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Eπιχείρηση της Αστυνομίας λόγω
βεντέτας στο Βλυχό Μεγάρων

το Βλυχό Μεγάρων επιχείρησε χθες η
Αστυνομία με αφορμή τους πυροβολισμούς
που ακούγονταν το Σαββατοκύριακο στην
ευρύτερη περιοχή, ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο για
τραυματισμούς μεταξύ των συμπλεκόμενων στη
διαμάχη που έχει ξεσπάσει από τον περασμένο Απρίλιο.
Πρόκειται για μία διαμάχη μεταξύ δύο οικογενειών που
ξεκίνησε το Πάσχα, ενώ όλους αυτούς τους μήνες μέχρι
σήμερα, η κατάσταση ήταν τεταμένη. Μέχρι στιγμής δεν
υπήρχε όμως κάποιος τραυματισμός, καθώς οι
πυροβολισμοί είναι “στον αέρα”.
Οι άνδρες του Α.Τ. Μεγάρων ωστόσο ήταν ήδη σε
ετοιμότητα περιμένοντας σχετική εντολή και ανάπτυξη
επιχειρησιακού σχεδίου, κατόπιν συνεννόησης της
πολιτικής με τη φυσική ηγεσία.
Στο σημείο λοιπόν επιχείρησαν χθες άνδρες του Α.Τ. Μεγάρων, της Ασφάλειας Μεγάρων, της Διευθ. Αστυνομίας Δυτ.
Αττικής, της ΟΠΚΕ, καθώς και άνδρες των ΜΑΤ. Ασθενοφόρο κατέφθασε στην περιοχή, ενώ ακόμη είναι άγνωστος ο
αριθμός των τραυματιών και η σοβαρότητα της κατάστασής τους.
Σύμφωνα με δελτίο τύπου του δήμου Μεγαρέων, ο Δήμαρχος Γρηγόρης Σταμούλης είχε συνάντηση στο αρχηγείο
της Ελληνικής Αστυνομίας στην Αθήνα, ώρα 2 μ.μ. για το θέμα της εκρηκτικής κατάστασης που επικρατεί στο Βλυχό.

ΚΕΔΕ: Μεταναστευτικό και ΕΣΠΑ στο επίκεντρο

Η

ενημέρωση των υπηρεσιακών υπουργών κρίνεται αναγκαία, καθώς η αυτοδιοίκηση έχει αναλάβει ένα μεγάλο
βάρος σε σχέση με την κρίση και την κοινωνική συνοχή,
λέει το ΔΣ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.
Μεταναστευτικό και ΕΣΠΑ είναι τα θέματα που θα βρεθούν στο
επίκεντρο και της νέας συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της
ΚΕΔΕ που αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη. Γι’ αυτό,
εξάλλου, ο πρόεδρός της, Γιώργος Πατούλης, απέστειλε γραπτή
πρόσκληση προς τους νέους υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Αντώνη Μανιτάκη, Οικονομίας, Υποδομών
Ναυτιλίας και Τουρισμού Νίκο Χριστοδουλάκη, Υγείας Θανάση
Δημόπουλο, Εργασίας, Δημήτρη Μουστάκα, αλλά και προς τους αναπληρωτές υπουργούς Προστασίας του Πολίτη,
Αντώνη Μακρυδημήτρη και Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα, με την οποία τους ζητεί να παραστούν.
Σύμφωνα με την ΚΕΔΕ , «η ενημέρωση των υπηρεσιακών υπουργών κρίνεται αναγκαία, καθώς η αυτοδιοίκηση έχει
αναλάβει ένα μεγάλο βάρος σε σχέση με την κρίση και την κοινωνική συνοχή».
Ειδικότερα τα θέματα που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης είναι: α) Τα τεράστια προβλήματα
εφαρμογής των έργων που υλοποιούν οι Δήμοι στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, β) το μεταναστευτικό, γ) θέματα υγείας που
σχετίζονται με την αυτοδιοίκηση, δ) η αντιμετώπιση του φαινόμενου της ακραίας φτώχειας και της ανθρωπιστικής
κρίσης στην Ελλάδα μέσω της έναρξης υλοποίησης των παρεμβάσεων του «Επιχειρησιακού Προγράμματος της Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής», που επί μακρόν καθυστερούν, ε) η καθυστέρηση υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την παροχή Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους άπορους πολίτες από
το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), στ) η έλλειψη χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για τα έργα που υλοποιούν οι Δήμοι στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-13, ζ) η εκρηκτική
αύξηση του φαινομένου της διακοπής των εργασιών από τους αναδόχους των υλοποιούμενων συγχρηματοδοτούμενων έργων, ως απόρροια της μη χρηματοδότησης, αλλά και τις σοβαρότατες επιπτώσεις του, καθώς και την αναγκαιότητα της άμεσης υποβολής αιτήματος παράτασης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ της περιόδου επιλεξιμότητας
του ΕΣΠΑ 2007-13 μέχρι την 31-12-2016.

Θεοδωράκης: Πρέπει να υπάρξει κυβέρνηση μετά τις εκλογές

«

Τα παλιά κόμματα - και τώρα πλέον δικαιούμαστε
να συμπεριλαμβάνουμε και τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτά,
που έχει μια κυβερνητική αναφορά γύρω στους 7
μήνες - θέλουν να μεταφέρουν την κουβέντα όχι στα προβλήματα, στους τύπους», σημείωσε ο Σταύρος Θεοδωράκης, σχολιάζοντας την προεκλογική αντιπαράθεση των κομμάτων, μετά τη συνάντηση που είχε με τον περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.
Ο επικεφαλής του Ποταμιού τόνισε πως «εμείς θα επιμείνουμε και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια προεκλογική μάχη για τα προβλήματα των Ελλήνων, για τα
προβλήματα της κοινωνίας. Έχουμε λύσεις. Μπορεί τα
προβλήματα να είναι δικά τους αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε τις λύσεις και να τις προβάλουμε».
Σε άλλο σημείο, ο κ. Θεοδωράκης επεσήμανε την ανάγκη να σχηματιστεί κυβέρνηση μετά τις εκλογές της 20ης
Σεπτεμβρίου και είπε:
Θα πρέπει οι συνετές δυνάμεις της χώρας να βοηθήσουν η μία την άλλη ώστε να έχουμε ένα άμεσο αποτέλεσμα μετά τις εκλογές και να μην πάμε πάλι σε νέα παλινδρόμηση. Δεν είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι, γιατί νομίζουμε ότι στις κορυφές δεν έχουν αλλάξει μυαλά, αλλά

νομίζω ότι ο ελληνικός λαός μπορεί να επιβάλει λύσεις στη
σωστή κατεύθυνση.
Υπέρ της εθνικής συνεννόησης με τη βοήθεια όλων των
δυνάμεων της χώρας τάχθηκε ο περιφερειάρχης.
Καλωσορίζοντας τον Σταύρο Θεοδωράκη ο Απόστολος
Τζιτζικώστας είπε ότι «η Κεντρική Μακεδονία έχει ανοιχτές
πόρτες σε όσους έχουν ανοιχτά αυτιά. Και ο Σταύρος Θεοδωράκης έχει ήδη αποδείξει ότι τον ενδιαφέρει στην ουσία
και όχι στα λόγια να ακούσει τα προβλήματα της Κ. Μακεδονίας και των συμπολιτών μας».
«Ακούω πάντα με προσοχή τον συνετό λόγο του περιφερειάρχη», σημείωσε από την πλευρά του ο Σταύρος Θεοδωράκης και πρόσθεσε πως έχουν αποκτήσει έναν κώδικα
επαφής μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να επικοινωνούν
συχνά και να μπορεί ο ένας να συμβουλεύει τον άλλον.
Ο κ. Τζιτζικώστας ενημέρωσε τον επικεφαλής του Ποταμιού για την «κακή» πορεία του τρέχοντος ΕΣΠΑ (η
κυβέρνηση χρωστάει 40.000.000 ευρώ για έργα που έχουν
εκτελεστεί στην Κεντρική Μακεδονία, είπε) και προειδοποίησε για τους κινδύνους σχετικά με το νέο ΕΣΠΑ.
Μίλησε και για τα προβλήματα στο Μετρό της Θεσσαλονίκης, λέγοντας ότι έχει καταντήσει «σύγχρονο γεφύρι
της Άρτας» που πλέον έχει καταστρέψει επιχειρηματίες και
ταλαιπωρεί πολίτες.
Όσα δεν γίνονται για το Μετρό αποτελούν προσβολή στη
Θεσσαλονίκη από το κράτος των Αθηνών, επεσήμανε ο κ.
Θεοδωράκης.

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015

θριάσιο-3

Το φθινόπωρο ολοκΓ. Σγουρός για τη συμπλήρωση ενός έτους
της «πρώτη φορά αριστερά» διοίκησης της ληρώνεται η αποκατάσταση της Μονής Δαφνίου
Περιφέρειας Αττικής : Ένας χαμένος χρόνος
την τελική ευθεία βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης της Μονής Δαφνίου, μνημείο που περγια την Περιφέρεια Αττικής
ιλαμβάνεται στον Παγκόσμιο Κατάλογο Πολιτιστι-

Τ

ην 1η Σεπτεμβρίου 2015 συμπληρώνεται ένας
χρόνος από την αλλαγή διοίκησης στην Περιφέρεια Αττικής. Τα πεπραγμένα του πρώτου χρόνου της «πρώτη φορά αριστερά» διοίκησης μπορούν
άνετα να συνοψιστούν σε τρεις λέξεις: προχειρότητα,
απραξία, αναποτελεσματικότητα. Αν σε αυτά προσθέσει
κανείς και την παροιμιώδη έλλειψη επαφής με την αυτοδιοικητική πραγματικότητα, τα αποτελέσματα είναι
καταθλιπτικά για τη μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας.
Το ΕΣΠΑ, η ατμομηχανή της ανάπτυξης για την Αττική
και η βασική πηγή χρηματοδότησης για τα έργα υποδομών που έχουν ανάγκη οι πολίτες, καρκινοβατεί. Τα
έργα έχουν μείνει πολύ πίσω σχεδόν στο σύνολό τους
και εάν δεν δοθεί χρονική παράταση για την ολοκλήρωσή τους, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές για την ανάπτυξη, για την οικονομία, για την απασχόληση.
Η κοινωνική πολιτική, που δήθεν θα ασκούσαν προς όφελος των αδυνάτων έπεσε σε ξέρα. Διότι μπορεί να αύξησαν
τα κονδύλια για κοινωνικές δαπάνες κατά 11 εκατ. ευρώ, όμως ένα χρόνο μετά δεν έχει εκταμιευθεί ούτε φράγκο. Το
δε πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα για δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα προς όλους, που υποσχέθηκαν παρουσία του πρώην
Πρωθυπουργού, παίρνει επάξια τη θέση του στο πάνθεον των μεγάλων εξαγγελιών της απερχόμενης κυβέρνησης,
δίπλα στην υπόσχεση για σκίσιμο του Μνημονίου...
Η διαφάνεια για την οποία τόσο πολύ μιλούσαν, ξαφνικά έγινε κακός μπελάς. Κάπως έτσι ξέχασαν να φέρουν στο
περιφερειακό συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση του προϋπολογισμού, κάπως έτσι κατάργησαν την αναμετάδοση των
συνεδριάσεων στον ΕΔΣΝΑ και τώρα συνεδριάζουν πίσω από κλειστές πόρτες.
Η διαχείριση των απορριμμάτων, από πρόβλημα υπό επίλυση, οδηγήθηκε ξανά σε επικίνδυνες ατραπούς. Οι διαγωνισμοί που είχαν προκηρυχτεί, που θα έλυναν το πρόβλημα της Αττικής για τα επόμενα 30 χρόνια, ακυρώθηκαν για
μια ιδεοληψία και όλα βρίσκονται σήμερα στο απόλυτο τέλμα.
Οι υποσχέσεις και οι βαρύγδουπες δεσμεύσεις για κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής για κατάργηση του έργου στο Γραμματικό κατέληξαν πολύ γρήγορα στο καλάθι των αχρήστων, αφού δημόσια πια παραδέχτηκαν ότι ο ΧΥΤΑ θα λειτουργεί τουλάχιστον μέχρι το 2019. Οποία σύμπτωση, τότε θα γίνουν οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές … Ο ορισμός
της πολιτικής εξαπάτησης.
Οι δε αγωνιστές συνδικαλισταράδες της ΠΟΕ ΟΤΑ, τώρα ποιούν τη νήσσαν. Εμείς λέμε πως όταν οι συνδικαλιστές
σιωπούν, οι πολίτες πρέπει να ανησυχούν....
Ο κατάλογος με τις διαψεύσεις, τις αντιφάσεις και τις υποσχέσεις που έγιναν καπνός είναι μακρύς. Εξανεμίστηκαν
σαν το αποθεματικό των 320 εκατομμυρίων ευρώ της Περιφέρειας Αττικής, χρήματα που δόθηκαν, με περίσσεια
ευκολία, για να κάνουν κάποιοι αβάντα στην κυβέρνηση ... Αντί για τις λαϊκές ανάγκες δόθηκαν στους εκβιαστές και
τους τοκογλύφους, όπως θα έλεγαν οι «σύντροφοι» λίγους μήνες πριν....
Το Πεδίο του Άρεως, για το οποίο ασκήθηκε κριτική κατά την προηγούμενη θητεία, σήμερα προκαλεί μόνο θλίψη.
Η ακομμάτιστη και αχρωμάτιστη τοπική αυτοδιοίκηση που υποτίθεται ότι πρέσβευαν, κατέρρευσε, και πολύ γρήγορα ταυτίστηκαν με το σκληρό κομματικό κατεστημένο, παραγγέλνοντας τροπολογίες και φωτογραφικές ρυθμίσεις ...
Πρόκειται, αναμφίβολα, για λυπηρές διαπιστώσεις. Και δεν γίνονται ούτε για λόγους αντιπολιτευτικούς, ούτε για
λόγους ματαιοδοξίας. Θα ήταν άφρων κάποιος που θα προσδοκούσε τη δικαίωση μέσα από την αποτυχία των
διαδόχων του και τη συνακόλουθη καταστροφή της Αττικής.
Απλώς, για να θυμηθούμε και την ανεξάντλητη σοφία των αρχαίων Ελλήνων, με θλίψη διαπιστώνουμε ότι «πολλοί
μεγάλα επαγγέλλονται, μηδέ μικρά ποιήσαι δυνάμενοι» (Αίσωπος: πολλοί υπόσχονται μεγάλα πράγματα, ενώ δεν
μπορούν να κάνουν ούτε τα μικρά).

Με εργαζόμενους στα Ναυπηγεία Ελευσίνας
συναντήθηκε ο Δ.Κουτσούμπας

Α

ντιπροσωπεία του ΔΣ του Σωματείου
Εργαζομένων Ναυπηγείων Ελευσίνας
δέχθηκε στον Περισσό ο γγ του ΚΚΕ. Σε
δηλώσεις του, ο Δ.Κουτσούμπας κάλεσε τους
εργαζόμενους να μην στηρίξουν «τα νέα αναχώματα που στήνονται, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ Νο2».
«Ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να πέσει στην
παγίδα που του στήνουν προεκλογικά -σε συνεργασία- ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, για να περάσουν μετά τις εκλογές νέα βάρβαρα σκληρά μέτρα
σε βάρος του, με το 3ο μνημόνιο και τα νέα μέτρα
που θα έρθουν.
» Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να δώσει ψήφο σε νέα
αναχώματα που στήνονται, όπως είναι το νέο
κόμμα που προήλθε από την πρόσφατη διάσπαση
του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ Νο 2, δεν πρέπει να δοθεί
καμιά εργατική-λαϊκή ψήφος, ιδιαίτερα από τις
εργατογειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά, όλης της Ελλάδας, από την ελληνική αγροτιά, στη ναζιστική Χρυσή Αυγή»
τόνισε ο κ. Κουτσούμπας.
Τάχθηκε στο πλευρό των εργαζομένων στα ναυπηγεία για την ικανοποίηση όλων των τρεχόντων αιτημάτων τους,
όπως τα δεδουλευμένα μηνών.
«Το ΚΚΕ θεωρεί ότι μπορεί να υπάρξει οριστική και μόνιμη λύση μόνο στην πορεία της πάλης για έναν ενιαίο δημόσιο φορέα ναυπηγοεπισκευής, με πραγματική εργατική-λαϊκή εξουσία, με κοινωνικοποίηση του πλούτου, με αποδέσμευση από την ΕΕ» κατέληξε.

Σ

κής Κληρονομιάς της UNESCO και το οποίο υπέστη
μεγάλες ζημιές εξαιτίας των σεισμών του 1999, αλλά και
πιο πρόσφατων.
Οι σκαλωσιές σιγά – σιγά ξηλώνονται και το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το φθινόπωρο.
Την ίδια περίοδο αναμένεται να είναι έτοιμα και τα
αντίγραφα των τριών ιωνικών κιόνων πάνω στους οποίους πατούσαν τα τόξα του εξωνάρθηκα, αφού τα πρωτότυπα αποσπάστηκαν από το μνημείο με εντολή του λόρδου Ελγιν.
Το έργο της αποκατάστασης, ενταγμένο στο ΕΣΠΑ,
υλοποιείται από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών
και Μεταβυζαντινών Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού.

Δεν δίνεται αναστολή για τον ΦΠΑ
23% στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια

Τ

ην απόφαση να επιβληθεί κανονικά ο ΦΠΑ 23% στις
επιχειρήσεις που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες
έλαβε η κυβέρνηση και πλέον τα ιδιωτικά σχολεία
έχουν περιθώριο έως τις 8 Σεπτεμβρίου για να υποβάλουν
δήλωση μεταβολών στην εφορία ως υπόχρεοι του φόρου.
Μιλώντας τη Δευτέρα στο Βήμα FM ο υπηρεσιακός
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης
ανέφερε πως υπάρχουν εισηγήσεις για να δοθεί μια
παράταση δυο μηνών στον ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική
εκπαίδευση, για να μπορέσει να αποφασιστεί από την νέα
κυβέρνηση το τι θα γίνει. Μάλιστα τόνισε πως υπάρχει ήδη
επικοινωνία με τον υπουργό Οικονομικών και την
πρωθυπουργό και πως μέσα στην ημέρα θα ληφθούν οι
οριστικές αποφάσεις.
Ωστόσο, αν και όλοι ανέμεναν την Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου με την οποία θα παρέχεται η δίμηνη παράταση
στην εφαρμογή του ΦΠΑ στα ιδιωτικά, τελικώς η υπηρεσιακή
κυβέρνηση αποφάσισε ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο και
ζήτησε από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων να
δρομολογήσει τις διαδικασίες.
Καθώς οι επιχειρήσεις που παρέχουν εκπαιδευτικές
υπηρεσίες και ειδικά τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια ανέμεναν την
αναστολή του μέτρου δεν προέβησαν στην υποβολή δήλωσης
μεταβολών στην εφορία κάτι που κανονικά έπρεπε να
πράξουν έως σήμερα. Για να τους διευκολύνει η κ. Σαββαΐδου
υπέγραψε απόφαση με την οποία γίνεται δεκτό ότι, για λόγους
χρηστής διοίκησης, η δήλωση μεταβολών των επιχειρήσεων
που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες, οι οποίες από 19
Αυγούστου 2015 υπάγονται σε ΦΠΑ, δύναται να υποβληθεί
μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2015 χωρίς πρόστιμο.
Παραλλήλως η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
αποσαφήνισε πως τυχόν συμπληρωματικά φορολογικά
στοιχεία για την επίρριψη του ΦΠΑ επί αρχικών φορολογικών
στοιχείων που εκδόθηκαν από τις 20 Ιουλίου έως και τις 20
Αυγούστου 2015 θα πρέπει να εκδοθούν το αργότερο έως το
τέλος Σεπτεμβρίου 2015,αλλά και ότι ο οφειλόμενος φόρος με
βάση τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία θα καταβληθεί
με τη δήλωση ΦΠΑ της περιόδου, εντός της οποίας
εκδόθηκαν αυτά.
Έτσι, για παράδειγμα για συμπληρωματικά φορολογικά
στοιχεία που θα εκδοθούν τον Σεπτέμβριο, ο φόρος θα
καταβληθεί με τη δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται έως και το
τέλος Οκτωβρίου 2015.
Η εγκύκλιος της κ. Σαββαΐδου για τα ιδιωτικά σχολεία που
θα εξαιρεθούν από το ΦΠΑ 23% θα εκδοθεί τις επόμενες
ημέρες και σύμφωνα με πληροφορίες σε αυτή θα υπάρχουν
ελάχιστες εξαιρέσεις, καθώς για λόγους ανταγωνισμού που
αναφέρονται αναλυτικά στο νόμο 4336/2015 τα περισσότερα
ιδιωτικά θεωρούνται υπόχρεοι στο φόρο.

4-θριάσιο

Σε Δωρεάν διανομή φρούτων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες προχώρησε ο Δήμος Μάνδρας
– Ειδυλλίας.σε συνεργασία με την
Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής

Σ

ε Δωρεάν διανομή φρούτων σε
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες προχώρησε ο
Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας.«Έχουμε
θέσει
όλες τις δυνάμεις μας
στην στήριξη των συμπολιτών μας που δοκιμάζονται αυτήν την δύσκολη
στιγμή. Ανταποκρινόμαστε άμεσα στην κάθε
δυνατότητα, εκμεταλλευόμαστε την κάθε ευκαιρία
για να παρέχουμε όσο το
δυνατόν καλύτερες και
ευρύτερες
κοινωνικές
υπηρεσίες» δήλωσε η
Δήμαρχος, Γιάννα Κριεκούκη.
Η Δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με
την Περιφέρεια Αττικής –
Αντιπεριφέρεια Δυτικής
Αττικής και υλοποιείται
στο ΠΛΑΊΣΙΟ της εφαρμογής του Κανονισμού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης 1031/2014 για συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών και της ΚΥΑ με αριθμ. πρωτ.
3320/89565 των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω των Κοινωνικών Συμπράξεων που έχουν
συσταθεί για τις ανάγκες του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
Η πρώτη διανομή έγινε στις Δημοτικές Ενότητες Μάνδρας και Βιλίων ενώ πρόκειται
να ακολουθήσει και δεύτερη φάση. Η επερχόμενη δράση θα αφορά ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από την Ενότητα των Ερυθρών και την Κοινότητα Οινόης και για την οποία
θα ειδοποιηθούν οι ενδιαφερόμενοι από την Υπηρεσία του Δήμου.

Επίσημη «πρώτη» για το σύλλογο
Βορειοηπειρωτών δήμου Φυλής

Τ

ην
πρώτη
εκδήλωση γνωριμίας με τα μέλη και τους φίλους του
πραγματοποίησε στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Αγίου Νικολάου, ο
νεοσύστατος σύλλογος Βορειοηπειρωτών του δήμου Φυλής. Παρά το γεγονός
ότι αρκετοί βρίσκονταν ακόμα σε διακοπές, η προσέλευση του κόσμου ήταν ιδιαίτερα
μεγάλη.
Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία των χορευτικών τμημάτων των συλλόγων «ΑΓΙΟΣ
ΔΟΝΑΤΟΣ» και «ΔΕΡΟΠΟΛΗΣ» ενώ παραδοσιακά πολυφωνικά τραγούδια
ερμήνευσαν μέλη του συλλόγου Βορειοηπειρωτών Ηλιούπολης «ΧΑΟΝΕΣ».
Ο πρόεδρος του συλλόγου Μιχάλης Βασιλείου ευχαρίστησε τον κόσμο για την
παρουσία του ενώ ζήτησε από μέλη και επισήμους να βρίσκονται κοντά στο έργο και τις
δράσεις του συλλόγου. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με χορό και τραγούδι που κράτησε
μέχρι το πρωί με την ορχήστρα του Βασίλη Καλκάνη και ερμηνευτές τους Κώστα
Καλόγερο και Δήμητρα Γραβάνη.

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015

Ακύρωση της παράστασης “Ιφιγένεια Εν Ταύροις” στην Ελευσίνα

Τ

ο Κρατικό Θέατρο
Βορείου Ελλάδος
ανακοίνωσε ότι οι
προγραμματισμένες παραστάσεις της παραγωγής
«H Ιφιγένεια στη χώρα
των Ταύρων» δεν θα
πραγματοποιηθούν για
οικονομικούς λόγους που
δεν έχουν ξεπεραστεί.
Η Καλλιτεχνική Διεύθυνση του ΚΘΒΕ ζητά
συγγνώμη από τους διοργανωτές των φεστιβάλ και
από το κοινό.
Για τους θεατές του Φεστιβάλ Αισχυλείων υπάρχει η επιλογή ανταλλαγής του εισιτηρίου τους με άλλη παράσταση της επιλογής τους.
Οι θεατές μπορούν να επικοινωνήσουν από Δευτέρα στο παρακάτω τηλέφωνο: 210
5565613

Kατάληψη του εργοταξίου στο
μεταλλείο Ολυμπιάδας

Ε

ργαζόμενοι των μεταλλείων έχουν στήσει σκηνές και μπροστά στην είσοδο
των στοών, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους υπογείτες συναδέλφους
τους, που παραμένουν κλεισμένοι μέσα στις στοές.
Σε κατάληψη του εργοταξίου μεταλλείου της Ολυμπιάδας προχώρησαν οι μεταλλωρύχοι.
Εργαζόμενοι των μεταλλείων έχουν στήσει σκηνές και μπροστά στην είσοδο των
στοών, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους υπογείτες συναδέλφους τους, που
παραμένουν κλεισμένοι μέσα στις στοές.
Την πρόσβαση και την ασφάλεια του εργοταξίου, όπως τονίζεται σε κοινή ανακοίνωση των τριών σωματείων εργαζομένων των μεταλλείων, έχει αναλάβει "η ομάδα
περιφρούρησης" των εργαζομένων, ενώ έχει ζητηθεί από το τμήμα ασφαλείας της
εταιρίας "να περιοριστεί μόνο στη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας".
“Καλούμε τον καθένα σε συστράτευση μαζί μας στον δύσκολο και δίκαιο αγώνα των
εγκλείστων συναδέλφων μας στις υπόγειες στοές”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015

Αισχύλεια: Το πρόγραμμα
της εβδομάδας

Σ

υνεχίζεται
για
δεύτερη εβδομάδα
το
Φεστιβάλ
ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2015. Το πρόγραμμα της τρέχουσας
εβδομάδας:
Η έκθεση In Flux συγκεντρώνει μια ομάδα διεθνών
καλλιτεχνών, το έργο των
οποίων αντανακλά την
τρέχουσα καταστασιακή
ρευστότητα. Αναγνωρίζουμε πως βιώνουμε μια
περίοδο μετάβασης. Αναγνωρίζουμε επίσης την ώσμωση που συντελείται την τελευταία δεκαετία ανάμεσα στους
καλλιτέχνες και σε αυτή την αλλαγή.Επιμέλεια Shoair Mavlian, Assistant Curator, Tate
Moder
Πολ. Κέντρο “Λ. Κανελλόπουλος”
Δραγούμη 37, Παραλία Ελευσίνας – τηλ: 210 5565613
Τρίτη – Κυριακή 10:00 – 13:00 & 18:00-21:30 / Δευτέρα Κλειστά
Είσοδος ελεύθερη
– Πέμπτη 3/9: Εγκαίνια ηχητικής – εικαστικής εγκατάστασης “Ι/Ε Eleusis” τουTarek
Atoui, παλαιό Ελαιουργείο.
– Παρασκευή 4/9: Συναυλία Γιώτας Νέγκα – Θέμη Καραμουρατίδη
– Σάββατο 5/9: “Αχαρνής” του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα
– Κυριακή 6/9: – Εγκαίνια επετειακής έκθεσης “40 χρόνια Αισχύλεια”, 8:00 μ.μ. στο
Διοικητήριο του παλαιού Ελαιουργείου
– “Έλευση – Χώρος – Χρόνος – Ενέργεια” Εικαστική εγκατάσταση & δράση της
Αιμιλίας Μπουρίτη.

ΔΗΜΑΡ για Κουβέλη: Λυπηρές τέτοιες αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις

«

Λυπηρές αντιδημοκρατικές
μεθοδεύσεις» χαρακτήρισε η ΔΗΜΑΡ την απόφαση
του τέως προέδρου της
Φώτη Κουβέλη να συγκαλέσει συνδιάσκεψη στελεχών και μελών ερήμην
των οργάνων του κόμματος.
Σύμφωνα με ανακοίνωση
του κόμματος:
Η Κεντρική Επιτροπή του
κόμματός μας είναι αρμόδια για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συνεδρίου, έχει την ευθύνη της διεύθυνσης
του κόμματος και αποφασίζει για το σύνολο της πολιτικής της ΔΗΜΑΡ. Η Κεντρική Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη δημιουργία δημοκρατικής συμπαράταξης με το
ΠΑΣΟΚ για τη διαμόρφωση ενός ισχυρού πόλου του ευρύτερου προοδευτικού χώρου
της σοσιαλδημοκρατίας και της ανανεωτικής αριστεράς. Οι ατομικές πορείες στη
συνέχεια είναι σεβαστές αλλά δεν αφορούν την Δημοκρατική Αριστερά.
Είναι αξιοσημείωτο ότι ο τέως πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ δηλώνει ότι θα συγκαλέσει
συνδιάσκεψη στελεχών και μελών ερήμην των οργάνων του κόμματος. Πράγματι είναι
λυπηρές τέτοιες αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις και ξένες πρακτικές προς την ΔΗΜΑΡ.
Δεν τιμούν την ιστορία κανενός. Ο τέως πρόεδρος, παρά την απόφαση του κόμματος,
δήλωσε ότι «η συσπείρωση γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι η αναγκαία δημοκρατική
στάση». Στην Κεντρική Επιτροπή όμως πρότεινε την αναμονή και τη μη κάθοδο της
ΔΗΜΑΡ στις εκλογές. Γίνεται φανερό ότι οι ατομικές και προσωπικές στάσεις που επιδιώκουν την προσχώρηση σε οποιονδήποτε φορέα δεν αφορούν τη Δημοκρατική Αριστερά. Η ΔΗΜΑΡ αποφάσισε συμπαράταξη με διατήρηση της πολιτικής και οργανωτικής της αυτονομίας. Είναι πρόδηλη η προσπάθεια δικαιολόγησης ατομικών πολιτικών
επιλογών μέσα από ανυπόστατα επιχειρήματα διαδικαστικής φύσεως.
Για να μην μένει όμως καμία σκιά, επισυνάπτεται η ομόφωνη ανακοίνωση του Προεδρείου της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος στις 29/08/15 όπου
αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η έγκριση της εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής
(εισήγηση η οποία είχε ληφθεί με 7 υπέρ, 4 κατά και 1 λευκό στις 28/08/15) για συγκρότηση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης.

θριάσιο-5

Απάντηση Πρωτοψάλτη στους αρχαιολόγους: «Διαφωνώ με τις δηλώσεις Ψινάκη»

Μ

ε αφορμή την
ανακοίνωση του
Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων η αν.
Υπουργός
Τουρισμού,
Άλκηστις
Πρωτοψάλτη
εξέφρασε τη διαφωνία της
με τις δηλώσεις του
δημάρχου Μαραθώνα Ηλία
Ψινάκη.
Όπως αναφέρει η κυρία
Πρωτοψάλτη, «διαφωνώ
κάθετα με δηλώσεις που
καταγράφονται ως προσβλητικές, διαχωρίζω την θέση μου από αυτή τη φρασεολογία που είναι αντίθετη με τον
πολιτισμό μου, το ήθος μου και θίγουν την αξιοπρέπειά μου ως γυναίκα και ως
Ελληνίδα». Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Συλλόγου Αρχαιολόγων, που έκαναν λόγο
για σεξιστική και προσβλητική επίθεση του κ. Ψινάκη, κατά τη διάρκεια της συναυλίας
της αναπληρώτριας Υπουργού Τουρισμού.
Αναλυτικλα η ανακοίνωση που εξέδωσε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη:
Θα ήθελα να απαντήσω στην ανακοίνωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων με
θέμα τις δηλώσεις του Δημάρχου Μαραθώνα κ. Ηλία Ψηνάκη πριν την έναρξη της
συναυλίας μου.
Διαφωνώ κάθετα με δηλώσεις που καταγράφονται ως προσβλητικές, διαχωρίζω την
θέση μου από αυτή τη φρασεολογία που είναι αντίθετη με τον πολιτισμό μου, το ήθος
μου και θίγουν την αξιοπρέπειά μου ως γυναίκα και ως Ελληνίδα. Για λόγους αποκατάστασης των πραγμάτων και αποτύπωσης της αλήθειας θέλω να διευκρινίσω ότι η δήλωση αυτή δεν έγινε ενώπιον μου και ήδη έχω διαχωρίσει την θέση μου από νωρίς
μιλώντας απευθείας με την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού.
Σέβομαι τους έλληνες αρχαιολόγους και το έργο που υπηρετούν γιατί είναι σπουδαίο.

Βενιζέλος: Τραγικό το επτάμηνο της
διακυβέρνησης Τσίπρα – Καμμένου

Ε

πίθεση σε
ΣΥΡΙΖΑ
και Ανεξάρτητους Έλληνες
εξαπέλυσε
ο
πρώην πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος.
Μιλώντας στον
τηλεοπτικό σταθμό
Alpha, ο κ. Βενιζέλος τόνισε πως η
χώρα βρίσκεται σε
αδιέξοδο. «Οι επτά
μήνες Τσίπρα –
Καμμένου
ήταν
τραγικοί.
Ακόμα
δεν
έχει
γίνει
αισθητό το μέγεθος
της ζημιάς που έγινε στην οικονομία, τους θεσμούς και την εικόνα της χώρας» είπε και
συνέχισε:
Γιατί η δική μας κυβέρνηση θα είχε κάνει μία διαφορετική συμφωνία, με πολύ λίγα
μέτρα, το μέιλ Χαρδούβελη είχε το ένα πέμπτο των μέτρων.
Ο κ. Βενιζέλος επεσήμανε πως «πρέπει να να γίνει η υπέρβαση, πρέπει να υπάρξει
συσπείρωση και συνεργασία όλων των δυνάμεων που αποδέχονται την Ευρωπαϊκή
προοπτική της χώρας» και σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε πως «στην επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να συνυπάρξουν ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ».
Αιχμές άφησε και κατά της απερχόμενης προέδρου της Βουλής, λέγοντας «πως η
παρουσία της κ. Κωνσταντοπούλου μπορεί να εκφράζει μία τάση στο εσωτερικό του
παλαιού ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και απωθεί κιόλας. Ο κ. Τσίπρας έχει ευθύνη για ότι συνέβη με
το πρόσωπο της, και αυτό πρέπει να το θυμούνται οι ψηφοφόροι».
Για την συμπαράταξη με τη ΔΗΜΑΡ, τόνισε πως «με βρίσκει σύμφωνο κάθε ενέργεια
συσπείρωσης. Είναι σημαντικό που η μικρή ΔΗΜΑΡ αποφάσισε να συμπορευτεί. Εάν
το 2012 ο κ. Κουβέλης είχε συμφωνήσει να συμπορευθούμε τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά».
Ταυτόχρονα υπογράμμισε ότι δεν ερωτήθηκε ούτε χειρίστηκε τις συζητήσεις με το
ΚΙΔΗΣΟ του Γιώργου Παπανδρεόυ.

6-θριάσιο

Οι αρχαιολόγοι... κατακεραυνώνουν τον Ψινάκη!

Κ

άνοντας λόγο για
απαράδεκτες
δηλώσεις
και
σεξιστικό παραλήρημα, ο
Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία
δίνει... πληρωμένη απάντηση στον δήμαρχο Μαραθώνα, Ηλία Ψινάκη για
την αποφάση της μη παραχώρησης του τύμβου του
Μαραθώνα.
Η ανακοίνωση αναφέρει:
Με αγανάκτηση και οργή παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες το σεξιστικό παραλήρημα του δημάρχου Μαραθώνα απέναντι στις γυναίκες αρχαιολόγους του Κεντρικού
Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Το "ατόπημά" τους, κατά τον εν λόγω κύριο, ήταν η μη παραχώρηση του ιστορικού χώρου του Μαραθώνα για συναυλία που είχε προγραμματίσει
χωρίς την απαιτούμενη έγκριση του αρμόδιου αρχαιολογικού οργάνου! Τις απαράδεκτες
δηλώσεις του τις επανέλαβε μάλιστα ενώπιον της νέας υπουργού Τουρισμού κ. Α. Πρωτοψάλτη χωρίς να υπάρξει καμιά αντίδραση από την ίδια κατά τη διάρκεια της (προ)χθεσινής συναυλίας της.
Ο ΣΕΑ καταδικάζει απερίφραστα τέτοιου είδους προσβλητικές συμπεριφορές απέναντι σε μέλη της επιστημονικής κοινότητας τα οποία υπηρετούν το καθήκον τους στο
πλαίσιο της προστασίας των μνημείων και καλεί την ηγεσία των Υπουργείων Τουρισμού
και Πολιτισμού να πάρει σαφή θέση αντίθεσης και καταδίκης αυτής της πρωτοφανούς
στο δημόσιο λόγο σεξιστικής αθλιότητας και χυδαιολογίας» καταλήγει η ανακοίνωση του
Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων.

Aβραμόπουλος: Μόνο ευρωπαϊκή η λύση
της μεταναστευτικής κρίσης

Σ

το Καλαί βρέθηκε σήμερα ο επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Δημήτρης Αβραμόπουλος στο πλαίσιο σειράς επισκέψεων για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης.«Όλοι μας ξέρουμε ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τη μεταναστευτική κρίση. Η λύση δεν μπορεί να είναι παρά μόνο ευρωπαϊκή» δήλωσε μεταξύ άλλων ο επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος με τη σημερινή επίσκεψή του στο Καλαί ξεκινάει ένα είδος περιοδείας. Επόμενοι σταθμοί αναμένεται να είναι η Ελλάδα, ειδικότερα η Κως, η Αυστρία και
η Γερμανία.
Ο επίτροπος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα των 2,3 δις ευρώ που ενέκρινε η Κομισιόν
τον Αύγουστο για 23 χώρες μέλη αλλά και στην παροχή βοήθειας εκτάκτου ανάγκης
αρκετών εκατομμυρίων, που ήδη εξετάσει η Κομισιόν. Τέτοιου είδους είναι και η βοήθεια που εδώ και καιρό ζητά η δήμαρχος του Καλαί, για την οικονομική ζημιά που εδώ και
15 χρόνια υφίσταται η πόλη της, αντιμετωπίζοντας μόνη της το πρόβλημα της συρροής
μεταναστών. Υπολογίζει μάλιστα το ύψος της οικονομικής ζημιάς στα 50 εκατομμύρια.
Με την πρόσκληση του Δημήτρη Αβραμόπουλου και του αντιπροέδρου της Κομισιόν
Φρανς Τίμερμαν στο Καλαί, σε έναν από τους εμβληματικούς τόπους της μεταναστευτικής κρίσης, η Γαλλία δείχνει τη θέλησή της να δραστηριοποιηθεί για το θέμα αλλά και
να καθησυχάσει την τοπική αυτοδιοίκηση στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τα
μεγαλύτερα προβλήματα.Οι δύο ευρωπαίοι αξιωματούχοι επισκέφθηκαν το βασικό κέντρο υποδοχής Ζυλ Φερί, το οποίο βρίσκεται λίγα μέτρα από τη λεγόμενη «ζούγκλα»,
όπου συνωστίζονται μερικές χιλιάδες άτομα – ήδη πολλοί κάνουν λόγο για 4.000 που
θέλουν να περάσουν στη Μ. Βρετανία.Ο κ. Αβραμόπουλος, από την πλευρά του, διαβεβαίωσε ότι η Κομισιόν εργάζεται για τη σύντομη ολοκλήρωση των νομοθετικών διατάξεων. Δύο εβδομάδες πριν από την έκτακτη υπουργική σύσκεψη για το μεταναστευτικό στις 14 Σεπτεμβρίου η Ευρώπη δίνει τουλάχιστον την εντύπωση ότι κινητοποιείται.
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«Εφαρμογή των μέτρων» θέλουν Βρυξέλλες
και Βερολίνο - Αδιαφορούν για τις εκλογές...

Μ

όνο την τήρηση
του νέου προγράμματος
«βλέπουν» Βρυξέλλες και
Βερολίνο, παρά τις πολιτικές εξελίξεις που θα φέρουν οι εκλογές, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς
την Αθήνα.
Οι εταίροι συνεχίζουν το
«πρέσινγκ» προς την
Ελλάδα για την εφαρμογή
της συμφωνίας, τόσο
μέσω της υπηρεσιακής
κυβέρνησης, όσο και της νέας που θα προκύψει από τις κάλπες της 20ης Σεπτεμβρίου.
Η Ελλάδα θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, δήλωσε η καγκελάριος της Γερμανίας,
Άνγκελα Μέρκελ, αναφερόμενη στο τρίτο πρόγραμμα βοήθειας και τις επικείμενες εκλογές.
«Έχουμε στο μεταξύ ένα πρόγραμμα για την Ελλάδα, ένα τρίτο πρόγραμμα. Έχουμε
εκταμιεύσει την πρώτη δόση αυτού του προγράμματος. Θα υπάρξουν νέες εκλογές στην
Ελλάδα και θεωρώ ότι η Ελλάδα θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της» ανέφερε η κυρία
Μέρκελ, στην εναρκτήρια τοποθέτησή της, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο
Λίγες ώρες νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς εξέφρασε
την ικανοποίηση της Επιτροπής για τη συνέχιση των βασικών χαρτοφυλακίων από την
υπηρεσιακή κυβέρνηση της Ελλάδας. «Το βλέπουμε ως καλό σημάδι για την εφαρμογή
του προγράμματος που συμφωνήσαμε», δήλωσε ο κ. Σχοινάς και πρόσθεσε ότι η πλήρης και ευρεία στήριξη του προγράμματος, και η έγκαιρη υλοποίησή του είναι αναγκαία
για την επιτυχία του.
Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ,
απέστειλε επιστολή προς την υπηρεσιακή πρωθυπουργό, Βασιλική Θάνου, ζητώντας
πλήρη εφαρμογή του προγράμματος.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της Κομισιόν, Πιερ
Μοσκοβισί, ο οποίος τόνισε πως η υπηρεσιακή κυβέρνηση θα πρέπει να κρατήσει την
Ελλάδα στην τροχιά των μεταρρυθμίσεων, ενώ την ίδια μέρα, ο πρόεδρος του
Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ είχε χαρακτηρίσει ως καθήκον της υπηρεσιακής
κυβέρνησης την εφαρμογή της συμφωνίας.

Παράταση εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών ζητούν οι πωλητές λαϊκών αγορών

Τ

ην οικονομική δυσπραγία
επικαλούνται, με επιστολή
τους προς όλα τα κόμματα
και αιτούνται παράταση έως τις 30
Σεπτεμβρίου προκειμένου να έχουν
λάβει και τις αποζημιώσεις, οι
πληγέντες από τα καιρικά φαινόμενα
που ζημίωσαν την παραγωγή του
2014.
Παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 για την εξόφληση των
ασφαλιστικών εισφορών υπέρ
ΕΛ.Γ.Α. ζητάει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών.
Σε επιστολή της, προς όλα τα πολιτικά κόμματα, η ομοσπονδία σημειώνει ότι η οικονομική δυσπραγία είναι η αιτία γι’ αυτό το αίτημα και συνεχίζει:
«Εκ μέρους όλων των αγροτών, παρακαλούμε όπως δοθεί παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου 2015, ώστε και οι αγρότες να εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις,
αλλά και να αποζημιωθούν οι πληγέντες από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που
έπληξαν την παραγωγή τους το 2014».
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Ισοδύναμα μέτρα ύψους 4,6 δισ προτείνουν
ΚΕΕ και ΕΒΕΑ στους πολιτικούς αρχηγούς

Ε

ν όψει της ΔΕΘ και με την πίστη
ότι η νέα συμφωνία με τους
πιστωτές μπορεί να βελτιωθεί
ώστε να μετατραπεί από υφεσιακή σε
αναπτυξιακή, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και το ΕΒΕΑ, δια του
προέδρου τους, Κωνσταντίνου Μίχαλου,
υπέβαλε υπόμνημα στους πολιτικούς
αρχηγούς με προτάσεις για την ελληνική
οικονομία.
Ισοδύναμα μέτρα ύψους 4,6 δισ.
ευρώ, ώστε να περιοριστούν οι υφεσιακές επιπτώσεις της νέας συμφωνίας με
τους πιστωτές, προτείνει με υπόμνημά του ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος.
Ο κ. Μίχαλος απέστειλε σήμερα υπόμνημα στους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στο ελληνικό κοινοβούλιο με τις θέσεις και τις προτάσεις της
ΚΕΕ, και του ΕΒΕΑ, για την ελληνική οικονομία εν όψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την πρωτοβουλία αυτή σχολίασε με δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ίδιος και
συγκεκριμένα δήλωσε:
«Η χώρα βαδίζει σε εθνικές εκλογές για δεύτερη φορά μέσα στο ίδιο έτος, εν μέσω
της παρατεταμένης ύφεσης που έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην οικονομία και την κοινωνία. Η επιμελητηριακή κοινότητα σήμερα απέστειλε σε όλα τα πολιτικά κόμματα συγκεκριμένες προτάσεις, στοχευμένες στην επίλυση των μεγάλων προβλημάτων της χώρας», σημειώνει ο κύριος Μίχαλος και εξηγεί:
«Γιατί ναι μεν ως χώρα έχουμε υπογράψει ένα νέο μνημόνιο που πρέπει να υλοποιήσει η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου, αλλά αυτή
η νέα συμφωνία μπορεί να βελτιωθεί ώστε να μετατραπεί από υφεσιακή σε αναπτυξιακή».
«Το μείγμα πολιτικής που έχει επιλεγεί είναι για μια ακόμη φορά αντιαναπτυξιακό και
κοινωνικά άδικο», τόνισε ο κύριος Μίχαλος και συνέχισε:
«Η ανισορροπία μεταξύ εσόδων και δαπανών είναι εμφανής. Η έμφαση έχει και πάλι
δοθεί στην αύξηση των εσόδων δια της φορολογίας, αντί στην περιστολή των
δαπανών».
«Είναι, λοιπόν, απαραίτητο να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αλλαγών και να αναζητηθούν εναλλακτικά μέτρα, με ισοδύναμα δημοσιονομικά αποτελέσματα, ώστε να περιοριστούν οι υφεσιακές επιπτώσεις του Μνημονίου», διευκρινίζει ο πρόεδρος ΚΕΕ και
ΕΒΕΑ.
«Με σκοπό να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση, η ΚΕΕ κατέθεσε μια σειρά από
κοστολογημένες εναλλακτικές προτάσεις, για τη βελτίωση του φορολογικού συστήματος, τη μείωση των κρατικών δαπανών και για εκσυγχρονισμό του ασφαλιστικού συστήματος, όπως και του εργασιακού», επισημαίνει.
«Ειδικότερα, το σύνολο των μέτρων που προτείνεται να αποσυρθούν/καταργηθούν
αντιστοιχεί σε 4,6 δισ. ευρώ, ενώ η μελέτη που έχει εκπονήσει η ΚΕΕ προτείνει ένα
σύνολο υποκατάστατων μέτρων ύψους 4,6 δισ. ευρώ, καθώς και ρήτρες θετικής βελτίωσης, που θα προκύψουν από προτεινόμενα μέτρα αύξησης των εσόδων, ύψους άνω
των 1,7 δισ. ευρώ».
Στο υπόμνημα επισημαίνεται ότι η κυβέρνηση που θα αναδειχθεί από τις εκλογές της
20ής Σεπτεμβρίου οφείλει να αποσύρει τα μέτρα αύξησης των συντελεστών του ΦΠΑ
και του φόρου νομικών προσώπων, καθώς και την προκαταβολή φόρου και να καταργήσει πλήρως το συμπληρωματικό φόρο ΕΝΦΙΑ, την εισφορά αλληλεγγύης και το
φόρο πολυτελείας.
Η προσπάθεια για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με όσα προτείνονται στο σχετικό υπόμνημα, θα πρέπει να στηριχθεί στους εξής πυλώνες:
• Αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος
• Μείωση πληρωμών για τόκους
• Αύξηση του Ονομαστικού ΑΕΠ
Όλοι οι ανωτέρω δείκτες οφείλουν να προσαρμοστούν σε επίπεδα τα οποία θα καθιστούν το δημόσιο χρέος σταθερά μειούμενο και βιώσιμο, σημειώνεται στο υπόμνημα
όπου περαιτέρω αναφέρεται ότι στο πλαίσιο αυτού του στόχου, απαιτείται η εφαρμογή
ενός νέου μείγματος πολιτικής.
Το υπόμνημα περιλαμβάνει σειρά προτάσεων για τομές στο κράτος και τις κρατικές
δαπάνες.
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Ανεξάρτητη συνεργαζόμενη με το
κόμμα Λαφαζάνη δήλωσε η Ζωή

Σ

φοδρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ
για τη διάσπαση του κόμματος
εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία παραχώρησε συνέντευξη Τύπου για να ανακοινώσει τις
επόμενες κινήσεις της.
«Η κυβέρνηση ζητά λαϊκή εντολή για
να συνεχίσει να την παραβιάζει»
σημείωσε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενη προσωπικά στον
Αλέξη Τσίπρα, είπε: «Ο παραιτηθείς
πρωθυπουργός, όπως δείχνουν οι
πράξεις και οι παραλείψεις του, ανέλαβε με ένα πρόθυμο επιτελείο να διαλύσει τον
ΣΥΡΙΖΑ».
Η πρώην πρόεδρος της Βουλής εξήγησε πως αποτελεί υπόθεση πολιτικής αξιοπρέπειας οι άνθρωποι που τιμήθηκαν με την εμπιστοσύνη των πολιτών να τοποθετούνται
δημόσια με ειλικρίνεια και ευκρίνεια και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ώστε να
υπηρετούν τη δημοκρατία και την αντίσταση στα σχέδια εξανδραποδισμού της Δημοκρατίας.
«Η παρουσία μου στη θέση της προέδρου υπονομεύθηκε από την αρχή» συνέχισε η
κ. Κωνσταντοπούλου και εξέφρασε τη λύπη της γιατί «εκείνοι που έπρεπε να ορθώσουν
το ανάστημά τους απέναντι στην επίθεση που γινόταν σε εμένα προσωπικά, με πρώτο
τον κ. Τσίπρα, δεν έκαναν αυτά που έπρεπε μολονότι κατ' επανάληψη το ζητούσα».
Επιπλέον, έκανε λόγο για διαδικασία σπίλωσής της, αλλά και επίθεσης σε βάρος
προσώπων της οικογένειάς της.
Η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι είναι η πρώτη φορά που οι δανειστές δεν αντιλέγουν σε προκήρυξη πρόωρων εκλογών και πρόσθεσε ότι «τώρα που διαλύθηκε η
Βουλή, επιχειρείται η διάλυση της ελπίδας του λαού με διαδικασίες εσπευσμένες εκλογικές και πρακτικές».
Συνέχισε λέγοντας ότι είναι ψέμα ότι δεν έχει κατατεθεί εναλλακτική στο μνημόνιο ή
προτάσεις για εναλλακτική πρόταση.
Υπενθύμισε ότι εκείνη από τις 20 Φεβρουαρίου είχε εκφράσει τη διαφωνία της για τη
συμφωνία της κυβέρνησης με τους δανειστές, παρουσιάζοντας τις δικές της προτάσεις,
κυρίως την επιστράτευση νομικών εργαλείων για το ζήτημα του χρέους.
Κάλεσε τόσο τον κ. Τσίπρα όσο και τον κ. Παππά να δώσουν απαντήσεις γιατί οι προτάσεις που έκανε δεν υιοθετήθηκαν ποτέ.
«Οι εκλογές που προκηρύχθηκαν δεν είναι εκλογές Δημοκρατίας. Είναι εκλογές απαλλαγής από όσους αντιστάθηκαν στα μνημόνια και απαλλαγής και από εμένα που δεν
παρέδωσα την σφραγίδα της Βουλής στους δανειστές» υπογράμμισε η κ. Κωνσταντοπούλου.
Από τα βέλη της δεν ξέφυγε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης για τον οποίο είπε
ότι είχε αναλάβει να υπονομεύσει εξαρχής την παρουσία της στο προεδρείο και ότι προσπάθησε να την συνδέσει με τη Χρυσή Αυγή.
Απογοητευτικό χαρακτήρισε και τον ρόλο του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη
Παυλόπουλου, ιδίως μετά την συμφωνία της κυβέρνησης με τους δανειστές.

Λαμία: Εκκλησίες & μοναστήρια ξαφρίζει «μαϊμού» τραπεζικός διευθυντής

Ο

απατεώνας επικαλείται την
ιδιότητα του διευθυντή
τραπεζικού καταστήματος
και, υποστηρίζοντας ότι είναι σε
γνώση του Μητροπολίτηοι κινήσεις
του, αφαιρεί χρήματα από
Θύματα απατεώνα πέφτουν μοναστήρια και εκκλησίες στη Φθιώτιδα,
που τους καλεί να ρυθμίσουν θέματα που έχουν σχέση με τους τραπεζικούς λογαριασμούς και με τις
κατέθεσες των ναών ενόψει ενός
υποτιθέμενου «κουρέματος».
Ο απατεώνας επικαλείται την ιδιότητα του διευθυντή τραπεζικού καταστήματος και,
υποστηρίζοντας ότι είναι σε γνώση του Μητροπολίτηοι κινήσεις του, αφαιρεί χρήματα
από τα παγκάρια.
«Ο εν λόγω κύριος παρουσιάζεται ως προστάτης των εκκλησιαστικών προσώπων,
των οποίων όπως λέγει θέλει να ασφαλίσει τις καταθέσεις τους» σημειώνει σε ανακοίνωση του ο μητροπολίτης Φθιώτιδας Νικόλαος.
Το γεγονός ότι έχει πάρει έκταση το φαινόμενο αναγκάζει τον μητροπολίτη Φθιώτιδας
με ανακοίνωση του όχι μόνο να καλέσει τα εκκλησιαστικά συμβούλια να μην τον
πιστεύουν, αλλά και να προειδοποιεί τους ιερείς ότι αν χαθούν χρήματα κατ’ αυτόν τον
τρόπο θα τα πληρώσουν από την τσέπη τους: «Μετά την ενημέρωση αυτή και τις κατά
καιρούς επισημάνσεις του Μητροπολίτου μας για τη δράση των απατεώνων όποιο
χρηματικό ποσό αφαιρεθεί από το βιβλιάριο Ναού ή Μονής θα βαρύνει τον Ιερέα ή τον
Προϊστάμενο της Μονής, ο οποίος θα επιστρέψει εξ ιδίων πόρων τα απολεσθέντα χρήματα» σημειώνει σε αυστηρό τρόπο ο μητροπολίτης Φθιώτιδας διαψεύδοντας ότι έχει
εμπλοκή στα όσα ισχυρίζεται ο απατεώνας.

8-θριάσιο

Πεδίο μάχης το Κίεβο για
την αυτονομία, 100 αστυνομικοί τραυματίες σε έκρηξη

Σ

φοδρές συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και
αστυνομικών ξέσπασαν στο Κίεβο, αφότου το
Κοινοβούλιο ενέκρινε σχέδιο συνταγματικής
μεταρρύθμισης, την οποία απαιτούσαν οι Δυτικοί και

αποδίδει περισσότερη αυτονομία στις εξεγερμένες φιλορωσικές ανατολικές περιοχές. Τουλάχιστον 100 άνδρες της
εθνικής φρουράς τραυματίστηκαν από έκρηξη ρουκέτας
που εκσφενδονίστηκε από το πλήθος κατά του κλοιού
των δυνάμεων ασφαλείας έξω από τη Βουλή.
Δέκα εκ των τραυματιών βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ένας αστυνομικός ακρωτηριάστηκε στο πόδι,
όπως μετέδωσε το ουκρανικό Interfax. Κατά πληροφορίες
τραυματίστηκαν και δημοσιογράφοι που κάλυπταν τα
γεγονότα.
Διακόσιοι εξήντα πέντε βουλευτές, με τον ελάχιστο
απαιτούμενο αριθμό βουλευτών να ανέρχεται στους 226,
ψήφισαν υπέρ της απόφασης αυτής σε μια θυελλώδη
συνεδρίαση που συνοδεύτηκε από διαμαρτυρίες της
Δεξιάς μπροστά στο Κοινοβούλιο.
Λίγο μετά την απόφαση, ομάδα διαδηλωτών έξω από
το Κοινοβούλιο προσπάθησε να εισέλθει στο κτίριο, αλλά
ανακόπηκε από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου που
χρησιμοποίησαν δακρυγόνα εναντίον του πλήθους.
Η έγκριση της νομοθεσίας για το ειδικό καθεστώς σε
μέρη του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, τα οποία ελέγχονται κυρίως από φιλορώσους αυτονομιστές, αποτελεί
βασικό στοιχείο της συμφωνίας ειρήνευσης που επετεύχθη τον Φεβρουάριο στο Μινσκ.
Σποραδικές συγκρούσεις ωστόσο ανάμεσα στις δύο
δυνάμεις, κατά τις οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους στρατιώτες αλλά και άμαχοι, υπονομεύουν σχεδόν καθημερινά
την εκεχειρία.
Το Σάββατο, ο γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ
ανακοίνωσε το σχέδιο για μία νέα πλήρη κατάπαυση του
πυρός, η οποία πρόκειται να ισχύσει από 1η Σεπτεμβρίου
και την οποία στηρίζουν Γαλλία, Γερμανία και Ρωσία.
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Υπερψηφίστηκε η 2η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ και η μείωση των αντισταθμιστικών εισφορών από το ΔΣ του ΕΔΣΝΑ

Δ

ύο πολύ σημαντικές αποφάσεις έλαβε, κατά τη
δεύτερη συνεδρίασή του, την Παρασκευή, 28
Αυγούστου, το Διοικητικό Συμβούλιο του

ΕΔΣΝΑ.
Πρώτον, ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη 2η αναθεώρηση
του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής στη βάση των κατευθύνσεων που θέτει ο νέος ΕΣΔΑ
για τη θεμελίωση ενός νέου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων. Ενός συστήματος που διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία, δίνοντας
έμφαση στη Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ), στην αποκεντρωμένη, με δημόσιο χαρακτήρα, διαχείριση των απορριμμάτων με αναβαθμισμένο το ρόλο και τη συμμετοχή των
Δήμων,
μέσω
των
Τοπικών
Σχεδίων Διαχείρισης, με μικρής
κλίμακας μονάδες
επεξεργασίας, σύμφωνα με την αρχή
της εγγύτητας.
Το κείμενο της
αναθεώρησης
έχει εγκριθεί από
την Εκτελεστική
Επιτροπή του
ΕΔΣΝΑ, με την
υπ’
αριθμόν
281/5.8.2015
απόφασή της,
στις
5
Αυγούστου. Η
τελική έγκριση
του ΠΕΣΔΑ, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης
στον
ιστότοπο
του
ΕΔΣΝΑ
(www.edsna.gr/index.php/j-stuff/pedio-diavouleysis), θα
γίνει με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ως τα
τέλη του Σεπτεμβρίου.
Η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, παρεμβαίνοντας,
υπογράμμισε την ανάγκη να «ληφθούν άμεσα, χωρίς
καθυστερήσεις, οι αποφάσεις εκείνες που βοηθούν στην
επίλυση των προβλημάτων των συμπολιτών μας» και θα
«συμβάλλουν στην επανάκτηση της αξιοπιστίας της πολιτικής». «Το σημερινό πολιτικό σκηνικό δίνει σε κάποιους
το άλλοθι για αδράνεια και σε κάποιους άλλους δίνει
πείσμα για να συνεχίσουν τον αγώνα», τόνισε χαρακτηριστικά η Περιφερειάρχης.
Η ίδια υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία της συνέργειας
μεταξύ των δύο βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία ο νέος σχεδιασμός, μέσα
από την εκπλήρωση των αιρεσιμοτήτων ενόψει της διασφάλισης της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η Περιφερειάρχης επέμεινε στο ρόλο των
Δήμων, τονίζοντας τον υποστηρικτικό ρόλο του ΕΔΣΝΑ,
με τη σύνταξη και την αποστολή του Οδηγού Σύνταξης
Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης και με τη γενικότερη στήριξη της προσπάθειας των Δήμων από το Σύνδεσμο. Η ίδια
τόνισε ότι η Περιφέρεια έχει ήδη δρομολογήσει, προς τις
δύο τελευταίες κυβερνήσεις, τις προτάσεις για τις αναγ-

καίες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις ενώ παρατήρησε ότι «ο
φόβος για το τι μπορεί να πάθουμε, δεν δικαιολογεί την
απραξία».
Η δεύτερη σημαντική απόφαση του ΔΣ αφορούσε στην
υιοθέτηση της εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του ΕΔΣΝΑ σχετικά με τη μείωση των αντισταθμιστικών
οφειλών που καταβάλλουν οι ΟΤΑ στη βάση του άρθρου
17 του ν. 4164/13. Στην πρώτη του συνεδρίαση, στις 15
Μαΐου, το ΔΣ είχε εξουσιοδοτήσει την ΕΕ προκειμένου να
διερευνήσει και να καταλήξει σε συγκεκριμένη πρόταση
για το θέμα. Στην εισήγησή της η ΕΕ η πρότεινε κι έγινε
κατά πλειοψηφία δεκτή η μείωση των αντισταθμιστικών
εισφορών προς το Δήμο Φυλής σε ποσοστό 10%, για τα
ε ν α π ο μείναντα έτη
λειτουργίας
του ΧΥΤΑ
της ΟΕΔΑ
Φυλής.
Η
απόφαση
αυτή, τόνισε
κατά
την
εισήγησή
της η αντιπρόεδρος
της ΕΕ του
ΕΔΣΝΑ,
Αφροδίτη
Μ π ι ζ ά
υπηρετεί τη
νέα φιλοσοφία
στη
διαχείριση
των απορριμμάτων προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, τον
εξορθολογισμό των δαπανών του Συνδέσμου και την
ανάγκη εκλογίκευσης του συστήματος των αντισταθμιστικών εισφορών. «Το αποτέλεσμα της απόφαση θα είναι
διπλά ωφέλιμο: προς όφελος των σκληρά δοκιμαζόμενων
νοικοκυριών, ειδικά στη σημερινή, εξαιρετικά δύσκολη
οικονομική συγκυρία – και προς αυτή την κατεύθυνση
οφείλουν να ενεργήσουν οι δημοτικές αρχές, λαμβάνοντας την απόφαση μετακύλισης της μείωσης αυτής στους
δημότες τους. Και προς όφελος των πολιτών της Φυλής,
καθώς προτείνεται να συμφωνηθεί ότι τα αντισταθμιστικά
έσοδα ο δήμος Φυλής θα τα χρησιμοποιήσει κυρίως για
την υλοποίηση έργων που θα αναβαθμίσουν την περιοχή
του, θα δημιουργήσουν απασχόληση και θα ανακουφίσουν οικονομικά τους δημότες του», τόνισε η αντιπρόεδρος της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ.
Κλείνοντας, η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, αφού
παρατήρησε σχετικά με την ΟΕΔΑ Φυλής, ότι «περισσεύουν τα καλά λόγια ενώ σπανίζουν οι πράξεις», υπογράμμισε την ανάγκη υλοποίησης των έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης και ανάπλασης που «χρωστάμε
όλοι μας στο Δήμο Φυλής». «Σε όσους σπεύσουν να μου
προσάψουν μεροληψία υπέρ της Φυλής, απαντώ ότι αναλαμβάνω το κόστος αυτής της ‘μεροληψίας’ γιατί αυτά τα
έργα τα χρωστάμε στη Φυλή και πρέπει να γίνουν», είπε
χαρακτηριστικά η Περιφερειάρχης.
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Θεοδωράκης: Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στην πελατειακή λογική ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ

Ο

αρχηγός του Ποταμιού επανέλαβε όμως πως υπό τις παρούσες συνθήκες η χώρα χρειάζεται ισχυρές κυβερνήσεις που θα
βασίζονται σε ευρείες πολιτικές συνεργασίες, αναφέροντας πως πρέπει να
αξιοποιηθούν οι «υγιείς δυνάμεις» που
υπάρχουν στους κόλπους των δυο κομμάτων.
Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα
Δημοκρατία εξαπέλυσε σήμερα Δευτέρα
ο Σταύρος Θεοδωράκης, κάνοντας λόγο
για δυο κόμματα που έχουν την «λογική
του πελατειακού κράτους», αλλά επισημαίνοντας πως υπό τις παρούσες συνθήκες
υπάρχει ανάγκη ευρύτατων πολιτικών συνεργασιών για το καλό της χώρας.
«Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στο παρελθόν, στον ΣΥΡΙΖΑ και στη ΝΔ», είπε ο
επικεφαλής του Ποταμιού μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, καταγγέλλοντας πρακτικές
ευνοιοκρατίας και κομματοκρατίας κατά την 7μηνη κυβερνητική θητεία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
«Πιστεύει κανείς ότι άλλαξαν οι όροι για το δημόσιο επί ΣΥΡΙΖΑ; Καθημερινά έχουμε
πράξεις διορισμού ημετέρων, είναι η συνέχεια του παλιού συστήματος», είπε ο κ. Θεοδωράκης, ενώ παράλληλα απέκρουσε τις «αστείες» επιθέσεις του Αλέξη Τσίπρα για
συμμετοχή του Ποταμιού σε συστήματα διαπλοκής.
«Διαπλοκή έχουν τα μεγάλα κόμματα που υπόσχονται και που λένε ‘βοήθα με κι εγώ
εδώ θα είμαι’. Πιστεύει κανείς ότι οι άνθρωποι της διαπλοκής επενδύουν στο 6%, 7% ή
8% του Ποταμιού και όχι στο 25% του ΣΥΡΙΖΑ ή της ΝΔ;», διερωτήθηκε.
Ωστόσο, επισήμανε ότι και στα δυο κόμματα υπάρχουν «υγιείς δυνάμεις» που θα
πρέπει να αξιοποιηθούν με βάση προγραμματικές συγκλίσεις, με στόχο να επιτευχθούν
μεταρρυθμίσεις σε προβληματικούς τομείς της δημόσιας ζωής που δεν καλύπτονται
από το Μνημόνιο, όπως η Παιδεία και η Υγεία.
Στο πλαίσιο αυτό., επανέλαβε την πάγια θέση του Ποταμιού για συνεργασίες που να
εκφράζουν μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού και θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα ενόψει δύσκολων μεταρρυθμίσεων και αποφάσεων.
«Δεν μπορεί το 35% ή το 38% να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο. Χρειάζεται
μεγαλύτερη συσπείρωση δυνάμεων. Τουλάχιστον το 51% του κόσμου πρέπει να εκφράζεται από μια κυβέρνηση», είπε ο κ. Θεοδωράκης.

θριάσιο-9

Κύπρος: Το μεγάλο κοίτασμα φυσικού
αερίου στην Αίγυπτο δεν επηρεάζει
τους σχεδιασμούς μας

Α

ναπτερώνονται οι ελπίδες για εντοπισμό και άλλων ποσοτήτων φυσικού αερίου
στην κυπριακή ΑΟΖ, μετά τη χθεσινή ανακοίνωση για ανακάλυψη ανοικτά της
Αιγύπτου, του μεγαλύτερου ίσως κοιτάσματος στον κόσμο.
Αυτό δήλωσε ο Κύπριος υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης, σημειώνοντας
ότι αν η ανακάλυψη επιβεβαιωθεί, θα έχει γεωλογικές, γεωπολιτικές και εμπορικές προεκτάσεις.
Μιλώντας στην εκπομπή του ΡΙΚ "Από Μέρα σε Μέρα", ο κ. Λακκοτρύπης, είπε ότι η
περιοχή όπου εντοπίζεται το κοίτασμα, είναι πολύ κοντά στα θαλάσσια σύνορα Κύπρου
- Αιγύπτου και γειτνιάζει με τα οικόπεδα 10, 11 και 12. Ο κ. Λακκοτρύπης απέρριψε ότι
επηρεάζεται αρνητικά η συνεργασία Κύπρου Αιγύπτου και αποκάλυψε ότι το πρωί είχε
επικοινωνία με τον ομόλογό του της Αιγύπτου. Οι σχεδιασμοί για μεταφορά φυσικού
αερίου από το τεμάχιο Αφροδίτη προς την Αίγυπτο συνεχίζονται κανονικά, ανέφερε ο
υπουργός Ενέργειας της Κύπρου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΟΪΛΕΜΕΖΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΝ ΑΓΙΑΣ
ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΓΑΜΟΣ
Ο ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΠΑΛΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΩΦΙΔΗ ΓΕΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ
ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
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ΓΑΜΟΣ
Ο ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΖΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΙΡΕΚΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΓΚΑΓΚΑΡΙΝ
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΟΜΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ Η
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΒΙΤΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΑΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΟΜΜΟΤΗΝΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΟΝΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΛΟΪΔΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΓΑΜΟΣ
Ο ΧΑΤΖΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΙΝΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΚΟΥΡΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΝΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΟΚΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

10-θριάσιο

Κομισιόν: Ανάγκη ευρείας πολιτικής στήριξης
και έγκαιρης εφαρμογής του προγράμματος

Τ

ην ικανοποίηση
της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τη
συνέχιση των βασικών
χαρτοφυλακίων από την
υπηρεσιακή κυβέρνηση
της Ελλάδας, εξέφρασε
σήμερα ο εκπρόσωπος
της Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς.
«Το βλέπουμε ως καλό
σημάδι για την εφαρμογή
του προγράμματος που
συμφωνήσαμε», δήλωσε ο
κ. Σχοινάς και πρόσθεσε
ότι η πλήρης και ευρεία στήριξη του προγράμματος, και η έγκαιρη υλοποίησή του είναι
αναγκαία για την επιτυχία του.
Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ,
απέστειλε επιστολή προς την υπηρεσιακή πρωθυπουργό, Βασιλική Θάνου, ζητώντας
πλήρη εφαρμογή του προγράμματος.
«Με την Ελλάδα να έχει υπογράψει τη συμφωνία για το νέο πρόγραμμα βοήθειας, οι
Ευρωπαίοι εταίροι και ιδίως η Κομισιόν, θεωρούν απαραίτητη την πλήρη στήριξη του
προγράμματος» επισημαίνεται χαρακτηριστικά.
Η ευρεία στήριξη και η έγκαιρη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων συνιστά απαραίτητο
στοιχείο της επιτυχίας, πρόσθεσε ο κ. Γιούνκερ.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της Κομισιόν, Πιερ
Μοσκοβισί, ο οποίος την Παρασκευή τόνισε πως η υπηρεσιακή κυβέρνηση θα πρέπει
να κρατήσει την Ελλάδα στην τροχιά των μεταρρυθμίσεων.
«Ανυπομονώ να συνεργαστώ με την υπηρεσιακή κυβέρνηση για να διατηρηθεί η
χώρα σε μεταρρυθμιστική τροχιά, πριν συγκροτηθεί η νέα κυβέρνηση, μετά τις 20
Σεπτεμβρίου» ανέφερε ο κ. Μοσκοβισί, σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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Κουτσούμπας: Ο λαός να μην πέσει στην παγίδα
που του στήνουν ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι

Ο

ΓΓ της ΚΕ του
ΚΚΕ Δημήτρης
Κουτσούμπας
συναντήθηκε σήμερα με
αντιπροσωπεία του ΔΣ
του Σωματείου Εργαζομένων
Ναυπηγείων
Ελευσίνας, στην έδρα
του Κόμματος στον Περισσό κάνοντας λόγο για
«παγίδα» που στήνουν
στον λαό ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ,
ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι με στόχο
να περάσουν νέα μέτρα
μετεκλογικά.
Μετά τη συνάντηση, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, τόνισε για τις εκλογές ότι «ο
ελληνικός λαός δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα που του στήνουν προεκλογικά -σε
συνεργασία- ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, για να περάσουν μετά τις εκλογές νέα βάρβαρα σκληρά μέτρα σε βάρος του, με το 3ο μνημόνιο και τα νέα μέτρα που θα έρθουν».
Και προσθέτει:
Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να δώσει ψήφο σε νέα αναχώματα που στήνονται, όπως
είναι το νέο κόμμα που προήλθε από την πρόσφατη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ
Νο 2, δεν πρέπει να δοθεί καμιά εργατική – λαϊκή ψήφος, ιδιαίτερα από τις εργατογειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά, όλης της Ελλάδας, από την ελληνική αγροτιά, στη
ναζιστική Χρυσή Αυγή. Τώρα με το ΚΚΕ υπάρχει λύση στο δρόμο της ανατροπής.
Για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας ο κ. Κουτσούμπας είπε:
Είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων στα ναυπηγεία και για την ικανοποίηση όλων
των τρεχόντων αιτημάτων τους, όπως είναι για παράδειγμα η απλήρωτη δουλειά, τα
δεδουλευμένα για πάρα πολλούς μήνες, όπως είναι άλλα ζητήματα εργασιακά, όπως
είναι προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά για να ανοίξουν οι δουλειές σε πιο
μόνιμη βάση. Συνήθως εξυπηρετούνται σχέδια της εργοδοσίας, η εργοδοσία παίζει
παιχνίδι για τα δικά της συμφέροντα σε βάρος των εργαζομένων.
Το ΚΚΕ, συνέχισε, θεωρεί ότι μπορεί να υπάρξει οριστική και μόνιμη λύση μόνο στην
πορεία της πάλης για έναν ενιαίο δημόσιο φορέα ναυπηγοεπισκευής, με πραγματική
εργατική – λαϊκή εξουσία, με κοινωνικοποίηση του πλούτου, με αποδέσμευση από την
ΕΕ.

Γεροβασίλη: Θα υλοποιήσουμε τη
συμφωνία - Δεν είμαστε δισυπόστατοι

Ζητείται για ενοικίαση οικία 80 τμ με αυλή
στον Ασπρόπυργο. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944434626

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΤΑΙ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΙΤΑΝ - ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ 2
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΕ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ.
100Μ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΜΕ ΦΩΣ - ΝΕΡΟ ΤΗΕΛΕΦΩΝΟ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105543077

«

Όλοι μας γνωρίζουμε ότι έπρεπε να γίνει αυτή η συμφωνία, εμείς ήμασταν οι
πρώτοι που το λέγαμε αυτό. Ναι, θα υλοποιήσουμε τη συμφωνία», δήλωσε η
Όλγα Γεροβασίλη.
Μιλώντας στον ραδιοσταθμό ΒΗΜΑ FM, η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ
πρόσθεσε:
Δεν είμαστε δισυπόστατοι. Έχουμε μία υπόσταση και τη λέμε ανοιχτά και ειλικρινώς. Έχουμε αποφασίσει να είμαστε οι εγγυητές εξόδου της χώρας και επανόδου της σταθερότητας.
«Αυτή είναι μία δέσμευση, την οποία έχουμε αναλάβει από την ώρα της ψήφισης της συμφωνίας και φυσικά είμαστε σταθεροί σε αυτό που αποφασίσαμε και
διατυπώσαμε. Δεν χρειάζεται κάποιος να υιοθετεί κάτι, το οποίο ξέρει ότι πρέπει
να το κάνει» πρόσθεσε.
Για τις μετεκλογικές συνεργασίες, η κ. Γεροβασίλη ξεκαθάρισε: «Δεν θα επαναφέρουμε εμείς στο προσκήνιο όλο το παλιό σύστημα, το οποίο έφερε τη χώρα
μέχρι εδώ. Ο κ. Καμμένος διαχώρισε τη θέση του εγκαίρως». «Όταν λέμε είμαστε
εγγυητές, είμαστε εγγυητές για τη Δημοκρατία, για την έξοδο από τα μνημόνια.
Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε με πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες ιδεολογικά και
με επιλογή ακολουθούν αυτή την ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική και ταυτίζονται
με τους δανειστές και πολλούς από αυτούς που εκβίαζαν τη χώρα» συμπλήρωσε.
Αναφερόμενη στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, η εκπρόσωπος Τύπου
του κόμματος τόνισε:
Δεν είπαμε ψέματα στον ελληνικό λαό, διότι δεν θέλαμε να κοροϊδέψουμε κανέναν. Είχαμε ένα πρόγραμμα, το οποίο παραμένει στους στόχους μας, στις βασικές του κατευθύνσεις. Είναι άλλο πράγμα λέω ψέματα και άλλο πράγμα κάνω τακτική υποχώρηση.
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θριάσιο-11

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ:29/5/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Αριθμ. Πρωτ.: 22024

Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2.
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3.
Την υπ' αριθμ. Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διο4.
ρισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.
5.
Την υπ' αριθμ. 47657/44483/2011 (ΦΕΚ 3161/β’/30-12-2011) Ο.Ε.Υ. Δήμου Φυλής
Την υπ’ αριθμ. 21/5-2-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
6.
Την υπ’ αριθμ. 2617/4-12-2014 βεβαίωση ΑΣΕΠ.
7.
8.
Την υπ’ αριθμ. 13058/20-4-2015 ΚΥΑ Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών
Την υπ’ αριθμ.56890/31452/29-7-2015 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
9.
Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Ωδείου του
Δήμου Φυλής, που εδρεύει στα Άνω Λιόσια, με αντικείμενο την στελέχωση, συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
Τόπος εκτέλεσης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
απασχόλησης
100

101

ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ
ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΚΙΘΑΡΑΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΙΑΝΟΥ

1 ΕΤΟΣ

Αριθμός
ατόμων

1 ΕΤΟΣ

1
1

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων 100-101 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Κωδικός απασχόλησης

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

100

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μουσικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού
λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης πιάνου από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος ή Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων ( Λυκείων) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής και βεβαίωση ειδικότητας πιάνου, εκδιδόμενη από το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης πιάνου
από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο
από το κράτος.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα
ανωτέρω προσόντα) α)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και β)Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης πιάνου από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος

101

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:
α)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μουσικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού
λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και
β)Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης κιθάρας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος, απολυτήριος τίτλος Μουσικών
Σχολείων ( Λυκείων) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής και βεβαίωση ειδικότητας κιθάρας εκδιδόμενη από το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης κιθάρας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα
ανωτέρω προσόντα) α)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και β)Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης κιθάρας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.
Βεβαίωση για χρόνο ανεργίας από των ΟΑΕΔ
2.
Φωτοτυπία ταυτότητα
3.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4.
Τίτλοι σπουδών
5.
Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
Όλα τα αντίγραφα πρωτότυπα η ακριβές αντίγραφα
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλατεία
Ηρώων Δημαρχείου 1 Άνω Λιόσια, απευθύνοντάς την στο πρωτόκολλο του Δήμου Φυλής υπόψη κ. Σταυράκη
Νικόλαου (τηλ. επικοινωνίας: 213-2042766). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά
την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ Σ. ΧΡΗΣΤΟΣ

Λαφαζάνης: Ήταν απαράδεκτη η
μνημονιακή στροφή του Τσίπρα

Τ

ην άποψη ότι η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ τα ξεπουλάει όλα και ότι αν
δεν ανακοπεί η μνημονιακή πορεία,
δεν θα υπάρχει μέλλον στην Ελλάδα
διατύπωσε ο επικεφαλής της ΛΑΕ Παναγιώτης Λαφαζάνης στον ραδιοσταθμό Παραπολιτικά, επισημαίνοντας ότι ήταν απαράδεκτη η μνημονιακή στροφή του Αλέξη
Τσίπρα.
Σύμφωνα με τον κ. Λαφαζάνη:
Άλλη λύση υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει, είναι η έξοδος από την ευρωζώνη και το
πέρασμα στο εθνικό νόμισμα. Αν περιμένουμε από τρίτους να βγάλουν το φίδι από την
τρύπα για μας είναι πολύ μεγάλο λάθος. Θα βρούμε συμμάχους και χρηματοδοτήσεις
εάν κάνουμε το βήμα. Εμείς πρώτα απ’ όλα πρέπει να το κάνουμε και να βγούμε μπροστά, αν δεν το κάνουμε εμείς, κανείς δεν θα το κάνει για μας.
Την ίδια στιγμή επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα τονίζοντας πως ήταν απαράδεκτη η
μνημονιακή του στροφή, πολιτικό λάθος το να λέγεται πως δεν υπάρχει άλλος δρόμος
και τρομοκρατία το να λέγεται ότι θα πηγαίναμε σε εμφύλιο.
Τόνισε χαρακτηριστικά:
Δυστυχώς ο κ. Τσίπρας με την πολιτική του αποφάσισε να συνομολογήσει το τρίτο
μνημόνιο και πέρασε στην αντίπερα όχθη, εμείς δεν μπορούσαμε να συνυπάρχουμε σε
αυτό το σχήμα.
Όπως, δε, σημείωσε:
Στόχος μας είναι να είμαστε η τρίτη πολιτική δύναμη στη Βουλή. Είναι ρεαλιστικός
στόχος.
Παράλληλα, ο κ. Λαφαζάνης συμπλήρωσε ότι ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ δεν θα καταφέρουν να
συγκεντρώσουν μεγάλα ποσοστά και το μετεκλογικό τοπίο θα γεμάτο ανατροπές.
Ο κ. Λαφαζάνης εκτίμησε, επίσης, ότι οι καταθέσεις αυτή τη στιγμή χάνονται από την
τράπεζα κι όχι όταν θα πάμε σε ένα άλλο νόμισμα.
Κι αν συνεχίσουμε με τα μνημόνια, θα εξανεμιστούν όλες οι καταθέσεις. Ο λαός
πληρώνει για τις τράπεζες. Ό,τι μας δίνουν οι δανειστές για να δώσουμε στις τράπεζες,
κάποια στιγμή θα τα επιστρέψουμε στους δανειστές. 50 δισεκατομμύρια δώσαμε πριν
από λίγο στις τράπεζες και τώρα θα δώσουν άλλα 20 ή 30 δισεκατομμύρια από το δημόσιο για να σωθούν και πάλι οι τράπεζες.Τα μνημόνια είναι καταστροφικά. Δεν θα μείνει
τίποτα.
Την ίδια στιγμή υποστήριξε:
Η Λαϊκή Ενότητα δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ από τον πολίτη. Αντίθετα θα στηρίξει τις
αποταμιεύσεις, τις καταθέσεις και τα περιουσιακά στοιχεία του πολίτη. Τώρα τα ξεπουλάνε όλα. Και τον δημόσιο πλούτο και τα χρήματα του κάθε νοικοκυριού. Στόχος τους
είναι να μην υπάρχει τίποτα. Αν δεν ανακοπή η μνημονιακή πορεία, δεν έχουμε μέλλον»,
ανέφερε χαρακτηριστικά για το Μνημόνιο, αλλά και για την τακτική που θα ακολουθήσει
η Λαϊκή Ενότητα.
Τέλος, αναφερόμενος στο πρόγραμμα της Λαϊκής Ενότητας ο κ. Λαφαζάνης υπογράμμισε πως:
Μαγικά ραβδιά, το ξεκαθαρίζω, δεν έχουμε. Δεν πρέπει να λέμε ψέματα στον κόσμο.
Όμως θα πρέπει να μην τρομοκρατούμε και τον κόσμο με δηλώσεις τύπου «δεν
υπάρχει ζωή έξω από το ευρώ. Πόσες χώρες υπάρχουν την Ευρώπη που δεν είναι στο
ευρώ; Είναι απομονωμένες; Όχι φυσικά. Η ευρωζώνη βαδίζει από το κακό στο χειρότερο. Γιατί πρέπει ντε και καλά να μείνουμε και να ακολουθήσουμε το πείραμα της
Ευρώπης στο αδιέξοδο που δημιουργείται; Εμείς θέλουμε να διευρύνουμε τις διεθνείς
σχέσεις της Ελλάδας, κι όχι να τις περιορίσουμε. Θέλουμε να καταστήσουμε την χώρα
μας πιο ισχυρή. Δεν είναι σωτηρία το ευρώ. Δεν είπαμε όμως ότι ο δρόμος θα είναι εύκολος. Επαναλαμβάνω, ότι ο δρόμος θα είναι δύσκολος, γιατί κανείς δεν έχει μαγικά
ραβδιά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια προγραμματισμού των νέων ειδικοτήτων για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2015Β το ΙΕΚ Μεγάρων θα προτείνει την λειτουργία
των παρακάτω ειδικοτήτων.

1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ –ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ
2.ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
3.ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
4.ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
–ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
5.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να
σπουδάσουν στις παραπάνω ειδικότητες μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΙΕΚ:
ΤΗΛ.: 22960-83360-81360
FAX: 22960-83360
E-MAIL: grammateia@iek-megar.att.sch.gr
Ιστοσελίδα : iek-megar.att.sch.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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.

ΛΑΥΡΙΟ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ επί
Λαυρίου - Σουνίου Θέα απεριόριστη. 200μ από το λιμάνι
και τη μαρίνα. Διαμερίσματα,
54τμ - 62τμ - 74τμ - 77τμ 80τμ - 98τμ - 110τμ - 123τμ.
Τα ισόγεια με μεγάλους κήπους - θέα - 1ος - 2ος - 3ος
με πολύ μεγάλα μπαλκόνια -

περιβάλλον χώρος οικοπέδου με γκαζόν και φυτά. Κουζίνες - ντουλάπες ιταλικές.
Αυτόνομη θέρμανση - αποθήκη - θέσεις parking. Στην
καλύτερη θέση του Λαυρίου.
Τιμές συζητήσιμες, 6944 361
391 Γεώργιος Οικονόμου.
ΩΡΩΠΟΣ παραλία Μαρκόπουλου, μοντέρνα μονοκατοικία με άδεια οικοδομής
κοντά στο κέντρο ,50 λεπτά
από την Αθήνα ,τρία υπνοδωμάτια
,μεγάλος
κήπος.Χαμηλότερο κόστος
χρήσης με δικιά της γεώτρηση. (Κωδ.1009). RE/MAX
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,
210-68.96.940
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 εταιρ-

εία με έδρα τη Μαγούλα Αττικής για πλήρη απασχόληση.
Αποδοχές ανάλογες προσόντων. Αποστείλετε
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει
τη φύλαξη παιδιών στην περιοχή της Ελευσίνας. Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά εργασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμένων καθώς και τις οικιακές εργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)
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.
Τηλέφωνα2105572695, 6932215870
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 2105576988
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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

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015

