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Συλλήψεις στις
Αχαρνές για υπόθεση
παράνομης υιοθεσίας

Μήνυμα ενότητας ενόψει των εκλογών έστειλε ο πρόεδρος της ΝΔ, Ευάγγελος Μεϊμαράκης με την ομιλία του στα ιστορικά γραφεία του κόμματος, στην οδό Ρηγίλλης.
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Χρειαζόμαστε σχέδιο
δράσης και όχι φθηνά
στερεότυπα που
ενισχύουν την
γκετοποίηση!
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Αλλάζουν οι όροι στο
Ολυμπιακό Χωριό. Τι θα
γίνει με αθλητικές εγκαταστάσεις,
καταστήματα
& κατοικίες
Óåë. 2

Οι συλληφθέντες,
με τη δικογραφία
που σχηματίστηκε
σε βάρος τους,
οδηγήθηκαν στον
εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών,
ενώ η βιολογική
μητέρα αναζητείται.

Παράταση έως τις 30
Σεπτεμβρίου από τον ΟΑΕΕ
για την πληρωμή εισφορών
και δόσεων
Óåë. 3

Ρομά μπήκαν σε
φούρνο στο Ζεφύρι
με… φορτηγάκι! Óåë
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Προσφυγή σε νέες εκλογές αν δεν δοθεί καθαρή
εντολή σκέφτονται στην
Κουμουνδούρου Óåë. 4

Αναστέλλονται οι
πλειστηριασμοί λόγω
των capital controlsÓåë. 6
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Μεϊμαράκης: Είμαστε και
το παλιό και το νέο,
ζητούμε εντολή τετραετίας
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Μεϊμαράκης: Είμαστε και το παλιό και
το νέο, ζητούμε εντολή τετραετίας

Μήνυμα ενότητας ενόψει των εκλογών
έστειλε ο πρόεδρος της ΝΔ, Ευάγγελος
Μεϊμαράκης με την ομιλία του στα ιστορικά γραφεία του κόμματος, στην οδό
Ρηγίλλης.

Τ

ο παλιό με το νέο θέλουμε να πηγαίνει μαζί.
Εμείς είμαστε και το νέο και το παλιό μαζί και
μπορούμε να εγγυηθούμε το μέλλον της χώρας
προς τα εμπρός. Ενώνουμε γενιές. Δεν θέλουμε να
διχάζονται οι γενιές» ανέφερε ο κ. Μεϊμαράκης.
«Είμαστε στη Ρηγίλλης 18, από όπου ξεκίνησε την
πορεία της η μεγάλη δημοκρατική ευρωπαϊκή παράταξη. Γελάσαμε, κλάψαμε αλλα ήμασταν όλοι μαζί. Δουλέψαμε με
γνώμονα τις ανάγκες των πολιτων, ενώσαμε απόψεις τάσεις ιδέες. Αυτό το κτίριο, τόπος σύζευξης γενεών, πολιτικών,
ιδεών, εδώ είναι οι ρίζες μας. Για όλους εμάς που είμαστε εδώ, η ΝΔ ειναι κομμάτι της ζωής μας» είπε για το ιστορικό αρχηγείο του κόμματος.
Ο κ. Μεϊμαράκης τόνισε ότι η ΝΔ είναι «το μεγάλο δημοκρατικό κόμμα που αποκλείει τα άκρα, τις ακρότητες. Είμαστε ενα κεντροδεξιό σύγχρονο κόμμα που εχει στο επίκεντρο του τον άνθρωπο» προσθέτοντας ότι «όλα τα μεγάλα
προοδευτικά βήματα στον τόπο μας έγιναν από τη ΝΔ».
«Η ΝΔ είναι ένα αταλάντευτο προοδευτικό κόμμα» τόνισε. «Εμείς δεν θέλουμε σημαίες ευκαιρίας, έχουμε την
ελληνική σημαία που κρατάμε ψηλά» τόνισε.
«Η Ελλάδα χρειάζεται εθνική προσπάθεια και σκληρή δουλειά από όλους. Χρειάζεται συνεργασίες, συνεννοήσεις,
δεν είναι δυνατόν να έχουμε καθε έξι μήνες εκλογές» υπογράμμισε. «Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβερνηση, όλων
των Ελλήνων. Μέσα σε 6 χρόνια αλλάξαμε 7 πρωθυπουργούς και ευτυχώς η κυβερνηση Σαμαρά κράτησε 2,5 χρόνια. Ζητάμε εντολή για την επόμενη τετραετία, ώστε να προχωρήσει ο τόπος μπροστά» τόνισε.
«Η ΝΔ παλεύει για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, απευθυνόμαστε σε όλους, να σκεφτούν και να
κρίνουν πριν πάνε στην κάλπη, να μην πάνε σε αποχή, σε τιμωρητική ψήφο. Μπορουμε και πρέπει, η ψήφος να πάει
στη ΝΔ» είπε προσθέτοντας:
Άμεσος στόχος είναι αποκατάσταση εμπιστοσύνης που έριξε η προηγούμενη κυβέρνηση, γι' αυτό δεν θα αναφέρω
ούτε το όνομα του πρώην πρωθυπουργού.
«Ελάτε μαζί μας, να συναντηθούμε στο σταυροδρόμι που οδηγεί στην ανάπτυξη» ανέφερε ο κ. Μεϊμαράκης, λέγοντας ότι θα πρέπει να διώξουμε την εθνική μελαγχολία.
Κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης ήταν η «Ελλάδα μπροστά», ενώ μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν οι πρώην
πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς. «Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τους αρχηγούς μας, τον
Κώστα Καραμανλή που είναι εδώ μαζί μας, τον φίλο μας πρώην πρωθυπουργό που κράτησε Ελλάδα όρθια» είπε
χαρακτηριστικά ο κ. Μεϊμαράκης.

Αλλάζουν οι όροι στο Ολυμπιακό Χωριό. Τι θα γίνει με
αθλητικές εγκαταστάσεις, καταστήματα & κατοικίες

Σ

την αξιοποίηση και ορθότερη χρήση του
Ολυμπιακού Χωριού προχωράει το υπουργείο
Εργασίας στο πλαίσιο της επίλυσης των προβλημάτων της ακίνητης περιουσίας του, μια απόφαση
που είχε ληφθεί ήδη επί υπουργίας του Πάνου Σκουρλέτη και δρομολογείται έπειτα από το πόρισμα της
ομάδας εργασίας που σχηματίστηκε υπό την προεδρία
του γενικού γραμματέα Εργασίας Ανδρέα Νεφελούδη.
Τα ζητήματα των δικαιούχων οικιστών των οικισμών
του τέως ΟΕΚ και νυν ΟΑΕΔ ήταν από τα πρώτα που
συζητήθηκαν καθώς λιμνάζουν εδώ και πολλά χρόνια.
Προτεραιότητα δόθηκε στο Ολυμπιακό Χωριό που
είναι ο μεγαλύτερος οικισμός με 2.292 κατοικίες και
περισσότερους από 10.000 κατοίκους.
Όπως αποφασίστηκε, η χρεούμενη αξία των παραχωρημένων κατοικιών στο Ολυμπιακό Χωριό δεν θα ξεπεράσει τα 500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο από τα 850
ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο όπως είχε καθοριστεί μέχρι σήμερα. Μετά τον οριστικό
καθορισμό της τιμής μέσω των διαδικασιών του ΟΑΕΔ θα συνταχθούν και θα εκδοθούν άμεσα τα οριστικά παραχωρητήρια των κατοικιών προς τους δικαιούχους.
Όσον αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο Ολυμπιακό Χωριό που παραμένουν ανεκμετάλλευτες από το 2004,
αποφασίστηκε να παραχωρηθούν στη ΓΓ Αθλητισμού για συντήρηση και χρήση με την υποχρέωση χρήσης τους κατά
προτεραιότητα από τους κατοίκους του Ολυμπιακού Χωριού.
Για τα 29 καταστήματα που κατασκευάστηκαν και βρίσκονται στο Ολυμπιακό Χωριό και στην πλειονότητά τους παραμένουν ανεκμετάλλευτα όλα αυτά τα χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αποφασίστηκε να γίνει διαγωνισμός
ώστε να παραχωρηθούν υπό μορφή επιδότησης πρωτίστως στους κατοίκους του Ολυμπιακού Χωριού.
Σε γενικό επίπεδο, αποφασίστηκε να δρομολογηθούν οι διαδικασίες έκδοσης των οριστικών παραχωρητηρίων των
δικαιούχων των εργατικών κατοικιών του τ. ΟΕΚ νυν ΟΑΕΔ που φτάνουν τις 14.000 ώστε, όπως αναφέρεται στην
ανακοίνωση του υπουργείου, να σταματήσει το καθεστώς ομηρίας τους και να αποκτήσουν πλέον τον οριστικό τίτλο
ιδιοκτησίας. Επίσης αποφασίστηκε για τη χρεούμενη αξία των εργατικών κατοικιών του τ. ΟΕΚ νυν ΟΑΕΔ επειδή τα
τελευταία χρόνια καθορίστηκε στο ύψος των 1.000 και 1.100 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, να γίνει επανέλεγχος στα
κοστολόγια των εργολαβιών από ειδική επιτροπή, για την ορθότητά τους, καθόσον προκύπτουσες τιμές αυτού του
ύψους για παροχή κοινωνικής κατοικίας, δεν διαφέρουν από αυτές τις ελεύθερης αγοράς, σε συνάρτηση και με την
ποιότητα κατασκευής τους.
Τέλος, για τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τον τ. ΟΕΚ σε δικαιούχους εργαζόμενους με κεφάλαια του τ. ΟΕΚ
νυν Ο.Α.Ε.Δ., αποφασίστηκε λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης, να δρομολογηθούν διαδικασίες
ρυθμίσεων των δανείων αυτών από τον ΟΑΕΔ, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη εισοδηματικά κριτήρια.
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Με κατάνυξη και λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός του Οσίου Μελετίου στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας

Μ

ε κατάνυξη και λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός του Οσίου
Μελετίου στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας, παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Μεγάρων και Σαλαμίνος, κ.κ. Κωνσταντίνου.
Στο ιστορικό, βυζαντινό μοναστήρι του Οσίου
Μελετίου του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας
συγκεντρώθηκε πλήθος πιστών την παραμονή
της εορτής, την Δευτέρα 31 Αυγούστου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο εορτασμός. Αν και
πρόκειται για μία εορτή περισσότερο τοπικού
χαρακτήρα έχει μεγάλη απήχηση και για το λόγο
αυτό συγκεντρώνει πλήθος πιστών από την
ευρύτερη και όχι μόνο περιοχή.
Η πανηγυρική ακολουθία πραγματοποιήθηκε
χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Μεγάρων και Σαλαμίνος, κ.κ. Κωνσταντίνου.
Στον εορτασμό παραβρέθηκε η Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, κ. Ιωάννα Κριεκούκη, ο βουλευτής, κ. Αθανάσιος
Μπούρας, οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Αγγελική Παπακωνσταντίνου και Περικλής Ρόκας, η Πρόεδρος του ΔΟΚΑΠ, κ. Αλεξάνδρα Νερούτσου, ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Μελέτιος Παπακωνσταντής, ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Μάνδρας, κ. Νικόλαος Παχής, ο πρώην Δήμαρχος Βιλίων κ. Μακρυνόρης, Δημοτικοί και
Τοπικοί Σύμβουλοι όλων των Ενοτήτων του Δήμου.
Στη συνέχεια οι μοναχές παρέθεσαν μικρή και σεμνή δεξίωση στους προσκεκλημένους, κατά τη διάρκεια της
οποίας δόθηκε η ευκαιρία στη Δήμαρχο, κ. Κριεκούκη να συνομιλήσει με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, κ.κ. Κωνσταντίνο και τον Βουλευτή κ. Μπούρα για θέματα που αφορούν την περιοχή.

Συλλήψεις στις Αχαρνές για
υπόθεση παράνομης υιοθεσίας

Σ

υνελήφθη, στις Αχαρνές, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ιλίου, ανδρόγυνο – Ελληνας άνδρας
ηλικίας 45 ετών και 38χρονη υπήκοος Βουλγαρίας – για απόπειρα παράνομης υιοθεσίας νεογέννητου βρέφους. Για το ίδιο αδίκημα συνελήφθησαν ως συνεργοί και δύο άνδρες, ηλικίας 47 και 23 ετών, ενώ αναζητείται
η βιολογική μητέρα.
Τον περασμένο Ιούνιο, το ανδρόγυνο εντόπισε στη Βουλγαρία 18χρονη έγκυο, υπήκοο Βουλγαρίας και συμφώνησε
μαζί της να τους παραδώσει το βρέφος αμέσως μετά την γέννησή του, έναντι του χρηματικού ποσού των 1.500 ευρώ.
Στις 20 Αυγούστου 2015, η 18χρονη, συνοδευόμενη από τους δύο συλληφθέντες, μετέβη σε μαιευτήριο της Αττικής, όπου και γέννησε, δηλώνοντας ως δικά της τα στοιχεία ταυτότητας της 38χρονης συλληφθείσας.
Την περασμένη Πέμπτη, οι δύο συλληφθέντες πήγαν εκ νέου στο μαιευτήριο, προκειμένου να τους χορηγηθεί
βεβαίωση γέννησης του νεογνού, ώστε στη συνέχεια να δηλωθεί η γέννησή του στο αρμόδιο ληξιαρχείο. Για το σκοπό
αυτό προσκόμισαν φωτοαντίγραφα των ταυτοτήτων των φερομένων ως γονέων, αλλά διαπιστώθηκε ότι η φερόμενη
ως μητέρα όπως εικονιζόταν στη φωτογραφία της ταυτότητας, δεν ταυτιζόταν με τη βιολογική μητέρα.
Ενημερώθηκε αμέσως το Τ.Α. Ιλίου και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 47χρονου, στην περιοχή
των Αχαρνών, βρέθηκαν οι συλληφθέντες, καθώς και το νεογέννητο βρέφος το οποίο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο
Παίδων.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η βιολογική μητέρα αναζητείται.

Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου από τον ΟΑΕΕ
για την πληρωμή εισφορών και δόσεων

Να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους στα ταμεία προειδοποιεί με εγκύκλιό το υπουργείο Εργασίας τους
εργοδότες και ελεύθερους επαγγελματίες με οφειλές από εισφορές άνω των 5.000 ευρώ ή αλλιώς κινδυνεύουν με
κατάσχεση περιουσιακών τους στοιχείων
Παράταση, έως τις 30 Σεπτεμβρίου, για την καταβολή εισφορών και δόσεων δίνει ο ΟΑΕΕ για τους ασφαλισμένους του. Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, αναγνωρίζονται οι δυσκολίες της τρέχουσας οικονομικής
συγκυρίας, καθώς και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν λόγω των capital controls.
Στη νέα παράταση εντάσσονται:
- Εισφορές 3ου διμήνου 2015.
- Μηνιαίες δόσεις ρυθμίσεων Ιουλίου και Αυγούστου που εξοφλούνται με άμεση χρέωση τραπεζικού λογαριασμού
(θα καταβληθούν με τις ροές Σεπτεμβρίου).
- Διμηνιαίες δόσεις της 31/7/2015 παλαιότερων ρυθμίσεων.
- Πρώτη δόση ρύθμισης εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί κατά το χρονικό διάστημα από τις 22/6/2015 έως τις
31/7/2015.
- Πρώτη δόση μετάπτωσης προσωρινού διακανονισμού Ν.3943/2011 στη νέα ρύθμιση.
Με τη νέα παράταση, οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν τα ευεργετήματα και τα δικαιώματά τους,
όπως ρύθμιση, κατάταξη σε κατώτερη κατηγορία, ασφαλιστική ικανότητα, ενημερότητα κ.λπ., με την προυπόθεση ότι
θα καταβάλλουν τις εισφορές και τις δόσεις που οφείλουν μέχρι τη νέα προθεσμία.
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Ντιμπέιτ Τσίπρα - Μεϊμαράκη στις 14 Σεπτεμβρίου

Σ

ε τηλεοπτική αναμέτρηση ανάμεσα στον Αλέξη
Τσίπρα και τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη τη Δευτέρα
14 Σεπτεμβρίου συμφώνησαν ο ΣΥΡΙΖΑ με τη
Νέα Δημοκρατία.

Τα δύο κόμματα τα βρήκαν επίσης για το ντιμπέιτ όλων
των πολιτικών αρχηγών. Η αρχική συνεννόηση, όμως,
για διεξαγωγή του την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου δεν
βρίσκει σύμφωνα όλα τα κόμματα και η συζήτηση γίνεται
πλέον για τις 8 ή 9 του μηνός.
Για το θέμα των τηλεοπτικών αναμετρήσεων υπήρξε
επικοινωνία της εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγας
Γεροβασίλη, με την διευθύντρια του γραφείου Τύπου της
ΝΔ, Πηνελόπης Γαβρά. Οι δύο συμφώνησαν στις παραπάνω ημερομηνίες.
Εντούτοις, στον κύκλο των επαφών με τα άλλα κόμματα, υπήρξε εμπλοκή με το πρόγραμμα της προέδρου του
ΠΑΣΟ Φώφης Γεννηματά, η οποία έχει προγραμματισμένη ομιλία στο συνεδριακό κέντρο «Ι.Βελλίδης», στο
πλαίσιο της ΔΕΘ.
Είναι η πρώτη φορά που γίνονται ντιμπέιτ από τις
πρόωρες εκλογές του 2009, όταν είχαν διασταυρώσει τα
πυρά τους ο Κώστας Καραμανλής με τον Γιώργο Παπανδρέου.
Ενστάσεις από ΚΚΕ, Λαϊκή Ενότητα
Το ΚΚΕ δηλώνει την κατηγορηματική αντίθεσή του στο
ενδεχόμενο να γίνει ντιμπέιτ μεταξύ μόνο των δύο πολιτικών αρχηγών, ενώ έχει ενστάσεις και για το κοινό ντιμπέιτ, κυρίως ως προς τη διαδικασία.
«Η διενέργεια ενός τέτοιου ντιμπέιτ μόνο στόχο έχει την
τεχνητή πόλωση και τον εγκλωβισμό του λαού σε ένα
κακέκτυπο του παλιού δικομματισμού. Διαφωνούμε και
στο ενδεχόμενο πραγματοποίησης ντιμπέιτ όλων των
πολιτικών αρχηγών, γιατί η προηγούμενη εμπειρία έχει
δείξει ότι δεν προσφέρει τίποτα στην αντικειμενική και
ολόπλευρη ενημέρωση του ελληνικού λαού για τις θέσεις
των κομμάτων, μέσω μιας διαδικασίας παράλληλων
μονολόγων, η οποία επανειλημμένα στο παρελθόν είχε
επικριθεί και από το κοινό και από τους δημοσιογράφους
που συμμετείχαν σε αυτή. Η διαφωνία του ΚΚΕ αφορά
στην ουσία και όχι τις ημερομηνίες» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.
Επίσης, τη ριζική διαφωνία της Λαϊκής Ενότητας για
ντιμπέιτ μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας,
με αποκλεισμό των άλλων κομμάτων, εξέφρασε ο εκπρόσωπός της Κώστας Ήσυχος. Τόνισε επίσης την «ριζική
διαφωνία της Λαϊκής Ενότητας να μην συζητήσουν οι
εκπρόσωποι των κομμάτων στο πλαίσιο της διακομματικής επιτροπής την διαδικασία και την ουσία ενός ζωντανού διαλόγου ανάμεσα στους επικεφαλής των κομμάτων», ενώ επέμεινε στην πρόταση του κόμματός του για
θεματικά ντιμπέιτ.
«Ο 'νέο-μνημονιακός' κ. Τσίπρας και ο 'παλαιο-μνημονιακός' κ. Μεϊμαράκης τα 'βρήκαν' σε τηλεοπτική
'στημένη μονομαχία'. Δια τηλεφώνου μάλιστα, η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ κα Γεροβασίλη ρώτησε τον
εκπρόσωπο Τύπου της Λαϊκής Ενότητας αν συμφωνεί σε
ντιμπέιτ των κομμάτων», τόνισε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Ενότητας.
Με κατάληψη της ΕΡΤ απειλεί η ΧΑ
Εκτός του ντιμπέιτ θα είναι ο αρχηγός της Χρυσής
Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος. Το κόμμα αντέδρασε με οργή
και απειλεί ακόμα και με κατάληψη στα στούντιο της ΕΡΤ
την ώρα της Τηλεμαχίας.
«Στήνουν ντιμπέιτ πολιτικών αρχηγών χωρίς τον
αρχηγό του τρίτου πολιτικού κόμματος, αποκλείουν τον
Νίκο Μιχαλολιάκο της Χρυσής Αυγής, γι' αυτό και εμείς θα
αποκλείσουμε την ΕΡΤ με χίλια άτομα και θα ψάχνουν να
βρουν στούντιο στο... Καρπενήσι για να πουν τα ψέματά
τους οι πολιτικάντηδες της διαφθοράς και του μνημονίου»
δήλωσε.

4-θριάσιο

Ρομά μπήκαν σε φούρνο
στο Ζεφύρι με… φορτηγάκι!

Δ

εν έχει περάσει πολύς καιρός από τη στιγμή που
το Ζεφύρι θύμιζε… Σικάγο με τους πυροβολισμούς και τις συμπλοκές να γίνονται πρώτο
θέμα στα τηλεοπτικά δίκτυα. Ωστόσο, φαίνεται πως τα
πράγματα είναι πολύ δύσκολο να ηρεμήσουν, όσο ομάδες Τσιγγάνων δρουν ανεξέλεγκτα στην πόλη.

Το πρωί της Τρίτης λοιπόν, ομάδα Ρομά τα έκανε…
λίμπα σε κεντρικό φούρνο του Ζεφυρίου, όταν για ασήμαντη αφορμή λογόφεραν με τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι να
σημειώσουμε έχουν δεχθεί αρκετές φορές στο παρελθόν
επιθέσεις από Τσιγγάνους.
Οι Ρομά έφθασαν σε τέτοιο σημείο, ώστε λίγο αργότερα να σπάσουν με φορτηγάκι (!) την κύρια είσοδο του
μαγαζιού, την οποία οι ιδιοκτήτες είχαν κλείσει για να
προστατευθούν.
Από το σπάσιμο της γυάλινης πόρτας τραυματίστηκε
σοβαρά πελάτισσα η οποία μάλιστα φέρεται να έχασε
αρκετό αίμα μέχρι τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Οι
αρχές έσπευσαν στην περιοχή και διερευνούν την υπόθεση

Διακοπή κυκλοφορίας
λόγω εργασιών
στον κόμβο

Π

ροσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας
των οχημάτων στον κλάδο εισόδου του κόμβου
Τατοΐου προς τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας θα
πραγματοποιηθεί, λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης αγωγού όμβριων υδάτων.
Η διακοπή θα γίνει στο ύψος της χ/θ 16+795, ρεύμα
κυκλοφορίας προς Λαμία, περιοχής δήμου Μεταμόρφωσης, κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 31
Αυγούστου 2015 έως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου,
καθ’ όλο το 24ωρο.
Η είσοδος των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο, θα
πραγματοποιείται από τον Α/Κ Λυκόβρυσης (Πύρνας),
στο ύψος της χ/θ 18+770 Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, μέσω
της Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης και της οδού Ερμού.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα
σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα
οδική σήμανση.
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Προσφυγή σε νέες εκλογές αν δεν δοθεί καθαρή εντολή σκέφτονται στην Κουμουνδούρου

Ό

λα τα στελέχη ρίχνει στην πιάτσα η Κουμουνδούρου προσπαθώντας να καλύψει τον χαμένο προεκλογικό χρόνο που αναλώθηκε σε αμφιθυμίες, αμφιταλαντεύσεις και σε προβλήματα χαμηλής
συσπείρωσης στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.
Όμως το δυνατό χαρτί του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ο Αλέξης
Τσίπρας ο οποίος κατά την δευτερολογία του στην διήμερη συνδιάσκεψη του κόμματος κέρδισε τις εντυπώσεις
τουλάχιστον ανάμεσα στα κομματικά στελέχη που αναγνώρισαν στον λόγο του και το στυλ του τον Αλέξη που
ήξεραν. Δηλαδή έναν πρόεδρο αποφασιστικό, μαχητικό,
ξεκάθαρο και ενθουσιώδη.
Βεβαίως στην Κουμουνδούρου αναγνωρίζουν ότι ξεκινούν από πολύ χαμηλά τουλάχιστον βάσει των ποσοστών που δίνουν οι δημοσκοπήσεις και ότι είναι ιδιαίτερα
δύσκολο να πετύχουν την αυτοδυναμία έχοντας μάλιστα
απέναντί τους μία ΝΔ που δεν διεκδικεί την εξουσία μουδιασμένη, αλλά ενθουσιασμένη αφού ξαφνικά διαπίστωσε ότι μπορεί να διεκδικήσει ακόμη και την πρωτιά. Πάντως ο επικεφαλής επικοινωνίας της Κουμουνδούρου
Νίκος Παππάς είπε χθες ότι εάν οι εκλογές δεν δώσουν
καθαρή εντολή , όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, υπονοώντας ακόμη και νέα προσφυγή στις κάλπες.
Στον ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί
να «χτυπήσει» άνετα τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη και να τον
βγάλει εύκολα από το κάδρο του πρωθυπουργού καταδεικνύοντας ότι δεν είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να
ηγηθεί της χώρας σε μία περίοδο που πρέπει να υλοποιηθεί το μνημόνιο.
Θα επιδιώξει στην πορεία προς τις κάλπες να αποδείξει
ότι ο πρόεδρος της ΝΔ είναι μειωμένων ικανοτήτων και
επίσης ότι δεν μπορεί να ξεκολλήσει από το παρελθόν

του οποίου υπήρξε επί δεκαετίες γνήσιος εκφραστής.
Επαναλαμβάνοντας ότι εκπροσωπεί το παλιό κατεστημένο.
Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας περιοδεύει σε Χανιά και Ρέθυμνο ξεκινώντας και επισήμως τις περιοδείες του στην
περιφέρεια. Το γεγονός ότι επιλέγει ως αφετηρία της πορείας του την Κρήτη δεν είναι καθόλου τυχαίο καθώς και οι
τέσσερις νομοί του νησιού έχουν βαφτεί ΣΥΡΙΖΑ και στις
κάλπες του Ιανουαρίου έδωσαν αέρα νίκης στην Κουμουνδούρου.
Ο Τσίπρας θα κάνει καθημερινές εμφανίσεις επιδιώκοντας την αντίθεση με την εικόνα που θα εμφανίζει ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης καθώς σύμφωνα με το επικοινωνιακό
επιτελείο διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα. Ο Αλέξης
Τσίπρας βαθιά μέσα του ελπίζει ότι ο πρόεδρος της ΝΔ
θα συνεχίσει το «απαράμιλλο» όπως το αποκάλεσε ύφος
του, κάτι που πιστεύει ότι τον ευνοεί γιατί τον κάνει πολύ
πιο συμπαθή στην κοινωνία.

Κουτσούμπας: Ο Λαφαζάνης δεν έβγαζε
κιχ και μετά είπε... διαφοροποιούμαι

Ε

πίθεση στη Λαϊκή Ενότητα εξαπέλυσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ
Δημήτρης Κουτσούμπας. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Κουτσούμπας κατηγόρησε τον Παναγιώτη Λαφαζάνη ότι ενώ γνώριζε την έκβαση της διαπραγμάτευσης το τελευταίο επτάμηνο, δεν εξέφρασε δημόσια τη διαφωνία του:
Ο κ. Λαφαζάνης δεν έβγαλε κιχ όλο αυτό το διάστημα μέσα στη Βουλή
για τις αντιρρήσεις που είχε για το που οδηγούνταν και οι διαπραγματεύσεις και η πολιτική του κυβερνόντος κόμματος και την τελευταία στιγμή, όταν είδε ότι ένας κόσμος θα εγκατέλειπε τον ΣΥΡΙΖΑ έφτιαξε αυτό
το κόμμα λέγοντας ότι "ξαφνικά διαφοροποιούμαι".
«Ο κ. Λαφαζάνης έφτιαξε ένα κόμμα, διέσπασε το κόμμα στο οποίο μέχρι πριν από δύο εβδομάδες ήταν κορυφαίος
υπουργός, που σιγοντάρισε όλο αυτό το επτάμηνο ώστε να καταλήξει εκεί το θέμα», είπε και τόνισε πως το ΚΚΕ δεν
λέει τα ίδια με τη Λαϊκή Ενότητα.
«Εμείς δεν λέμε έξοδο από την Ευρωζώνη και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση», εξήγησε.
Αναφορικά με το ζήτημα της ενότητας της αριστεράς και ερωτηθείς γιατί το ΚΚΕ δεν συνεργάζεται με τη Λαϊκή Ενότητα, τόνισε:
Το ζήτημα της ενότητας της αριστεράς έχει απαντηθεί από το 2012. Το ΚΚΕ είχε πει από τότε ότι δεν μπορεί να
υπάρξει κυβέρνηση, όπως και αν ονομαστεί αυτή, η οποία στα πλαίσια του καπιταλιστικού δρόμου, στα πλαίσια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια αυτού του δρόμου ανάπτυξης να μπορέσει να λύσει έστω και το παραμικρό πρόβλημα.
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Ξήλωσαν κιόσκια και τραπεζοκαθίσματα
από την κεντρική πλατεία Αχαρνών

Τ

ηρώντας το χρονοδιάγραμμα που είχε
θέσει και εφαρμόζοντας την απόφασή
της για ξήλωμα των κατασκευών που
εμπόδιζαν την ελεύθερη κυκλοφορία του
κόσμου στην κεντρική πλατεία Αχαρνών, η
δημοτική αρχή και η πλειοψηφία των επιχειρηματιών έκαναν το μεγάλο «βήμα» με απώτερο
στόχο την ανάπλαση του κεντρικότερου σημείου
της πόλης.
Οι εργασίες ξεκίνησαν τη Δευτέρα 31
Αυγούστου και συνεχίστηκαν με γοργούς ρυθμούς σήμερα, Τρίτη, οπότε έγιναν ορατά και τα
πρώτα σημάδια της αλλαγής στο «πρόσωπο»
της πλατείας. Οι υπηρεσίες του δήμου, χωρίς να
συναντήσουν ιδιαίτερα προβλήματα προχώρησαν στο γκρέμισμα των πρόχειρων κατασκευών
όπως και των παρτεριών που ήταν ατάκτως
ερριμμένα σε διάφορα σημεία.
Από την πλευρά τους οι επιχειρηματίες που
διατηρούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εφόσον αυτούς αφορά κυρίως το θέμα,
συμμορφώθηκαν με την απόφαση της διοίκησης
αναμένοντας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως
τονίζουν, την ανάπλαση της πλατείας για την
οποία -αν και επιβαρύνθηκαν οικονομικάγνωρίζουν ελάχιστα πράγματα. απομάκρυνση
τραπεζοκαθισμάτων που καταλάμβαναν παράνομα τον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου
προχώρησαν την Τρίτη συνεργεία του Δήμου
Αθηναίων.
Όπως αναφέρουν στο www.doxthi.gr η απόφαση της διοίκησης χρειάζεται να συνοδευτεί με
άμεσα μέτρα στήριξης του εμπορικού κόσμου
της πλατείας, ώστε να μην αποδυναμωθεί το
εμπορικό ενδιαφέρον και κατά συνέπεια η εμπορική κίνηση του κέντρου. «Περιμένουμε να
δούμε τα αποτελέσματα αυτής της απόφασης κι
ελπίζουμε ότι γίνεται να είναι προς όφελος τόσο
των δημοτών όσο και των επιχειρηματιών που
έχουμε επενδύσει στην πλατεία Αχαρνών», αναφέρουν.
Οι εργασίες που εκτελούνται περιλαμβάνουν
όπως προαναφέρθηκε, το ξήλωμα όλων των
αυθαίρετων κατασκευών (πέργκολες, τέντες
κλπ), με τα καταστήματα να «περιορίζονται» για
τα τραπεζοκαθίσματα στο χώρο που υπάρχει
έξω από το μαγαζί και μόνο.
Όσον αφορά στις αλλαγές που θα επιχειρηθούν, σε πρώτη φάση, θα είναι κάποιες μικροπαρεμβάσεις βασιζόμενες στην προμελέτη που έγινε από την προηγούμενη δημοτική αρχή, ενώ έχει ήδη εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την προκήρυξη μελέτης για την Κεντρική
Πλατεία Αχαρνών με τη συμμετοχή του Πολυτεχνείου. Όταν ολοκληρωθεί η μελέτη θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες
ένταξης της ανάπλασης σε κάποιο από τα προγράμματα

Γιορτή Κρασιού στην Οινόη - Ένα παραδοσιακό
γλέντι, σε μία ζεστή και κεφάτη ατμόσφαιρα

Γ

ιορτή Κρασιού στην Οινόη - Ένα παραδοσιακό γλέντι, σε μία ζεστή και κεφάτη
ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 30 Αυγούστου 2015.

Μεγάλη η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα της Δημάρχου, Γιάννας Κριεκούκη,
για τον εορτασμό της Γιορτής Κρασιού στην Οινόη
του Δήμου Μάνδρας –Ειδυλλίας. Ένα παραδοσιακό γλέντι, σε μία ζεστή και κεφάτη
ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 30 Αυγούστου 2015.
«Μέσα από την παράδοση και τον πολιτισμό, οι Έλληνες ξέρουμε να ξεπερνάμε τις
δυσκολίες. Ο Δήμος στηρίζει τους πολιτιστικούς θεσμούς του τόπου μας με σεβασμό στο
παρελθόν και πίστη για το μέλλον» τόνισε η Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Γιάννα
Κριεκούκη, στο πλαίσιο του εορτασμού της Γιορτής Κρασιού που πραγματοποιήθηκε
στο προαύλιο χώρο του ΚΑΠΗ Οινόης. Ένα παραδοσιακό μουσικό συγκρότημα μοίρασε το κέφι σε όλους τους παρευρισκόμενους προσφέροντας μία ανάσα διασκέδασης και
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Άρχισαν οι εγγραφές στα χορευτικά τμήματα της Γρίζας

Ο

Σύλλογος Αρβανίτικου Πολιτισμού «η Γρίζα»
ενημερώνει τα μέλη, τους φίλους αλλά και
όσους αγαπούν την παράδοση, ότι ξεκίνησαν
οι εγγραφές στα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου, για
την περίοδο 2015-2016.
Αν αγαπάτε την παράδοση και θέλετε να μάθετε χορ-

ούς από όλη την Ελλάδα, τα χορευτικά τμήματα της
«Γρίζας» σας προσφέρουν μια βιωματική ξενάγηση στην
ελληνική παράδοση, μέσα από την ιστορία, τη λαογραφία, τους χορούς, τα τραγούδια, τις φορεσιές, τα ήθη και
τα έθιμα του κάθε τόπου και φυσικά των Άνω Λιοσίων και
της ευρύτερης Αττικής. Και τη φετινή περίοδο θα λειτουργήσουν δύο παιδικά τμήματα (παιδικό και εφηβικό) και
ένα τμήμα ενηλίκων.
Παράλληλα θα λειτουργήσουν τα χορευτικά τμήματα
παραστάσεων («μικρό» και «μεγάλο»), στα οποία εντάσσονται συνεχώς νέα μέλη από τα προπαρασκευαστικά
τμήματα. Υπενθυμίζουμε πως ειδικά στην παρούσα οικονομική συγκυρία, η «Γρίζα» μένοντας πιστή στις αρχές
της και πιστεύοντας ότι η μεταλαμπάδευση της παράδοσης στις νέες γενιές δεν μπορεί να αποτελεί εμπορεύσιμο αγαθό, τηρεί την επί χρόνια ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή στα
παιδικά και εφηβικά τμήματα.
Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:
στα τηλέφωνα: 6985741050 και 6972775778 στο email:
griza_anoliosia@yahoo.gr ή επισκεφτείτε μας στο χώρο
του Συλλόγου: Μητροπόλεως 13 (παραπλεύρως Αγ.
Κων/νου), κάθε Δε., Τετ, Παρ από 6:00 έως 8:00 μ.μ. και
κάθε Σάββατο από 4:00 έως 6:00 μ.μ.

ψυχαγωγίας. Στη γιορτή συμμετείχαν όχι μόνο δημότες αλλά πολλοί προσκεκλημένοι
από την ευρύτερη περιοχή καθώς και επισκέπτες και παραθεριστές του Δήμου, οι οποίοι
σαν μια παρέα και μια συντροφιά χόρεψαν όλοι μαζί.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστική, με μεγάλη επιτυχία, ανταπόκριση στο ενδιαφέρον το
κόσμου και μεγάλη επισκεψιμότητα ήταν η έκθεση παλαιών αντικειμένων που
οργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Όμιλο Φίλων Αντίκας Οινόης «Η Εργάνη». Η έκθεση,
με θέμα «Το Μοναστηράκι» λειτούργησε από την Παρασκευή έως την Κυριακή και φιλοξενήθηκε στο χώρο του ΚΑΠΗ προκαλώντας τα θετικά σχόλια όλων.
Επίσης, παραβρέθηκαν εκτός από τη Δήμαρχο, Γιάννα Κριεκούκη, οι αντιδήμαρχοι
κ.κ. Ρουμελιώτη Ελ. Παπακωνσταντίνου Αγγ. και Ρόκας Περ., η Πρόεδρος του ΔΟΚΑΠ,
κ. Αλ. Νερούτσου, ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ.
Μ. Παπακωνσταντής, η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Παν. Παππά, ο πρώην Δήμαρχος
Βιλίων Κων. Μακρυνόρης, ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Μάνδρας, κ. Ν. Παχής, ο Εντεταλμένος
Σύμβουλος Οινόης, κ. Ευαγγ. Μουρίκης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χαρ. Κανάκης,
Γεωρ. Κανάκης, Αν. Δούκας, Ιω. Γρίβας και Γεωρ. Ρουπάκης, η τοπική σύμβουλος, κ. Σ.
Τεπέτοβα, πρόεδροι εξωραϊστικών και πολιτιστικών συλλόγων.

6-θριάσιο

Σοφόκλεια 2015: 'Ανοιξε η αυλαία του
Φεστιβάλ Πολιτισμού του Δήμου Αχαρνών

Μ

ε φόντο την αυγουστιάτικη πανσέληνο ξεκίνησε
το Φεστιβάλ Πολιτισμού
Σοφόκλεια 2015 του Δήμου Αχαρνών που διοργανώνεται για 2η
συνεχόμενη χρονιά στο Ανοικτό
Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στον
Λόφο του Προφήτη Ηλία στις Αχαρνές και θα διαρκέσει έως τις 16
Σεπτεμβρίου 2015.
Τα Σοφόκλεια 2015 υποδέχθηκαν
το θεατρόφιλο κοινό με μία μουσικοθεατρική παράσταση με την Ελένη Φιλίνη, τον
Κώστα Βενετσάνο, τον Γιάννη Τσιτουρίδη και την Όλγα Πρωτονοταρίου στο ανοικτό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, το Σάββατο 29 Αυγούστου 2015.
Στο περιθώριο της παράστασης ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός δήλωσε:
«Είναι η δεύτερη χρονιά που διοργανώνουμε τα ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2015 στον Δήμο Αχαρνών. Στόχος μας είναι να καθιερώσουμε τα Σοφόκλεια ως μία γιορτή του Πολιτισμού,
καθιστώντας την πόλη μας πόλο έλξης για πολλούς επισκέπτες που αγαπούν το θέατρο και τη μουσική και παρακολουθούν πιστά τις καλές παραστάσεις. Είμαι βέβαιος ότι
και εφέτος, τα ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2015 θα κλέψουν τις εντυπώσεις και θα ικανοποιήσουν
τους θεατές μας».
Το παρών στην εκδήλωση έδωσε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός, η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α. κα Μαρία Ναυροζίδου, η Αντιπρόεδρος της ΔΗΚΕΑ κα. Εύη Παντελιά, ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Θρακομακεδόνων κ.Αναστάσιος Χίος, ο Πρόεδρος της
ΔΗΦΑ κ. Γιώργος Δασκαλάκης, ο Αντιπρόεδρος της Επενδυτικής κ. Γιώργος Σταύρου
και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ. Κώστας Ρούσσας, Στέργιος Πεδιαδίτης, και πλήθος
κόσμου που απήλαυσαν την παράσταση και χειροκρότησαν θερμά τους συντελεστές
της.

Γεννηματά: Τελείωσε η εποχή της
λεηλασίας του ΠΑΣΟΚ

«

Συνεργασία στρατηγικής σημασίας»
χαρακτήρισε τη συμπόρευση του
ΠΑΣΟΚ με τη ΔΗΜΑΡ η Φώφη Γεννηματά. Σε ομιλία της στην Κοζάνη, η κ. Γεννηματά τόνισε πως «δημιουργούμε τον
τρίτο, τον προοδευτικό πόλο διακυβέρνησης
που έχει ανάγκη η χώρα μας» δήλωσε η ίδια
και εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι «θα
είμαστε η θετική έκπληξη των εκλογών».
Η κ. Γεννηματά χαρακτήρισε τη Δημοκρατική Συμπαράταξη του ΠΑΣΟΚ με τη
ΔΗΜΑΡ ως «Κεντροαριστερά της λογικής», που εκφράζει «το ριζοσπαστικό Κέντρο, το
Δημοκρατικό Σοσιαλισμό και την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία» και συνιστά ένα ρεύμα
που, όπως εκτίμησε, μπορεί να γίνει ξανά πλειοψηφικό.
«Η εποχή της λεηλασίας του ΠΑΣΟΚ και της απομόνωσης των δυνάμεών του τελείωσε οριστικά. Το ΠΑΣΟΚ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη ενός δυναμικού
τρίτου εναλλακτικού πόλου, με αυτόνομο λόγο, και αυτοδύναμη στρατηγική» είπε.
Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στη ΝΔ και τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, λέγοντας ότι
αφενός «με ευθύνη της παράταξης του φτάσαμε έως εδώ» και αφετέρου διότι πίσω από
το μεταρρυθμιστικό προσωπείο, όπως είπε, «πολύ απλά κρύβεται το σκληρό πρόσωπο
της δεξιάς».
Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι
«από εδώ και στο εξής, κάθε ευρώ που χάνεται από την τσέπη του εργαζόμενου, του
συνταξιούχου, του επιχειρηματία έχει την υπογραφή και τη φωτογραφία του κύριου
Τσίπρα».
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Αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί
λόγω των capital controls

Π

αρατείνεται έως τις
30 Σεπτεμβρίου το
προσωρινό
καθεστώς αναστολής των πλειστηριασμών μετά από απόφαση του δημοσιεύτηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παράταση της προηγούμενης απόφασης για το
διάστημα του ενός μηνός
κρίθηκε αναγκαία από την
υπηρεσιακή κυβέρνηση λόγω
των capital controls.
Πρόκειται για την υπουργική
απόφαση των υπηρεσιακών υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης Γ. Χουλιαράκη και
Δ. Παπαγγελόπουλο, με την οποία παρατείνεται η ισχύς προηγούμενης υπουργικής
απόφσης που είχε εκδοθεί στις 21 Ιουλίου και προέβλεπε την αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών
ποσών από μετατροπή ποινών.
Ολόκληρη η υπουργική απόφαση:
Σύμφωνα με την κ.υ.α. 57384/31.8.2015, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 1867/3108-2015, παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 η ισχύς της υπ’ αριθ.
49214/21.7.2015 υπουργικής απόφασης «Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης,
καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών».
Η κ.υ.α. 49214/2015 ορίζει ότι:
"Άρθρο 1
Αναστέλλεται από 21 Ιουλίου 2015 έως 31 Ιουλίου 2015 (πλέον 30 Σεπτεμβρίου) η
διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών,
κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων. Για το ίδιο χρονικό
διάστημα αναστέλλεται η υποχρέωση έκδοσης και κατάθεσης, εκ μέρους των δικηγόρων ή των διαδίκων, γραμματίων καταβολής, δικαστικών ενσήμων, εισφορών, ή άλλων,
πάσης φύσης, παραβόλων και εξόδων σχετικά με την άσκηση και εκδίκαση ενδίκων
βοηθημάτων και ενδίκων μέσων ενώπιον δικαστικών αρχών ή την εκπροσώπηση από
συνήγορο ενώπιον αυτών. Αναστέλλεται επίσης, για το ίδιο χρονικό διάστημα, η
υποχρέωση καταβολής πάσης φύσης εγγυοδοσιών ή εφάπαξ ή σε δόσεις χρηματικών
ποσών από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής, εφόσον η σχετική υποχρέωση γεννήθηκε ή η συμπλήρωση της προθεσμίας εκπλήρωσής της ανέκυψε στο διάστημα της τραπεζικής αργίας ή και μετά τη λήξη της.
Άρθρο 2
Οι υπόχρεοι κατά νόμο, υποχρεούνται να καταβάλλουν τα ποσά που αναφέρονται στο
άρθρο 1 ενώπιον της αρμόδιας αρχής, εντός πέντε εργασίμων ημερών από τη λήξη του
χρονικού διαστήματος της αναστολής.
Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από 21 Ιουλίου 2015." Με την κ.υ.α.
57382/31.7.2015 είχε δοθεί παράταση έως 31 Αυγούστου 2015.
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Δυτική Αττική και Τσιγγάνοι:

Χρειαζόμαστε σχέδιο δράσης και όχι φθηνά
στερεότυπα που ενισχύουν την γκετοποίηση!

Τ

του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής
Γιάννη Βασιλείου

ο θέμα της συμβίωσης με τις κοινότητες και τους
πληθυσμούς τσιγγάνων/Ρομά στη Δυτική Αττική
είναι γνωστό ότι για πολλούς και διάφορους λόγους ταλανίζει τους κατοίκους της περιοχής και τους Δήμους. Από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων
μας θέσαμε τις βάσεις για μια συστηματική εργασία στο
εν λόγω θέμα, ενταγμένη στη γενικότερη περιφερειακή
στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των τσιγγάνων ενάντια σε επιφανειακές και στερεοτυπικές προσεγγίσεις,
ακόμα και σε σκόπιμη παραπληροφόρηση επί των θεμάτων Ρομά.
Ένα θέμα που αφορά σχεδόν 30.000 τσιγγάνους (εδραιοποιημένοι και εποχικά μετακινούμενοι, εκτίμηση
Δήμων και φορέων) σε συνόλου πληθυσμού 160.000 και
ένα πολύ μεγάλο μέρος του συνολικού πληθυσμού που
κατοικεί στις ίδιες γειτονιές ή σε όμορες περιοχές με αυτές
των τσιγγάνων, απαιτεί σοβαρή πολιτική παρέμβαση που
στηρίζεται σε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης,
χαρτογράφηση του θεσμικού πλαισίου, κατάδειξη των
κρίσιμων ζητημάτων, διαμόρφωση των στρατηγικών
στόχων και κατάρτιση ενός επιχειρησιακού προγράμματος με συγκεκριμένα έργα και δράσεις. Αυτό έχουμε ξεκινήσει συστηματικά να κάνουμε στην Αντιπεριφέρεια με
πολύ απτά πρώτα δείγματα και αποτελέσματα.
Η υφιστάμενη κατάσταση…
Στη Δυτική Αττική, η συμβίωση με τους πληθυσμούς
Ρομά βαρύνεται είτε από αδράνεια είτε από εσφαλμένη
μονοσήμαντη ενασχόληση με το ζήτημα της παραβατικότητας και της συλλήβδην στοχοποίησης των τσιγγάνων ως των κακών διαβόλων της περιοχής. Κάπως έτσι
διαμορφώθηκε ένας ιδιότυπος πολιτικός, κοινωνικός και
χωροταξικός αποκλεισμός (γκετοποίηση) πληθυσμών
τσιγγάνων σε Δήμους της περιοχής με μόνη ίσως επαφή
την εκλογική/πελατειακή συναλλαγή, έτσι όπως έχει
επίσημα καταγγελθεί και από τους ίδιους τους τσιγγάνους
αλλά και από πολιτικούς φορείς της περιοχής. Η όλη
κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο από τη
διαιώνιση του στερεοτύπου του νομάδα καταπατητή τσιγγάνου, όταν η πλειοψηφία των τσιγγάνων διαθέτει νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας οικοπέδων, σύμφωνα με διαθέσιμες έρευνες (απογραφικές και δειγματοληπτκές). Οι
ελάχιστες κοινωνικές παρεμβάσεις για την επίτευξη αρμονικής συμβίωσης και αναβάθμισης του επιπέδου ζωής
των τσιγγάνων αφορούσαν είτε τα Κέντρα Στήριξης
(πρώην Ιατροκοινωνικά Κέντρα) είτε την υποβοήθηση της
σχολικής ένταξης (με προγράμματα των Πανεπιστημίων,
κάποιων ΜΚΟ και τελευταία της Ιεράς Μητρόπολης Ιλίου).
Τα περισσότερα προγράμματα δεν θα είχαν υλοποιηθεί
πιθανότητα χωρίς την ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση
ενώ απολάμβαναν περιορισμένη αναγνωρισιμότητα στις
τοπικές κοινωνίες και αδιάφορο έως και αρνητικό κλίμα σε
κάποιες περιπτώσεις. Απουσίαζε και απουσιάζει μια
οριζόντια διάχυση των θεμάτων των τσιγγάνων σε άλλες
τοπικές πολιτικές και δράσεις (πχ. πολιτισμός, πολιτική
συμμετοχή, πρόσβαση στις υπηρεσίες), ενώ και εντός
των κοινοτήτων των τσιγγάνων υπάρχουν πολύ
μεγαλύτερες διαφωνίες και διαφοροποιήσεις συγκριτικά
με άλλες περιοχές της χώρας.
Την ίδια στιγμή, συγκεκριμένες περιοχές της Δυτικής
Αττικής στα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, τον Ασπρόπυργο και
τα Μέγαρα, βιώνουν καθημερινά έλλειψη ασφάλειας
λόγω της δράσης και παραβατικών τσιγγάνων ή κοινωνικά εντελώς αποξενωμένων τσιγγάνων, κατάσταση που
αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την ύπαρξη γκετοποιημένων
πολεοδομικών τετραγώνων ή ακόμα και πολεοδομικών
ενοτήτων. Η μονοσήμαντη κατάδειξη της αστυνομικής
όψης του προβλήματος όχι μόνο δεν βελτίωσε τις συνθήκες διαβίωσης σε αυτές τις περιοχές αλλά εμπέδωσε το
χαρακτήρα τους ως γκέτο, «εγκλωβίζοντας» και αναστέλλοντας την εφαρμογή πολιτικών και κοινωνικών παρεμβάσεων υπό το βάρος του φόβου του γκέτο. Όταν η ίδια
η Αστυνομία επισημαίνει τον βαθύ κοινωνικό χαρακτήρα
των προβλημάτων, κάποιοι σφυρίζουν αδιάφορα ή
κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν.
….απαιτεί κινητοποίηση θεσμών και πόρων…
Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής διακρίνοντας το ατε-

λέσφορο της μονοσήμαντης κατάδειξης της αστυνομικής
όψης των προβλημάτων (άλλωστε αυτή εμπίπτει στην
αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Υπ. Προστασίας του Πολίτη), κινητοποίησε όλες τις διαθέσιμες
δυνάμεις και τα εργαλεία που διαθέτει έτσι ώστε να μειωθεί ο πολιτικός, κοινωνικός και χωροταξικός αποκλεισμός των τσιγγάνων με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της
ποιότητας ζωής στις εν λόγω περιοχές με απτά οφέλη όχι
μόνο για τους ίδιους τους τσιγγάνους αλλά και την ευρύτερη κοινότητα.
Στο πεδίο του πολιτικού αποκλεισμού, η Αντιπεριφέρεια
προχώρησε στην λειτουργία ενός σώματος διαβούλευσης
(forum) με τη συμμετοχή των Δήμων, των εκπροσώπων
συλλόγων τσιγγάνων, διαμεσολαβητών τσιγγάνων, και
κατά περίπτωση συμμετοχή δημοσίων και ερευνητικών
φορέων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπρόσωποι συλλόγων
τσιγγάνων αλλά και διαμεσολαβητές τσιγγάνοι (εκπαιδευμένοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της
Ευρώπης και ελληνικά πανεπιστήμια) συμμετέχουν στις
συζητήσεις και ενισχύουν τις γέφυρες επικοινωνίας και
συνεργασίας για την προώθηση βιώσιμων προσεγγίσεων
στα τοπικά προβλήματα.
Στο πεδίο του κοινωνικού αποκλεισμού, η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής στήριξε τη λειτουργία των Κέντρων
Στήριξης των Ρομά, ενίσχυσε την παρουσία των Ρομά σε
πολιτιστικές δράσεις, βοήθησε την ένταξή τους σε δράσεις αλληλεγγύης, διαμόρφωσε πλαίσιο συνεργασίας με
συγκεκριμένες δημόσιες αρχές (Πυροσβεστική Υπηρεσία), διευκόλυνε την πρόσβαση σε κοινωνικά προγράμματα και την ανάγκη νόμιμης πρόσβασης σε αγαθά,
όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, ενίσχυσε την ανάγκη διεύρυνσης των προγραμμάτων σχολικής ένταξης και ενδυνάμωσης των συλλόγων τσιγγάνων μέσω της εγγραφής στο
μητρώο μη κερδοσκοπικών οργανισμών κοινωνικής
φροντίδας. Επίσης, κατέβαλε προσπάθεια και κατάφερε
την αποκατάσταση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών και
σε κάποιες περιοχές όπου εξυπηρετούντο σε μεγάλο
βαθμό παιδιά Ρομά, ενισχύοντας έτσι τις προσπάθειες
σχολικής ένταξης.
Ολοκληρώθηκε η Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των τσιγγάνων στην Περιφέρεια Αττικής με
πρόβλεψη δράσεων για την πρόσβαση στην υγεία, την
πρόνοια, το εκπαιδευτικό σύστημα, την απασχόληση και
την κατάρτιση προκειμένου να υλοποιηθούν συγκεκριμένες δράσεις μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.
Εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της
Περιφέρειας Αττικής 2015, δράσεις που αφορούν τις
κοινότητες Ρομά στα Μέγαρα και το Ζεφύρι και περιλαμβάνουν δράσεις, όπως την κοινωνική έρευνα- απογραφή,
την αναβάθμιση δεξιοτήτων και τη διευκόλυνση πρόσβασης σε επιμορφωτικές και πολιτισμικές δράσεις. Για το
σύνολο των Ρομά στη Δυτική Αττική, δρομολογήθηκε η
λειτουργία Γραφείου Στήριξης και Παρατηρητηρίου. Όλα
τα παραπάνω εντάσσονται στο Στρατηγικό Σχέδιο
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+ και αποτελούν επιμέρους δράσεις
και εργαλεία για να προχωρήσουμε μπροστά με βελτίωση
της ποιότητας ζωής μας, υπερβαίνοντας το μέχρι εχθές
μοντέλο της αδράνειας υπό το μανδύα της αστυνομικής
όψης των θεμάτων.
Η ύπαρξη, ωστόσο, οργανωμένης εγκληματικότητας σε
γκετοποιημένες γειτονιές του Ζεφυρίου, των Άνω Λιοσίων,
του Ασπρόπυργου και των Μεγάρων απαιτεί την κατάρτιση και εφαρμογή ενός επιχειρησιακού προγράμματος
δράσης από το Υπ. Προστασίας του Πολίτη με συνοδευτικά κοινωνικά και πολεοδομικά μέτρα για την από-γκετοποίηση των εν λόγω περιοχών, πράγμα που απαιτεί
συνεργασία με τους Δήμους, τις ίδιες τις κοινότητες Ρομά,
λοιπά Υπουργεία και δημόσιους φορείς.
Στο πεδίο του χωροταξικού αποκλεισμού,εκτός της
πολεοδομικής τακτοποίησης περιοχών και την αναβάθμιση γειτονιών, απαιτείται η εκ νέου κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης,
λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά και τα αρνητικά από προηγούμενες παρεμβάσεις (πχ. οργανωμένη κοινωνική
κατοικία, στεγαστικά δάνεια). Πολύ σημαντικό είναι
επίσης το θέμα των μετακινούμενων τσιγγάνων και των
εξευτελιστικών συνθηκών διαβίωσης σε αμιγείς καταυλισμούς στον Ασπρόπυργο ή σε μικτούς καταυλισμούς στα
Μέγαρα, στα Άνω Λιόσια και στο Ζεφύρι. Η συζήτηση για
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έναν οργανωμένο χώρο προσωρινής διαβίωσης τσιγγάνων
μέχρι την οριστική αποκατάστασή τους πρέπει να γίνει οργανωμένα στις περιοχές μας με όσο το
δυνατόν καλύτερη τεκμηρίωση
για τα δεδομένα (για αυτό άλλωστε απαιτούνται κοινωνικές έρευνες- απογραφές) με την υποστήριξη ανάλογων πολιτικών
από τα Υπουργεία Εσωτερικών
και Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης
και Κοιν. Αλληλεγγύης. Η οργάνωση ενός τέτοιου χώρου στη Δυτική Αττική πρέπει να
συνοδευτεί με την ύπαρξη διασφαλιστικών μέτρων για
την αποκατάσταση των χώρων που τώρα διαμένουν οι
μετακινούμενοι ή άστεγοι τσιγγάνοι και την εξασφάλιση
ασφαλούς λειτουργίας του. Ακόμα, η προώθηση και υλοποίηση προτάσεων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων σε περιοχές της Δυτικής Αττικής μπορούν να
συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην από-γκετοποίηση
λόγω του ολοκληρωμένου χαρακτήρα τους. Τέλος, η εφαρμογή του νέου μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων
αναμένεται να συμβάλει έμμεσα και στην κανονικοποίηση
δραστηριοτήτων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών από
τους Ρομά και την αποφυγή επιβλαβών για τη δημόσια
υγεία και ασφάλεια πρακτικών.
…Γνωρίζουμε ότι ο δρόμος είναι μακρύς αλλά επιτέλους υπάρχει ένας άλλος δρόμος…
Κάπως έτσι προσπαθούμε με αξίες και όραμα για τη
Δυτική Αττική να δρομολογήσουμε δράσεις και ενέργειες
αλλά και ένα συνολικό πλαίσιο προσέγγισης των ζητημάτων που σχετίζονται με τους τσιγγάνους στην περιοχή
μας, μακριά από στερεότυπα, παλαιοκομματικές και
πελατειακές προσεγγίσεις, αντέχοντας ακόμα και σε φθηνές, σχεδόν συκοφαντικές, επιθέσεις εναντίον μας.
Γνωρίζουμε ότι ο δρόμος είναι μακρύς αλλά επιτέλους
υπάρχει ένας δρόμος. Σε αυτή την προσπάθεια, συνεργαζόμαστε με τους Δήμους, τις δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, τους ερευνητικούς και πανεπιστημιακούς φορείς
όσους από τους συλλόγους Ρομά θέλουν και μπορούν,
την Ένωση Διαμεσολαβητών Ρομά, καθώς και με κάθε
ενδιαφερόμενη συλλογικότητα πολιτών.
…η κοινωνική βιωσιμότητα των περιοχών μας ενισχύεται με την κοινωνική ένταξη των τσιγγάνων ή την αρμονική κοινωνική συμβίωση με τους τσιγγάνους…
Αποτρέψαμε την εξοργιστικά αναποτελεσματική και
αξιακά καταδικαστέα μετεγκατάσταση των τσιγγάνων
Χαλανδρίου στα Μέγαρα, αποτρέψαμε δηλαδή τη δημιουργία ενός νέο γκέτο στη Δυτική Αττική, επικαλούμενοι και
προασπιζόμενοι όμως την κοινωνική βιωσιμότητα των
περιοχών μας και τα κοινωνικά δικαιώματα των τσιγγάνων. Αυτές οι δυο επιδιώξεις αλληλοϋποστηρίζονται και
δεν αντιστρατεύεται η μία την άλλη. Αυτή είναι η αλήθεια
που ναι μεν επιφανειακά υποστηρίζουν πολλοί και πολλές
στη Δυτική Αττική αλλά στην πράξη την υπονομεύουν,
επικαλούμενοι ακόμα και την ανάγκη των κατοίκων να
πάρουν τα όπλα στα χέρια τους!
….και δεν θυσιάζουμε- για χάρη πρόσκαιρων
εντυπώσεων- το μέλλον της ποιότητας ζωής των
κατοίκων της Δυτικής Αττικής
Στην μέχρι τώρα θητεία μας, κινητοποιήσαμε όλες τις
διαθέσιμες δυνάμεις της Περιφέρειας για το σκοπό αυτό
(υγειονομικές αρχές, κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες
αναπτυξιακού προγραμματισμού, περιβαλλοντικές και
λοιπές ελεγκτικές υπηρεσίες), θέσαμε σε στήριξη των
Δήμων τους ίδιους τους συνεργάτες μας στην Αντιπεριφέρεια και δουλεύουμε πλέον σε ένα πλαίσιο συνεργασίας
για την κοινωνική ένταξη των τσιγγάνων ή την αρμονική
συμβίωση με τους τσιγγάνους που πατάει σε γερές αξιακές βάσεις, αναγνωρίζει τα προβλήματα και τις εμπειρίες
των κατοίκων συγκεκριμένων γειτονιών αλλά δεν θυσιάζει- για χάρη πρόσκαιρων εντυπώσεων- το μέλλον της
ποιότητας ζωής των κατοίκων της Δυτικής Αττικής. Δεν
χαϊδεύουμε και δεν θα χαϊδέψουμε τις φθηνές αλλά επιζήμιες προσεγγίσεις για τους τσιγγάνους, αυτές τις προσεγγίσεις που έχουν εγκλωβίσει τη Δυτική Αττική και
έχουν ουσιαστικά ενισχύσει τις δυνάμεις της γκετοποίησης.
Οι μάσκες έχουν πέσει, οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ γνωρίζουν ποιοι δουλεύουν ενάντια στη γκετοποίηση
και ποιοι συμβάλλουν στη διαιώνιση και ενίσχυση της
γκετοποίησης. Με όραμα, στρατηγική και πολύπλευρες
συνεργασίες, υλοποιούμε βήμα-βήμα ένα σχέδιο δράσης
στη Δυτική Αττική σε όφελος της ποιότητας ζωής όλων
των κατοίκων.
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Σε επικίνδυνες ατραπούς οδηγείται η διαχείριση
των απορριμμάτων στην Αττική

«Η Αττική πληρώνει πολύ ακριβά τις ιδεοληψίες της κας Δούρου και των
συμβούλων της», λέει ο Γ. Σγουρός

Σ

ε επικίνδυνες ατραπούς οδηγείται η διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική εξαιτίας της έλλειψης έστω και
στοιχειώδους σχεδιασμού εκ μέρους της νέας περιφερειακής αρχής.

Όπως τόνισε η παράταξη του Γιάννη Σγουρού κατά τη διάρκεια του διοικητικού συμβουλίου του ΕΔΣΝΑ, ο νέος
ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων) Αττικής, που έχει τεθεί σε διαβούλευση, διεκδικεί παγκόσμια
αρνητική πρωτοτυπία, αφού δεν περιέχει τίποτα το χειροπιαστό, πέραν φιλόδοξων και ανέφικτων εν πολλοίς ποσοτικών στόχων για την ανακύκλωση.

Για τον λόγο αυτό άλλωστε η διαδικτυακή διαβούλευση που έχει ξεκινήσει, έχει εξελιχθεί σε διαβούλευση παρωδία,
με ανύπαρκτη συμμετοχή, πολιτών και φορέων.
Στο νέο ΠΕΣΔΑ δεν αναφέρεται πουθενά :
•
Σε ποιες και πόσες περιοχές, που θα είναι αρκετές και μάλιστα διεσπαρμένες στην Αττική, θα γίνεται η
διαχείριση και επεξεργασία των απορριμμάτων.
•
Αν έχουν βρεθεί οι χώροι, αν έχει διασφαλιστεί η κοινωνική αποδοχή, αν έχει διακριβωθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αν έχουν βρεθεί οι πηγές χρηματοδότησης τα βασικά στοιχεία δηλαδή εκκίνησης αυτής της προσπάθειας;
•
Πόσες μονάδες θα χρειαστούν για να γίνει η επεξεργασία των περίπου 2 εκ. τόνων αποβλήτων της Αττικής.
•
Που θα γίνεται η τελική διάθεση των υπολειμμάτων, δηλαδή που θα φτιαχτούν οι νέοι χώροι ταφής στην Αττική;
•
Πως οι δήμοι θα υποστηρίξουν λειτουργικά αυτό το νέο μοντέλο σε συνθήκες Μνημονίου 3, όταν μόλις και
μετά βίας συντηρούν το σημερινό σύστημα αποκομιδής.
•
Και φυσικά πουθενά δεν εξηγείται, πως είναι δυνατόν όλα αυτά, που δεν ξέρει κανείς που και πως θα γίνουν,
να υπάρχει πρόβλεψη ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2020 !!!
Σε δηλώσεις του ο Γιάννης Σγουρός τόνισε ότι : «Η Αττική κινδυνεύει να πληρώσει πολύ ακριβά τις ιδεοληψίες της
κας Δούρου και των αόρατων συμβούλων της. Έσπευσαν να ακυρώσουν ώριμες διαγωνιστικές διαδικασίες για να τις
αντικαταστήσουν με το απόλυτο τίποτα. Οι ευθύνες τους για αυτό το τραγικό πισωγύρισμα και για ό,τι συμβεί από δω
και στο εξής είναι τεράστιες».
Η παράταξη του Γ. Σγουρού υποστήριξε, πως ακόμη και διαφορετικές να ήταν οι οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, είναι εξαιρετικά αμφίβολο εάν θα μπορούσε ποτέ να εφαρμοστεί στην πυκνοκατοικημένη Αττική ο νέος σχεδιασμός, που στηρίζεται στην καινοφανή λογική του κάθε δήμος και μονάδα (κατά τη λογική του κάθε πόλη και πανεπιστήμιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο) …
Επίσης κατήγγειλε τη νέα περιφερειακή αρχή για κρυφή ατζέντα και αυταπόδεικτη πλέον κοροϊδία των πολιτών της
Αττικής, με αφορμή το γεγονός ότι στο νέο ΠΕΣΔΑ δεν υπάρχει καμία απολύτως δέσμευση σχετικά με τις προεκλογικές υποσχέσεις για κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής, κατάργηση του έργου στο Γραμματικό, απομάκρυνση του Αποτεφρωτήρα Μολυσματικών Αποβλήτων.
Η παράταση της καταβολής των αντισταθμιστικών οφελών στο Δήμο Φυλής έως το 2019 αποδεικνύει περίτρανα
πως το μόνο σχέδιο που υπάρχει είναι να συνεχίσει η λειτουργία του ΧΥΤΑ στη Φυλή τουλάχιστον μέχρι τις επόμενες
περιφερειακές εκλογές και μέχρι τότε έχει ο Θεός …
Τέλος από την παράταξη του κ. Σγουρού τονίστηκε ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα και με τον Εθνικό Σχεδιασμό (ΕΣΔΑ),
με τον οποίο οφείλει να εναρμονίζεται σύμφωνα με το νόμο ο κάθε Περιφερειακός Σχεδιασμός. Και αυτό διότι ο νέος
ΕΣΔΑ που σχεδίασε η απερχόμενη Κυβέρνηση, δεν έγινε ποτέ νόμος του κράτους και κανείς δεν γνωρίζει εάν αυτός
που εν τέλει θα ψηφιστεί θα είναι ο ίδιος ή εάν θα υποστεί τροποποιήσεις από τη νέα Κυβέρνηση που θα προκύψει.
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Λυμπεράκη: Μελαγχολική
καληνύχτα στους συνταξιούχους και τις συντάξεις

Η

βουλευτής
με
το
Ποτάμι
Αντιγόνη Λυμπεράκη, επισημάνει
σε επιστολή της τα
πολλά κακώς κείμενα τα οποία έχει να
αντιμετωπίσει
η
σημερινή υπηρεσιακή κυβέρνηση,
με στελέχη οργανισμών και υφυπουργούς να παραιτούνται προκειμένου να ενταχθούν
σε κόμματα χωρίς
κανείς ουσιαστικά
να ενδιαφέρεται για
ζητήματα τα οποία
απαιτούν
άμεση
λύση και παρέμβαση.
Αναλυτικά
η
κυρία Λυμπεράκη
αναφέρει
στην
τοποθέτησή της «Το υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
παραμένει ακέφαλο και η ηγεσία του ΙΚΑ είτε παραιτήθηκε για να είναι υποψήφια είτε επιχειρηματολογεί για την
ανατροπή του. Μπορεί σήμερα να συνεδρίασε η Επιτροπή για το Ασφαλιστικό, με σκοπό να τεθούν προς συζήτηση τα διαχρονικά προβλήματα του συστήματος, αλλά αν
οι ‘Σοφοί’ κοιτάξουν έξω από την αίθουσα που συνεδρίασαν θα διαπιστώσουν ανύπαρκτους υπουργούς, γενικούς γραμματείς και διοικητές δημόσιων οργανισμών
που ασχολούνται με τα εκλογικά», καταγγέλλει η βουλευτής του Ποταμιού.
Όπως παρατηρεί η κυρία Λυμπεράκη, ο υπηρεσιακός
Υπουργός, αρεοπαγίτης και ποιητής Δ. Μουστάκας έχει,
εκτός από τις συντάξεις, να ασχοληθεί με τις Σκουριές,
μετακινήσεις και όλα τα λοιπά εκλογικά που δεν
σηκώνουν αναβολή.
Η κυρία Λυμπεράκη υπογραμμίζει επίσης πως «ο
αναπληρωτής ή υφυπουργός για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις δεν υπάρχει -για πρώτη φορά από την δεκαετία
του '80- αφού δεν ορίστηκε αναπληρωτής του κ. Χαϊκάλη,
όπως επίσης και ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, γιατί ο (μονίμως παραιτούμενος) κ. Γ.Ρωμανιάς
τελικά παραιτήθηκε προκειμένου να μετακομίσει από τον
κ. Καμμένο στον κ. Λαφαζάνη, σημειώνει η ίδια και τονίζει
πως δεν υπάρχει ούτε Διοικητής του ΙΚΑ γιατί ο κ. Γ. Θεωνάς παραιτήθηκε προκειμένου να είναι υποψήφιος με τον
ΣΥΡΙΖΑ. Ο υποδιοικητής του ΙΚΑ κ. Γ.Δούκας υπάρχει και
δεν παραιτήθηκε, όμως αντί να διαχειρίζεται το ΙΚΑ, κοιτάει πώς να το… ανατρέψει, αφού είναι βασικός ομιλητής
σε εκδήλωση για την ‘πάλη του συνδικαλιστικού κινήματος για την ανατροπή των νέων ανατροπών’ (sic) που
οργανώνει το συνδικαλιστικό που πρόσκειται στον κ.
Λαφαζάνη».
«Μια μελαγχολική Αριστερή Καληνύχτα στους συνταξιούχους και τις συντάξεις…», καταλήγει η κυρία Λυμπεράκη.
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Amber Alert για τον 11χρονο Διονύση

Σ

ύμφωνα με πληροφορίες
από την Αστυνομία, στις
αρχές Αυγούστου το παιδί
σκότωσε κατά λάθος τη 14 μηνών
ξαδέλφη του ενώ οδηγούσε το
αυτοκίνητο του θείου του, σε καταυλισμό αθίγγανων στη Γαστούνη.
Νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο
Παίδων «Αγία Σοφία», όμως στις 30
Αυγούστου εξαφανίστηκε.
Δελτίο amber alert για την εξαφάνιση του 11χρονου Διονύση Τ. από
το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγία
Σοφία», όπου νοσηλευόταν για κοινωνικούς λόγους, εξέδωσε το Χαμόγελο του Παιδιού.
Ο Διονύσης έχει καστανά μαλλιά
και καστανά μάτια. Έχει ύψος 1,43
και βάρος 36 κιλά. Όπως υπογραμμίζεται από το «Χαμόγελο του Παιδιού», το παιδί βρίσκεται σε
δύσκολη ψυχοκοινωνική κατάσταση
και «λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών
της εξαφάνισής του κρίνεται επιτακτική η άμεση εύρεσή του».
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, στις 4 Αυγούστου, το παιδί σε πρόχειρο καταυλισμό τσιγγάνων στη Γαστούνη, όπου διέμενε, μπήκε στο αυτοκίνητο του θείου
του, έλυσε το χειρόφρενο και τραυμάτισε θανάσιμα τη 14 μηνών ξαδέλφη του.
Συνελήφθη και η εισαγγελέας Πρωτοδικών Αμαλιάδας τον άφησε ελεύθερο, αλλά στη
συνέχεια εξέδωσε εντολή να μεταφερθεί το παιδί προληπτικά για νοσηλεία στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Στις 30 Αυγούστου ο Διονύσης έφυγε κρυφά από το νοσοκομείο, εκτιμάται ότι έφυγε μόνος του. Η Αστυνομία κάνει έρευνες για τον εντοπισμό του
παιδιού σε όλη την Ελλάδα και προχώρησε στην ενεργοποίηση του amber alert μέσω
του Χαμόγελου του Παιδιού.
Όποιος έχει κάποια πληροφορία μπορεί να επικοινωνεί με την ευρωπαϊκή γραμμή για
τις εξαφανίσεις 116 000 και με όλα τα αστυνομικά τμήματα της χώρας.
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Αποχώρησε απο τους ΑΝΕΛ ο
πρώην βουλευτής κ. Μ. Ουζουνίδης

Τ

ην αποχώρησή του από τους Ανεξάρτητους
Έλληνες ανακοίνωσε σήμερα στην Αλεξανδρούπολη ο πρώην βουλευτής Έβρου του κόμματος, Μαρίνος Ουζουνίδης.
Αιτιολογώντας την απόφασή του, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε, ο κ. Ουζουνίδης, εξήγησε ότι οι κύριοι λόγοι της αποχώρησής του, είναι η μη
αξιοποίησή του από τον πρόεδρο Πάνο Καμμένο, καθώς
και "η αλλαγή της όλης φιλοσοφίας του κινήματος. Από
αντιμνημονιακοί γίναμε μνημονιακοί", ανέφερε χαρακτηριστικά.
Τέλος ως προς το ενδεχόμενο προσχώρησής του σε
άλλο κόμμα ο κ. Ουζουνίδης δήλωσε: "εγώ προέρχομαι από την Ν.Δ. και αν υπήρχε μία
περίπτωση να επιστρέψω ή να συνεργαστώ με κάποιο άλλο κόμμα αυτή θα ήταν η Ν.Δ.
Μέχρι στιγμής δεν έχω κάνει καμία τέτοια συζήτηση"

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΟΪΛΕΜΕΖΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ
ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΓΑΝΝΙΔΗΣ ΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΓΚΡΑΤΣΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΝΙΚΟΠΟΛ
ΝΤΝΙΠΡΟΠΕΤΡΟΒΣΚΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
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
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΝ ΑΓΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

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
O KOΤΣΙΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΝΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΟΥΡΔΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΓΕΩΡΓΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΜΠΟΚΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

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

Αλαλούμ με τον ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση - «Αδειάζει» την κυβέρνηση η Κομισιόν

Α

ντιμέτωποι με ένα απίστευτο
αλαλούμ είναι οι ιδιοκτήτες
ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων,
καθώς και χιλιάδες οικογένειες, που
στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά
σχολεία ή φροντιστήρια.
Όπως είχε γίνει γνωστό, η επιβολή
ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση
δεν θα προχωρούσε, εντούτοις τη
Δευτέρα η γενική γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, εξέδωσε εγκύκλιο για την εφαρμογή του νόμου.
Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «άδειασε» την ελληνική κυβέρνηση, τονίζοντας πως δεν ζητήθηκε από την Κομισιόν η
αλλαγή της νομοθεσίας για τον ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Η ανατροπή με τον ΦΠΑ
Τη Δευτέρα το πρωί, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης, ανακοίνωσε την εισήγησή του για δίμηνο «πάγωμα» στην επιβολή του 23% ΦΠΑ.
Μάλιστα, πληροφορίες ανέφεραν ότι το ζήτημα είχε φτάσει σε κυβερνητικό επίπεδο και
αναμένοταν η υπηρεσιακή κυβέρνηση να εκδώσει τη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
Ωστόσο, το απόγευμα το τοπίο άλλαξε, καθώς η εγκύκλιος που εξέδωσε η κυρία Σαββαΐδου προέβλεπε την εφαρμογή του μέτρου.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εσόδων, οι επιχειρήσεις ιδιωτικής
εκπαίδευσης έχουν προθεσμία μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου να υποβάλουν χωρίς πρόστιμο τη
δήλωση μεταβολών που προβλέπει η υπαγωγή τους στο νέο καθεστώς του του ΦΠΑ.
Η Γενική Γραμματεία σημειώνει ότι οι λοιπές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αυτών εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά, όπως:
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.
Ο οφειλόμενος φόρος με βάση τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία θα καταβληθεί με
τη δήλωση ΦΠΑ της περιόδου, εντός της οποίας εκδόθηκαν αυτά (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), και
Σύνταξη απογραφής των αγαθών που κατέχουν στις 19 Ιουλίου 2015 και υποβολή δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2015, προκειμένου να ασκηθεί το
δικαίωμα έκπτωσης.
Κομισιόν: Δεν ζητήσαμε ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ζήτησε από τις ελληνικές αρχές να αλλάξουν τη νομοθεσία για
τον ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση, δήλωσε η Ανίκα Μπράιτχαρτ.
Ερωτηθείσα σχετικά με το θέμα, κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης της Επιτροπής
προς τους εκπροσώπους του Τύπου, η εκπρόσωπος του επιτρόπου οικονομίας, Πιερ Μοσκοβισί, ανέφερε ότι η Επιτροπή είναι ενήμερη για την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να
επιβάλει ΦΠΑ 23% στους παρόχους υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης. Σημείωσε ότι αυτό
δεν είναι κάτι που ζήτησε η Επιτροπή και ότι το Μνημόνιο δεν προβλέπει τίποτα για το θέμα
του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Συνεχίζοντας, η κυρία Μπράιτχαρτ ανέφερε ότι ο ΦΠΑ ήταν μέρος του νομοθετικού πακέτου που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 14 Αυγούστου.
Τέλος, πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφεραν ότι εκ πρώτης όψεως η επιβολή ΦΠΑ
23% στην ιδιωτική εκπαίδευση δεν φαίνεται να αντιβαίνει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
ΟΙΕΛΕ: Άρχισαν τα πρώτα λουκέτα
Με ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος εκφράζει την αντίθεσή της στην εξέλιξη αυτή, ενημερώνοντας παράλληλα για το «πρώτο λουκέτο» σε ένα από τα «ιστορικότερα ιδιωτικά σχολεία του Πειραιά, το Μιχαλοπουλείο Εκπαιδευτήριο».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ:
Το πρώτο "αίμα" στην ιδιωτική εκπαίδευση από την εφαρμογή του 23% ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση είναι γεγονός! Η ΟΙΕΛΕ ανακοινώνει ότι ένα από τα ιστορικότερα ιδιωτικά
σχολεία του Πειραιά που εδρεύει σε μια εργατική συνοικία, το Μιχαλοπουλείο Εκπαιδευτήριο, βάζει λουκέτο μετά από 84 χρόνια συνεχούς λειτουργίας ως αποτέλεσμα της διαρροής
μαθητών που προκάλεσε η ανακοίνωση της εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου στην
ιδιωτική εκπαίδευση. 60 οικογένειες εκπαιδευτικών και των υπόλοιπων εργαζόμενων του
σχολείου μένουν στον δρόμο, αντιμέτωπες με τις δραματικές συνέπειες της ανεργίας.
Η Ομοσπονδία είχε προειδοποιήσει με επιστολές της προς τους αρμόδιους υπηρεσιακούς
παράγοντες και με επίσημες ανακοινώσεις της ότι το συγκεκριμένο μέτρο θα αποτελέσει την
ταφόπλακα για τον μεγαλύτερο αριθμό μικρών και μεσαίων ιδιωτικών σχολείων στη χώρα.
Δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε. Η χθεσινή έκδοση της εγκυκλίου της Γ.Γ. Εσόδων περί επιμήκυνσης του χρόνου εφαρμογής του μέτρου, παρά τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις των
αρμοδίων τις προηγούμενες ημέρες περί παγώματός του, επέτεινε τη σύγχυση και ενέτεινε
την αγωνία των γονέων, γεγονός που θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για την ιδιωτική
εκπαίδευση και θα προκαλέσει κραχ στη δημόσια, καθώς είναι αμφίβολο εάν μπορούν τα
λαβωμένα δημόσια σχολεία να υποδεχθούν το μεγάλο κύμα αποχωρήσεων από τα ιδιωτικά
εκπαιδευτήρια. Πρέπει, επιπλέον, να σημειώσουμε ότι το μέτρο θίγει κατά κύριο λόγο μικρά
και μεσαία ιδιωτικά σχολεία, με αποτέλεσμα η ιδιωτική εκπαίδευση να κινδυνεύει να μετατραπεί σε προνόμιο των ελάχιστων.
Η Ομοσπονδία, σε μια ύστατη προσπάθεια να πρυτανεύσει η λογική και να αποφασιστεί η
αναβολή εφαρμογής του μέτρου μέχρι την εκλογή νέας κυβέρνησης, ώστε να υπάρξει ενδελεχής μελέτη του μέτρου και των συνεπειών του σε χιλιάδες μαθητές, γονείς και εργαζόμενους, και να εξεταστούν οι προτάσεις για ισοδύναμα μέτρα των κοινωνικών φορέων, απέστειλε σήμερα επιστολές προς τις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας. Για μια τελευταία φορά, ελάχιστες μόλις ημέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς,
προειδοποιούμε για τις ανυπολόγιστες συνέπειες ενός μέτρου που πάρθηκε με προχειρότητα και χωρίς στοιχειώδη πολιτικό διάλογο. Είναι, άραγε, έτοιμη η όποια πολιτική ηγεσία της
χώρας να αντιμετωπίσει το τσουνάμι των επιπτώσεων σε δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση;».

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2015

Τίτλοι τέλους για τα ιστορικά
βιβλιοπωλεία Φλωράς

Λ

ουκέτο μετά από 40
χρόνια
λειτουργίας
βάζουν τα ιστορικά
βιβλιοπωλεία Φλωράς, η τρίτη
μεγαλύτερη αλυσίδα βιβλιοπωλείων στην Ελλάδα.
Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία
ανακοινώνει την διακοπή της
λειτουργίας της, υποστηρίζοντας ότι για το λουκέτο ευθύνεται
το «καρτέλ του ξενόγλωσσου
βιβλίου» και η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
«Ύστερα από 40 χρόνια ο
φετινός Σεπτέμβριος, η σχολική χρονιά 2015, δεν θα ξεκινήσει μαζί με τα Βιβλιοπωλεία
Φλωράς. Η εταιρεία μας διέκοψε την λειτουργία της, μην μπορώντας να σταθεί όρθια
στον πολυετή βιασμό της από το καρτέλ του ξενόγλωσσου βιβλίου και στην "υποστήριξη" που έδωσε στο καρτέλ η πολυετής καθυστέρηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού να
το τιμωρήσει» αναφέρεται στην ανακοίνωση.
«Ο τρόπος που κλείνει η εταιρεία μας δεν είναι ο καλύτερος και αφήνει πίσω τις εκκρεμότητες που ελπίζουμε να διευθετηθούν όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές πτωχευτικές
διαδικασίες. Εκφράζουμε την λύπη μας για το λυπηρό αυτό γεγονός, ελπίζουμε πραγματικά να μην είχε συμβεί ποτέ και να ήμασταν συνεπείς προς όλους, όπως ήμασταν επί
δεκαετίες, πριν μας βιάσει και μας δολοφονήσει το καρτέλ του ξενόγλωσσου βιβλίου, με
την συμπαράσταση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (έστω και άθελά της)» καταλήγει η
ανακοίνωση.

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

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
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Ξαφά: Ακατάλληλος για οποιοδήποτε
κυβερνητικό αξίωμα και επικίνδυνος
για τη χώρα ο Τσίπρας

Μ

ία κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ
πιθανό να οδηγήσει σε νέο αδιέξοδο, αναφέρει
η κα Μιράντα Ξαφά
Η άγνοια του Αλέξη Τσίπρα τον καθιστά ακατάλληλο για
οποιοδήποτε κυβερνητικό αξίωμα και επικίνδυνο για τη
χώρα, την οποία έφερε στο χείλος του γκρεμού πριν κάνει
πίσω, υπογράφοντας το τρίτο Μνημόνιο που ο ίδιος κατέστησε απαραίτητο με την καταστροφική του διακυβέρνηση, αναφέρει σε άρθρο – καταπέλτη η κα Μιράντα Ξαφά,
πρώην στέλεχος του ΔΝΤ και ερευνήτρια του Center for
International Governance Innovation.
Στο άρθρο της η Μιράντα Ξαφά υποστηρίζει πως «μία
κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ πιθανό να
οδηγήσει σε νέο αδιέξοδο», προσθέτοντας πως «τότε
δυστυχώς θα είναι δύσκολο να αποφύγουμε το Grexit».
«Ο μόνος τρόπος να απαλλαγούμε από το Μνημόνιο
είναι να το εφαρμόσουμε», υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων,
η κα Ξαφά.

Το πλήρες περιεχόμενο του άρθρου της Μιράντας
Ξαφά έχει ως εξής:

«Οι τίτλοι ειδήσεων στον τύπο της περασμένης Κυριακής γράφουν ότι «καταρρέει η εικόνα του Τσίπρα», «κάτω
από τη βάση η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ», «τελειώνει η
πολιτική κυριαρχία Τσίπρα».
Παιδί των καταλήψεων και του κομματικού σωλήνα,
χωρίς καμία επαγγελματική εμπειρία και ελάχιστη επαφή
με το εξωτερικό, ο κ. Τσίπρας αποδείχθηκε εντελώς ακατάλληλος για πρωθυπουργός.
Έχει επιδείξει ασυγχώρητη άγνοια των τεκταινόμενων
στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια σκηνή, καθώς και πλήρη
αδυναμία επιλογής ικανών συνεργατών.
Τα απανωτά λάθη που διέπραξε ήταν απολύτως προβλέψιμα.
Τι να πρωτοθυμηθούμε;
Το πολυσυζητημένο προεκλογικό ευφυολόγημα ότι «η
κυβέρνηση θα παίζει τον ζουρνά και θα χορεύουν οι αγορές», ή το «ούτε μία στο εκατομμύριο να πει όχι η Μέρκελ»;
Αν πράγματι τα πίστευε αυτά, ήταν βαθειά νυχτωμένος
όσον αφορά την λειτουργία των αγορών και τις διαθέσεις
των Ευρωπαίων πολιτικών.
Την ίδια άγνοια επέδειξε αναζητώντας δανεικά χωρίς
Μνημόνιο (!) από τη Ρωσία και την Κίνα.
Αυτή η άγνοια τον καθιστά ακατάλληλο για οποιοδήποτε κυβερνητικό αξίωμα και επικίνδυνο για τη χώρα, την
οποία έφερε στο χείλος του γκρεμού πριν κάνει πίσω,
υπογράφοντας το τρίτο Μνημόνιο που ο ίδιος κατέστησε
απαραίτητο με την καταστροφική του διακυβέρνηση.
Τον περασμένο Δεκέμβριο το χρηματοδοτικό κενό υπολογιζόταν σε 11 δισ. ευρώ, τα οποία επρόκειτο να καλυφθούν με προληπτική γραμμή πίστωσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) σε περίπτωση
που το ποσό αυτό δεν μπορούσε να αντληθεί από τις
αγορές.

Μέχρι τη λήξη του υπάρχοντος προγράμματος στα τέλη
Ιουνίου, η χρηματοδότηση ήταν εξασφαλισμένη από το
απόθεμα ύψους 11 δισ. που απέμενε στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μετά την ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών το 2013.
Όμως λίγες μέρες πριν τη λήξη του προγράμματος, και
ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν, ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου.
Αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, καθώς η
λήξη του προγράμματος οδήγησε στο κλείσιμο των τραπεζών και στα capital controls - εξέλιξη για την οποία είχε
προειδοποιηθεί εγκαίρως ο πρωθυπουργός από τον ίδιο
τον κ. Ντράγκι.
Με περισσή ειλικρίνεια, ο κ. Τσακαλώτος ομολόγησε
δημόσια ότι το δημοψήφισμα προκηρύχθηκε διότι η
κυβέρνηση θα έχανε την πλειοψηφία της στη βουλή αν
έφερνε την συμφωνία προς ψήφιση (πράγμα που δεν
αποφεύχθηκε τελικά).
Με την οικονομία να ξαναβυθίζεται στην ύφεση, το
πρωτογενές πλεόνασμα να μετατρέπεται σε έλλειμμα, τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις τράπεζες να αυξάνονται
και τα capital controls να παραμένουν σε ισχύ για μήνες,
το χρηματοδοτικό κενό αυξήθηκε στα 86 δισ. ευρώ,
οδηγώντας σε νέο τριετές Μνημόνιο.
Το ποσό αυτό περιλαμβάνει 25 δισ. για νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, μετά την απαξίωση των
μετοχών που απέκτησε το Ελληνικό δημόσιο με την ανακεφαλαιοποίηση του 2013.
Αυτό ήταν το καταστροφικό αποτέλεσμα της «σκληρής
διαπραγμάτευσης», βασισμένης σε λάθος εκτίμηση της
κατάστασης και σε αδυναμία έγκαιρης ανάσχεσης του
δημοσιονομικού εκτροχιασμού και της ύφεσης. «Είμαι
περήφανος που δεν οδήγησα τον ελληνικό λαό σε μία
ανείπωτη οικονομική καταστροφή» είπε ο κ. Τσίπρας στη
συνέντευξη του στον ALPHA (26/8/15). Προφανώς αυτή
θεωρεί την μεγαλύτερη επιτυχία της διακυβέρνησης του.
Στις επερχόμενες εκλογές ο κ. Τσίπρας ποντάρει στα
υψηλά ποσοστά αποδοχής που ακόμα απολαμβάνει για
να εξασφαλίσει αυτοδυναμία για τον ΣΥΡΙΖΑ, παρά την
καταστροφική διαπραγμάτευση και τη διάσπαση του κόμματός του.
Οι πρώτες σφυγμομετρήσεις αποκλείουν αυτό το
ενδεχόμενο, δεδομένου ότι τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ
κυμαίνονται γύρω στις 10 μονάδες κάτω του 37% που θα
του εξασφαλίσει την αυτοδυναμία.
Ταυτόχρονα δηλώνει ότι δεν πρόκειται να σχηματίσει
κυβέρνηση συνεργασίας «με κόμματα του παλιού πολιτικού συστήματος».
Αν δηλαδή εξασφαλίσει την πρωτιά, ο κ. Τσίπρας
δηλώνει στην ουσία ότι θα αποδράσει, προτείνοντας
κάποιον άλλο για πρωθυπουργό, την ταυτότητα του
οποίου δεν μας αποκαλύπτει.
Εναλλακτικά, θα προκηρύξει εκλογές για τρίτη φορά σε
ένα χρόνο (χωρίς να υπολογίζουμε το δημοψήφισμα).
Όμως όσες εκλογές και αν προκηρυχθούν δεν πρόκειται
η χώρα να πάει μπροστά χωρίς πολιτικό αρχηγό με

«Μιχαλοπούλειον»: Το εκπαιδεύτηριο που
άντεξε στην Κατοχή, αλλά όχι στην κρίση

Λουκέτο έβαλε ένα από τα πλέον ιστορικά ιδιωτικά σχολεία, το «Μιχαλοπούλειον» του
Πειραιά, έπειτα από 83 χρόνια λειτουργίας. «Η απόφασή μας είναι οριστική» δήλωσε,
εμφανώς συγκινημένος ο ιδιοκτήτης του εκπαιδευτηρίου, Ευάγγελος Πλαφουτζής.
Ο λόγος της απόφασης, όπως εξηγεί στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο κ. Πλαφουτζής, είναι
η οικονομική κρίση.
«Η επιβολή του ΦΠΑ ήταν το κερασάκι στην τούρτα» σημειώνει, ενώ ήδη το εκπαιδευτήριο είχε δεχθεί πολύ μεγάλη πίεση από τους περιορισμούς στις κινήσεις κεφαλαίων που επιβλήθηκαν τον περασμένο Ιούλιο και το κλείσιμο των τραπεζών.
Η διαρροή των μαθητών, πάντως, είχε ξεκινήσει νωρίτερα. «Πριν από τέσσερα χρόνια είχαμε 600 μαθητές. Η περυσινή χρονιά έκλεισε με 200» αναφέρει ο ιδιοκτήτης του
σχολείου, γιος της ιδρύτριας, ο οποίος διευθύνει το εκπαιδευτήριο από το 1969.
Το «Μιχαλοπούλειον» ιδρύθηκε το 1931 από τη Γιούλα Μιχαλοπούλου-Πλαφουτζή,
πτυχιούχο δασκάλα του Αρσακείου Διδασκαλείου.
Το σχολείο της, όχι μόνο επέζησε στη γερμανική κατοχή, αλλά λειτούργησε και ως
καταφύγιο των μαθητών του και των οικογενειών τους κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών. Από τις τάξεις του πέρασαν χιλιάδες Πειραιώτες, πολλοί από τους οποίους διέπρ-
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όραμα και πρόγραμμα.
Αντίθετα με τον ΣΥΡΙΖΑ,
η ΝΔ προσβλέπει σε συνεργασία με τα κόμματα του
Ευρωπαϊκού τόξου, ακόμα
και με τον ΣΥΡΙΖΑ, που
όμως αρνείται τη συνεργασία με τα κόμματα που
στήριξαν με τη ψήφο τους
το Μνημόνιο του κ. Τσίπρα.
Ύστερα από 15 συνεδριάσεις του Eurogroup, 4
Συνόδους Κορυφής, και
πολλές διμερείς συναντήσεις με Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους, θα
έλεγε κανείς ότι ο κ. Τσίπρας έχει πλέον πλήρη επίγνωση
των ορίων που θέτουν οι δανειστές.
Όπως όμως προκύπτει από τις δηλώσεις του, εξακολουθεί να μην έχει επίγνωση των τεκταινόμενων στην Ευρωπαϊκή σκηνή παρόλο που κάποιες χώρες ξαναμιλούν
για Grexit σε περίπτωση καθυστέρησης των μεταρρυθμίσεων.
Ζητά την ψήφο των πολιτών για να επαναδιαπραγματευτεί το Μνημόνιο, που ο ίδιος διαπραγματευόταν επί έξι
μήνες, προς όφελος των πιο αδύναμων λαϊκών στρωμάτων.
Πιστεύει πραγματικά ο κ. Τσίπρας ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα έχουν την υπομονή να επαναδιαπραγματευτούν το
Μνημόνιο που μόλις ψήφισαν τα κοινοβούλιά τους;
Τρέχουν πολύ πιο επείγοντα θέματα στην Ευρώπη, με
πρώτο το μεταναστευτικό, για να ξανανοίξουν συζήτηση
πάνω σε ένα θέμα που εξάντλησε την υπομονή τους και
θεωρείται λήξαν.
Αν ο κ. Τσίπρας θέλει να πείσει τους εταίρους ότι θα
εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις, θα πρέπει πρώτα να
πείσει τους Έλληνες πολίτες ότι η ευημερία έρχεται μόνο
μέσα από σκληρή δουλειά και θυσίες, όχι μέσα από παροχές με τα λεφτά των άλλων.
Ο λαϊκισμός της κυβέρνησης Τσίπρα, που ανακάλεσε
την άδεια του ορυχείου στις Σκουριές για καθαρά ψηφοθηρικούς λόγους, επαναπροσέλαβε όσους απολύθηκαν
από το δημόσιο, διόρισε ημετέρους, και έκανε το παν για
να ικανοποιήσει συνδικαλιστικά αιτήματα στην παιδεία και
αλλού, δεν πείθει ότι έχει σαν στόχο την επανεκκίνηση της
οικονομίας.
Αντίθετα με τις καταγγελίες Τσίπρα για τα κόμματα της
αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα βαθύτατα συντηρητικό κόμμα που επιδίδεται στις ίδιες πελατειακές πρακτικές του παλιού πολιτικού συστήματος που καταγγέλλει.
Ο μόνος τρόπος να απαλλαγούμε από το Μνημόνιο
είναι να το εφαρμόσουμε.
Μετά την ψήφιση των προαπαιτούμενων, η χώρα χρειάζεται μία κυβέρνηση που έχει την ιδιοκτησία του προγράμματος και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να το
εφαρμόσει.
Τέτοιο δυναμικό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να διαθέτει.
Οι ίδιοι που υπερψήφισαν την συμφωνία την καταγγέλλουν εκ προοιμίου, με πρώτο τον ίδιο τον κ. Τσίπρα, ο
οποίος δηλώνει ότι ήταν προϊόν εκβιασμού.
Με αυτά τα δεδομένα, μία κυβέρνηση με κορμό τον
ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε νέο αδιέξοδο.
Και τότε δυστυχώς θα είναι δύσκολο να αποφύγουμε το
Grexit».

εψαν στην ενήλικη ζωή τους στον επαγγελματικό ή τον κοινωνικό στίβο.

Οι πρώτες εγκαταστάσεις του δημοτικού, τη δεκαετία του 1930, δημιουργήθηκαν στην
Καλλίπολη, κοντά στον ναό της Αγίας Μαρίνας, ο οποίος έδωσε στο σχολείο και την
αρχική του ονομασία: Ιδιωτικόν Δημοτικόν Σχολείον Μιχαλοπούλου-Πλαφουτζή «Η Αγία
Μαρίνα».
Λίγα χρόνια αργότερα, το σχολείο θα μετονομαστεί σε «Μιχαλοπούλειον» από το
πατρώνυμο της ιδρύτριας, ενώ στη συνέχεια θα εξελιχθεί σε πλήρη εκπαιδευτική μονάδα με γυμνάσιο και λύκειο, με τη δημιουργία νέων υποδομών.
Τα τελευταία χρόνια, το Μιχαλοπούλειο περιελάμβανε και βρεφονηπιακό σταθμό, ο
οποίος, επίσης, παύει να λειτουργεί.
Σύμφωνα με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, το
λουκέτο στο εκπαιδευτήριο θα οδηγήσει στην ανεργία περισσότερες από 60 οικογένειες.
«Η Ομοσπονδία είχε προειδοποιήσει με επιστολές της προς τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και με επίσημες ανακοινώσεις της, ότι το συγκεκριμένο μέτρο (σ.σ.
της αύξησης του ΦΠΑ στο 23%) θα αποτελέσει την ταφόπλακα για το μεγαλύτερο αριθμό
μικρών και μεσαίων ιδιωτικών σχολείων στη χώρα» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση
της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας, ενώ προειδοποιεί για
«ανυπολόγιστες συνέπειες».
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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
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