένος Ξανθοπούλου γεννηθείς στο Κιρωβ Καζακσταν κάτοικος Ελευσίνας και η Καραγιαννίδου Ελένη του Ιωάννη και της Σιμα το γένος Χαραλαμπίδη γεννηθείσα
στην Αθήνα κάτοικος Ασπροπύργου, πρόκειται να έλθουν σε γάμο που θα
τελεστεί στο Δημαρχείο Ασπροπύργου.

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

Κ. Μίχαλος: "Να υπάρξουν μέτρα
και πολιτικές που θα αντισταθμίσουν τα υφεσιακά μέτρα"

Σ

τις κινήσεις που θα πρέπει να προβεί η κυβέρνηση μετά την επίτευξη συμφωνίας
αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ
κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Αναλυτικά η δήλωσή του:
"Με την επίτευξη της συμφωνίας με τους εταίρους της, η Ελλάδα κατάφερε να παραμείνει στο σκληρό πυρήνα της Ε.Ε., ωστόσο τα μέτρα που συνοδεύουν τη συμφωνία,
τουλάχιστον αυτά που αφορούν τα φορολογικά μέτρα, εξακολουθούν να κινούνται σε μία
αντιαναπτυξιακή κατεύθυνση και να θέτουν προσκόμματα στην ανάπτυξη του ιδιωτικού
τομέα.
Η συνταγή της υπερφορολόγησης είναι βέβαιο ότι και αυτή τη φορά θα έχει αρνητικά
αποτελέσματα και θα προκαλέσει σοβαρές απώλειες στην οικονομία και στην απασχόληση.
Αυτή τη στιγμή, το μεγάλο ζητούμενο για την οικονομία και την αγορά είναι να επιλυθεί τάχιστα το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες και το οποίο έχει
μπλοκάρει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να προβεί σε όλες εκείνες τις απαιτούμενες ενέργειες για
την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας και την επαναλειτουργία
υπό κανονικές συνθήκες των τραπεζών.
Βεβαίως, εξίσου ζωτικής σημασίας είναι και η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων
τα επόμενα χρόνια. Το πακέτο των 35 δισ. ευρώ αποτελεί εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο
για τη στήριξη της ανάπτυξης και την αύξηση της απασχόλησης.
Θα πρέπει οι πόροι αυτοί να αξιοποιηθούν στη βάση ενός εθνικού σχεδιασμού, με
στόχο την παραγωγική αναδιάρθρωση και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.
Τέλος, η κυβέρνηση θα πρέπει να νομοθετήσει και να εφαρμόσει τις διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις μέσω των οποίων μπορεί να ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισμός και να
δημιουργηθούν νέες επενδυτικές ευκαιρίες.
Ας μην υπάρχει, όμως, καμία παρεξήγηση: με τη συμφωνία και το νέο μνημόνιο, η
Ελλάδα δεν σώθηκε. Έκανε ένα βήμα πίσω από το χείλος του γκρεμού, αλλά εξακολουθεί να παραπαίει, με την οικονομία της διαλυμένη και με την αξιοπιστία της ξανά στο
ναδίρ. Ο μόνος δρόμος για να επιβιώσει η χώρα είναι να υπάρξουν άμεσα μέτρα και
πολιτικές που θα αντισταθμίσουν τα υφεσιακά μέτρα και θα στηρίξουν τις προσπάθειες
του ιδιωτικού τομέα".
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ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση 20ης
Σύγκλησης Δημοτικού
Συμβουλίου»

Κ

αλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 15η
του μηνός Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ.,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για
τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ο :
Λήψη απόφασης σχετικά με τον ανώτατο
αριθμό θέσεων πωλητών Λαϊκών Αγορών του Δήμου Ασπροπύργου, βάση τοπογραφικών διαγραμμάτων της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ασπροπύργου.
Εισηγητής:
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.
Θέμα 2ο :
Έγκριση του 15ου πρακτικού, της 2ης
Συνεδρίασης της Φορολογικής Επιτροπής του έτους 2015 που
αφορά τον κ. Πέτρο Γιαλαμπούκη του Κων/νου.
Εισηγητής:
Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών
και
Διοικητικών Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 3ο:
Έγκριση του 18ου πρακτικού, της 2ης
Συνεδρίασης της Φορολογικής Επιτροπής του έτους 2015 που
αφορά τον κ. Παναγιώτη Καμπόλη.
Εισηγητής:
Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών
και
Διοικητικών Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.
Θέμα 4ο :
Έγκριση του 19ου πρακτικού, της 2ης
Συνεδρίασης της Φορολογικής Επιτροπής του έτους 2015 που
αφορά
την
εταιρεία
ΜΠΟΓΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε..
Εισηγητής:
Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών
και
Διοικητικών Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.
Θέμα 5ο :
Έγκριση του 13ου πρακτικού, της 2ης
Συνεδρίασης της Φορολογικής Επιτροπής του έτους 2015 που
αφορά τον κ. Σανδαλίδη Γεώργιο του Ιωάννη.
Εισηγητής:
Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών
και
Διοικητικών Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.
Θέμα 6o :
Έγκριση του 12ου πρακτικού, της 2ης
Συνεδρίασης της Φορολογικής Επιτροπής του έτους 2015 που
αφορά την εταιρεία ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ INTERLIGHT ΑΒΕΕ.
Εισηγητής:
Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών
και
Διοικητικών Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.
Θέμα 7ο :
Έγκριση του 4ου πρακτικού, της 2ης
Συνεδρίασης της Φορολογικής Επιτροπής του έτους 2015 που
αφορά τον κο Λουκά Ευθυμίου.
Εισηγητής:
Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών
και
Διοικητικών Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.
Θέμα 8ο :
Έγκριση του 1ου πρακτικού, της 1ης
Συνεδρίασης της Φορολογικής Επιτροπής του έτους 2015 που
αφορά την εταιρεία ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Εισηγητής:
Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών
και
Διοικητικών Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.
Θέμα 9ο :
Έγκριση του 10ου πρακτικού, της 2ης
Συνεδρίασης της Φορολογικής Επιτροπής του έτους 2015 που
αφορά την εταιρεία KOSMOCAR A.E..
Εισηγητής:
Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών
και
Διοικητικών Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.
Θέμα 10ο :
Λήψη απόφασης για την έγκριση
διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ».
Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Πάνος Φίλιππος.
Θέμα 11ο :
Λήψη απόφασης για την έγκριση
διενέργειας της δαπάνης με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ
ΒΟΘΡΩΝ».
Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Πάνος Φίλιππος.
Θέμα 12ο :
Λήψη απόφασης για την έγκριση
διενέργειας δαπάνης για τοποθέτηση νέων παροχών ύδρευσης
σε χώρους πρασίνου.
Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Πάνος Φίλιππος.
Θέμα 13ο :
Λήψη απόφασης για : «΄Εγκριση
διενέργειας δαπάνης για επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού σε
διάφορες περιοχές του Δήμου Ασπροπύργου από τη ΔΕΔΔΗΕ
(Ζ΄2015).
Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Πάνος Φίλιππος.
Θέμα 14ο :
Λήψη απόφασης για : «΄Εγκριση
διενέργειας δαπάνης για επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού σε
διάφορες περιοχές του Δήμου Ασπροπύργου από τη ΔΕΔΔΗΕ
(ΣΤ΄2015).

Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Πάνος Φίλιππος.
Θέμα 15ο :
Λήψη απόφασης για : «΄Εγκριση
διενέργειας δαπάνης για την μετατόπιση κυψέλης που
βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Γηπέδου
Ασπροπύργου από τη ΔΕΔΔΗΕ (Η΄2015).
Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Πάνος Φίλιππος.
Θέμα 16ο :
Λήψη απόφασης για την έγκριση
διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ Ο.Τ.Α. (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
–
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)».
Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Πάνος Φίλιππος.
Θέμα 17o :
Λήψη απόφασης για την έγκριση
διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».
Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Πάνος Φίλιππος.
Θέμα 18ο :
Ορισμός Συντονιστή (μόνιμος ή ανώτερος
υπάλληλος του Δήμου) και Πολιτικού Εκπροσώπου, ως μέλη
του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων –
Προαγωγής Υγείας.
Εισηγητής:
Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κος Νικόλαος
Μελετίου.
Θέμα 19ο :
Διαγραφή και επαναβεβαίωση της
εισφοράς σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην
περιοχή Ρουπάκι για την κα Τσίγκου – Σίσκου Ξανθή.
Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Πάνος Φίλιππος.
Θέμα 20ο :
Διαγραφή και επαναβεβαίωση της
εισφοράς σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην
περιοχή Ρουπάκι για την κα Συρινίδη – Καρτεροπούλου
Ελισσάβετ του Χριστόφορου.
Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Πάνος Φίλιππος.
Θέμα 21ο :
Διαγραφή και επαναβεβαίωση της
εισφοράς σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην
περιοχή Ρουπάκι για τον κο Παντελιά Γεώργιο του Σαράντη.
Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Πάνος Φίλιππος.
Θέμα 22ο :
Διαγραφή και επαναβεβαίωση της
εισφοράς σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην
περιοχή Ρουπάκι για τον κο Μακρή Κωνσταντίνο του Γεωργίου.
Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Πάνος Φίλιππος.
Θέμα 23ο :
Διαγραφή και επαναβεβαίωση της
εισφοράς σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην
περιοχή Ρουπάκι για τον κο Χάψα Ηλία του Γεωργίου.
Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Πάνος Φίλιππος.
Θέμα 24ο :
Διαγραφή και επαναβεβαίωση της
εισφοράς σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην
περιοχή Ρουπάκι για τον κο Χάψα Θεόδωρο του Γεωργίου.
Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Πάνος Φίλιππος.
Θέμα 25ο:
Διαγραφή και επαναβεβαίωση της
εισφοράς σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην
περιοχή Ρουπάκι για τον κο Κρασσά Δημήτριο του Αντωνίου.
Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Πάνος Φίλιππος.
Θέμα 26ο:
Διαγραφή και επαναβεβαίωση της
εισφοράς σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην
περιοχή Ρουπάκι για τον κο Καρτερόπουλο Ιωάννη του
Γεωργίου.
Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Πάνος Φίλιππος.
Θέμα 27ο:
Διαγραφή και επαναβεβαίωση της
εισφοράς σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην
περιοχή Ρουπάκι για τον κο Γρηγοριάδη Σταύρο του Δημητρίου.
Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Πάνος Φίλιππος.
Θέμα 28ο:
Διαγραφή και επαναβεβαίωση της
εισφοράς σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην
περιοχή Ρουπάκι για τον κο Μούτα Χαράλαμπο του Παύλου.
Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Πάνος Φίλιππος.
Θέμα 29ο:
Διαγραφή και επαναβεβαίωση της
εισφοράς σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην
περιοχή Ρουπάκι για την κα Κουφού Στυλιανή του Χρήστου.
Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Πάνος Φίλιππος.
Θέμα 30ο:
Διαγραφή και επαναβεβαίωση της
εισφοράς σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην
περιοχή Ρουπάκι για την κα Φραντζή Ευαγγελία του Ανδρέα.
Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Πάνος Φίλιππος.
Θέμα 31ο:
Διαγραφή και επαναβεβαίωση της
εισφοράς σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην
περιοχή Ρουπάκι για τον κο Φραντζή Δημήτριο του Ανδρέα.
Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Πάνος Φίλιππος.
Θέμα 32ο:
Διαγραφή και επαναβεβαίωση της
εισφοράς σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην
περιοχή Ρουπάκι για την κα Πηλιχού – Μυλωνά Σοφία του Από-
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στολου (Ο.Τ. Ρ22-14Ν).
Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Πάνος Φίλιππος.
Θέμα 33ο:
Διαγραφή και επαναβεβαίωση της
εισφοράς σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην
περιοχή Ρουπάκι για την κα Πηλιχού – Μυλωνά Σοφία του
Απόστολου (Ο.Τ. Ρ41-04).
Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Πάνος Φίλιππος.
Θέμα 34ο:
Διαγραφή και επαναβεβαίωση της
εισφοράς σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην
περιοχή Ρουπάκι για τον κο Καραγιαννίδη Παναγιώτη του
Συμεών.
Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Πάνος Φίλιππος.
Θέμα 35ο:
Διαγραφή και επαναβεβαίωση της
εισφοράς σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην
περιοχή Ρουπάκι για την κα Πασχαλίδου Όλγα του Ιωάννη.
Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Πάνος Φίλιππος.
Θέμα 36ο:
Διαγραφή και επαναβεβαίωση της
εισφοράς σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην
περιοχή Ρουπάκι για τον κο Βρούβα Περικλή του Γεωργίου.
Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Πάνος Φίλιππος.
Θέμα 37ο:
Διαγραφή και επαναβεβαίωση της
εισφοράς σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην
περιοχή Ρουπάκι για την κα Αριστείδη Παναγιώτα του
Χαράλαμπου.
Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Πάνος Φίλιππος.
Θέμα 38ο:
Διαγραφή και επαναβεβαίωση της
εισφοράς σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην
περιοχή Ρουπάκι για την κα Λιάκου – Γεωρνταμιλή Βασιλική
του Θεόφιλου.
Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Πάνος Φίλιππος.
Θέμα 39ο:
Διαγραφή και επαναβεβαίωση της
εισφοράς σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην
περιοχή Ρουπάκι για τον κο Τσίγκο Κωνσταντίνο του Ιωάννη.
Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Πάνος Φίλιππος.
Θέμα 40ο:
Διαγραφή και επαναβεβαίωση της
εισφοράς σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην
περιοχή Ρουπάκι για τον κο Στεφανίδη Γεώργιο του Κων/νου
(Ο.Τ. Ρ40-11).
Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Πάνος Φίλιππος.

Θέμα 41ο:
Διαγραφή και επαναβεβαίωση της
εισφοράς σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης στην
περιοχή Ρουπάκι για τον κο Στεφανίδη Γεώργιο του Κων/νου
(Ο.Τ. Ρ40-10).
Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Πάνος Φίλιππος.
Θέμα 42ο:
Λήψη απόφασης επί της υπ’αριθμ.
16388/09-06-2015 αιτήσεως της κας Χριστοδουλάτου Φιλιώς
του Γεράσιμου για τη ρύθμιση οφειλής της.
Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Πάνος Φίλιππος.
Θέμα 43ο:
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής –
οριστικής
παραλαβής
του
έργου
:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ»
Εισηγητής:
Ο Αναπληρωτής Δ/ντής Πολεοδομίας και
Τεχνικών Υπηρεσιών, κος Παναγιώτης Καραγιαννίδης.

Θέμα 44ο:
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού
εκπόνησης μελέτης με προεκτιμώμενη αμοιβή άνω του ορίου
της οδηγίας 2004/18 και με τίτλο : «Ενημέρωση
κτηματογραφικών
διαγραμμάτων
–
Επικαιροποίηση
πολεοδομικής μελέτης – Αναθεώρηση – Επανέγκριση Ε.Ρ.Σ. –
Πράξη Εφαρμογής στις θέσεις “Λαιμός Λουζιτάνια – Παραλία
και Γκορυτσά” Δήμου Ασπροπύργου.
Εισηγητής:
Ο Αναπληρωτής Δ/ντής Πολεοδομίας και
Τεχνικών Υπηρεσιών, κος Παναγιώτης Καραγιαννίδης.
Θέμα 45ο:
Παραχώρηση οικογενειακού τάφου επ’ονόματι ΣΙΦΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΊΟΥ.
Εισηγητής:
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.
Θέμα 46ο:
Λήψη απόφασης επί αιτήματος του κου
Φώτιου Παπαδόπουλου του Χρήστου για δωρεά των εξόδων
κηδείας του νεκρού αδερφού του Γεώργιου Παπαδόπουλου με
ημερομ. θανάτου 24-5-2015.
Εισηγητής:
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Πάνος Φίλιππος.
Θέμα 47ο:
Έγκριση του 9ου πρακτικού, της 2ης Συνεδρίασης της Φορολογικής Επιτροπής του έτους 2015 που
αφορά την εταιρεία ΑΤΟΛ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε..
Εισηγητής:
Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών
και
Διοικητικών Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.
Θέμα 48ο:
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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 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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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

θριάσιο-15

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

Τρίτη 14 Ιουλίου 2015

