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Πάγκαλος κατα πάντων
πλην… Μεϊμαράκη

ÔéìÞ: 0,01
åõñþ

η καλύτερη επιλογή είναι ο Β. Μεϊμαράκης, τονίζοντας ότι
«μπορούμε να σώσουμε την Ελλάδα ή δεν μπορούμε; Βρες
μου άλλον καλύτερο από τον Μεϊμαράκη…
Óåë. 2

Πρώτη φορά πρωτιά της
«Παγώνει»
έως 16 Οκτω- ΝΔ δίνει νέα δημοσκόπηση,
μάχη Τσίπρα-Μεϊμαράκη
βρίου ο ΦΠΑ
Δημοσκοπική ανατροπή φέρνει η έρευνα της εταιρείας GPO για
23% στα ιδιω- λογαριασμό
του τηλεοπτικού σταθμού MEGA με τη Νέα Δημοκρατία
να αποκτά προβάδισμα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ μετά από πολύ καιρό,
τικά σχολεία
και τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη να ξεπερνάει για πρώτη φορά σε
δημοτικότητα τον απερχόμενο πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα

Óåë. 3

Σε ανοιχτό κάλεσμα προς
όλους τους εκπαιδευτικούς για
εθελοντική προσφορά προέβει η
Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας,
Γιάννα Κριεκούκη

ο Δήμος επιθυμεί να
προχωρήσει στην οργάνωση
και λειτουργία Κοινωνικού
Φροντιστηρίου
Óåë. 3

Στη ΝΔ ο Τομεάρχης
Δυτ. Αττικής των ΑΝ.ΕΛ.
Δημήτρης Λιάκος
Λαφαζάνης: Ανοικτό το
ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για έξοδο από την ΕΕ
Óåë. 2

Óåë. 6

Óåë. 9

Ουδέτερες Ζώνες…

Έκκληση προς όλους τους φορείς καθαριότητας και όλες τις εθελοντικές οικολογικές
οργανώσεις του Θριασίου Πεδίου. Παιδιά sosτε μας από τα σκουπίδια μας…
Óåë. 7

Κουβέλης: Στηρίζω
τον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς
ανταλλάγματα

Óåë. 3
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος
Λιόση Ιωάννα
Σ. Σαλαμίνος 17 & Τσίγκου Α.,
2105576927

Ελευσίνα
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ηρώων
Πολυτεχνείου 63, 2105546250
Αχαρνές
Ευθυμίου Βάια
Δ. Φιλαδελφείας 157,2130146658
Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ.
Φυλής 1 & Πύλου, Δάσος,
2105320973

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αίθριος

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 22 εως 35
βαθμούς Κελσίου
Υγρασία: 30 %

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αγίου Μάμαντος μάρτυρος
Μάμας, Μάμαντας, Μάμα

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR72 0110 2000 0000
2004 4032 660

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Πάγκαλος κατα πάντων πλην… Μεϊμαράκη

η καλύτερη επιλογή είναι ο Β. Μεϊμαράκης, τονίζοντας ότι «μπορούμε να σώσουμε

Ο

την Ελλάδα ή δεν μπορούμε; Βρες μου άλλον καλύτερο από τον Μεϊμαράκη…

ξείες βολές κατά πάντων αλλά και στήριξη
στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατάις Ευάγγελο Μεϊμαράκη επιφύλαξε ο Θόδωρος
Πάγκαλος, ενώ υποστήριξε ότι «το μόνο πρόγραμμα
που υφίσταται είναι το μνημόνιο. Είναι μονόδρομος το
μνημόνιο. Ή μνημόνιο ή τίποτα».
Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα FM ο κ.
Πάγκαλος επιτέθηκε στην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ,
Φώφη Γεννηματά, σημειώνοντας «δεν με κάλεσε ποτέ
να μιλήσουμε κι εμένα δεν μου έλειψε ποτέ στη ζωή
μου η κυρία Γεννηματά…».
«Η κυρία Γεννηματά έστειλε μία πρόσκληση σ’ ένα
σεντόνι από διευθύνσεις ηλεκτρονικές, όπου μας
καλεί όλους εμάς, που έχουμε, λέει, παίξει έναν ρόλο
στην παράταξη, να βρεθούμε όλοι μαζί την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, στο Ζάππειο, να την ακούσουμε προφανώς να μιλήσει και να διαβάζει μάλλον ένα κείμενο, όπως κάνει συνήθως. Είναι τόσο πρόχειρα γραμμένο αυτό το
κείμενο, ώστε η κυρία Γεννηματά, με την ηλεκτρονική της διεύθυνση, καλεί τον εαυτό της».
Προσθέτει δε «σε αυτό το γελοίο κείμενο περιλαμβάνονται άνθρωποι, όπως εγώ, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι δεν
πρόκειται να ψηφίσουν το ΠΑΣΟΚ της Φώφης, γιατί το θεωρούν κατάντια, ρεζίλι και δεν πρόκειται με την ψήφο τους
να επιδοκιμάσουν αυτή την ιστορία. Είναι κατάντια και ρεζίλι το ΠΑΣΟΚ του 2% και του 4% ακόμη και να μπει στη
Βουλή, με επικεφαλής την κυρία Γεννηματά, η οποία ως μόνο προσόν στη ζωή της έχει ότι είναι κόρη του αειμνήστου
ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, με τον οποίο όλοι συνδεόμαστε. Δεν έχει κανένα νόημα».
Για τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της ΝΔ, ανέφερε πως «η πρωτοβουλία για τη συνάντηση που είχαμε ήταν
δική μου και θα τον ξαναδώ μέχρι τις εκλογές. Θα δω κι άλλους πολιτικούς αρχηγούς.
Όσον αφορά τις εκλογές, ο κ. Πάγκαλος ανέφερε πως η καλύτερη επιλογή είναι ο Β. Μεϊμαράκης, τονίζοντας ότι
«μπορούμε να σώσουμε την Ελλάδα ή δεν μπορούμε; Βρες μου άλλον καλύτερο από τον Μεϊμαράκη… Θέλουν να
γυρίσουν τη χώρα πίσω, γιατί είναι θανατολάτρες, είναι άνθρωποι του παρελθόντος, είναι βαθύτατα επηρεασμένοι από
ιδεοληψίες, είναι φοβερά επικίνδυνοι. Αυτή η μορφή πολιτεύματος που ζούμε, είναι μία μορφή δικτατορίας ενός συστήματος των δημοσίων υπαλλήλων, επί του συνόλου του λαού, αυτό είναι το καθεστώς που έχουμε».
Ο κ. Πάγκαλος επιτέθηκε και στον πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, υπογραμμίζοντας πως «ο Καμμένος είναι
εθνικιστής λαϊκιστής. Γιατί συνεργάστηκαν με τους πρωτοπόρους αριστερούς της νέας εποχής; Γιατί οι πρωτοπόροι
αριστεροί της νέας εποχής δεν είναι αριστεροί, ούτε νέας εποχής, είναι εθνικοσοσιαλιστές».
Για τη θέση του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τις συνεργασίες, ανέφερε, «να τα “κατεβάσει” τώρα ο κ. Τσίπρας και να
πει “κύριοι, εγώ στα τέσσερα θα συνεργαστώ με το Ποτάμι, το οποίο έχει πει όλα αυτά εναντίον μου, γιατί το Ποτάμι
κάνει μαζί μου”. Αν δεν το πει …δεν πρέπει ο Τσίπρας με κανένα τρόπο να ψηφιστεί ακόμη μία φορά, για να είμαστε
σε αδιέξοδο. Πρέπει ο άνθρωπος αυτός, που είναι επικίνδυνος για τη δημόσια ζωή, να απομακρυνθεί και να μπει εκεί
που είναι οι μεγάλοι ψευταράδες και απατεώνες της ιστορίας, από τους οποίους δυστυχώς από την αρχαιότητα δεν
έχουμε λίγους, έχουμε πολλούς».

Στη ΝΔ ο Τομεάρχης Δυτ. Αττικής των
ΑΝ.ΕΛ. Δημήτρης Λιάκος

Μ

ε μια θερμή χειραψία με τον Μάκη
Βορίδη, επισφραγίστηκε η ένταξη στη
Νέα Δημοκρατία του Τομεάρχη Δυτικής
Αττικής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Δημήτρη Λιάκου.
Θερμή υποδοχή και αρκετά χαμόγελα επιφύλαξε ο κ. Βορίδης στον Ασπροπύργιο κ. Λιάκο, μετά
την οριστική συμφωνία και των δύο πλευρών για
την επιστροφή του τελευταίου στη ΝΔ. Πρόκειται
για ένα ιδιαίτερα σημαντικό στέλεχος των ΑΝΕΛ,
με έντονη δράση στην Δυτική Αττική στην οποία
ήταν και Τομεάρχης του κόμματος του κ. Καμμένου. Το στέλεχος των ΑΝ.ΕΛ. ανταποκρίθηκε στην
πρόσκληση του Βαγγέλη Μεϊμαράκη για συστράτευση όλων των δυνάμεων ενόψει των εκογών της 20ης Σεπτεμβρίου. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών έγινε
στο γραφείο του κ. Βορίδη, όπου οριστικοποιήθηκε και η ένταξή του στη Νέα Δημοκρατία.

Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Ντιμπέιτ για θέματα αυτοδιοίκησης με
τους εκπροσώπους των κομμάτων

Τ

η διεξαγωγή ντιμπέιτ για καίρια θέματα της αυτοδιοίκησης την Τετάρτη
9 Σεπτεμβρίου μεταξύ εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων
πλην της Χρυσής Αυγής, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης.
Στο ντιμπέιτ που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΚΕΔΕ, οι εκπρόσωποι των κομμάτων θα κληθούν να απαντήσουν και να παρουσιάσουν τις θέσεις
των κομμάτων τους επί επτά ερωτημάτων που αφορούν καίρια θεσμικά, διοικητικά και οικονομικά θέματα των δήμων.
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Σε ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους εκπαιδευτικούς
για εθελοντική προσφορά προέβει η Δήμαρχος Μάνδρας
– Ειδυλλίας, Γιάννα Κριεκούκη
ο Δήμος επιθυμεί να προχωρήσει στην οργάνωση και λειτουργία
Κοινωνικού Φροντιστηρίου

«Καταγράφουμε τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και προσπαθούμε με κάθε μέσο να ανταποκριθούμε.
Θέλουμε να διευρύνουμε τις κοινωνικές παροχές προς όφελος των συμπολιτών μας που δοκιμάζονται»,
είπε χαρακτηριστικά η κ. Κριεκούκη.

Το κάλεσμα του Δήμου έχει ως εξής:
Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας, στο πλαίσιο της Κοινωνικής του Πολιτικής, με σκοπό την καταπολέμηση της
φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και την ευαισθητοποίηση ατόμων, φορέων, επιχειρήσεων επιχειρεί να
διαμορφώσει συνθήκες προώθησης της κοινωνικής συνοχής και στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Η
δύσκολη οικονομική και κατ’ επέκταση κοινωνική κρίση που βιώνει η χώρα μας, το τελευταίο διάστημα, δημιουργεί σε
όλους μας αισθήματα αλληλεγγύης και προσφοράς.
Στο πλαίσιο αυτό και καταγράφοντας τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας ο Δήμος επιθυμεί να προχωρήσει
στην οργάνωση και λειτουργία ενός Κοινωνικού Φροντιστηρίου για παιδιά οικονομικά ασθενών οικογενειών. Στην
πρώτη φάση της προσπάθειας επιχειρείται η καταγραφή των πιθανών εθελοντών συνεργατών - εκπαιδευτικών ώστε
να προχωρήσουμε στην οργάνωση και να σχεδιαστεί ο τρόπος λειτουργίας ενός φροντιστηρίου ή ενός προγράμματος
ενισχυτικής διδασκαλίας.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε θερμά όπως ανταποκριθείτε στο κάλεσμα και στηρίξετε με το δικό σας προσωπικό έργο την προσπάθεια. Θα ήταν πολύ χρήσιμο για εμάς να γνωρίζουμε τις ώρες καθώς και τα διδακτικά αντικείμενα της πιθανής εθελοντικής προσφοράς σας.
Λόγω της ιδιαιτερότητας και της
δυσκολίας σχεδιασμού του εγχειρήματος παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις προθέσεις σας
μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2015.

Πληροφορίες – διευκρινίσεις:
Δημοτικό Κατάστημα Μάνδρας: 1ος όροφος
(γραφείο Δημάρχου)
2ος όροφος (γραφείο Αντιδημάρχου)
Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα – Παρασκευή
9.00-16.00
Τηλέφωνα:
213.2014.935, 213.2014.938,
213.2014.900, 213.2014.902.
Κινητό τηλέφωνο: 6932397671 (κ. Ρουμελιώτη
Ελένη, Αντιδήμαρχος)

Τ

27η Συνεδρίαση Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής

ο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής πρόκειται να
συνεδριάσει την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015
και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.
Επικύρωση πρακτικών 14ης, 15ης, 16ης,
17ης, 18ης, 19ης, 20ης & 21ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής έτους 2015.
2.
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στα πλαίσια της διαδικασίας
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση του
έργου: “Προσωρινή Αποθήκευση Διαλογή Επεξεργασία
ΑΕΚΚ & Ανάπλαση Ανενεργού Λατομικού Χώρου της
εταιρείας ΑΦΟΙ Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟ
ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.”.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α.
Αναγνωστόπουλος)
3.
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Δημοσίου Ακινήτου «Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης (IBC) – GOLDEN HALL»
στο Μαρούσι Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α.
Αναγνωστόπουλος)
4.
Μετακίνηση της λαϊκής αγοράς Γούβας (Α΄
Αθηνών) του Δήμου Αθηναίων, στην οδό Αμφικράτους,
λόγω έργων.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σ.
Κοροβέσης)
5.
Χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Άνω Πατήσια
του Δήμου Αθηναίων, ημέρα Τετάρτη (Ε’ Αθηνών).
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σ.
Κοροβέσης)
6.
Χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Βάρης του

Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης, ημέρα Παρασκευή (Ζ’ Αττικής).
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σ.
Κοροβέσης)
7.
Χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Γερμανικά του
Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, ημέρα Τετάρτη (Β’
Πειραιά).
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σ.
Κοροβέσης)
8.
Χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Άγιος Ιωάννης
Ρέντη του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, ημέρα
Παρασκευή (Γ’ Πειραιά).
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σ.
Κοροβέσης)
9.
Χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Προμπονά του
Δήμου Αθηναίων, ημέρα Τετάρτη (Ε’ Αθηνών).
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σ.
Κοροβέσης)
10. Χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Καλύβια του
Δήμου Σαρωνικού, ημέρα Παρασκευή (Ζ’ Αττικής).
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σ.
Κοροβέσης)
11. Χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Λιούμη Αιγάλεω, ημέρα Παρασκευή (Β’ Πειραιά)
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σ.
Κοροβέσης)
12. Ενημέρωση για το θέμα της μεταφοράς μαθητών
για το σχολικό έτος 2015-2016.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

θριάσιο-3

«Παγώνει» έως 16
Οκτωβρίου ο ΦΠΑ 23%
στα ιδιωτικά σχολεία

Π

αράταση έως τις 16 Οκτωβρίου αναμένεται να
δοθεί για την υπαγωγή των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στο καθεστώς ΦΠΑ 23%.
Σχετικές κατευθύνσεις έχουν δοθεί, σύμφωνα με
πληροφορίες από την υπηρεσιακή πρωθυπουργό Βασι-

λική Θάνου, προκειμένου το υπουργείο Οικονομικών να
προνοήσει σχετικά.
Στο θέμα αναφέρθηκε μέσω του ΣΚΑΪ και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδης, προαναγγέλλοντας ότι «θα γίνουν οι απαραίτητες νομικές
ενέργειες για να ανασταλεί το μέτρο αύξησης του ΦΠΑ
23% στην ιδιωτική εκπαίδευση, μέχρι να ανοίξει η
Βουλή» και πρόσθεσε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από
διακομματικό αίτημα.

Τ

Κουβέλης: Στηρίζω
τον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς
ανταλλάγματα

η στήριξή του στο ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαίωσε, παρότι απέκλεισε οποιοδήποτε ενδεχόμενο εκλογικής συνεργασίας
μαζί του, ο πρώην πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, Φώτης Κουβέλης, μιλώντας στο «Πρακτορείο 104,9 FM».
«Δε θα με δείτε πουθενά» απάντησε ο Φώτης Κουβέλης στο
ερώτημα εάν θα βρίσκεται στις εκλογικές λίστες του ΣΥΡΙΖΑ στις
ερχόμενες εκλογές. «Είναι οριστικό, σας το είπα και ξέρετε, όταν
λέω κάτι, το εννοώ» είπε ο κ. Κουβέλης και πρόσθεσε:
«Και πρέπει να σας πω ότι σε ολόκληρη την πολιτική μου διαδρομή δεν έβαλα ποτέ το προσωπικό, πάνω από το συλλογικό.
Δεν το έπραξα ακόμη κι όταν "φούντωνε" η ιστορία για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ξέρετε, πολλούς συνέλληνες να έχουν
αρνηθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο; Προφανώς όχι. Με τον ίδιο
τρόπο αντιμετωπίζω και τη σημερινή κατάσταση» ανέφερε ο κ.
Κουβέλης και συνέχισε:
«Εγώ δεν είπα ποτέ ψέματα στον ελληνικό λαό και η επιλογή
μου να στηρίξω τον ΣΥΡΙΖΑ, με τις επιφυλάξεις μου, τις αντιθέσεις μου, τις αντιρρήσεις μου, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ακριβής πολιτική μου στάση απέναντι στα πράγματα. Γιατί εκείνο
που πιστεύω, είναι ότι ο τόπος χρειάζεται μια λύση, που πρέπει
να είναι αριστερή και ουσιαστικά προοδευτική».
«Αυτά τα οποία σας λέω, είναι χωρίς κανέναν υπολογισμό και
χωρίς κανένα, για να χρησιμοποιήσω μια τρέχουσα έκφραση,
αντάλλαγμα. Δεν θα με δείτε πουθενά», είπε ο Φ. Κουβέλης.
Ο κ. Κουβέλης αμφισβήτησε το εσωκομματικό αποτέλεσμα
της ΔΗΜΑΡ υπέρ της εκλογικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ,
υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε πλειοψηφία των μελών της Κ.Ε.
και αφετέρου δεν συγκλήθηκε, όπως όριζε το καταστατικό της
ΔΗΜΑΡ για τέτοιες περιπτώσεις, διαρκές συνέδριο.
«Δεν ήθελε αυτή η μειοψηφία της Κ.Ε. το διαρκές συνέδριο,
επικαλούμενη, λόγους τεχνικούς ή άλλες δυσκολίες; Θα μπορούσε περίφημα να συνεδριάσει για αυτό το θέμα ένα πανελλαδικό σώμα, μια πανελλαδική συνδιάσκεψη», είπε ο κ. Κουβέλης,
επαναλαμβάνοντας τη διαφωνία του για την εκλογική σύμπραξη
της ΔΗΜΑΡ με το ΠΑΣΟΚ.
«Εκτιμώ, ότι η βάση της επιλογής της μειοψηφίας της Κ.Ε. για
τη σύμπραξη με το ΠΑΣΟΚ δεν είναι άλλη, παρά η προσδοκία
ότι μπορεί να εξασφαλιστεί κάποια βουλευτική έδρα. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτά δεν είναι τα κρίσιμα στοιχεία όταν αποφασίζεις μια εκλογική συνεργασία. Ούτε κάποιος τρίτος πόλος του
δημοκρατικού σοσιαλισμού συγκροτείται, όπως κάποιοι υποστηρίζουν ότι θα συμβεί με τη σύμπραξη αυτή. Αντιθέτως, αυτό
που θα υπάρξει είναι η αφομοίωση αυτής της ΔΗΜΑΡ, της σημερινής ΔΗΜΑΡ, από ένα ΠΑΣΟΚ με το οποίο βρισκόμαστε και
σύμφωνα με τις αποφάσεις του προηγούμενου συνεδρίου μας,
σε πλήρη αντίθεση».

4-θριάσιο

Έναρξη για το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αγ. Δημητρίου

Ανοίγει και φέτος τις πόρτες του για τρίτη
χρονιά το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου
Αγ. Δημητρίου, συνεχίζοντας την επιτυχημένη
λειτουργία του. Αξίζει να σημειωθεί πως από
τους 17 μαθητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου που έλαβαν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις, οι 10 ήταν επιτυχόντες σε ΑΕΙ
και ΤΕΙ της χωράς.
Όπως τις προηγούμενες χρονιές, έτσι και
φέτος στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου θα πραγματοποιηθούν μαθήματα Γενικής Παιδείας και των τριών τάξεων του Ενιαίου Γενικού Λυκείου,
καθώς και των Πανελλήνια εξεταζόμενων μαθημάτων.
Η παράδοση των μαθημάτων θα γίνεται στο 3ο Λύκειο Αγ. Δημητρίου κατά τις απογευματινές ώρες και θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2015, από εθελοντές καθηγητές
και από φοιτητές τμημάτων Πανεπιστημίου που σχετίζονται με τις ανάγκες των μαθημάτων που διδάσκονται και οι οποίοι έχουν τη διάθεση να προσφέρουν λίγο από το
χρόνο τους.
Στόχος του Δήμου Αγ. Δημητρίου μέσα από την κοινωνική δομή του Κοινωνικού
Φροντιστηρίου, είναι η στήριξη μαθητών Λυκείου της πόλης των οποίων η οικογένεια
δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στα έξοδα ενός ιδιωτικού φροντιστηρίου.
Οι μαθητές των τριών τάξεων του Γενικού Λυκείου που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα στο Κοινωνικό Φροντιστήριο μπορούν να προσέρχονται με τη συνοδεία
γονέα ή του κηδεμόνα τους, προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής, δηλώνοντας παράλληλα και τα μαθήματα που θέλουν να παρακολουθήσουν.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για τους ωφελούμενους μαθητές:
1.
Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης έως 15.000€ (με 1000€ προσαύξηση
για κάθε παιδί τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας)
2.
Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ
3.
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως (για τους Δημότες θα
λαμβάνεται από την Υπηρεσία)
4.
Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής του γονέα η κηδεμόνα
5.
Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής του ωφελούμενου μαθητή
6.
Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας (για τους ενήλικες μαθητές υποψήφιους
Πανελλαδικών εξετάσεων άνω των 21 ετών)
Οι καθηγητές και φοιτητές (επί πτυχίω και όσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το
2ο έτος σπουδών) που επιθυμούν να συμμετέχουν εθελοντικά στο Κοινωνικό Φροντιστήριο θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης τα εξής :
1.
Βιογραφικό Σημείωμα
2.
Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης σπουδών ή
βεβαίωση σπουδών
3.
Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
4.
Τη σχετική αίτηση συμμετοχής
Επίσης, όσοι θέλουν να γίνουν εθελοντές και να προσφέρουν λίγο από το χρόνο τους
στη γραμματειακή υποστήριξη και τη γενικότερη λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου καλούνται να προσκομίσουν:
1.
Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
2.
Αντίγραφο απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλης σχολής
3.
Τη σχετική αίτηση
Οι αιτήσεις τόσο για τους Εθελοντές καθηγητές, τους εθελοντές όσο και για τους ωφελούμενους μαθητές θα παραλαμβάνονται στο 3ο Γενικό Λύκειο Αγίου Δημητρίου στην
οδό Αργοστολίου και Σάμου (είσοδος από Καπετανάκη).
Από 7 έως 23 Σεπτεμβρίου (πλην της 18ης και 21ης ) και ώρα 17:30 – 20:00
Τηλ. Επικοινωνίας : 210- 9851049 ( ώρες 17:30- 20:00), e-mail: kfad@dad.gr
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τις αιτήσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγ. Δημητρίου.
www.dad.gr

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015

Για την εγγραφή των νηπίων στους
Παιδικούς Σταθμούς

Π

αρακαλούνται οι γονείς που δεν έχουν καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των νηπίων στους παιδικούς σταθμούς να τα προσκομίσουν και να τακτοποιήσουν άμεσα όλες οι εκκρεμότητες προκειμένου να
ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής και μοριοδότησης. Επιπλέον σας ενημερώνουμε
ότι την 10/09/2015 θα εκδοθούν οι οριστικές λίστες του προγράμματος ΕΣΠΑ και ως εκ
τούτου ως την 15/09/2015 σταδιακά θα έχουν συνταχθεί οι πίνακες με τους δικαιούχους εγγραφής προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εγγραφές.
( Για πληροφορίες στην προϊσταμένη των παιδικών σταθμών κ. Κατερίνα Κολιοφώτη τηλ. 210 5546565)
Η πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
Μαρία Βασιλείου

Τ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

α μέλη της συντονιστικής επιτροπής του ΚΑΠΗ Ελευσίνας διοργανώνουν
δωρεάν εκδρομή στο μοναστήρι του Άγιου Εφραίμ, που θα πραγματοποιηθεί
την Δευτέρα 14/09/2015 το απόγευμα.
Οι Εγγραφές συμμετοχής θα πραγματοποιηθούν και στα τρία παραρτήματα ΚΑΠΗ
την Πέμπτη 10/09/2015 και από ώρα 09:00-11:00 το πρωί.
Τα πούλμαν θα αναχωρήσουν στις 16:00, από τις αντίστοιχες στάσεις για το κάθε
παράρτημα ΚΑΠΗ.
Για το παράρτημα του Α΄ ΚΑΠΗ από τους Αγίους Αποστόλους,
για το παράρτημα Β΄ ΚΑΠΗ από τη στάση Μπάρδη,
και για το παράρτημα ΚΑΠΗ Μαγούλας από τη πλατεία Μαγούλας.
Η συντονιστική επιτροπή
Μελών ΚΑΠΗ

Η Πρόεδρος
Π.Α.Κ.Π.Π.Α
Μαρία Βασιλείου

Ο ΠΕΣΔΑ σε διαβούλευση στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής

Ο

Ειδικός
Διαβαθμιδικός
Σύνδεσμος
Νομού
Αττικής
(ΕΔΣΝΑ) με το
υπ’ αριθμ. 7740 /
2-9-2015 έγγραφο
διαβίβασε
στην Περιφέρεια
Αττικής τη σχετική
απόφαση
της
Εκτελεστικής του
Επιτροπής αναφορικά με την
αναθεώρηση του
Περιφερειακού
Σχεδιασμού
Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ).
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
του
αναθεωρημένου
ΠΕΣΔΑ,
η
σελίδα
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=16033&cat
id=500&Itemid=691 αποτελεί το διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής στον οποίο
κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει τόσο τις σχετικές μελέτες και αποφάσεις όσο και
τις προτάσεις ή/και παρατηρήσεις που θα αποσταλούν από πολίτες και φορείς.
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Μεϊμαράκης στην Κρήτη: Χρειαζόμαστε σταθερότητα όχι απανωτές εκλογές

Υποδοχή με μαντινάδες επιφύλαξαν οι κρητικοί στον πρόεδρο της ΝΔ, ο
οποίος ξεκινά περιοδεία στην Κρήτη.

«

Η δήλωση του Βαγγέλη Μεϊμαράκη:
Είναι μεγάλη μου χαρά και συγκίνηση, που βρίσκομαι στα πάτρια εδάφη, στην
Κρήτη, στο
Νομό Ηρακλείου. Όπως ξέρετε, η καταγωγή μου
είναι από εδώ. Και
είμαι
ιδιαίτερα
συγκινημένος από
την υποδοχή των
φίλων
μας,
οι
οποίοι ανεξαρτήτως ποιο κόμμα
προτιμούν,
μας
αγαπούν,
είναι
φίλοι
μας
και
πιστεύω ότι θα μας
προτιμήσουν σε αυτή την εκλογική διαδικασία.
» Είναι χαρά μου, επίσης, που συνοδεύομαι από όλους τους Κρήτες βουλευτές, από
τους βουλευτές που έχουν δώσει μάχη, εδώ στην Κρήτη, για τις αρχές μας, για τις αξίες
μας, για τη μεγάλη φιλελεύθερη δημοκρατική παράταξη. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Σας
ευχαριστώ πολύ.»
Στη συναντήσεις του με παραγωγικούς φορείς και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Άγιο Νικόλαο, ο κ. Μεϊμαράκης τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική
σταθερότητα και «δεν μπορεί να πηγαίνει κάθε τρεις και λίγο σε εκλογές».
«Δυστυχώς, δεν εισακούστηκα, παρότι είπα ότι θα μπορούσε να συνεχίσει αυτή η
Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία και άλλες πολιτικές δυνάμεις έδωσαν στήριξη δυνατή για την
ευρωπαϊκή πορεία της χώρας με δικό μας προσωπικό, πολιτικό κόστος.
» Για πρώτη φορά πρωθυπουργός πήρε 251 κοινοβουλευτικές ψήφους και είχε τόσο
μεγάλη δύναμη στο Κοινοβούλιο. Θα μπορούσε να αναδειχθεί ως ένας εθνικός ηγέτης.
Και θα μπορούσε να προχωρήσει τη χώρα σε μια αλλαγή σελίδας, συνεννόησης, σύνθεσης και ανάπτυξης.»
Ο κ. Μεϊμαράκης κάλεσε τους πολίτες να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης και όχι ψήφο
διαμαρτυρίας ή τιμωρίας.
Κατά τη συνάντηση του με την αντιπεριφερειαρχη Λασιθίου, δημάρχους και εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης, που του ανέπτυξαν αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, υποσχέθηκε ότι τα έργα που έχουν ξεκινήσει θα ολοκληρωθούν
και οι δεσμεύσεις προηγούμενων ετών για το οδικό δίκτυο και τα εγγειοβελτιωτικά έργα
θα υλοποιηθούν.
Διαβεβαίωσε ότι μετά τις εκλογές θα επισκεφθεί ξανά το νομό για μια πιο ουσιαστική
συζήτηση για τα αναπτυξιακά θέματα της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.
Στην επίσκεψη του στην Κρήτη συνοδεύεται από τον βουλευτή Λασιθίου Γιάννη Πλακιωτάκη, τον επικεφαλής των ευρωβουλευτών της ΝΔ Μανόλη Κεφαλογιάννη, τους βουλευτές Ντόρα Μπακογιάννη, Λευτέρη Αυγενάκη, Όλγα Κεφαλογιάννη, Θεόδωρο Φορτσάκη, Γιάννη Κεφαλογιάννη και κομματικά στελέχη.
Το απόγευμα (17:30) θα βρίσκεται στο Ηράκλειο. Την Πέμπτη θα επισκεφθεί το Ρέθυμνο και τα Χανιά και θα συναντηθεί με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
καθώς και με παραγωγικούς φορείς των δύο νομών.

Θερμές τους ευχαριστίες προς τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι αθλητές του Ο.Κ.Ε. θα ήθελαν να εκφράσουν τις
θερμές τους ευχαριστίες προς τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο για την σημαντική ηθική και
υλική στήριξη προς την ομάδα μας.
Είναι σημαντικό, που άνθρωποι σαν τον κύριο Μαρτίνο σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές στηρίζουν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό.
Το Δ.Σ.

θριάσιο-5

Τα μέτρα της κυβέρνησης για το μεταναστευτικό - Κομισιόν: Περιμένουμε αίτημα
χρηματοδότησης

Σ

την ελληνική πλευρά πέταξε το
«μπαλάκι»
η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
όσον αφορά στο πρόβλημα του μεταναστευτικού, την ώρα που καθημερινά καταφθάνουν στη
χώρα εκατοντάδες μετανάστες και πολλές περιοχές εκπέμπουν «σήμα
κινδύνου».
Ειδικότερα,
όπως
δήλωσε η εκπρόσωπος
της Κομισιόν, Νατάσα
Μπερτρό, ο επίτροπος αρμόδιος για θέματα Μετανάστευσης, Δημήτρης Αβραμόπουλος, απέστειλε σήμερα επιστολή προς τις ελληνικές αρχές, με τους τέσσερις τομείς που
θέτει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.
Μεταξύ άλλων η επιστολή αναφέρει ότι η Κομισιόν αναμένει από τις ελληνικές Αρχές
να υποβάλουν αίτημα για χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, όπως σημείωσε
η κυρία Μπερτρό, τον περασμένο Μάιο η Επιτροπή διπλασίασε τα διαθέσιμα κονδύλια
προς τα κράτη-μέλη για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, και η Ελλάδα είναι μία από τις
χώρες που θα πρέπει να επωφεληθούν από αυτά.
Ένα άλλο ζήτημα που θέτει η Κομισιόν είναι η ανάγκη ολοκλήρωσης της ρυθμιστικής
αρχής που θα διαχειριστεί τα χρήματα που θα προέλθουν από την ΕΕ για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή ζητά από τις ελληνικές αρχές να χαράξουν έναν οδικό
χάρτη εγκατάστασης του κέντρου υποβοήθησης (hot spot) στον Πειραιά, το οποίο με τη
βοήθεια ευρωπαϊκών ομάδων θα επιταχύνει την καταγραφή των εισερχόμενων μεταναστών, την παροχή ασύλου και το συντονισμό της επιστροφής των παράτυπων μεταναστών στη χώρα τους.
Επιπλέον, στην επιστολή τονίζεται πως η Κομισιόν αναμένει αίτημα από τις ελληνικές
Αρχές για την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας.
Νωρίτερα, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης εργασίας στο Μέγαρο Μαξίμου, το
Γραφείο Τύπου της υπηρεσιακής πρωθυπουργού εξέδωσε ανακοίνωση με τα άμεσα
μέτρα για την αντιμετώπιση του προσφυγικού. Ειδικότερα:
Δημιουργείται Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών, στο οποίο θα
συμμετέχουν στελέχη των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και Υγείας, καθώς και στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων.
Η Υπηρεσιακή Κυβέρνηση δρομολογεί δράσεις για τη βελτίωση, υλικοτεχνική
ενίσχυση και στελέχωση των υφιστάμενων υποδομών υποδοχής και περίθαλψης,
καθώς και για την επιτάχυνση των διαδικασιών καταγραφής και ταυτοποίησης των
δικαιούχων διεθνούς προστασίας, που καταφεύγουν στη χώρα.
Ενεργοποιούνται οι διαδικασίες για την άμεση αξιοποίηση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλληλεγγύης και κοινοτικών κονδυλίων, προς αντιμετώπιση της
μαζικής εισροής προσφύγων και μεταναστών.
Επισπεύδεται η απορρόφηση των διαθεσίμων πόρων από τα προγράμματα αποκατάστασης και υποστήριξης της νησιωτικής οικονομίας, με στόχο την ανακούφιση των
κοινωνιών των νησιών του Αιγαίου, που δέχονται τον κύριο όγκο των εισροών.
Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, η υπηρεσιακή πρωθυπουργός της Ελλάδας, Βασιλική
Θάνου, απέστειλε επιστολή προς τον προεδρο της Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ,
στην οποία επιβεβαίωνε τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης να θέσει ως προτεραιότητα τη διαχείριση των αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών στη χώρα και στην
Ευρώπη.
Στην Ελλάδα Αβραμόπουλος - Τίμερμανς
Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα επισκεφθούν την
Ελλάδα, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς.
Οι δύο επίτροποι, συνοδευόμενοι από τους διευθυντές της Frontex, της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Υποστήριξης Ασύλου (EASO) και της EUROPOL, θα μεταβούν την Πέμπτη
στην Αθήνα, όπου θα συναντηθούν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, την υπηρεσιακή πρωθυπουργό Βασιλική Θάνου και τους υπουργούς αρμόδιους για το θέμα της μετανάστευσης, και στη συνέχεια θα επισκεφθούν το λιμάνι του Πειραιά. Όπως ανέφερε ο Μ. Σχοινάς, οι δύο επίτροποι θα επισκεφθούν στον Πειραιά τις
εγκαταστάσεις της Frontex.
Την Παρασκευή οι δυο επίτροποι θα μεταβούν στην Κω, όπου θα συναντηθούν με τις
τοπικές Αρχές, και με εκπροσώπους ΜΚΟ, συγκεκριμένα με εκπροσώπους της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και του
Ερυθρού Σταυρού. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, οι κκ Αβραμόπουλος και Τίμερμανς
θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου από την Κω.

6-θριάσιο

Τ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ελευσίνας σας ενημερώνει ότι και φέτος από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν να δίνονται
σχολικά στους μαθητές που οι οικογένειές τους εξυπηρετούνται από την υπηρεσία, κάθε Δευτέρα-Τρίτη Τετάρτη 9.00-12.00 στο κτίριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας
(Ελ. Βενιζέλου & Εθν. Αντιστάσεως).
Παρακαλούνται οι γονείς να έχουν μαζί τους τη
βεβαίωση φοίτησης των μαθητών για τη νέα σχολική
χρονιά.
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με την
κοινωνική λειτουργό Λυδία Αγγελοπούλου στο τηλέφωνο
210 5548398.
καλή σχολική χρονιά

Ε

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

νόψει της νέας σχολικής χρονιάς, συνεχίζεται η
συλλογή σχολικών ειδών, στο κτίριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Ελ.Βενιζέλου & Εθν. Αντιστάσεως) του Δήμου Ελευσίνας, έως τις 11 Σεπτεμβρίου
καθημερινά 9.00-14.00.

Εντός των ημερών η
εφαρμογή του Taxis για
τροποποιητικές δηλώσεις

Ε

ντός του Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε λειτουργία η
μηχανογραφική εφαρμογή για την υποβολή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων νομικών
προσώπων.

Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η Γενική Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου, με στόχο την
καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων.
Από την έναρξη της λειτουργίας της εφαρμογής, για τα
νομικά πρόσωπα που υπέβαλαν αρχική εμπρόθεσμη
δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως και τις 31
Αυγούστου 2015 θα δοθεί επαρκής χρόνος προκειμένου
να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω Taxis και τυχόν τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς την επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου, διευκρινίζει στην ανακοίνωσή της η
ΓΓΔΕ.
Οι τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν αρχικές
δηλώσεις που υποβάλλονται από 1 Σεπτεμβρίου 2015
ως και 4 Σεπτεμβρίου 2015 επίσης δεν θα υπόκεινται σε
επιβολή προστίμου αλλά, εφόσον είναι χρεωστικές, μόνο
σε τόκο εκπρόθεσμης καταβολής 0,73%.

Α
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Κάλεσμα για πότισμα στον Υμηττό

υτή την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, ο Δήμος Γλυφάδας και το «Όλοι Μαζί Μπορούμε και στο Περιβάλλον», σε συνεργασία με το
Σύνδεσμο για την Προστασία και την Ανάπτυξη του Υμηττού
(ΣΠΑΥ) και την ομάδα εθελοντικής δασοπροστασίας-πυρόσβεσης, διοργανώνουν πότισμα στον Υμηττό.
Η δράση θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Αιξωνής,
με σκοπό τη δημιουργία νέων περιαστικών δασών. Ποτίζουμε τα μικρά δένδρα, τα οποία φυτέψαμε τον περασμένο
χειμώνα. Ιδίως μετά την πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά στον
Υμηττό, είναι ανάγκη όλοι μαζί να τα βοηθήσουμε να
μεγαλώσουν.
Η δράση θα ολοκληρωθεί λίγο μετά τη δύση του ηλίου.
Σημείο συνάντησης είναι το τέρμα της οδού Σερρών στην
Αιξωνή Γλυφάδας, στις έξι το απόγευμα.

Λαφαζάνης: Ανοικτό το ενδεχόμενο
δημοψηφίσματος για έξοδο από την ΕΕ

Μ

ε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε ο Παναγιώτης
Λαφαζάνης την παρουσίαση της προγραμματικής διακήρυξης της Λαϊκής Ενότητας.
«Γεννηθήκαμε με αστραπιαία ταχύτητα ως ριζοσπαστική απάντηση στον μνημονιακό συνεταιρισμό του ΣΥΡΙΖΑ
με τη ΝΔ και το Ποτάμι» είπε χαρακτηριστικά.
«Αυτός ο νέος μνημονιακός συνεταιρισμός εκφράστηκε
με την από κοινού ψήφιση στη Βουλή του τρίτου
μνημονίου καταλήστευσης της χώρας και του ελληνικού
λάού. Ποιος θα το πίστευε αυτό μέχρι πρότινος» διερωτήθηκε.
Ο κ. Λαφαζάνης απέκλεισε για μία ακόμη φορά το
ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με «μνημονιακές
δυνάμεις».
Βασικά σημεία της διακήρυξης: η ακύρωση των μνημονίων, ο τερματισμός της λιτότητας, η κατάργηση των
μειώσεων σε μισθούς και συντάξεις και η σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού.
Επίσης, η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, η αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων και των συλλογικών ελευθεριών.
Ο κ. Λαφαζάνης τάχθηκε επίσης υπέρ της εθνικοποίησης των τραπεζών, της κατάργησης του ΤΑΙΠΕΔ και του
δημοσίου ελέγχου των επιχειρήσεων με στρατηγική σημασία.
Υποστήριξε την εισαγωγή εθνικού νομίσματος για την αποκατάσταση της ρευστότητας και την έξοδο από την Ευρωζώνη.
Τάχθηκε κατ' αρχήν υπέρ της παραμονής της Ελλάδας στην ΕΕ, όμως δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για την έξοδο, στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η εφαρμογή του προγράμματος της Λαϊκής Ενότητας.
Κάλεσε, τέλος, σε συστράτευση όλες τις αντιμνημονιακές δυνάμεις, απευθυνόμενος ιδιαίτερα στο ΚΚΕ είπε «ότι θα
μπορούσαμε να είμαστε στο ίδιο μετερίζι», ενώ ζήτησε «να σταματήσει ο πόλεμος που δεν βοηθά κανέναν».

Συνάντηση Στ.Θεοδωράκη-Ιερώνυμου για
την εκκλησιαστική περιουσία

Η

αξιοποίηση της
εκκλησιαστικής
περιουσίας ήταν
το κύριο θέμα στη συνάντηση του επικεφαλής του
Ποταμιού Σταύρου Θεοδωράκη
με
τον
αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο
στα γραφεία της Αρχιεπισκοπής.
Στις δηλώσεις που ακολούθησαν ο αρχιεπίσκοπος ανέφερε ότι στις
δύσκολές μέρες που
ζούμε, ο λαός θα πρέπει
να ακούσει την αλήθεια,
ακόμη κι αν είναι πικρή.
Ο Ιερώνυμος επεσήμανε ότι υπογράμμισε στον
κ. Θεοδωράκη τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. «Ποια είναι, πού υπάρχει για να μην λέμε λόγια του αέρα αλλά ρεαλιστικά ώστε
να αξιοποιηθεί όχι προς οικονομικό όφελος δικό μας αλλά προς όφελος του λαού», τόνισε ο αρχιεπίσκοπος.
Ο κ. Θεοδωράκης ανέφερε ότι «είναι πάντα χρήσιμο να ακούς τις απόψεις του αρχιεπισκόπου», ενώ για το ζήτημα
της εκκλησιαστικής περιουσίας σημείωσε ότι είναι ανάγκη να αξιοποιηθεί προς όφελος του λαού και η Πολιτεία να αξιοποιήσει την παρουσία του κ. Ιερώνυμου στην ηγεσία της Εκκλησίας. «Για μας θεσμοί είναι οι άνθρωποι» είπε ο επικεφαλής του Ποταμιού.

Ουδέτερες Ζώνες…
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του Βασίλη Στεφάνου

Έκκληση προς όλους τους φορείς καθαριότητας και όλες τις εθελοντικές οικολογικές
οργανώσεις του Θριασίου Πεδίου. Παιδιά sosτε μας από τα σκουπίδια μας…

Η

αδράνεια του κράτους, της περιφέρειας, της
τοπικής αυτοδιοίκησης, των φορέων, των οργανισμών κλπ σε συνεργασία με την ασύδοτη δική
μας συμπεριφορά έχουν πολλές φορές αποτελέσματα
όπως αυτά που παρουσιάζω στις δύο φωτογραφίες.

Ουδέτερες ζώνες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν
από ΜΜΕ προηγμένων και ανεπτυγμένων χωρών και οι
δυο αυτές περιοχές στην Παραλία Ασπροπύργου αφού
κανένας από τους φορείς οι οποίοι έπρεπε να ενδιαφέρονται δεν αποφασίζει να δώσει ένα τέλος στις επαναλαμβανόμενες κατά πολύ τακτά διαστήματα εικόνες και να
τερματίσει τον (Κίτρινο) σχολιασμό του κάθε επισκέπτη η
περαστικού από τα πολυσύχναστα αυτά σημεία. Η κακή
μοιρασιά του κράτους όπως πχ, τα παχουλά χαράτσια
που καταβάλλονται από τους ιδιοκτήτες των παραλιακών
καταστημάτων στα Λιμενικά ταμεία τα πενιχρά ίσως,
δημοτικά τέλη που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ για τους Δήμους που επωμίζονται τα απορρίμματα των παράκτιων επιχειρήσεων και η ατιμωρησία
των ενόχων, είναι κατά την άποψη μου η πρώτη αιτία
αυτού του κακού.
ΦΩΤΟ Α

Φυσικά υπάρχουν και άλλες πάμπολες αιτίες όπως πχ
τα όρια των Δήμων, των Περιφερειών, των Πόλεων κλπ,
που συνδράμουν για να απ ενοχοποιούν αρμόδιους φορείς οι οποίοι μπορούν με ευκολία να ισχυριστούν ότι τα
σκουπίδια στην Α η τη Β περιοχή δεν είναι δικά τους αλλά
ανήκουν στο γείτονα. Οι υπηρεσίες καθαριότητας του
Δήμου Ασπροπύργου πάντως στου οποίου την αρμοδιότητα υφίσταται η αποκομιδή των απορριμμάτων της
παραλιακής οδού τουλάχιστον μέχρι στιγμής καλά κρατεί.
Η περιοχή όπου εδρεύουν οι εν σειρά ψαροταβέρνες και
τα αναψυκτήρια άστραφτε από πάστρα την ημέρα της
φωτογράφισης. Όσο αφορά όμως το παράκτιο κομμάτι
από τον βιολογικό μέχρι και την ψαροταβέρνα ΚΑΡΑΒΙ η
οποία δεν λειτουργεί, τα σκουπίδια περισσεύουν και για
το λόγο αυτό εκπέμπω SOS προς όλους τους φορείς,
ακόμα και στους εθελοντές που στις μέρες μας έχουν
καταντήσει πιότεροι από τον πληθυσμό της χώρας μας…

Πέρα του γεγονότος ότι η συγκεκριμένη παράκτια περιοχή ανήκει εισπρακτικά στον ΟΛΕ ο οποίος εδρεύει στην
Ελευσίνα, υπάρχει και η εμπλοκή του Δήμου Ασπροπύργου εκεί, ο οποίος αν ενθυμούμαι καλά, προ μερικών
χρόνων είχε εγκαταστήσει κούνιες και παγκάκια, είχε δενδροφυτεύσει και είχε προσπαθήσει να καταστήσει το
χώρο προσβάσιμο για αναψυχή. Φυσικά η ασυδοσία ορισμένων συμπατριωτών μας και μη εξαιρετέων κατέστρεψε ότι με κόστος και μεράκι είχε εκεί πραγματοποιηθεί και
επανέφερε το χώρο στην παλαιότερη του μορφή!!!
Τώρα αν ψάξει κανείς να βρει ποιος ευθύνεται για το χάλι
που εικονίζεται στην φωτογραφία (Α) η πραγματικότητα
θα τον παραπέμψει στον Άννα, εκείνος με τη σειρά του
να τον παραπέμψει στον Καϊάφα, ο Καϊάφας να του πει
ότι δεν γνωρίζει το θέμα και να τον παραπέμψει σε κάποιον ανώτερο του ο ανώτερος να τον στείλει σε κάποιον
νεότερο ο νεότερος να του πει ότι θα ερευνήσει και η δουλειά να πάει λέγοντας ώσπου ο ενδιαφερόμενος να απελπιστεί και να πει: -Πιάσε το αυγό και κούρευτο.
ΦΩΤΟ Β

Την Πέμπτη πιστώνεται
η πρώτη δόση του επιδόματος ενοικίου

Τ

ην Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου θα πιστωθεί η πρώτη
δόση του επιδόματος ενοικίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για την αντιμετώπι-

ση της ανθρωπιστικής που υλοποιείται από υπουργείο
Εργασίας.
Το ποσό που θα πιστωθεί είναι 1.174.000 ευρώ και
αφορά 9.510 δικαιούχους που ολοκλήρωσαν τις αναγκαίες ενέργειες έως το τέλος Αυγούστου.

Αλεξιάδης: Υποχρεωτικά
τα χρήματα στις τράπεζες
για να αποφευχθεί επιπλέον φορολόγηση

Στη δικαιοδοσία του Δήμου Ασπροπύργου όμως ανήκει
σύμφωνα με την επιβεβαίωση της διευθύντριας καθαριότητας κα Βερούτη το δεύτερο σημείο (ΦΩΤΟ Β) το
οποίο βρίσκεται σε πολύ διαβατό δρόμο. Το γεγονός είναι
ότι και στην δεύτερη αυτή περίπτωση η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ασπροπύργου κάνει σωστά τη δουλειά
της όταν διαπιστώσει ότι οι ασύδοτοι φονιάδες του περιβάλλοντος έκαμαν πάλι τη βρομιά τους. Μπουλντόζες
και φορτηγά του Δήμου επιστρατεύονται κάθε φορά που
οι αρμόδιοι οσφραίνονται μπόχα στον πλαϊνό κάθετο
βοηθητικό δρόμο ο οποίος συνδέει την παραλία με τη
ΝΕΟΑΚ και τον καθαρίζουν. Είναι σωστό όμως να επιτρέπουμε να δημιουργείτε πρώτα μια τέτοια κατάσταση
και έπειτα να σπεύδουμε να αποκαταστήσουμε το χάλι
ξοδεύοντας επιπλέον χρήματα και εργατοώρες; Εγώ λέω
πως δεν είναι σωστό, όπως επίσης δεν είναι σωστό για
όποιον γνωρίζει αυτούς που δημιουργούν το πρόβλημα
να τους (δείξει), ρουφιάνος άλλωστε δεν γίνεται να γίνει
κανείς στα εξήντα του. Θα πρέπει λοιπόν οι αρμόδιοι να
επισκεφτούν το χώρο, να εντοπίσουν από μόνοι τους
αυτούς τους κακοήθεις συμπολίτες μας και να τους
τιμωρήσουν αυστηρά και όχι με τίποτα ψευτοπρόστιμα
που δίδουν το δικαίωμα σε όποιον βροντάει το παραδάκι
να καυχιέται και να λέει: Εγώ με τον παρά μου …. και την
κυρά μου… Σε αυτή την (Β) περίπτωση πάντως οι εθελοντές δεν μπορούν να κάνουν τίποτα σας διαβεβαιώ εκ’
πείρας…

Στάση εργασίας από το σωματείο για την
πληρωμή των πενταμηνιτών του ΟΑΕΔ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
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Συνάδελφοι,
Το Σωματείο συμμετέχει στην αγωνιστική κινητοποίηση που πραγματοποιείται, από το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ και Επιτροπές Εργαζομένων των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας (5μηνα), για τους
νέους Συναδέλφους που πρόσφατα απασχολούνται και στο Δήμο μας , ώστε να γίνει ΑΜΕΣΑ η πληρωμή
τους.
Σας καλούμε ΟΛΟΥΣ σε ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στην Στάση Εργασίας και παρουσία στη Συγκέντρωση
Διαμαρτυρίας.
Το Δ.Σ

Τ

η σύνταξη περιουσιολογίου μέχρι τον Νοέμβριο,
προανήγγειλε Ϊ ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδης.
Όπως δήλωσε, όλοι οι πολίτες εντός του 2015 θα
υποχρεωθούν να περάσουν τα χρήματα τους από το τραπεζικό σύστημα αν θέλουν να αποφύγουν την επιπλέον

μελλοντική φορολόγηση.
Επίσης είπε ότι εντός της ημέρας θα ανακοινωθούν τα
στοιχεία έλεγχου του Ιουλίου τα οποία δείχνουν σημαντικά ευρήματα.
Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, μέσα σε μια εβδομάδα
έγινε τόση δουλειά όση δεν έχει γίνει μέσα σε ένα μήνα.
Τάχθηκε εκ νέου υπέρ της χρήσης χρεωστικών καρτών
για το κτίσιμο του αφορολόγητου αλλά και την αναγνώριση των ιατρικών δαπανών, από την έκπτωση φόρου.
Για τον ΕΝΦΙΑ, ανέφερε ότι η πρώτη δόση θα πρέπει
να πληρωθεί μέχρι τέλη Οκτωβρίου.
Από του χρόνου ωστόσο θα ισχύσει ένας νέος φόρος
ακίνητης περιουσίας, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ μετά από
ευρεία διαβούλευση.

8-θριάσιο

Βενιζέλος: Μόνη λύση μια κυβέρνηση
εθνικής ενότητας

Σε συνέντευξή του στο Euro2day, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε «τεχνητό και βλαπτικό» το μπόνους
των 50 εδρών στο πρώτο κόμμα, εκτιμώντας πως «εάν δεν υπήρχε το μπόνους, θα ήταν σχεδόν αδιάφορο το ποιος
είναι πρώτος ή δεύτερος σε τόσο μικρές διαφορές»

«

Μόνη λύση είναι μία κυβέρνηση εθνικής
ανάγκης και άρα εθνικής ενότητας», υποστηρίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος σε συνέντευξή του στο Euro2day. Ο πρώην πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ διευκρινίζει ότι «η κυβέρνηση αυτή
βεβαίως θα έχει και την εθνική ομάδα, όχι διαπραγμάτευσης όπως λέω κι εγώ έως τώρα, αλλά
συγκρότησης του εθνικού σχεδίου ανάταξης και
επιπλέον διεύθυνσης της χώρας προκειμένου να
υπερβεί το μνημόνιο και να ξαναγυρίσει στην
ομαλότητα μιας ισότιμης χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Ο κ. Βενιζέλος θεωρεί «τεχνητό και βλαπτικό»
το μπόνους των 50 εδρών στο πρώτο κόμμα και
δηλώνει πως «εάν δεν υπήρχε το μπόνους, θα
ήταν σχεδόν αδιάφορο το ποιος είναι πρώτος ή
δεύτερος σε τόσο μικρές διαφορές». Μάλιστα προσθέτει πως «χωρίς το πρώτο κόμμα δεν νοείται μία μεγάλη συνεργασία αριθμητικά και πολιτικά, αλλά και χωρίς το δεύτερο δεν νοείται – δεν μπορείς να απαλλάξεις κανέναν από τις
ευθύνες της διαχείρισης αυτής της τελευταίας και πολύ δύσκολης φάσης της κρίσης».
Αναφορικά με το χρέος ο κ. Βενιζέλος τόνισε πως «εάν ο κ. Τσίπρας και ο κάθε διαχειριστής του θέματος δεν
γνωρίζει και δεν αναγνωρίζει αυτό που έχει συμβεί, δεν είναι ικανός να κάνει διαπραγμάτευση. Αν είναι εγκλωβισμένος σε διάφορα ψέματα, στερεότυπα, ιδεοληψίες περί επονείδιστου χρέους και περί μονομερούς διαγραφής και περί
Διεθνούς Διάσκεψης και περί στάσης πληρωμών και οδηγεί τη χώρα στη χρεοκοπία, είναι επικίνδυνος».
Ερωτηθείς σχετικά με τις απώλειες των ταμείων από το PSI, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε πως «τα
ταμεία δεν έχουν χάσει τίποτα. Αυτό είναι μία απάτη του ΣΥΡΙΖΑ και διαφόρων κυρίων όπως ο κ. Ρωμανιάς, οι οποίοι
προέρχονται από τη Δεξιά, τη σκληρή συνδικαλιστική Δεξιά και τώρα είναι με τον κ. Λαφαζάνη».
Τα βέλη του στράφηκαν και εναντίον μελών της μειοψηφίας της ΔΗΜΑΡ, για τους οποίους ο κ. Βενιζέλος είπε ότι
«είναι πραγματικά μοιραίοι για τον τόπο».

Θεοδωράκης: Τα γκάλοπ δεν βγάζουν κυβερνήσεις - Το Ποτάμι θα καθορίσει τις εξελίξεις

«

Τα γκάλοπ δεν βγάζουν κυβερνήσεις. Τα πράγματα αλλάζουν μέρα
με τη μέρα» τόνισε ο επικεφαλής
του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης το
πρωί του Σαββάτου σχολιάζοντας τις
δημοσκοπήσεις ενοψει των εκλογών στις
20 Σεπτεμβρίου.
Στο πλαίσιο επίσκεψής του στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ο κ. Θεοδωράκης ανέφερε ότι
«Το Ποτάμι θα καθορίσει τις εξελίξεις στην
επόμενη κυβέρνηση» και έσπευσε να διαβεβαιώσει ότι «είμαστε εδώ για τις
λύσεις». Σχετικά με την επίσκεψή του στο
δημόσιο νοσοκομείο του Αμαρουσίου, ο
επικεφαλής του Ποταμιού υπογράμμισε
ότι «πρέπει να στηρίξουμε αυτούς που
κρατούν όρθιο το σύστημα υγείας και να
διορθώσουμε τις ελλείψεις».
Ως παράδειγμα μάλιστα ανέφερε τους
λίγους νοσηλευτές που διαθέτει το ΚΑΤ
και κατηγόρησε τόσο την απερχόμενη
κυβέρνηση όσο και τις παλαιότερες κυβερνήσεις ότι αντί να κάνουν διαγωνισμούς για την κάλυψη νευραλγικών θέσεων
στο σύστημα Υγείας, προτιμούν να προωθούν δικές τους επιλογές.
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Την κήρυξη της Λέσβου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά ο
δήμαρχος

Τ

ην κήρυξη της Λέσβου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι κίνδυνοι
πυρκαγιών, μεταδοτικών νόσων και φθορών σε
δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες από την προσέλευση και εγκατάσταση σήμερα στο νησί περισσότερων των 10.000 μεταναστών και προσφύγων, ζητά με επιστολή του στον αναπ-

ληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Αντώνη Μακροδημήτρη, ο δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός.
Στην μακροσκελή επιστολή του, ο κ. Γαληνός αναφέρει ότι
τους δυο τελευταίους μήνες έχουν περάσει από το νησί της
Λέσβου περισσότεροι μετανάστες και πρόσφυγες από ότι το
σύνολο του τοπικού πληθυσμού, δηλαδή πάνω από 85.000.
Παρά τις προσπάθειες για προώθηση των μεταναστών στην
ενδοχώρα, ο ημερήσιος αριθμός προσέλευσης είναι κατά
πολύ μεγαλύτερος αυτού των αναχωρήσεων, με αποτέλεσμα
αυτή τη στιγμή να συναθροίζονται μόνο στο επιβατηγό λιμάνι
της Μυτιλήνης και στον ευρύτερο χώρο της προκυμαίας της
Μυτιλήνης πέραν των 10.000 ατόμων.
«Η συσσώρευση τόσο μεγάλου αριθμού αστέγων, δημιουργεί μείζον πρόβλημα στη διαχείριση και περίθαλψη αυτών,
δεδομένης και της γνωστής σύνθεσης της κατάστασης των
μεταναστών, ενώ η παραμονή 10.000 μεταναστών στο χώρο
του λιμανιού χωρίς την ελάχιστη υποδομή υγιεινής αποτελεί
εν δυνάμει πηγή ανεξέλεγκτων καταστάσεων οι οποίες είναι
προ των πυλών» σημειώνει.
Ο κ. Γαληνός, ο οποίος αναφέρει ότι οι ανεξέλεγκτες καταστάσεις προέρχονται από τη εναπόθεση στους υπαίθριους
και στεγασμένους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους εντός της
πόλης πέραν 10.000 λίτρων ημερησίως ανθρώπινων περιττωμάτων, από τις μεταξύ τις φυλετικές διαφορές και συγκρούσεις, από τις φθορές σε δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες
και από την αδυναμία της πολιτείας για αποτελεσματική παρέμβαση.
Ο κ. Γαληνός ζητά να κηρυχθεί άμεσα το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να επέμβει άμεσα η Πολιτεία με
Δυναμικό και Μέσα. Επιπλέον ζητά να δημιουργηθεί «το
συντομότερο δυνατόν» νέος καταυλισμός (εκτός αστικού ιστού) και να μεταφερθεί το σύνολο των μεταναστών εκτός της
πόλης της Μυτιλήνης ώστε να «αποκατασταθεί η ομαλή ζωή
των κατοίκων».
«Πρόκειται για ανεξέλεγκτο μεταναστευτικό πρόβλημα, το
οποίο ήδη έχει μετατραπεί σε απειλή με διαστάσεις τοπικής
καταστροφής μεγάλης έκτασης», καταλήγει ο δήμαρχος Λέσβου προειδοποιώντας πως υπάρχει εν δυνάμει κίνδυνος η
κοινωνία του νησιού, η οποία είναι ήδη εξοργισμένη, να προβεί σε αυτόβουλες πράξεις επίλυσης του θέματος και προστασίας της ζωής και της περιουσίας τους, οδηγούμενοι σε
«ακραίες καταστάσεις».
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Δ

Πρώτη φορά πρωτιά της ΝΔ δίνει νέα
δημοσκόπηση, μάχη Τσίπρα-Μεϊμαράκη

ημοσκοπική ανατροπή φέρνει η έρευνα της εταιρείας GPO για λογαριασμό του τηλεοπτικού
σταθμού MEGA με τη Νέα Δημοκρατία να αποκτά προβάδισμα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ μετά από πολύ καιρό,
και τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη να ξεπερνάει για πρώτη
φορά σε δημοτικότητα τον απερχόμενο πρωθυπουργό
Αλέξη Τσίπρα.

συγκεντρώνει 41,9%, ο Σταύρος Θεοδωράκης 39,7% και
η Φώφη Γεννηματά 39,5%.
Ακολουθούν ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 28,2%, το
Πάνος Καμμένος με 25,6%, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης με
23,4% και ο Νίκος Μιχαλολιάκος με 11,2%.

Ειδικότερα, η Νέα Δημοκρατία πέρασε μπροστά με
0,3%, συγκεντρώνοντας 25,3%, έναντι του ΣΥΡΙΖΑ που
συγκεντρώνει 25%.

θριάσιο-9

65,2% τη ΝΔ.

Συνολικά το 41,8% θέλει να πορευτεί η χώρα με οικουμενική κυβέρνηση, το 17,7% με κυβέρνηση που θα αποτελείται από ΝΔ - Ποτάμι - ΣΥΡΙΖΑ, το 14,4% με αυτοδυναμία ΣΥΡΙΖΑ, το 6% με κυβέρνηση συνεργασίας
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και το 5,6% με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ποτάμι – ΠΑΣΟΚ.
Αρνητικά αποτιμούν σε 68,5% οι πολίτες τη διαπραγμάτευση της απερχόμενης κυβέρνησης με τους δανειστές, ενώ το 30,3% θετικά.

Το 76,2% ζητεί παραμονή στο ευρώ πάση θυσία, ενώ
το 22,5% απαντά αρνητικά.
Ταυτόχρονα, το 53,1% θεωρεί πως δεν υπάρχει εναλλακτική λύση εκτός από τη συμφωνία, την ώρα που το
43,3% θεωρεί πως υπάρχει.

Ακολουθεί η Χρυσή Αυγή με 5,5%, το ΠΑΣΟΚ με 5,3%,
το ΚΚΕ με 5%, το Ποτάμι 4,6%, η Λαϊκή Ενότητα με 4%,
η Ένωση Κεντρώων με 3,2% και οι ΑΝΕΛ με 3%. Στο
12,8% η αδιευκρίνιστη ψήφος.

Ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης πέρασε μπροστά στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, συγκεντρώνοντας το
44,3% των θετικών απόψεων, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας

Το 28,8% εκτιμά πως ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να
διαχειριστεί καλύτερα τη συμφωνία, το 27,1% προτιμά
τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη και το 30% απαντά «κανένας
από τους δύο».

Το 58,9% ζητεί μετά τις εκλογές κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ το 36,9% θέλει να υπάρξει αυτοδύναμη
κυβέρνηση.

Αυτοδυναμία ζητεί το 50,6% των ψηφορόρων του
ΣΥΡΙΖΑ και το 31,4% της ΝΔ. Κυβέρνηση συνεργασίας
θέλει το 45,8% αυτών που ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ και το

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
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

10-θριάσιο

Ο

Fitch: Δεν κινδυνεύουν οι
έλληνες καταθέτες

ι έλληνες καταθέτες θα αποφύγουν
το
κούρεμα των καταθέσεων, εκτιμά ο οίκος
αξιολόγησης Fitch σε
ανάλυσή του.
Σύμφωνα με το οίκο, οι
ευρωπαϊκές Αρχές θα
εφαρμόσουν στις ελληνικές τράπεζες την οδηγία
για την εξυγίανση των
τραπεζών (την περίφημη
BRDD) με τη μέγιση
δυνατή ευελιξία, προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες, κυρίως, στους καταθέτες,
αλλά και στους επενδυτές που κατέχουν τραπεζικά ομόλογα.
Ωστόσο, εμμέσως πλην σαφώς ο οίκος αξιολόγησης προτρέπει, ώστε η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών να ολοκληρωθεί εντός του 2015, καθώς, όπως εκτιμά, η «ευελιξία στην εφαρμογή της πιο πάνω Οδηγίας περιορίζεται σημαντικά από το
2016, καθώς αυτή θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή. Συνακόλουθα, η όποια λύση προκριθεί για τις ελληνικές τράπεζες εντός του έτους δεν θα δεσμεύει τις ευρωπαϊκές αρχές για
μελλοντικές περιπτώσεις τραπεζών».
Ο Fitch αναφέρει ότι από το τρίτο πρόγραμμα που συμφωνήθηκε για την Ελλάδα
(ύψους περίπου 86 δισ. ευρώ) τα 25 δισ. ευρώ προορίζονται για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Από το ποσό αυτό, τα 10 δισ. ευρώ θα πρέπει να διατεθούν το
αργότερο έως τις 15 Νοεμβρίου, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του ελέγχου
ποιότητας του Ενεργητικού (Asset Quality Review -AQR), ο οποίος βρίσκεται ήδη σε
εξέλιξη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Ήδη ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με το AQR έχουν κυκλοφορήσει, αλλά φαίνεται
πιθανόν ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, για να το ολοκληρώσει εγκαίρως.
Ο οίκος αξιολόγησης έχει ήδη εκτιμήσει ότι τα 25 δισ. ευρώ επαρκούν στην περίπτωση
που εφαρμοστεί στην Ελλάδα ένα μοντέλο ανάλογο με αυτό της Κύπρου, με την
προϋπόθεση αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις περίπου 20 δισ. ευρώ δεν θα
συνεχίζουν να αναγνωρίζονται ως μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών.
Από τη άλλη πλευρά, τα ομόλογα πρώτης διαβάθμισης που έχουν εκδόσει οι ελληνικές τράπεζες ανέρχονται μόλις σε 4,7 δισ. ευρώ. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την Fitch,
ένα κούρεμα τους δεν θα απέφερε σημαντικά κεφάλαια για τις τράπεζες. Επιπροσθέτως, άλλα ομόλογα που έχουν εκδόσει οι ελληνικές τράπεζες ύψους 49 δισ. ευρώ θα
ήταν δύσκολο να κουρευτούν, καθώς ήδη αυτά βρίσκονται ως ενέχυρο στην ΕΚΤ, προκειμένου οι τράπεζες να χρηματοδοτηθούν από το μηχανισμό ELA.

Ισόβια σε 46χρονο που σκότωσε 29χρονο
γεωργιανό

Το έγκλημα έλαβε χώρα τον περασμένο Οκτώβριο
στην Καλαμαριά για χρέος 30 ευρώ.

Τ

ην ποινή των ισόβιων δεσμών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε 46χρονο, που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 29χρονου Γεωργιανού, τον περυσινό Οκτώβριο, σε γειτονιά της Καλαμαριάς, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Αιτία της ανθρωποκτονίας φαίνεται ότι ήταν ένα χρέος της τάξης των 30 ευρώ
που είχε ο κατηγορούμενος προς το θύμα, προερχόμενο από τζόγο.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο άνδρες γνωρίζονταν μεταξύ τους, καθώς ήταν
θαμώνες σε καταστήματα με φρουτάκια. Σε ένα από αυτά τα καταστήματα όπου σύχναζαν, ο 46χρονος Έλληνας δανείστηκε από τον νεαρό άνδρα 30 ευρώ, ποσό το οποίο ο
αλλοδαπός ζήτησε επίμονα πίσω το ίδιο βράδυ.
Θύτης και θύμα πήγαν μαζί στο σπίτι του πρώτου στην Καλαμαριά, όπου ο 46χρονος
ανέβηκε στο διαμέρισμα κι επέστρεψε λίγη ώρα αργότερα με μαχαίρι. Αφού διαπληκτίστηκαν, ο 46χρονος επιτέθηκε στο θύμα με το μαχαίρι, με συνέπεια να τον τραυματίσει θανάσιμα στο στήθος. Τον άτυχο άνδρα εντόπισαν περαστικοί που ειδοποίησαν τις Αρχές.
Απολογούμενος στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι είχε σκοπό να
σκοτώσει τον νεαρό αλλοδαπό, αλλά ο ισχυρισμός του δεν έγινε δεκτός, με αποτέλεσμα
να κηρυχθεί ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση.
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Με την αμέριστη βοήθεια της κοινωνικής
υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ

Μ

ε την αμέριστη βοήθεια της κοινωνικής υπηρεσίας
του Δήμου Μάνδρας –
Ειδυλλίας
ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα
ΤΕΒΑ
Με την αμέριστη
βοήθεια της κοινωνικής υπηρεσίας του
Δήμου Μάνδρας –
Ειδυλλίας προς όλους
τους πολίτες ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, του επισιτιστικού επιχειρησιακού προγράμματος του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ). Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας ανταποκρίθηκε άμεσα και με το καλύτερο
δυνατό τρόπο ώστε οι ωφελούμενοι να εξυπηρετούνται χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες
και δυσκολίες. Έτσι οι δικαιούχοι απευθύνονταν στα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα, όπου και ελέγχονταν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κατόπιν αποστέλλονταν στο
Δημοτικό Κατάστημα της Μάνδρας όπου η υπηρεσία του Δήμου υπέβαλλε ηλεκτρονικά
την αίτησή τους. Στο πρόγραμμα υπέβαλλαν αίτηση δεκάδες νοικοκυριά των οποίων οι
αιτήσεις βρίσκονται τώρα στην φάση της επιλογής τους από τους αρμόδιους φορείς.
Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος, στους ωφελούμενους θα παρέχονται
πακέτα τροφίμων, είδη οικιακού καθαρισμού, προσωπικής υγιεινής, ρουχισμός, βρεφικά και παιδικά είδη, ανάλογα σε ποσότητα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας, έτσι
όπως θα εξειδικευτεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής αυτών. Μετά την
ολοκλήρωση της επεξεργασίας των αιτήσεων θα ανακοινωθούν τα ονόματα των επιτυχόντων. Η Δήμαρχος, κ. Γιάννα Κριεκούκη, με το τέλος της διαδικασίας υποβολής των
αιτήσεων, εξέφρασε την ευχή της να επιλεγούν όσο το δυνατό περισσότεροι δημότες
του Δήμου έτσι ώστε να ανακουφιστούν από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω της
οικονομικής κρίσης.

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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Τατόι, ύποπτη σπουδή

Ε

ίναι ελληνικός θεσμός στην αναμπουμπούλα να περνάνε στη ζούλα θέματα
που καίνε, αλλά υπάρχει και ένα όριο. Ιδίως όταν σύνθετα θέματα, όπως η
διαχείριση και το μέλλον του Κτήματος Τατοΐου, έχουν προκαλέσει μακρές και
γόνιμες συζητήσεις και συνεργασίες, όπως και σφοδρές αντιπαραθέσεις (ως προς το
όραμα, τη στόχευση και τη μεθόδευση). Η σπουδή της αναπληρώτριας γενικής γραμματέως του ΥΠΠΟ Μαρίας Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη να φέρει το θέμα του Τατοΐου στο Κεντρικό
Συμβούλιο
Ν ε ω τ έ ρ ω ν
Μνημείων με υπηρεσιακή κυβέρνηση
οξύνει την κατάσταση, δεν τη βοηθάει.
Πέρα από το ότι η
υπηρεσιακή υπουργός Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα δεν
μπορεί να έχει τον
χρόνο να ενημερωθεί εις βάθος για
ένα θέμα που είναι
εκκρεμότητα
του
ελληνικού Δημοσίου
από το 2003, η
βιασύνη να περάσει
το θέμα για το μέλλον του Τατοΐου
(σύμφωνα με το
σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που κανείς δεν γνωρίζει τι λέει επακριβώς)
προκαλεί αν μη τι άλλο δυσφορία και καχυποψία.
Η ΚΥΑ, όπως είχε αποκαλυφθεί, προωθεί ορισμένες χρήσεις στα ιστορικά κτίσματα
που δείχνουν σοβαρή απόκλιση από το όραμα για ένα βιώσιμο, αυτοδιαχειριζόμενο και
επί της ουσίας αναπτυξιακό Τατόι. Αποκαλύπτει άγνοια για τη μοναδικότητα του Κτήματος και σαφώς φανερώνονται και πάλι τα συμπλέγματα έναντι της ιστορίας του βασιλικού θεσμού. Το Τατόι δεν είναι ούτε χώρος για ταβέρνες και καφετέριες, ούτε λαϊκό
πάρκο. Εχει ιστορία, γι’ αυτό και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους
σε αυτό. Ο Σύλλογος Φίλων Κτήματος Τατοΐου θα οδηγήσει το θέμα στο Συμβούλιο της
Επικρατείας και θα ενημερώσει όλους τους διεθνείς οργανισμούς, εφόσον το σχέδιο
που προωθεί το ΥΠΠΟ δεν εμπεριέχει τις παρατηρήσεις όλων των φορέων και δεν είναι
σύμφωνο με το νομικό καθεστώς για την προστασία της Πάρνηθας.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
«Προμήθεια οικοδομικών υλικών»
Ταχ. Δ/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45
Τηλέφωνο: 2132014904
ΦΑΧ:
2105551795
Μάνδρα
1.9.2015
Ταχ.Κώδ.:
19600 Μάνδρα
αριθμ.πρωτ 16722
Πληρ: κ. Μητροπούλου Ευγενία
e-mail: mitropoulou@mandraseidyllias.gr
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι
αριθμ.μελέτης:
ΔΠ44/2015
ΚΑ: 30.6699.0002

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας:
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε
πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό, με
σφραγισμένες προσφορές, η
«Προμήθεια
οικοδομικών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
«Προμήθεια
ηλεκτρολογικών
υλικών»
Ταχ. Δ/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45
Τηλέφωνο: 2132014904
ΦΑΧ:
2105551795
Μάνδρα 1.9.2015
Ταχ.Κώδ.:
19600
Μάνδrα
αριθμ.πρωτ 16727
Πληρ: κ. Μητροπούλου Ευγενία
e-mail: mitropoulou@mandraseidyllias.gr

Χρηματοδότηση:ΊδιοιΠόροι
αριθμ.μελέτης:
ΔΠ42/2015
ΚΑ: 20.6699.0003

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας:
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε
πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό,
με σφραγισμένες προσφορές, η
«Προμήθεια
ηλεκτρολογικών

υλικών».Η δαπάνη θα καλυφθεί
από ίδιους πόρους και έχει
προϋπολογισθεί στο ποσό των
Ευρώ
61.500,00
συμπεριλαμβανομένου και του
ΦΠΑ
23%,
με
κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
σε Ευρώ για το σύνολο της
προμήθειας. Η προσφορά αφορά
το σύνολο της προμήθειας όπως
περιγράφεται στην μελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Μάνδρας – Ειδυλλίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
15.9.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα
13:00 μμ με ώρα λήξης αποδοχής
προσφορών στις 13:30 μμ
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής
του
Δήμου
στο
Δημοτικό
Κατάστημα (Αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου) επί της οδού Στρ.
Νικ. Ρόκα 45, ΤΚ19600, Μάνδρα
από την αρμόδια Επιτροπή
Διενέργειας
Διαγωνισμών
Προμηθειών και αξιολόγησης των

αποτελεσμάτων
των
διαγωνισμών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ζητούν πληροφορίες για τα
ισχύοντα τεύχη του διαγωνισμού
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και
έως και την προηγούμενη ημέρα
του διαγωνισμού από το Τμήμα
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και
Προμηθειών του Δήμου Μάνδρας
– Ειδυλλίας και στο τηλέφωνο
2132014904.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα τεύχη της
διακήρυξης από το Δημοτικό
Μέγαρο Στρ. Νικ. Ροκα 45 ή να
τους αποσταλούν μέσω e-mail
μετά από συννενόηση με την
Υπηρεσία
μέχρι
και
την
προηγούμενη
ημέρα
της
δημοπρασίας εργάσιμες ημέρες
και ώρες από 9:00 έως 13:00.

υλικών».Η δαπάνη θα καλυφθεί
από ίδιους πόρους και έχει
προϋπολογισθεί στο ποσό των
61.500,00
Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου και του
ΦΠΑ
23%,
με
κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
σε Ευρώ για το σύνολο της
προμήθειας. Η προσφορά αφορά
το σύνολο της προμήθειας όπως
περιγράφεται στην μελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Μάνδρας – Ειδυλλίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
17.9.2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα
9:00πμ με ώρα λήξης αποδοχής
προσφορών στις 9:30 πμ
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής
του
Δήμου
στο
Δημοτικό
Κατάστημα (Αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου) επί της οδού Στρ.
Νικ. Ρόκα 45, ΤΚ19600, Μάνδρα
από την αρμόδια Επιτροπή
Διενέργειας
Διαγωνισμών
Προμηθειών και αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων των διαγωνι-

σμών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ζητούν πληροφορίες για τα
ισχύοντα τεύχη του διαγωνισμού
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και
έως και την προηγούμενη ημέρα
του διαγωνισμού από το Τμήμα
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
και Προμηθειών του Δήμου
Μάνδρας – Ειδυλλίας και στο
τηλέφωνο 2132014904.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα τεύχη της
διακήρυξης από το Δημοτικό
Μέγαρο Στρ. Νικ. Ροκα 45 ή να
τους αποσταλούν μέσω e-mail
μετά από συννενόηση με την
Υπηρεσία
μέχρι
και
την
προηγούμενη
ημέρα
της
δημοπρασίας εργάσιμες ημέρες
και ώρες από 9:00 έως 13:00.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

θριάσιο-11

Συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος δύο (2)
ημεδαποί, για παράνομη εισαγωγή και
διακίνηση λαθραίων αλκοολούχων ποτών
στη Θεσσαλονίκη

Κ

ατασχέθηκαν (219) λαθραίες φιάλες αλκοολούχων ποτών, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,
τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ και μεγάλος αριθμός ταινιών φόρου κατανάλωσης των βουλγάρικων Αρχών
Στο πλαίσιο στοχευμένης αστυνομικής δράσης και ενδελεχούς έρευνας, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος,

χθες (01-09-2015), μεσημβρινές ώρες, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, δύο ημεδαποί,
ηλικίας 47 και 50 ετών, για παράβαση του τελωνειακού κώδικα.
Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου
Ελλάδος, στο πλαίσιο αξιοποίησης στοιχείων και πληροφοριών, πραγματοποίησαν
συντονισμένη επιχείρηση σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου κατέλαβαν τους δύο (2)
ανωτέρω δράστες να μεταφέρουν με Ι.Χ.Ε. ιδιοκτησίας του 47χρονου, κιβώτια με αλκοολούχα λαθραία ποτά από την έδρα επιχείρησης εμπορίας εμφιαλωμένων ποτών, ιδιοκτησίας του 50χρονου.
Ακολούθησε έρευνα στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στην έδρα της προαναφερόμενης
επιχείρησης, καθώς και σε αποθηκευτικό χώρο, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
συνολικά:
•
διακόσιες δεκαεννιά (219) λαθραίες φιάλες αλκοολούχων ποτών,
•
τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ,
•
μεγάλος αριθμός ταινιών φόρου κατανάλωσης των βουλγάρικων Αρχών,
•
εργαλεία αποκόλλησης ταινιών φόρου κατανάλωσης και
•
πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων.
Επίσης, κατασχέθηκε και το προαναφερόμενο όχημα ως μέσο τέλεσης λαθρεμπορίας.
Όπως προέκυψε, οι δράστες διακινούσαν τις λαθραίες φιάλες αλκοολούχων ποτών,
που προέρχονταν από την αλλοδαπή και για τις οποίες δεν είχαν καταβληθεί οι αναλογούντες δασμοί, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με σκοπό το παράνομο περιουσιακό όφελος. Επίσης, χρησιμοποιώντας τα
προαναφερθέντα κατασχεμένα εργαλεία, αποκολλούσαν τις ταινίες του φόρου κατανάλωσης των βουλγάρικων Αρχών.
Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Τα προϊόντα λαθρεμπορίας θα αποσταλούν στο ΣΤ΄ Τελωνείο Θεσσαλονίκης για τον
ακριβή προσδιορισμό των διαφυγόντων δασμών και το κατασχεμένο χρηματικό ποσό
στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
«Προμήθεια υδραυλικών υλικών»
Ταχ. Δ/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45
Τηλέφωνο: 2132014904
ΦΑΧ:
2105551795
Μάνδρα
1.9.2015
Ταχ.Κώδ.:
19600 Μάνδρα
αριθμ.πρωτ 16716
Πληρ: κ. Μητροπούλου Ευγενία
e-mail: mitropoulou@mandraseidyllias.gr
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι
αριθμ.μελέτης:
ΔΠ43/2015
ΚΑ: 25.6699.0002

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας:
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε
πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό, με
σφραγισμένες προσφορές, η
«Προμήθεια
υδραυλικών

υλικών».Η δαπάνη θα καλυφθεί
από ίδιους πόρους και έχει
προϋπολογισθεί στο ποσό των
61.500,00
Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου και του
ΦΠΑ
23%,
με
κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
σε Ευρώ για το σύνολο της
προμήθειας. Η προσφορά αφορά
το σύνολο της προμήθειας όπως
περιγράφεται στην μελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Μάνδρας – Ειδυλλίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
15.9.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα
9:00 πμ με ώρα λήξης αποδοχής
προσφορών στις 9:30 πμ
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής
του
Δήμου
στο
Δημοτικό
Κατάστημα (Αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου) επί της οδού Στρ.
Νικ. Ρόκα 45, ΤΚ19600, Μάνδρα
από την αρμόδια Επιτροπή
Διενέργειας
Διαγωνισμών
Προμηθειών και αξιολόγησης των

αποτελεσμάτων
των
διαγωνισμών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ζητούν πληροφορίες για τα
ισχύοντα τεύχη του διαγωνισμού
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και
έως και την προηγούμενη ημέρα
του διαγωνισμού από το Τμήμα
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
και Προμηθειών του Δήμου
Μάνδρας – Ειδυλλίας και στο
τηλέφωνο 2132014904.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα τεύχη της
διακήρυξης από το Δημοτικό
Μέγαρο Στρ. Νικ. Ροκα 45 ή να
τους αποσταλούν μέσω e-mail
μετά από συνεννόηση με την
Υπηρεσία
μέχρι
και
την
προηγούμενη
ημέρα
της
δημοπρασίας εργάσιμες ημέρες
και ώρες από 9:00 έως 13:00.
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ
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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

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015

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

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015

