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Ανακλήθηκε η
άδεια του
εργοστασίου
στον Ασπρόπυργο

Σε δεκατρία (13) σημεία η
υποδοχή των αιτήσεων των
απόρων για το πρόγραμμα
«Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής από το
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
(ΤΕΒΑ)» στην περιοχή της
Δυτικής Αττικής Óåë. 7
Óåë. 2

Με ποιους περιορισμούς ανοίγουν οι
τράπεζες τη Δευτέρα
Óåë. 6

παρατείνονται μέχρι
και την τρίτη εργάσιμη
ημέρα από την λήξη
της τραπεζικής αργίας
οι προθεσμίες
καταβολής των
βεβαιωμένων στην
φορολογική διοίκηση
οφειλών και οι προθεσμίες καταβολής των
δόσεων ρυθμίσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ
Ν.Ε ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΡΙΖΑ
Óåë

Óåë. 5

.3

«Ναι» σε αναδιάρθρωση του χρέους, «όχι» σε
κούρεμα λέει η Μέρκελ

Óåë. 8

Óåë. 13

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα
για την Αττική, την Εύβοια, την
Αργολίδα και την Κορινθία

Óåë.3
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015

Ασπρόπυργος
Γκαραγκούνη Ευαγγελία Σ.
Ρόδου 6,
2105576086

Ελευσίνα
Ζαχαρίου Σεβαστή
Εθνικής Αντιστάσεως 98 & Περσεφόνης,
2105547500
Άνω Λιόσια
Ζαλαβρά - Χατζηνικολή Μαρία - Κορίνα
Λεωφόρος Φυλής 240, 2102471445
Αχαρνές

Λυβιζου Μαρία
Λεωφόρος Καραμανλή Κωνσταντίνου 38-40,
2102446460

Χαϊδαρι
Σακόπουλος Θεόδωρος
Παπανδρέου Γεωργίου 4, Δάσος
2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ ΚΑΙΡΟΣ.
ΒΟΡΕΙΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΜΕΧΡΙ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΜΙΚΡΗ ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΣΤΑ
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΑ ΦΘΑΣΕΙ
ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΤΟΥΣ 39 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
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ΗΛΙΑΣ (Ηλίας, Λιάς, Ηλιάκος, Λιάκος,
Λίτσος, Λιάκουρας, Ηλιάνα, Λιάνα, Ηλιας,
Λιας, Ηλιακος, Λιακος, Λιτσος, Λιακουρας,
Ηλιανα, Λιανα

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

Τ

Ανακλήθηκε η άδεια του
εργοστασίου στον Ασπρόπυργο

ην ανάκληση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της Μονάδας Ανακύκλωσης
του Ασπροπύργου, στην οποία προκλήθηκε η πρόσφατη πυρκαγιά, ζητεί το Σώμα
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος με έγγραφό του,
το οποίο εστάλη την περασμένη Δευτέρα στην
αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ύστερα από
διαπίστωση σωρείας παραβάσεων.
Ανακλήθηκε η άδεια του εργοστασίου στον
Ασπρόπυργο
Το έγγραφο κοινοποιήθηκε στην ηγεσία του
υπουργείου Περιβάλλοντος και στην Περιφέρεια
Αττικής.
Οπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος, η ανάκληση της άδειας
επιβάλλεται καθώς ύστερα από επιτόπιους
ελέγχους υπαλλήλων του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος που έγιναν στις 9 και 12
Ιουνίου 2015, διαπιστώθηκε πως η εταιρεία
που λειτουργούσε το εργοστάσιο είχε υποπέσει σε σωρεία παραβιάσεων των περιβαλλοντικών όρων, τα οποία αποτελούν αδικήματα και διώκονται ποινικά με βάση διατάξεις της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Οι εκθέσεις αυτοψίας των επιθεωρητών περιβάλλοντος μάλιστα έχουν ενσωματωθεί στη δικογραφία που έχει
σχηματιστεί για την υπόθεση και πρόκειται να παραδοθεί άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα κρίνει αν πρόκειται για πλημμέλημα ή για κακούργημα και θα ασκήσει τις ανάλογες διώξεις.
Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες εκθέσεις, η ιδιοκτήτρια εταιρεία της μονάδας «Γενική Ανακυκλώσεως Κτηματική
Ξενοδοχειακή Α.Ε. Εμπόριο Χάρτου - Χαρτονιών»:
Διενεργούσε παράνομη συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και ανεξέλεγκτη διάθεση εν δυνάμει
επικίνδυνων αποβλήτων, χωρίς τις απαιτούμενες μελέτες, εγκρίσεις και άδειες και χωρίς τη λήψη και τήρηση των
ελάχιστων απαιτούμενων μέτρων, όρων, περιορισμών και προδιαγραφών για τη διαχείριση των συγκεκριμένων αποβλήτων.
Χωρίς εγκρίσεις
Διενεργούσε νόμιμη μεν συλλογή και προσωρινή αποθήκευση μη επικίνδυνων και διέθετε τις απαιτούμενες μελέτες,
εγκρίσεις και άδειες, χωρίς όμως την προβλεπόμενη λήψη και τήρηση των ελάχιστων απαιτούμενων μέτρων, όρων,
περιορισμών και προδιαγραφών για τη διαχείριση των συγκεκριμένων αποβλήτων. Επίσης, αποθήκευε ποσότητες
στερεών αποβλήτων για τις οποίες δεν είχε αδειοδοτηθεί.
Δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης.
Δημιούργησε έναν χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων, κατά παράβαση της νομοθεσίας.
Δεν διέθετε σχέδιο έκτακτης ανάγκης.
Ουσιαστικά, όπως αποφαίνεται το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, η συγκεκριμένη εταιρεία παραβαίνοντας
περιβαλλοντικούς όρους και περιβαλλοντική νομοθεσία, διέθετε ανεξέλεγκτα στερεά απόβλητα (επικίνδυνα και μη)
εντός του χώρου του γηπέδου της, δημιουργώντας έναν χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) που προκάλεσε εκτεταμένη και σοβαρή ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, με σοβαρό κίνδυνο και ζημίας του εδάφους, των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας και της δημόσιας υγείας.
Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος επισημαίνουν ότι οι προαναφερόμενες παραβάσεις αποτελούν αδικήματα που
διώκονται με βάση την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Σ

Σε ύφεση όλα τα
πύρινα μέτωπα

ε
ύφεση
είναι οι
φωτιές
που
ξέσπασαν
Κυριακή στα
Ατζινέικα
Κυνουρίας, την
Πάλερο Αιτωλοακαρνανίας,
το Μαλανδρένι
Αργολίδας,
αλλά και τη
Ζάκυνθο
.Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν υπάρχουν ενεργά
μέτωπα, καθώς έχουν κοπάσει οι άνεμοι.
Πάντως, δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχίζουν να
επιχειρούν σε όλα τα μέτωπα, για το φόβο αναζωπυρώσεων.
Πολύ υψηλός θα είναι και Δευτέρα ο κίνδυνος πυρκαγιάς για την Περιφέρεια Αττικής, την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδος (ιδιαίτερα την Εύβοια) και την Περιφέρεια Πελοποννήσου (κυρίως την Αργολίδα και την Κορινθία).
Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και
να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να
προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Συνελήφθη για εισαγωγή
ηρωίνης πρωταγωνιστής
τηλεοπτικής διαφήμισης

Η

Δ ί ω ξ η
Ναρκωτικών Αττικής
συνέλαβε
37χρονο Νιγηριανό
για
εισαγωγή
μεγάλης ποσότητας
ηρωίνης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις
πληροφορίες πρόκειται
για
τον
«Πίου», πρωταγωνιστή τηλεοπτικής
διαφήμισης.
Ο 37χρονος Νιγηριανός, που συνελήφθη κατά την
άφιξή του στην
Ελλάδα από την
Ουγκάντα
μέσω
Κωνσταντινούπολης, είχε καταπιεί ποσότητα ηρωίνης σε 58 αυτοσχέδιες
συσκευασίες, συνολικού βάρους 1.285 γραμμαρίων.
Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο
συλληφθείς αποτελεί μέλος ευρύτερου κυκλώματος
διακίνησης ηρωίνης από χώρες της Αφρικής προς τη
Δυτική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.
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Με ποιους περιορισμούς ανοίγουν
οι τράπεζες τη Δευτέρα

Σ

την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
δημοσιεύτηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία
αποφασίζεται η λήξη της τραπεζικής αργίας
από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου.
Όπως αναφέρεται, διατηρείται σε ισχύ το
όριο ανάληψης των 60 ευρώ ανά καταθέτη,
ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανά ημέρα, από τα
τραπεζικά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και διευκρινίζεται ότι "μετρητά που δεν
αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες, μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του
ποσού των τετρακοσίων είκοσι ευρώ (420)
ανά εβδομάδα".
Μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι η μεταφορά
κεφαλαίων ή μετρητών στο εξωτερικό απαγορεύεται με κάθε τρόπο, περιλαμβανομένης της εντολής μεταφοράς κεφαλαίων σε
λογαριασμούς που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα που
εδρεύουν και λειτουργούν στο εξωτερικό, καθώς και της
μεταφοράς κεφαλαίων με τη χρήση πιστωτικών, προπληρωμένων και χρεωστικών καρτών για διασυνοριακές
πληρωμές.
Απαγορεύεται επίσης να ανοίγονται νέοι λογαριασμοί
όψεως ή καταθετικοί, να προστίθενται συνδικαιούχοι
στους ήδη υφιστάμενους και να ενεργοποιούνται αδρανείς λογαριασμοί. Άνοιγμα νέων λογαριασμών επιτρέπεται μόνο για τις περιπτώσεις που προβλέπει το Άρθρο
Πρώτο, παράγραφος 7 της ΠΝΠ.
Παράλληλα, απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή ολική,
εξόφληση δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα, με εξαίρεση την
αποπληρωμή με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό.
Ενώ απαγορεύεται και η πρόωρη, μερική ή πλήρης,
λήξη των προθεσμιακών καταθέσεων. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πρόωρη μερική λήξη προθεσμιακής κατάθεσης, αποκλειστικά και μόνο για την ισόποση εξόφληση:
α. οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς
φορείς,
β. τρέχουσας δόσης και ληξιπρόθεσμων οφειλών
δανείου στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα,
γ. πληρωμής μισθοδοσίας στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα,
δ. πληρωμής νοσηλίων και διδάκτρων στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό,
ε. πληρωμής προμηθευτών που τηρούν λογαριασμό
στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, έναντι τιμολογίων ή ισοδύναμων παραστατικών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν
υφίστανται επαρκή διαθέσιμα σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως.
Επιπλέον, τίθεται περιορισμός που ορίζει μεταφορά
μέγιστου ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα, ανά ημερολογιακό τρίμηνο,
συνολικά, για έξοδα διαμονής και διαβίωσης φοιτητών
που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών. Η πληρωμή συντελείται,
υποχρεωτικά, ηλεκτρονικά μέσω πιστωτικού ιδρύματος,
σε λογαριασμό, που τηρείται στο εξωτερικό, με δικαιούχο
το φοιτητή.
Θέματα καταβολής φόρου εισοδήματος

Με την ίδια Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, αποσαφηνίζεται ότι δίνεται παράταση στην καταβολή της
πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος για το φορολογικό
έτος 2014, ως την 31η Αυγούστου.
Παράλληλα, παράταση δίνεται και στην υποβολή του
Ε9 ακινήτων ως τις 26 Αυγούστου, η οποία έληγε στις 27
Ιουλίου.
Ανακοίνωση ΥΠΟΙΚ
Σε σχετική ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών
αναφέρει τα εξής:
"Λήγει την Δευτέρα 20 Ιουλίου, με Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου, η τραπεζική αργία που είχε επιβληθεί στις
28 Ιουνίου. Έως εκ τούτου από την Δευτέρα ανοίγουν όλα
τα καταστήματα των τραπεζών ενώ παράλληλα διευρύνεται ο αριθμός των τραπεζικών εργασιών που επιτρέπονται στο πλαίσιο των κεφαλαιακών ελέγχων (capital control). Οι τραπεζικές εργασίες που θα επιτρέπονται αναφέρονται αναλυτικά στην νέα ΠΝΠ. Υπενθυμίζουμε ότι
παράλληλα λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονομικών η
Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών για αιτήματα συναλλαγών πέραν όσων επιτρέπονται από την ΠΝΠ.
Επισημαίνεται ακόμα ότι παρατείνονται μέχρι και την
τρίτη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της τραπεζικής
αργίας οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στην
φορολογική διοίκηση οφειλών και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη φορολογική
διοίκηση, όπως προβλέπεται από την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ.1136/30.6.2015.
Επίσης στη νέα ΠΝΠ προβλέπονται μεταξύ άλλων και
τα εξής:
-Η εφαρμογή των νέων διατάξεων για το ΦΠΑ, που
αρχίζει από την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015.
-Η υπαγωγή των ξενοδοχείων στον συντελεστή 6% έως
30 Σεπτεμβρίου 2015.
-Η παράταση της προθεσμίας καταβολής του φόρου
εισοδήματος έως 31 Αυγούστου, για όσους υποβάλλουν
δήλωση μετά την έκδοση της ΠΝΠ.
Τέλος προβλέπονται διατάξεις για την εφαρμογή της
βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης του Ελληνικού
Δημοσίου από τον EFSM".

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΝΕΩΝ ΦΥΛΗΣ «Η ΦΥΛΗ»

Σ

τον καθαρισμό του ρέματος της Γιαννούλας προχώρησαν
το πρωί της Κυριακής 19 Ιουλίου τα μέλη και οι εθελοντές
του Συλλόγου Νέων Φυλής «Η Φυλή» . Οι ίδιοι έγραψαν
στη σελίδα τους στο face book, ΚΛΙΚ ΕΔΩ τους λόγους που τους
ώθησαν σ΄ αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία:
« Σαν νέοι που αγαπάμε τον τόπο μας και θέλουμε να απολαμβάνουμε καθαρή την φύση του, προχωρήσαμε στον καθαρισμό
του ρέματος της Γιαννούλας (πάρκο, δρόμος, ποτάμι). Η συμμετοχή νέων του τόπου μας μας βοήθησε στην προσπάθεια μας
αυτή! Ευχαριστούμε θερμά όλους τους νέους εθελοντές που μας
βοήθησαν σε αυτήν μας την δράση και που μας έδειξαν έμπρακτα την αγάπη τους για αυτόν τον τόπο και πως τους πονάει, όπως
και όλους εμάς τους νέους και όχι μόνο, να υπάρχουν σκουπίδια
που ρυπαίνουν τα όμορφα και ειδυλλιακά τοπία μας όπου ο καθένας μας μπορεί να απολαύσει μια χαλαρωτική βόλτα... Σε ένα
καθαρό πλέον τοπίο!»
Αναμφίβολα είναι άξιοι συγχαρητηρίων

θριάσιο-3

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ν.Ε
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΡΙΖΑ

Ο

ΠρωθυπουργόςΑΛΈΞΗΣ ΤΣΊΠΡΑΣ , η
διαπραγματευτική ομάδα και η Κυβέρνηση
έδωσαν για έξι μήνες μια σκληρή μάχη και
πάλεψαν μέχρι τέλους για να διεκδικήσουν μια
συμφωνία που θα δίνει τη δυνατότητα να σταθεί η χώρα
στα πόδια της και ο ελληνικός λαός να μπορεί να
συνεχίζει να αγωνίζεται.
Η συμφωνία στην οποία κατέληξαν στης 13/7/2015 το
πρωί, μετά από 17ωρη διαπραγμάτευση σε επίπεδο
κορυφής, θεωρούμε ότι είναι προϊόν εκβιασμών και
πιέσεων, ότι είναι μια πολύ επώδυνη συμφωνία με μέτρα
σκληρά για τον ελληνικό λαό.
Δεν υπερασπιζόμαστε και δεν επιχαίρουμε για την ίδια
την συμφωνία και τα μέτρα που αυτή περιλαμβάνει γιατί
βρίσκονται μακριά τόσο από τις προεκλογικές μας
εξαγγελίες και δεσμεύσεις όσο και από τις
προγραμματικές θέσεις της Κυβέρνησης.
Υπερασπιζόμαστε, όμως το γεγονός ότι δεν αφήσαμε
την χώρα να υποστεί τις τραγικές συνέπειες μιας
άτακτης χρεωκοπίας επιτυγχάνοντας παράλληλα τη
δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, τη ρύθμιση της
βιωσιμότητας του χρέους και τις εν δυνάμει
αναπτυξιακές προοπτικές που την συνοδεύουν.
Λάθη έγιναν κατά την περίοδο της διαπραγμάτευσης
όπως άλλωστε παραδέχθηκε και οΑΛΈΞΗΣ ΤΣΊΠΡΑΣ .
Όμως η επιλογή ενός Grexit ήταν έξω από την εντολή
που είχε λάβει αυτή η κυβέρνηση. Αν αυτό συνέβαινε θα
ικανοποιούσε κυρίως τους πιο ακραίους κύκλους της
Ευρώπης(όπως ο κ. Σόιμπλε). Οι επιπτώσεις θα ήταν
τραγικές για τον ελληνικό λαό, όπως άλλωστε
επιβεβαίωσαν με δηλώσεις τους και κάποιοι απ’ αυτούς
που υποστήριζαν όλο το προηγούμενο διάστημα την
επιλογή της δραχμής.
Βρεθήκαμε μπροστά σε πολύ δύσκολες αποφάσεις
αλλά και αντιμέτωποι με ένα ωμό εκβιασμό των
πιστωτών να δεχθούμε έναν επώδυνο συμβιβασμό ή να
μας σπρώξουν σε άτακτη χρεοκοπία με συνέπεια την
πρωτοφανή δυστυχία του ελληνικού λαού.
Η σημερινή επώδυνη συμφωνία έβαλε τέρμα στο
ενδεχόμενο της άτακτης χρεοκοπίας της χώρας αλλά και
στα σχέδια των πιο ακραίων συντηρητικών κύκλων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης είχε σαν αποτέλεσμα να
δημιουργήσει ρήγμα στο συντηρητικό μπλοκ όχι μόνο
εντός της Ευρώπης αλλά και εντός της ίδιας της
Γερμανίας. Αφήνοντας πίσω μας μια σημαντική
παρακαταθήκη για την ίδια την Ευρώπη.
Στηρίζουμε και επιθυμούμε να κρατήσουμε όρθια την
πρώτη αριστερή κυβέρνηση της Ελλάδας για να
αποτρέψουμε την λογική της «αριστερής παρένθεσης»,
που με κάθε αθέμιτο μέσο χρησιμοποίησε η πολιτική και
οικονομική ελίτ της χώρας μας και της Ευρώπης, ακόμα
και ο ίδιος ο κ. Σόϊμπλε. Καταψήφιση της συμφωνίας
θεωρούμε ότι οδηγεί στην πτώση της Κυβέρνησης και
επιβεβαιώνει τις επιδιώξεις περί «αριστερής
παρένθεσης».
Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι και συλλογικά δρώντες
μέσα στο κόμμα. Είναι απαραίτητο να παραμείνουμε
ενωμένοι, να συστρατευτούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις,
με τις πολιτικές τους θέσεις εντός του κόμματος, για να
μην ξεπλύνουμε με τη στάση μας το ανυπόληπτο
πολιτικό σύστημα αλλά και γιατί πρέπει να παλέψουμε
όλοι μαζί με τα σκληρά κατεστημένα στη χώρα μας. Η
Ελλάδα χρειάζεται ριζικές μεταρρυθμίσεις προς όφελος
των κοινωνικών δυνάμεων και εις βάρος της ολιγαρχίας
που την οδήγησε ως εδώ. Παράλληλα τη σκυτάλη
παίρνουν οι ευρωπαϊκοί λαοί που στα βήματα του
ελληνικού λαού διεκδικούν το τέλος της λιτότητας
δίνοντας της ελπίδα ότι η ρωγμή που προσπαθήσαμε να
ανοίξουμε εμείς θα οδηγήσει με την κοινή δράση όλων
των λαών στο γκρέμισμα του τοίχου.
Και αυτή είναι μια νέα προσπάθεια που ξεκινάει από
αύριο.
Η υποχώρηση στη μάχη δεν προσδιορίζει με όρους
βεβαιότητας την ήττα. Στο χέρι μας είναι να το
αποδείξουμε.
Συμβαδίζουμε και Συμπορευόμαστε με το Λαϊκό
Αίσθημα το όποιο περίτρανα εκφράστηκε με το
Δημοψήφισμα στηρίζοντας την ΠΡΩΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΥΡΟΣ

4-θριάσιο

Ηράκλειο: Συνελήφθησαν "ψεύτικες" αποκλειστικές νοσοκόμες

Ε

ντοπίστηκαν κατά την διάρκεια ελέγχου
που διενεργήθηκε στο Βενιζέλειο Γενικό
Νοσοκομείο. Δεν είχαν τίτλους σπουδών και άδεια εργασίας.
Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών σε ασθενείς, στο Ηράκλειο.
Πρόκειται για δυο γυναίκες από τη Βουλγαρία ,
ηλικίας 38 και 59χρονών, ένα 31χρονο επίσης
από τη Βουλγαρία και μια 35χρονη Ελληνίδα. Ειδικότερα σε έλεγχο που διενεργήθηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, το βράδυ του Σαββατου, στο Βενιζέλειο
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, συνελλήφθησαν να εργάζονται και να παρέχουν σε ασθενείς
υπηρεσίες «αποκλειστικής νοσοκόμας», στερούμενοι απαιτούμενου τίτλου σπουδών και άδειας άσκησης επαγγέλματος, από την αρμόδια αρχή.
Σε βάρος των τεσσάρων σχηματίσθηκε δικογραφία και θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών .

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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25η Συνεδρίαση Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής

Τ

ο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής πρόκειται να συνεδριάσει την Πέμπτη 23 Ιουλίου
2015 και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.
Έγκριση οικονομικών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου
2015.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)
2.
Έγκριση της
Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΠΕΣΚΕ)
της Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Κ. Σταυροπούλου)
3.
Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης ποσού έως 34.830,00 € για τη συμμετοχή της
Περιφέρειας Αττικής στην EXPO Μιλάνο 2015.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θ. Αγγελόπουλος)
4.
Έγκριση σκοπιμότητας για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην υποβολή πρότασης στην πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο διαπεριφερειακό συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα: «Interreg Europe» - με Αγγλικό τίτλο: “Low Carbon Tourism
– Transition Strategy” και Ελληνικό: «Τουρισμός Χαμηλών Εκπομπών Άνθρακα – Μεταβατική
Στρατηγική», συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 €.
(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Κ. Σταυροπούλου)
5.
Έγκριση σκοπιμότητας για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην υποβολή πρότασης στην πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων -στο διαπεριφερειακό συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα: «Interreg Europe» - με Αγγλικό τίτλο: “RESPONSIBLE – Delivering Responsible Regional Innovation” και Ελληνικό: «Υπεύθυνοι Έρευνας και Καινοτομίας», συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 €.
(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Κ. Σταυροπούλου)
6.
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
«Οριστική Οριοθέτηση τμήματος ρέματος Δασαμάρι», Δημοτικής Ενότητας Πικερμίου, Δήμου
Ραφήνας – Πικερμίου, Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
7.
Γνωμοδότηση επί της παράτασης μίσθωσης λατομείου αδρανών υλικών της εταιρείας «ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ».
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
8.
Έγκριση σύναψης και όρων τροποποιητικής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού , Παιδεία & Θρησκευμάτων και του Μητροπολιτικού Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αίγινας για το έργο «Κατεπείγουσες εργασίες προστασίας Ι. Μητροπόλεως Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αίγινας - Πρώτου Ελληνικού Βουλευτηρίου», συνολικού προϋπολογισμού 130.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)
9.
Έγκριση όρων τροποποιητικής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου Αίγινας για το έργο «Μελέτη Περιφερειακής οδού πόλης Αίγινας».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)
10.
Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
Δήμου Σαρωνικού για το έργο «Αποχέτευση Δήμου Σαρωνικού», συνολικού προϋπολογισμού
250.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)
11.
Έγκριση όρων τροποποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου Ζωγράφου για το έργο «Διαχείριση υδάτινων πόρων και προστασία και
ανάδειξη χώρων πρασίνου και αναψυχής στο Δήμου Ζωγράφου».
(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Κ. Σταυροπούλου)
12.
Έγκριση λήψης μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας, ήτοι απαγόρευσης κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων άνω των 5 τόνων, στο κέντρο της Νέας Περάμου, στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού (Π.Ε.Ο.) Αθηνών – Κορίνθου – Πατρών, από τον Κόμβο Καρδατά Μεγάρων μέχρι
την περιοχή Γεφυράκι Νέας Περάμου, στη θέση Ακρογιάλι (ΧΘ 35+840) και στα δύο ρεύματα
κυκλοφορίας.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)
13.
Έγκριση εγκατάστασης νέων φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο Λ. Μ. Αλεξάνδρου
– ΜΑΚ, στη Δημοτική Κοινότητα Άνω Λιοσίων στο Δήμο Φυλής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)
14.
Έγκριση εγκατάστασης νέων φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο Λ. Ηρακλείου –
Βορείου Ηπείρου, στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Καραμέρος)
15.
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης Περιφέρειας Αττικής με «Σιβιτανίδειο
Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων», για την πραγματοποίηση εξετάσεων δανειοδότησης τεχνικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων, με την οποία παρέχεται το δικαίωμα σε φυσικά πρόσωπα να ασκούν συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καπάταης)
16.
Αίτημα παράτασης χρονοδιαγράμματος για το έργο: «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Αττικής».
(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Κ. Σταυροπούλου)
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Ταχύτατη η επέμβαση του Δήμου Φυλής
και στην πυρκαγιά του Πάρκου Πόλης

Τ

αχύτατη ήταν
η επέμβαση
του Δήμου
Φυλής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς,
που εκδηλώθηκε την
Πέμπτη, 16 Ιουλίου,
στο Πάρκο Πόλης,
από άγνωστη, μέχρι
στιγμής, αιτία.
Επί τόπου έσπευσαν αμέσως ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Μιχάλης Οικονομάκης με τρία πυροσβεστικά οχήματα του
Δήμου και αριθμό εργαζομένων, οι οποίοι την έθεσαν υπό έλεγχο πριν φτάσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Τα συγχαρητήριά του, με την ιδιότητα του στρατιωτικού, εξέφρασε στις δυνάμεις πυρόσβεσης, με ανάρτησή του στο facebook, ο Αναπλ. Δήμαρχος Νίκος Χατζητρακόσιας.
«Έχοντας ανάλογη εμπειρία λόγω της στρατιωτικής μου ιδιότητας και συμμετοχής σε ανάλογες επιχειρήσεις θέλω να εξάρω την επαγγελματική τους δράση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Κατσέλη: Ας επιστρέψουμε τα χρήματα στις
τράπεζες για να ενισχύσουμε την οικονομία

Μ

ήνυμα προς όλους τους πολίτες ενόψει της επαναλειτουργίας των τραπεζών από
αύριο, Δευτέρα, έστειλε η πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, μιλώντας
σήμερα στον ΣΚΑΪ. Εγγυημένα φερέγγυες οι τράπεζες - Αν δεν είχαν φύγει 40 δισ ευρώ μέσα σε δύο εβδομάδες θα ήταν ακόμη πιο
ισχυρές, υπογράμμισε.
Έκκληση απηύθυνε η πρόεδρος της Ελληνικής
Ένωσης Τραπεζών, Λούκα Κατσέλη, να επιστρέψουν
οι πολίτες τα χρήματα που απέσυραν ή κρατούν στο
σπίτι τους, στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.
Μιλώντας νωρίτερα , Κυριακή, η Λούκα Κατσέλη
δήλωσε ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι απολύτως φερέγγυες, όπως εγγυάται η ΕΚΤ και η Ένωση Τραπεζών, αλλά θα ήταν ακόμη πιο ισχυρές «αν δεν είχαν
εκταμιευθεί 40 δισ ευρώ μέσα σε δύο εβδομάδες»:
« Που θα ανοίξουν οι τράπεζες και θα επανέλθει η
κανονικότητα, ας βοηθήσουμε όλοι την οικονομία
μας.»
«Αν βγάλουμε τα χρήματά μας από τα σεντούκια
και τα σπίτια μας – όπου σε κάθε περίπτωση δεν είναι
ασφαλή – και τα καταθέσουμε στις τράπεζες, θα ενισχύσουμε την ρευστότητα», συνέχισε η
κυρία Κατσέλη.
Η πρόεδρος τόνισε ότι «δεν θα χρειαστεί κανένα κούρεμα καταθέσεων στο μέλλον εάν όλοι
ενεργήσουμε υπεύθυνα».
Εντωμεταξύ το πρακτορείο Reuters επικαλείται δηλώσεις τραπεζικών αξιωματούχων σχετικά με το αυριανό άνοιγμα όλων των υποκαταστημάτων και τις εκτιμήσεις τους για τυχόν προβλήματα που δύναται να προκύψουν.
«Δεν αναμένουμε σημαντικά προβλήματα στις τράπεζες την Δευτέρα», δήλωσε αξιωματούχος της Εθνικής ενώ υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Τράπεζας Πειραιώς επεσήμανε τα εξής:
«Οι τράπεζες είναι έτοιμες και θα ανοίξουν όλα τους τα υποκαταστήματα την Δευτέρα [...]
Ενδεχομένως να υπάρχουν ουρές γιατί πολλοί θα θελήσουν να αποσύρουν τα χρήματα από τις
θυρίδες τους.» Υπενθυμίζεται ότι για τις θυρίδες δεν εφαρμόζονται κεφαλαιακοί έλεγχοι. Ωστόσο παραμένουν εν ισχύ οι περιορισμοί στις μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό αλλά και τα
capital controls στις καταθέσεις.
Αξιωματούχος της Eurobank, τέλος, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι τράπεζες αναμένουν μεγάλες ουρές τις πρώτες δύο – τρεις ημέρες επαναλειτουργίας τους: «Ενδέχεται να
αντιμετωπίσουμε ορισμένα μικρά προβλήματα με τραπεζικές επιταγές που έχουν λήξει μέσα
στις προηγούμενες δύο εβδομάδες, αλλά αυτό είναι ζήτημα κυβερνητικής απόφασης», σημείωσε η ίδια πηγή.

θριάσιο-5

Άμεσες ενέργειες της Περιφέρειας Αττικής για τις καταστροφικές πυρκαγιές

Η

Περιφέρεια Αττικής, από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκαν οι πολλαπλές εστίες
πυρκαγιών στην Αττική, κινητοποίησε όλο το μηχανισμό της για την αντιμετώπισή τους.

Συγκεκριμένα, κατόπιν των σχετικών αιτημάτων των επικεφαλής αξιωματικών του Πυροσβεστικού σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, συνέδραμε στις επιχειρήσεις καταστολής των εστιών των πυρκαγιών, με υδροφόρα οχήματα των οποίων ο αριθμός ανήλθε σε τριάντα.
Άμεσα η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου συγκρότησε Έκτακτη Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης
από αιρετά στελέχη της Περιφέρειας Αττικής, αντιπεριφερειάρχες και στελέχη Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων υποστήριξης και
την άμεση ενημέρωση της Περιφερειάρχη. Κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής ήταν συνεχώς στον τόπο των συμβάντων, ενημερώνοντας απευθείας το ανωτέρω
όργανο.
Παράλληλα ενεργοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός της Περιφέρειας Αττικής και τέθηκαν σε
πλήρη ετοιμότητα και επιφυλακή οι αρμόδιες διευθύνσεις των υπηρεσιών της. Λήφθηκαν έκτακτα μέτρα λόγω του υψηλού κινδύνου υπαγορεύοντας την προληπτική απαγόρευση της
κυκλοφορίας οχημάτων και την παραμονή εκδρομέων στους εθνικούς δρυμούς και τα δάση
της Αττικής. Επιπλέον, εστάλησαν οδηγίες προς τους Δημάρχους των πληγεισών περιοχών
σχετικά με την οικονομική ενίσχυση, αρωγή και αποκατάσταση των ζημιών καθώς και για την
κάλυψη πρώτων αναγκών. Εξάλλου, συγκροτήθηκε επιτροπή καταγραφής ζημιών των
πληγεισών επιχειρήσεων και αποζημίωση αυτών και κατατέθηκε αίτημα προς τη Διεύθυνση
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) του Υπουργείου Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ) για την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών.
Τέλος, σε αυξημένη ετοιμότητα για την πρόληψη πυρκαγιών τέθηκαν τα άλση της Περιφέρειας Αττικής, ειδικά το Αττικό Άλσος και το Πεδίο του Άρεως, με τη συνεργασία των Δήμων, της
Ελληνικής Αστυνομίας και εθελοντικών ομάδων.

Από 6 Ιουλίου η διά- ΣΕΙΡΑ
θεση της προνομια- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ
κής κάρτας των
ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ (30€)
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

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
• ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
• ΜΑΘΗΤΙΚΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
• ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
• ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
• ΚΑΡΤΑ Α.Μ.Ε.Α.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ

6-θριάσιο

Σ

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΟΛΙΟΡΚΕΙΤΕ ΑΠΟ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥΣ

Γράφει ο Χρήστος Ρούσσος

ε καθημερινή βάση πλέον
βάζουν φωτιές στα Νεόκτιστα με
αποκορύφωμα τον εμπρησμό
του μικρού καταπράσινου λόφου της
περιοχής όπου βρίσκεται και το δημοτικό
σχολείο το οποίο έσωσαν από τον
εμπρησμό με μεγάλες προσπάθειες οι
πυροσβέστες. Η περιοχή Νεοκτίστων τα
τελευταία χρόνια πολιορκείται από
ληστρικές επιδρομές τσιγγάνων που
έχουν κατακλέψει τα σπίτια των
κατοίκων. Έχουν δημιουργήσει μια
αφόρητη κατάσταση με σχέδιο να
εκδιώξουν τους κατοίκους της περιοχής.
Από πέρση άρχισαν να βάζουν φωτιές.
Είναι μικροί τσιγγάνοι, παιδιά δηλαδή που τους καθοδηγούν οι μεγάλοι να βάζουν φωτιές και να εξαφανίζονται κατόπιν με τα ποδήλατα. Επανειλημμένος έχουν γίνει αντιληπτά τσιγγανακια να προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες αλλά έχει
σταθεί αδύνατον να πιαστεί κάποιο γιατί εξαφανίζονται τρέχοντας αμέσως αφού πυροδοτήσουν τα ξερά χόρτα. Η τακτική είναι να στέλνονται μικρά ανήλικα παιδιά για τις κλοπές και τις πυρκαγιές ώστε σε περίπτωση σύλληψης να μην
υπάρχουν ποινικές συνέπιες. Ο απώτερος σκοπός αυτών τον ενεργιών είναι να εκφοβίσουν τους κατοίκους της περιοχής και να τους εξαναγκάσουν σε φύγει για να κάνουν τα Νεόκτιστα απόλυτο καταυλισμό τσιγγάνων. Αλώστε το
φωνάζουν στους κατοίκους «Θα σας κάνουμε να φύγετε και θα σας πάρουμε τα σπίτια» Είναι απειλές που έχω
ακούσει. Είμαι θύμα αυτής της τσιγγάνικης τακτικής, όπου μετά από αλλεπάλληλες κλοπές στο σπίτι μου και μη νιώθοντας πλέον ασφάλεια, αναγκάστηκα να φύγω από την περιοχή πουλώντας το σπίτι μου. Εγώ τελικά έφυγα από την
περιοχή, αν με συνδέει ακόμα κάτι είναι ένα οικόπεδο που έμεινε και ότι μέρα παρά μέρα πρέπει να βρίσκομαι εκεί για
να ταΐζω τις τρεις γάτες μου, που προσωρινά έχω αφήσει ώσπου να μπορέσω να της πάρω μαζί μου. Μένουν όμως
χιλιάδες άλλοι άνθρωποι και η πολιτεία πρέπει να λάβει μέτρα να προστατέψει όλων αυτόν τον κόσμο που δεινοπαθεί από της παράνομες ενέργειες των τσιγγάνων που υπάρχουν πέριξ της περιοχής Νεοκτίστων Ασπροπύργου. Πρέπει άμεσα να παρθούν κάποια μέτρα γιατί στο τέλος θα υπάρξουν θύματα, είτε από καμιά πυρκαγιά που θα βάλλουν
οι τσιγγάνοι, είτε από κάποιους αγανακτισμένους κατοίκους που δικαίως εφόσον δεν τους προστατεύει η πολιτεία, θα
πάρουν το νόμο στα χέρια τους για να αυτοπροστατευτούν.

Κοινωνική ιματιοθήκη
Δήμου Γλυφάδας

Π

ερισσότερα από 6.000 ρούχα, υποδήματα και
λευκά είδη συγκεντρώθηκαν το τελευταίο διάστημα μέσω των κοινωνικών δομών του Δήμου
Γλυφάδας και θα διανεμηθούν στους δικαιούχους, που
προέρχονται από οικονομικά αδύναμες οικογένειες.

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, ευχαρίστησε θερμά τους δεκάδες εθελοντές που εργάστηκαν
και συνεχίζουν να εργάζονται πυρετωδώς όλες αυτές τις
μέρες, ώστε να μπορούν οι κοινωνικές δομές του Δήμου
να αντεπεξέρχονται στις αυξημένες ανάγκες. Ευχαρίστησε επίσης όλους τους πολίτες που προσφέρουν
καθημερινά είδη ένδυσης και υπόδησης.

Η δημοτική κοινωνική ιματιοθήκη δημιουργήθηκε υπό
την εποπτεία της αντιδημάρχου παιδείας, κοινωνικής
μέριμνας και αλληλεγγύης, Άννας Καυκά, στελεχώνεται
από δημοτικό υπάλληλο και λειτουργεί καθημερινά, με
προδιαγραφές καταστήματος ειδών ρουχισμού, από τις
10 π.μ. ως τη 1 μ.μ. (Μυστρά 1, Άνω Γλυφάδα,
2109608973). Κάθε δικαιούχος μπορεί να λαμβάνει έως
και πέντε τεμάχια ρουχισμού ανά εβδομάδα.

Σειρά ανατιμήσεων στις
μεταφορές φέρνουν από τη
Δευτέρα οι αλλαγές ΦΠΑ

Ο

ι αλλαγές
αναμένεται
να
επηρεάσουν
τα
ταξί, τα τρένα και
τις πτήσεις εσωτερικού.
Ανατιμήσεις στα
τιμολόγια των ταξί,
των ΚΤΕΛ και των
αεροπλάνων φέρνουν οι αλλαγές
στον ΦΠΑ που θα ισχύσουν από αύριο Δευτέρα, καθώς
θα υπάγονται πλέον στο συντελεστή του 23%.
Για τις μετακινήσεις με ταξί, η ελάχιστη διαδρομή αυξάνεται από τα 3,20 στα 3,44 ευρώ. Η μονή ταρίφα διαμορφώνεται στα 0,74 ευρώ, και η διπλή ταρίφα στο 1,29
ευρώ.
Αυξήσεις που θα φτάσουν έως και το 10% αναμένεται
να επιβληθούν στα εισιτήρια του σιδηροδρόμου, τα ΚΤΕΛ
και στα αεροπορικά εισιτήρια του εσωτερικού δικτύου.
Σε ό,τι αφορά πάντως τα εισιτήρια για τις δημόσιες
συγκοινωνίες, αναμένεται να μεσολαβήσουν μήνες έως
ότου να εφαρμοστεί η αύξηση του ΦΠΑ στο 23%, όπως
δήλωσε το Σάββατο στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής υπουργός
Υποδομών, Χρήστος Σπίρτζης.
Σύμφωνα με διευκρινίσεις της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων για τα ξενοδοχεία (υπηρεσίες διαμονής), ο συντελεστής διαμορφώνεται σε 6% κατά τη μεταβατική περίοδο από έως 30 Σεπτεμβρίου.
Νέες προθεσμίες για την υποβολή φορολογικών
δηλώσεων
Η γ.γ. Δημοσίων Εσόδων διευκρίνισε επίσης πως για
τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών
προσώπων του φορολογικού έτους 2014, η προθεσμία
καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου είναι η 31η
Αυγούστου 2015.
Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων Ε9 για
την ακίνητη περιουσία, που είχε παραταθεί μέχρι την 27η
Ιουλίου, παρατείνεται εκ νέου ως και την 26η Αυγούστου.
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ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝAΣ
«Πρόσκληση σε συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.
3852/10, καλείστε σε συνεδρίαση την Τρίτη 21 Ιουλίου
2015 και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ελευσίνας,
προκειμένου ως αρμόδια Επιτροπή να πάρουμε
απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.
Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος Πρόχειρου
Διαγωνισμού για την προμήθεια : «Σπόρων, Φυτών και
Δενδρυλλίων.»

2.
Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης
των προσφορών αυτών και απευθείας ανάθεσης για τις
προμήθειες: ανταλλακτικών για τα οχήματα, ανταλλακτικών
μηχανημάτων ΚΔΑΥ, μηχανημάτων έργου κ.λ.π., ορισμό
Προέδρου της Επιτροπής και αναπληρωτή αυτού.
3.
Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης
των προσφορών αυτών και απευθείας ανάθεσης για τις
προμήθειες : σπόρων –φυτών- δενδρυλλίων ,διαφόρων
λουλουδιών και φυτών εσωτερικού χώρου, φυτοπαθολογικού
υλικού κ.λπ., ορισμό Προέδρου της Επιτροπής και
αναπληρωτή αυτού.
4.
Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης
των προσφορών αυτών και απευθείας ανάθεσης για τις
προμήθειες : Πρόσθετων Παροχών (Γάλα), Ειδών
Καθαριότητας και Ευπρεπισμού, φαρμακευτικού και λοιπού
υγειονομικού υλικού κ.λπ , ορισμό Προέδρου της Επιτροπής
και αναπληρωτή αυτού.
5.
Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών
παρεχόμενων υπηρεσιών/εργασιών, αξιολόγησης των
προσφορών αυτών και απευθείας ανάθεσης για την
συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, την συντήρηση και
επισκευή ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου κλπ ,
ορισμό Προέδρου της Επιτροπής και αναπληρωτή αυτού.
6.
Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών
παρεχόμενων υπηρεσιών/εργασιών, αξιολόγησης των
προσφορών αυτών και απευθείας ανάθεσης για την
συντήρηση και επισκευή γηπέδων, αντλιοστασίων, πλατειών
και κοινόχρηστων χώρων κλπ, ορισμό Προέδρου της
Επιτροπής και αναπληρωτή αυτού.
7.
Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών
παρεχόμενων υπηρεσιών/εργασιών, αξιολόγησης των
προσφορών αυτών και απευθείας ανάθεσης (γενική
επιτροπή), ορισμό Προέδρου της Επιτροπής και
αναπληρωτή αυτού.
8.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
24.590,16 € για μίσθωση χημικών τουαλετών
9.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
4.815,45 € για αναγόμωση πυροσβεστήρων
10.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
2.337,00 € για κλιματιστικό επίτοιχο .
11.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
165,00 € για την προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας
12.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
3.312,39 € για προμήθεια αναλώσιμων οργάνων και
συσκευών χημικού εργαστηρίου και σταθμού μέτρησης
ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
13.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
14.992,59 € για τοπογραφικές αποτυπώσεις.
14.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
198,03 € για την αμοιβή Δικηγόρου Γεωργίου Παρασκευής.
15.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
2.583,00 € για την προμήθεια βιβλίων και εντύπων
Υπηρεσιών
16.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
89.913,67 € για χρηματοδότηση της Κ.Ε.Δ.Ε. για την
υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος μηνός
Απριλίου 2015.
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Σε δεκατρία (13) σημεία η υποδοχή των αιτήσεων των απόρων για το πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής από το
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
(ΤΕΒΑ)» στην περιοχή της Δυτικής Αττικής

Κ

αλούνται οι οικογένειες που ζουν
κάτω από τα όρια της φτώχειας
που κατοικούν στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας της Δυτικής Αττικής,
δηλαδή στους Δήμους Φυλής, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας &
Μεγαρέων να υποβάλλουν Αιτήσεις Υπαγωγής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής.
Ενδεικτικά το όριο του εισοδήματος για να
ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα είναι ετήσιο εισόδημα (σύμφωνα με την τελευταία
φορολογική δήλωση 2015 – δηλ. οικονομικό έτος 2014) κάτω των 3.000 € ετησίως
για μεμονωμένο άτομο, 4.500 € ετησίως για
το ζευγάρι , προσαυξανόμενο κατά 1.500 €
για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της
οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
Σημειώνεται πως στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν
περιλαμβάνονται αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια
διαβίωσης ή επίδομα διατροφής & επίδομα αναδοχής ή
προνοιακά επιδόματα αναπηρίας. Σημειώνεται πως
υπάρχει όριο στο περιουσιακό κριτήριο 115.000 ευρώ
κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε
επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο
ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή
οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.
Προθεσμία Αιτήσεων: Από 15/7/2015 έως 5/8/2015
Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων:
Η Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται
ηλεκτρονικά:
•
είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS)
•
είτε μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης
•
Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική
εφαρμογή
προσαρτημένη
στην
ιστοσελίδα
https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης
Δήλωσης του Ν. 1599/1986.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΕΦΟΣΟΝ
ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ
1.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΜΚΑ
2.
ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΗΛΩΣΗ 2015 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014)
3.
ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ Ε1 & ΤΟ Ε9
4.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
5.
ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΟ TAXISNET

ΣΗΜΕΙΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΩΝ
ΔΥΝΗΤΙΚΑ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ:
•

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Α. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: ΟΔΟΣ:
ΔΟΪΡΑΝΗΣ (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) 210-5575596
Β. ΚΕΠ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΟΔΟΣ: ΕΙΡΗΝΗΣ 4 &
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
2132006700
Οι ώρες που θα δέχονται αιτήσεις, είναι από τις
09:00π.μ. εώς τις 14:00π.μ.

•
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ: ΟΔΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 11Β, ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ,
ωράριο 08:00 έως 14:00, τηλ. 2102473733
Β. ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ, ωράριο 09:00
εώς 13:00, τηλ. 2132038800
Γ. ΦΥΛΗ (ΧΑΣΙΑ) Βυζαντίου και Μιαούλη 1 (Λύκειο
Φυλής), ωράριο 09:00 εώς 12:00, τηλ. 2102410706
Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ, Αθηνών 31, Άνω Λιόσια, ωράριο 08:00 -14:00, τηλ.
2102486776
Ε. ΚΑΠΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, Λεωφ. Φυλής 165, Άνω Λιόσια, ωράριο 08:00 -13:00 (στα ΚΑΠΗ γίνονται αιτήσεις
μόνο από τα μέλη του ΚΑΠΗ)
•
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Α. Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Μεγαρέων (1ος όροφος) Πλούτωνος 3 (Πλακάκια), Τ.Κ. 19100 Ώρες εξυπηρέτησης 8:00 - 14:00 ΤΗΛ. 2296029018
Β. Δημοτικό Κατάστημα Νέας Περάμου, οδός 25ης
Μαρτίου 11 Νέα Πέραμος, Τ.Κ. 19006, Ώρες εξυπηρέτησης: 8:00 -14:00
•
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, και συγκεκριμένα στο κτήριο της Κοινωνικής
Υπηρεσίας (Ελ. Βενιζέλου και Εθνικής Αντιστάσεως) και
ώρες 11:00-13:00 καθημερινά.
•
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Δημαρχείο Μάνδρας, ωράριο εξυπηρέτησης: 08:00 14:00
•
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
Α. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 78, ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ισόγειο (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ),
ωράριο: Δευτέρα 10:00-13:00
Ισόγειο (ΤΜΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ), ωράριο:
Τετάρτη 10:00-13:00
2ος όροφος ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ,
ωράριο: Πέμπτη 10:00 -13:00
2ος όροφος ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, ωράριο: Παρασκευή 10:0 -13:00
Β. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 80, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 1ος όροφος, (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ –
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ), ωράριο: Τρίτη 10:00-13:0
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Θεοδωράκης για
ανασχηματισμό: Πολύ λάδι και
από τηγανίτα τίποτα

«

«Ο πρωθυπουργός επέλεξε πάλι μετριότητες»

Πολύ λάδι και από τηγανίτα τίποτα» δηλώνει σε
ειρωνικό του σχόλιο στο Facebook ο Σταύρος
Θεοδωράκης.
«Πάντα υπήρχαν δύο ειδών πολιτικοί. Αυτοί που κυρίως
δουλεύουν και αυτοί που κυρίως μιλάνε. Οι πρώτοι είναι

δυσεύρετοι σε όλα τα κόμματα, οι “μπλαμπλάδες” όμως είναι
παντού και είναι πρόθυμοι. Δυστυχώς, ο κ. Τσίπρας συνεχίζει
να έχει αδυναμία στους “μπλαμπλάδες”. Αυτό το αδιέξοδο
ζούμε εδώ και έξι μήνες» δηλώνει χαρακτηριστικά ο
επικεφαλής του Ποταμιού.
«Πολύ λάδι και από τηγανίτα τίποτα” που λέει κι ο λαός μας.
Η χώρα μετά τη συμφωνία με τους εταίρους μας χρειαζόταν
μια αποφασισμένη σφιχτή ομάδα που γνωρίζει τα
προβλήματα και δίνει λύσεις» τονίζει ο κ. Θεοδωράκης. «Αντί
γι’ αυτό, ο πρωθυπουργός επέλεξε πάλι μετριότητες.
Κομματικούς υπαλλήλους, λαϊκιστές και βουλευτές που μέχρι
χθες απειλούσαν ότι θα τον καταψηφίσουν. Δεν θα έρθει όμως
έτσι η ανάκαμψη, Αλέξη» καταλήγει.

Κόρινθος: Θείος
μαχαίρωσε ανηψιό

Π

αρολίγον οικογενειακή τραγωδία. Συνελήφθη ο δράστης που τραυμάτισε με μαχαίρι τον ανηψιό του.

Συνελήφθη αργά χθες, Σάββατο απόγευμα, σε χωριό του
Κιάτου, ένας 79χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία, τραυμάτισε με μαχαίρι τον
60χρονο ανηψιό
του.
Συγκεκριμένα, ο
ηλικιωμένος συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχαίας
Αυτοκινητοδρόμων
Κορινθίας, γιατί λίγο
νωρίτερα
στο
Μελίσσι Ξυλοκάστρου, μαχαίρωσε τον
συγγενή του, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιακή χώρα, μετά
από μεταξύ τους διαπληκτισμό για οικογενειακές διαφορές.
Ο 60χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου
και νοσηλεύεται.
Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ξυλοκάστρου.

8-θριάσιο

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα
για την Αττική, την Εύβοια, την
Αργολίδα και την Κορινθία

Γ

ια Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015, προβλέπεται πολύ
υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου
4) για την Περιφέρεια Αττικής, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (Εύβοια) και την Περιφέρεια Πελοποννήσου (Αργολίδα, Κορινθία), σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που
εκδίδει
η
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του
Υπουργείου
Εσωτερικών
& Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει
ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους
Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε
αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου
να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που
μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως
η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, το κάψιμο ξερών χόρτων
και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση
μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων
ψησταριών κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση
των αγρών.

Αισθητά αυξημένη η
κίνηση στο εμπορικό
κέντρο της Αθήνας

Κ

όσμος κοιτ ά ζ ε ι
βιτρίνες
την Κυριακή 13 Ιουλίου 2014, στην
Θεσσαλονίκη. Κλειστά
παρέμειναν
στην πλειοψηφία
τους, τα εμπορικά
καταστήματα στο
κέντρο της πόλης
μετά από παρότρυνση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης, ανοικτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα όλες
τις Κυριακές του χρόνου στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, με έναρξη την Κυριακή 13 Ιουλίου.
Ανοικτά είναι τα καταστήματα , Κυριακή, με αφορμή την
έναρξη των θερινών εκπτώσεων, σε μια προσπάθεια
τόνωσης της αγοράς. Η κίνηση είναι αισθητά αυξημένη
στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας, με Έλληνες καταναλωτές και ξένους τουρίστες να αναζητούν τις καλύτερες τιμές
για τα ψώνια τους.
Για τη «μάλλον χειρότερη διαχρονικά» πρώτη εβδομάδα των εκπτώσεων κάνει λόγο το Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών, ενώ σύμφωνα με στοιχεία των εμπόρων, τις
τρεις τελευταίες εβδομάδες η κίνηση παρουσιάζει πτώση
κατά 70% λόγω της τραπεζικής αργίας και των κεφαλαιακών ελέγχων, με τους καταναλωτές να διστάζουν να
προχωρήσουν σε αγορές προϊόντων ακόμη και με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, παρά τις σημαντικές
εκπτώσεις που έχουν προχωρήσει από τη μεριά τους οι
έμποροι.
Στο μεταξύ, 24ωρη απεργία έχει κηρύξει για η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, αντιδρώντας
στο άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές.

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015

Τη Δευτέρα το νομοσχέδιο
για τις τηλεοπτικές άδειες
με… εμπόδιο το ΕΣΡ

Α

ντίστροφή μέτρηση και το πιθανότερο τη Δευτέρα αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση
νομοσχέδιο των Υπουργείων Υποδομών και
Επικρατείας, που θα αφορά στις τηλεοπτικές άδειες
και τη λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Σε όλη αυτή τη
διαδικασία υπάρχει ένα εμπόδιο και δεν είναι άλλο
από τη σύνθεση του ΕΣΡ.
Άλλωστε την δυσαρέσκεια του έχει εκφράσει ο
Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς με τη συνέχιση του ιδιότυπου καθεστώτος στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, του οποίου η νόμιμη σύνθεση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την διενέργεια
του πλειοδοτικού διαγωνισμού που προβλέπεται
στο νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες.
Υπενθυμίζεται ότι αυτή τη στιγμή το ΕΣΡ δεν έχει
νόμιμη σύνθεση, αφού η θητεία της πλειοψηφίας
των μελών του έχει λήξει. Αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο αν και το νομοσχέδιο είναι έτοιμο εδώ και
αρκετές βδομάδες, δεν κατατέθηκε. Φαίνεται μάλιστα ότι η Πρόεδρος της Βουλής Ζ. Κωνσταντοπούλου έχει διατυπώσει την άποψη ότι το ΕΣΡ λειτουργεί νόμιμα, γεγονός που περιπλέκει ακόμη
περισσότερο την κατάσταση αφού ήδη η αναγκαία
από το Σύνταγμα πλειοψηφία των 4/5 στη Διάσκεψη
των Προέδρων φαίνεται να είναι αρκετά δύσκολη
στην επίτευξή της.
Για το λόγο αυτό ο Ν. Παππάς αποφάσισε να
κατατεθεί τη Δευτέρα το νομοσχέδιο προκειμένου ο
καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Θα έχει
βέβαια ενδιαφέρον να δούμε τις εξελίξεις σε σχέση
με το ΕΣΡ αφού η στάση των μελών της Διάσκεψης
των Προέδρων θα δείξει και τη βούληση του κάθε
κόμματος για αυτή τη διαδικασία. Επομένως και σε
αυτό το σοβαρό θέμα απαιτείται συναίνεση και
συνεννόηση.

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015

Του κόπηκε το χέρι και οι γιατροί το κόλλησαν στο… πόδι του

Κ

ινέζοι γιατροί πραγματοποίησαν μια απίστευτη χειρουργική επέμβαση προκειμένου να σώσουν το χέρι ενός άνδρα, έπειτα από ένα τρομερό εργατικό
ατύχημα που οδήγησε σε ακρωτηριασμό του
κατώτερου άκρου του μέλους.
Η επέμβαση στέφθηκε με
απόλυτη επιτυχία, όμως το
κομμένο χέρι έπρεπε να παραμείνει για ένα διάστημα
συνδεδεμένο με το... πόδι του
ασθενούς!
Το χέρι επανενώθηκε με
τον καρπό ένα μήνα αργότερα, όταν πλέον τα νεύρα και
οι τένοντες είχαν επουλωθεί
από τον τραυματισμό, μετά
από επέμβαση 10 ωρών.
Η απίστευτη επέμβαση
πραγματοποιήθηκε σε νοσοκομείο της Τσανγκσά, την πρωτεύουσα της κινεζικής επαρχίας Χουνάν στην κεντρική Κίνα.
Ο ακρωτηριασμός ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος που συνέβη στο εργοστάσιο που
εργαζόταν ο άνδρας και προκλήθηκε από ατυχή χειρισμό οδοντωτού τροχού.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί αξιολόγησαν
την κατάστασή του και αποφάσισαν να προχωρήσουν στην παράδοξη επέμβαση. Ο Δρ
Τανγκ Ζούγιου, επικεφαλής του Τμήματος Μικροχειρουργικής του νοσοκομείου, και η
ιατρική του ομάδα είχαν ολοκληρώσει με επιτυχία το 2013 όμοια επέμβαση λόγω
αντίστοιχων συνθηκών και πίστευαν πως ήταν η μόνη λύση για να σωθεί και να «αναγεννηθεί» το κομμένο χέρι του άνδρα.
Επειδή το τραύμα ήταν πολύ βαρύ, ήταν αδύνατο να συγκολληθεί το κομμένο τμήμα
απευθείας στο χέρι. Η σύνδεση του κομμένου άκρου με το πόδι του ασθενούς επέτρεψε να γίνει ομαλά η επούλωση των νεύρων και των τενόντων.
Όπως εξηγεί ο Δρ Τανγκ, υπό κανονικές θερμοκρασίες, ένα κομμένο δάχτυλο πρέπει
να ανακτήσει παροχή αίματος σε διάστημα το πολύ 10 ωρών, όμως για ένα κομμένο
άκρο ο χρόνος αυτός είναι μικρότερος. Εάν δεν αποκατασταθεί άμεσα η ροή του αίματος, οι ιστοί νεκρώνονται και δεν μπορεί να επανέλθει η λειτουργία του.
Όμως το χέρι του άνδρα διατηρήθηκε «ζωντανό» και επουλώθηκε κανονικά, αφού
συγκολλήθηκε άμεσα με το δεξί του πόδι.
Ο Δρ Τανγκ δηλώνει πως ο άνδρας μπορεί πλέον να κουνά ελαφρώς τα δάχτυλά του,
όμως θα χρειαστεί μακρόχρονη αποκατάσταση έως ότου ανακτήσει την πλήρη λειτουργία του τραυματισμένου χεριού.

Συνεχίζεται ο καθαρισμός των
ρεμάτων στις Αχαρνές;

Τ

ην ανάγκη καθαρισμού των ρεμάτων Αχαρνών και Θρακομακεδόνων προτού
ξεκινήσουν οι βροχοπτώσεις επισήμανε, προσφάτως, ο αντιδήμαρχος
διοίκησης και προϊστάμενος πολιτικής προστασίας Αναστάσιος Χίος.
Απευθυνόμενος στην υπεύθυνη πολιτικής προστασίας, περιφερειακό σύμβουλο.
Ιωάννα Τσούπρα ζήτησε να μάθει τι γίνεται με τον καθαρισμό των ρεμάτων στην
περιοχή. Η απάντηση που έλαβε από την κ. Τσούπρα ήταν ότι η εργολαβία, η οποία έχει
διάρκεια ενός
έ τ ο υ ς ,
σ υ ν ε χ ί ζ ε τα ι
και εκτελείται.
Ο
καθαρισμός
των
ρεμάτων για
την Ανατολική
Αττική
ξεκίνησε το
διάστημα
π
ο
υ
«χτυπήθηκαν» οι περιοχές της από
τις
βροχοπτώσεις, τον
προηγούμενο Οκτώβρη.
Σημειώνεται ότι πέραν του ρέματος της Εσχατιάς όπου παρατηρείται μεγάλος όγκος
φερτών υλικών, προβλήματα υπάρχουν με τη διάβρωση των πρανών και της καταβύθισής τους σε αρκετό μήκος και πλάτος στο ρέμα του Κηφισού , ενώ μεγάλη συσσώρευση σκουπιδιών και ετοιμόρροπα πρανή παρατηρούνταν,επίσης, στα ρέματα Εσχατιάς,
Καναπίτσας,Κηφισού, Αλιάκμονος επί της οδού Θρακομακεδόνων, Αγίου Γεωργίου
στην ίδια περιοχή, Κοντίτας, Καναπίτσας, Κατεβασιάς και Βαρυμπόμπης.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Περιφέρεια Αττικής, όπως έχει αναρτηθεί στο επόμενο ιστότοπό της, έχει προκηρύξει διαγωνισμό για τον καθαρισμό των ρεμάτων σε άλλους
τομείς της περιφέρειας.
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Καινούργια υποδήματα για τους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ιλίου

Ο

Δήμος Ιλίου διέθεσε στους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου καινούργια υποδήματα για την κάλυψη των άμεσων αναγκών τους, στηρίζοντας
έμπρακτα και ουσιαστικά όσους έχουν ανάγκη.
Σε αυτό το πλαίσιο, μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας διανεμήθηκαν εξακόσια εβδομήντα τρία (673) καινούργια ζευγάρια υποδήματα σε ωφελούμενες γυναίκες του Κοι-

νωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιλίου, προσφορά της εταιρείας ANNEL και πεντακόσια δέκα τρία (513) καινούργια ζευγάρια υποδήματα σε παιδιά ηλικίας από 2 έως 17
ετών, προσφορά της εταιρείας TOMS σε συνεργασία με την Ένωση «Μαζί για το
Παιδί», η οποία επιλέχθηκε ως ο επίσημος συνεργάτης της TOMS (Giving Partner) για
τη διανομή υποδημάτων στα παιδιά της Ελλάδας, στο πλαίσιο της φιλοσοφίας One For
One της εταιρείας, που προσφέρει ένα δωρεάν καινούριο ζευγάρι για κάθε ένα που αγοράζουν οι καταναλωτές.
Ο Δήμος Ιλίου ευχαριστεί θερμά τις παραπάνω εταιρείες, τους εθελοντές για την ανεκτίμητη βοήθειά τους, καθώς και όλους όσους συνεχίζουν αμείωτα να στηρίζουν μέσω
του Κοινωνικού Παντοπωλείου τους συνανθρώπους μας και τις οικογένειες που βάλλονται από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.
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Σπείρα με ανήλικους είχε
ρημάξει το Ηράκλειο

Ε

ξιχνιάστηκαν, 28 υποθέσεις
κλοπών
και
διαρρήξεων
καθώς και μια απόπειρα
διάρρηξης αυτοκίνητου που διαπράχθηκαν, στο Ηράκλειο με δράστες
τέσσερα άτομα από τα όποια τα δυο
είναι ανήλικα αφαιρώντας μεταξύ
άλλων, χρηματικό ποσό μεγαλύτερο
των 5.500 ευρώ, κοσμήματα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα
και κάμερες.
Οι σύλληψη των τεσσάρων ηλικίας
13, 16, 21 και 26 χρονών έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου με τη συνδρομή και της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης
Αστυνομίας το βράδυ του Σαββάτου όταν εντοπίστηκαν την ώρα που είχαν διαρρήξει
αυτοκίνητο σε χώρο στάθμευσης και έκλεψαν απ αυτό μια γυναικεία τσάντα ενώ ταυτόχρονα επιχείρησαν να διαρρήξουν ακόμη ένα Ι.Χ. επιβατικό και στην κατοχή τους
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία.
Από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, προέκυψε ότι, οι
συλληφθέντες, από τις 29 Απριλίου 2015 έως και τις 18 Ιουλίου 2015 , είχαν διαπράξει
με την ίδια μέθοδο, 28 κλοπές και διαρρήξεις σε οχήματα από τα οποία είχαν κλέψει
συνολικά, το χρηματικό ποσό των 5.816 ευρώ, επτά φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και tablet, έντεκα κινητά τηλέφωνα, δύο ψηφιακές κάμερες, κοσμήματα, προσωπικά έγγραφα και διάφορα άλλα αντικείμενα
Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή των δραστών και σε άλλες παρόμοιες πράξεις.
Οι συλληφθέντες με την σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, αναμένεται να
οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.

Πρόγραμμα στειρώσεων αδέσποτων ζώων στη
Φυλή από το φιλοζωικό σύλλογο ΑΓΑΠΑΖΩ

Π

ρόγραμμα στειρώσεων των αδέσποτων ζώων στην ευρύτερη περιοχή της
Φυλής εφαρμόζει, με ιδιαίτερη επιτυχία, ο φιλοζωικός σύλλογος Φυλής
ΑΓΑΠΑΖΩ.
Μέχρι σήμερα έχουν στειρωθεί 13 θηλυκά και 4 αρσενικά σκυλιά ενώ η προσπάθεια
για τη μείωση του αριθμού των αδέσποτων, μέσω των στειρώσεων, συνεχίζεται. Στη
σημαντική αυτή τους επιχείρηση, πολύτιμοι χορηγοί τους είναι άνθρωποι που έχουν
δείξει εμπράκτως την αγάπη τους στους καλύτερους και πιο πιστούς φίλους του ανθρώπου.
Στο πλαίσιο αυτό, ο σύλλογος ΑΓΑΠΑΖΩ, με ανακοίνωσή του, ευχαριστεί θερμά:
«Τον συν-χορηγό του προγράμματος, εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνο, χωρίς την συμμετοχή του οποίου δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα,
το δήμο Φυλής,
την Animal Action για την αποδοχή και πολύτιμη βοήθειά τους,
τους εθελοντές του ΑΓΑΠΑΖΩ για την άψογη συνεργασία,
τον κτηνίατρο Αλέξανδρο Παλαχαρίδη, για τη διάθεση του κτηνιατρείου του, τη
συμπαράστασή του και το γεγονός ότι βρίσκεται πάντα στο πλευρό μας αφιλοκερδώς,
τους κτηνιάτρους Πόπη Μαρούλη και Γιώργο Κατσιάμπουλα που στήριξαν το έργο
μας.
Επίσης, αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον πρώην δήμαρχο
Δημήτρη Μπουραΐμη για την διαχρονική και πολύτιμη συμπαράσταση που έδειξε από
την πρώτη στιγμή και εξακολουθεί να δείχνει απέναντι στο σύλλογο, τις ανάγκες και τον
αγώνα του.
Ευχόμαστε, ελπίζουμε και προσπαθούμε να βρεθούν εκείνοι πού θα βοηθούν, ώστε
να συνεχιστεί αυτός ο αγώνας».
Περισσότερες πληροφορίες:
1η 7.6.2015 https://www.facebook.com/AnimalAction/posts/716575028464565
2η 26.6.2015 https://www.facebook.com/AnimalAction/posts/726009817521086
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Τ

Απολογισμός 6μήνου
δράσεων "ΔΙΕΞΟΔΟΥ"

ο Κέντρο Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής
Υγείας Δήμου Αχαρνών "Διέξοδος", στο πλαίσιο της
εφαρμογής του εγκεκριμένου πενταετούς επιστημονικού
προγράμματος του, υλοποίησε δράσεις και παρεμβάσεις στη τοπική
κοινωνία των Αχαρνών επικεντρωμένες στις ανάγκες των δημοτών
και κατοίκων της.
Η εμπειρία, η επιστημονική επάρκεια και εξειδίκευση του
επιστημονικού προσωπικού, με την διοικητική υποστήριξη και
μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου της «Διεξόδου» και της
Δημοτικής Αρχής, τη συνεργασία και επιστημονική εποπτεία από τον
Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), παρήγαγαν αξιόλογο
έργο, τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία του οποίου παρουσιάζουμε
στη συνέχεια.
Η εκπαιδευτική κοινότητα, αποτέλεσε το επίκεντρο των δράσεων
της «Διεξόδου» με καταμετρημένες 49 βραχείες παρεμβάσεις και στις
δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα:
• 34 δράσεις αφορούσαν σε μαθητές
• 13 δράσεις αφορούσαν σε γονείς μαθητών
• 2 δράσεις σε εκπαιδευτικούς
Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση πραγματοποιήθηκαν 31 δράσεις,
21 σε μαθητές, 10 σε γονείς μαθητών, 2 σε εκπαιδευτικούς με
θεματολογία:
1. Σχολικός εκφοβισμός (bulling), πρόληψη και αντιμετώπιση
2. Διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα
3. Διαχείριση θυμού, επίλυση συγκρούσεων
4. Ενδείξεις ανάπτυξης εξαρτητικών συμπεριφορών και καλές
πρακτικές πρόληψης και αντιμετώπισης τους
5. Ναρκωτικά. Μύθοι και πραγματικότητα
6. Αντίληψη της διαφορετικότητας, η έννοια του άλλου
7. Ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνοχής στην ομάδα – τάξη
8. Σεξουαλική αγωγή («τα καλά και κακά μυστικά)
9. Μετάβαση μαθητών Δημοτικού στο Γυμνάσιο
Τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έλαβαν χώρα οι
δράσεις της "Διεξόδου":
• 11ο, 14ο, 26ο, 27ο, 33ο Νηπιαγωγεία Αχαρνών
• 1ο, 2ο, 3ο, 5ο, 6ο, 9ο, 16ο, 18ο, 19ο, 25ο Δημοτικά σχολεία
Αχαρνών και το Δημοτικό σχολείο Καπανδριτίου
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση υλοποιήθηκαν 18 βραχείες
παρεμβάσεις, 13 σε μαθητές και 3 σε γονείς μαθητών με
θεματολογία:
1. Σχολικός εκφοβισμός (bulling), πρόληψη και αντιμετώπιση
2. Διαχείριση θυμού, επίλυση συγκρούσεων
3. Ενδείξεις ανάπτυξης εξαρτητικών συμπεριφορών και καλές
πρακτικές πρόληψης και αντιμετώπισης τους
4. Ναρκωτικά. Μύθοι και πραγματικότητα
5. Αντίληψη της διαφορετικότητας, η έννοια του άλλου
6. Επαγγελματικός προσανατολισμός
Τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου
πραγματοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις της «Διεξόδου»:
• 4ο, 6ο, 7ο, Γυμνάσια Αχαρνών
• 1ο, 2ο, 4ο, 5ο, Γενικά Λύκεια Αχαρνών
Σε ότι αφορά στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η "Διέξοδος" αποτελεί
πιστοποιημένο, από το τμήμα Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής και
Φιλοσοφίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
φορέα πρακτικής άσκησης φοιτητών ψυχολογίας. Στο συγκεκριμένο
διάστημα στο οποίο αναφέρεται ο απολογισμός, εκπαιδεύτηκαν δύο
φοιτήτριες ψυχολογίας, δημότες Αχαρνών.
Μακροχρόνιες παρεμβάσεις, στο πλαίσιο βιωματικών Σεμιναρίων
με αποδέκτες εκπαιδευτικούς και γονείς μαθητών σχολείων των
Αχαρνών και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης, πραγματοποίησε η
«Διέξοδος» με στόχο την εμβάθυνση σε θέματα που αφορούν στην
ψυχοκοινωνική υγεία και την πρόληψη υιοθέτησης εξαρτητικών
συμπεριφορών.
Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν:
1. Ομάδα Γονέων με βάση το υλικό εκπαίδευσης στη προαγωγή
της ψυχοκοινωνικής υγείας «Επικοινωνία στην Οικογένεια».
Ενδεικτικά, τα θέματα στα οποία εκπαιδεύτηκαν με βιωματικούς
μεθόδους, αφορούσαν σε: «Επικοινωνία μέσα στην Οικογένεια»,
«Εξαρτήσεις και Πρόληψη», «Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των
παιδιών», «Έκφραση συναισθημάτων» και «Διαχείριση
ενδοοικογενειακών συγκρούσεων».
2. Ομάδα Διευθυντών Δημοτικών σχολείων σε θέματα που
εντάσσονται στη «Διαχείριση Κρίσεων στη Σχολική Κοινότητα». Στο
Βιωματικό Σεμινάριο οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να
διαπραγματευτούν θέματα επικοινωνίας και συνεργασίας, επίλυσης
συγκρούσεων, διαχείρισης θυμού και πένθους και αντιμετώπισης
δυσλειτουργικών συμπεριφορών των μαθητών.
3. Ομάδα Εκπαιδευτικών Γυμνασίων με θεματολογία που αφορά
στη «Διαχείριση Κρίσεων στη Σχολική Κοινότητα.
4. Ομάδα Εκπαιδευτικών του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής που
διαπραγματεύτηκε ζητήματα στο πλαίσιο της θεματικής «Διαχείριση
Κρίσεων στη Σχολική Κοινότητα.
Η αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που βιώνονται
ατομικά, αποτελεί μια δραστηριότητα της «Διεξόδου» στο πλαίσιο του
επιστημονικού έργου της πρόληψης και της ανταπόκρισης στα
ατομικά αιτήματα βοήθειας που απευθύνουν δημότες και κάτοικοι των
Αχαρνών.
Η συμβουλευτική στήριξη παρέχεται από τους ψυχολόγους της
«Διεξόδου» και στο χρονικό διάστημα από την αρχή του έτους μέχρι
και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν 104
συνεδρίες, στο πλαίσιο των οποίων έλαβαν υποστήριξη οι χρήζοντες
βοήθεια δημότες και κάτοικοι των Αχαρνών που προσήλθαν στο
Κέντρο.
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ΜΥΡΙΣΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

Μ

ια βραδιά γεμάτη χορό,
τραγούδι και κέφι, έζησαν
όλοι εκείνοι, και δεν ήταν
λίγοι, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του εξωραϊστικού – πολιτιστικού
Συλλόγου
«ΠΑΝΟΡΑΜΑ» Άνω
Λιοσίων και συμμετείχαν στην Καλοκαιρινή Βραδιά που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 17
Ιουλίου, στην πλατεία Άνοιξης.
Τη βραδιά άνοιξε με τον σύντομο
χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του
Συλλόγου και Τοπικός Σύμβουλος
Άνω Λιοσίων Δημήτρης Κοψαχείλης,
ο οποίος είπε λίγα λόγια και καλά.
«Μπορεί η εκδήλωσή μας να διοργανώθηκε μετ΄ εμποδίων λόγω της
δύσκολης περιόδου που διανύει η
χώρα μας αλλά είμαστε εδώ για να
αποδείξουμε πως όσα και να κόψουν
απ΄ τον Έλληνα, την κουλτούρα και
τον πολιτισμό μας δεν θα μας τα
κόψουνε» επεσήμανε καταχειροκροτούμενος ο Πρόεδρος.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Αντιδήμαρχος Μιχάλης Οικονομάκης, ο
οποίος εκπροσωπώντας τη Δημοτική
Αρχή υπογράμμισε ότι ο Δήμος
Φυλής θα εξακολουθήσει να στέκεται
αρωγός στο σημαντικό έργο του
Συλλόγου για την επίλυση των
ζητημάτων της συνοικίας.
Από κει μια ύστερα, η βραδιά
κύλησε με χορό και τραγούδι. Πρώτα
ανέβηκαν επί σκηνής τα φοβερά παιδιά της ομάδας “Dancer Kings” που
χάρισαν στο κοινό ένα μικρό μόνο
δείγμα από το ταλέντο και τη χορευτική τους δεινότητα. Ακολούθησαν τα
χορευτικά του Συλλόγου Κρητών
Άνω Λιοσίων «Η Μεγαλόνησος» που
χάρισαν στη βραδιά νότες παράδοσης της λεβεντογένας Κρήτης, ενώ
ακολούθησε έντεχνο και λαϊκό πρόγραμμα, με τους Νίκο Τσαγκαράκη
και Δημήτρη Πνευματικό, τον Βαγγέλη Γεωργίου, και το ντόπιο καλλιτεχνικό δίδυμο, Άγγελο Σούτα Βασίλη Πλαβούκο με την ορχήστρα
τους.
Όσα για τα παιδιά διασκέδασαν
δέοντος με το face painting το οποίο
ανέλαβε αφιλοκερδώς καθ’ όλη τη
διάρκεια της βραδιάς, η Λίτσα Ζάγγα.

Ιδού οι χορηγοί και οι δωροθέτες
της βραδιάς
ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣHΣ
ΝΠΔΔ
ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ
«ΠΑΡΝΗΘΑ»
ΤΟΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΖΑΓΚΑ ΛΙΤΣΑ
ΚΑΦΕ ΜΕΛΙΣΣΙΜΟ
NO NAILS …. HAVE NAILS
ΔΩΡΟΘΕΤΕΣ
Φαρμακείο «Καραΐσκος»
Είδη Ραπτικής «Μαρία»
Ασφαλιστικές Λύσεις «Αφροδίτη
Κατσέλη»
Ηλεκτροφωτιστική «Αφοί Ρούσσα»
Ασφαλιστικό Γραφείο «Λουμάκης
Παναγιώτης»
Twins café-pizza
Κομμωτήριο P&G
Βιβλιοπωλείο «ΓΡΑΦΗ»
Βιβλιοπωλείο «ΜΑΘΗΤΙΚΟ»
Συνεργείο Αυτοκινήτων «Οικονομάκης Μιχάλης»

Οικιακές Συσκευές «Λαμπίρης
Απόστολος»
Μεζεδοπωλείο «ΤΥΦΛΟΜΥΓΑ»
Σουβλατζίδικο «ΚΑΛΑΜΑΔΙΚΟ»
Είδη Ρουχισμού «ΧΡΥΣΑΝΘΗ»
Υποδήματα «Γκλίατης Δημήτρης»
Ασφαλιστικό Γραφείο «everytime»
Κατάστημα
μονωτικών
«ΜΟΝΩΣΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ»
PET SHOP «Στέκι των Ζώων»
ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ-ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ
Βιβλιοπωλείο « ΛΥΣΗ»
Ρούχα «IDEA»
ΜΟΤΟ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Φαρμακείο «ΚΟΛΙΟΥ»
Φωτογραφείο «ΦΩΤΟΡΑΜΑ»
Ανθοπωλείο «ΚΗΠΟΣ»
Υποδήματα «ΤΑΚΗΣ»
Ρούχα «CENTRO»
Καλλυντικά «LA BELLA»
Υ π ο δ ή μ α τ α
«ΠΑΝΤΟΦΛΟΥΠΟΛΗ»
Κάβα Ποτών «ΦΙΛΕΡΙ»
Υδραυλικά-Θέρμανση «TECHNOMARKET»

12-θριάσιο

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015

«Ναι» σε αναδιάρθρωση του χρέους,
«όχι» σε κούρεμα λέει η Μέρκελ

Α

νοιχτό
το
ενδεχόμενο
συζήτησης για
αλλαγές
προθεσμίες
αποπληρωμής
του
χρέους στην Ελλάδα ή
μείωση των επιτοκίων
άφησε η γερμανίδα καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ
την
Κυριακή,
τονίζοντας ωστόσο ότι
αυτό μπορεί να συμβεί
μόνο μετά την πρώτη
επιτυχημένη αξιολόγηση του νέου υπό διαπραγμάτευση πακέτου
στήριξης.
Η Μέρκελ απορρίπτει
για μία ακόμη φορά το ενδεχόμενο ενός
«κουρέματος» του ελληνικού χρέους.
«Αυτό δεν γίνεται στην νομισματική
ένωση», επισημαίνει, ενώ σε ό,τι αφορά
το Grexit, σημειώνει ότι η επιλογή ήταν
στο τραπέζι, «αλλά εμείς αποφασίσαμε
για μια άλλη (επιλογή)».
«Στην Ελλάδα έχει ήδη δοθεί μία ελάφρυνση (χρέους). Είχαμε ήδη έναν εθελοντικό κούρεμα μεταξύ των ιδιωτών
πιστωτών κι έπειτα επιμηκύναμε τις προθεσμίες και μειώσαμε τα επιτόκια», δήλωσε
η Μέρκελ σε συνέντευξή της στο δημόσιο
γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ARD.
«Μπορούμε να μιλήσουμε για τέτοιου
είδους πιθανότητες ξανά. Μόλις η πρώτη
επιτυχημένη αξιολόγηση του υπό διαπραγμάτευση προγράμματος ολοκληρωθεί,
τότε θα συζητηθεί το ζήτημα. Όχι τώρα»,
υπογράμμισε.
Σε κάθε περίπτωση, η γερμανίδα καγκελάριος υπογράμμισε ότι η μοναδική επιλογή προκειμένου να αποφευχθεί μία χαοτική κατάσταση είναι η συνεργασία με την
Ελλάδα.

Ψήφο «εμπιστοσύνης» σε
Μεϊμαράκη να
οδηγήσει τη ΝΔ
στις εκλογές

Σε ό,τι αφορά τις φήμες που θέλουν την
ίδια και τον υπουργό Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε να έχουν διαφορετικές
απόψεις για την ελληνική κρίση, η κυρία
Μέρκελ τις απορρίπτει κατηγορηματικά
και σημειώνει ότι δεν θέλει να συνεχίσει
αυτή την συζήτηση: Διαμάχη για την πορεία στην κρίση με την Ελλάδα δεν
υπάρχει, επιμένει. «Σε μένα δεν ήρθε
κανείς να μου ζητήσει την παραίτησή
του», δηλώνει και προσθέτει ότι «ο υπουργός Οικονομικών τώρα θα κάνει τις διαπραγματεύσεις, όπως κι εγώ».
Αντίστοιχα υποβαθμίζει και τις υποθέσεις περί διαμάχης μεταξύ του κ. Σόιμπλε
και του Αντικαγκελάριου Ζίγκμαρ Γκάμπριελ: «Εμείς τώρα θα εργαστούμε από κοινού στον συνασπισμό αλλά και στο
κόμμα», σημειώνει, ενώ, ερωτώμενη σε
σχέση με τις διαρροές από τους βουλευτές του κόμματός της κατά την ψηφοφορία
της Παρασκευής για το ελληνικό πρόγραμμα, περιορίζεται να δηλώσει ότι
«υπάρχει η πλειοψηφία και μόνο αυτό
μετράει».

Τ

ο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διχάζεται με αφορμή τις επικείμενες εκλογές. Το
ερώτημα που διχάζει τους γαλάζιους
βουλευτές είναι ποιος θα ηγηθεί της
παράταξης απέναντι στον Αλέξη
Τσίπρα.
Η πρώτη και ισχυρότερη μέχρι στιγμής
ομάδα βουλευτών επιμένει ότι το κόμμα
πρέπει να πορευτεί με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη στο τιμόνι .
Επιχειρήματα αυτής της ομάδας.
ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης είναι αμιγώς
κομματικό στέλεχος και έτσι συσπειρώνει
στο μέγιστο βαθμό τους δεξιούς ψηφοφόρους
ο προσωρινός πρόεδρος της ΝΔ χαίρει
εκτός από την εμπιστοσύνη της βάσης και
της εμπιστοσύνης και άλλων δεξιόστροφων πολιτών που έχουν όμως επιλέξει
άλλα κόμματα όπως ΑΝΕΛ, Το Ποτάμι και
Χρυσή Αυγή- ο κ Μεϊμαράκης έχει την ευρεία αποδοχή και στα τρία εσωκομματικά
στρατόπεδα που υπάρχουν στην ΝΔ
δηλαδή την Καραμανλική πτέρυγα , τους

Σαμαρικούς και την λαϊκή δεξιά
ο ίδιος άνθρωπος έχει αντιμετωπίσει τον
Αλέξη Τσιπρα στις τελευταίες συνεδριάσεις της ολομέλειας της Βούλης με εξαιρετική παρουσία απέναντι στον πρωθυπουργό
τέλος ο προσωρινός πρόεδρος της ΝΔ
μπορεί να ενώσει τους δελφίνους και έτσι
το κόμμα να οδηγηθεί σε κορυφαίο στελεχιακό επίπεδο ενωμένο στις κάλπες
Στον αντίποδα υπάρχει μια μειοψηφική ,
η αλήθεια είναι ,ομάδα βουλευτών που
υποστηρίζει ότι η ΝΔ πρέπει να πάει στις
εκλογές με νέο αρχηγό .
Η συζήτηση καλά κρατεί στο εσωτερικό
του κόμματος και ένα είναι βέβαιο , ότι θα
γίνει πολύ πιο έντονη μετά και την ψηφοφορία στη Βουλή στις 22 Ιουλίου.
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O Στέφανος Ξεκαλάκης νέος γραμματέας της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ

Ο

Στέφανος Ξεκαλάκης εξελέξη νέος γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, μετά από πρόταση της
προέδρου του κόμματος Φώφης Γεννηματά.
Ο ίδιος σε δηλώσεις του μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, τόνισε: «Την προηγούμενη Τετάρτη απεδείχθη περίτρανα για πολλοστή φορά ότι το παραμύθι
που κάποιοι συνέγραφαν σχετικά με το μνημόνιο και το
αντιμνημόνιο 'τελικά δεν είχε δράκο'».
Ο κ. Ξεκαλάκης πρόσθεσε ότι, πλέον, οι πολιτικές
δυνάμεις θα κριθούν από τον πολιτικό τους λόγο από το
κατά πόσο θα μπορέσουν να συνθέσουν και να συγγράψουν ένα αξιόπιστο πρόγραμμα που θα συμβάλλει στην
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας προς όφελος
του κοινωνικού συνόλου.
«Θεωρούμε, ότι μέσα από τις οργανωτικές διαδικασίες
που ολοκληρώθηκαν σήμερα μετά και το Συνέδριό μας,
το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να ξαναπιάσει το μίτο της σχέσης
του με την ελληνική κοινωνία από την αρχή, να ανακτήσει τη χαμένη του αξιοπιστία και να μπορέσει να συγχρονιστεί και να συστρατευθεί με
όλες τις κοινωνικές δυνάμεις που όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν στο πλάι του, ώστε
να αποτελέσει μια αξιόπιστη λύση για το μέλλον της χώρας» κατέληξε σε δήλωσή του
το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

Ενιαία διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη
με τη Γαλλία μπροστά ζητά ο Ολάντ

Η

Γαλλία είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε μια «ισχυροποιημένη οργάνωση» της
Ευρωζώνης και να συγκροτήσει «εμπροσθοφυλακή» μαζί με τις χώρες που θα
το επιθυμούσαν, γράφει ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ σε άρθρο του
στη Journal du Dimanche.

«Η ευρωζώνη κατάφερε αυτήν την εβδομάδα να επαναβεβαιώσει τη συνοχή της με
την Ελλάδα. Για πολλούς, η ποιότητα των γαλλογερμανικών σχέσεων έπαιξε ρόλο. Το
ευρωπαϊκό πνεύμα επικράτησε» τονίζει ο Ολάντ στο αφιέρωμα της εφημερίδας στον
πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ Ντελόρ που κλείνει αύριο τα 90 χρόνια του.
«Όμως δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί» συνεχίζει: «Πρότεινα να επιστρέψουμε στην
ιδέα του Ζακ Ντελόρ για μια κυβέρνηση της ευρωζώνης και να προσθέσουμε σε αυτήν
έναν συγκεκριμένο προϋπολογισμό καθώς και ένα κοινοβούλιο για να διασφαλίσουμε
τον δημοκρατικό έλεγχο» προσθέτει.
«Το να μοιραζόμαστε το ίδιο νόμισμα είναι κάτι πολύ παραπάνω από το μια σύγκλιση. Είναι μια επιλογή που έκαναν 19 χώρες επειδή είναι προς το συμφέρον τους. Άλλωστε καμία κυβέρνηση εδώ και 15 χρόνια δεν ανέλαβε την ευθύνη να βγει» από το ευρώ,
συνεχίζει ο Ολάντ.
«Αυτή η επιλογή απαιτεί μια ενισχυμένη οργάνωση και μια πρωτοπορία, με τις χώρες
που θα το αποφάσιζαν. Η Γαλλία είναι έτοιμη για κάτι τέτοιο επειδή, όμως μας έχει δείξει
ο Ζακ Ντελόρ, μεγαλώνει όταν βρίσκεται στην πρωτοπορία της Ευρώπης» τόνισε.
«Αυτή η πρωτοπορία μπορεί να αποτελείται από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία,
τις ιδρυτικές χώρες» της ΕΕ, την Μπενελούξ, διευκρίνισε στη συνέχεια ο Γάλλος
πρωθυπουργός Μανουέλ Βαλς, στο περιθώριο επίσκεψης στην Αβινιόν.
«Τις επόμενες εβδομάδες, η Γαλλία, κυρίως μέσω του προέδρου της Δημοκρατίας, θα
έχει την ευκαιρία να αναλάβει πρωτοβουλίες για να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις»,
πρόσθεσε.
Ο ίδιος ο Ντελόρ, όταν ρωτήθηκε από την εφημερίδα, απάντησε ότι το σημερινό
σύστημα που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωζώνη δεν είναι πλέον
διαχειρίσιμο. «Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θα πρέπει να επανιδρυθεί αυτή η οικονομική και νομισματική Ένωση. Θα το κάνουν; Υπήρξε εξ αρχής μια κατασκευαστική
ατέλεια. Υπάρχουν επίσης ανοησίες και μια αδυναμία της ευρωζώνης να βάλει τέλος σε
αυτές» εκτίμησε ο Ντελόρ.
«Στην παρούσα κατάσταση, αποφύγαμε τα χειρότερα. Όμως η Ευρώπη δεν είναι
πλέον μια ηθική δύναμη -και λέω ηθική με την καλή έννοια του όρου. Θα πρέπει να αποκαταστήσουμε αυτήν την ηθική δύναμη που ήταν η ισχύς της Ευρώπης σε άλλες περιόδους, όπως όταν έπεσε το Τείχος του Βερολίνου» έκρινε ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν.
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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
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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

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
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