ÈÑÉÁÓÉÏ
HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

Ορκίστηκε
για δεύτερη
φορά πρωθυπουργός ο
Αλέξης
Τσίπρας

Τα ποσοστά των
κομμάτων στη
Δυτική Αττική

ÔéìÞ: 0,01
åõñþ

Το κόμμα
ούτε διαλύθηκε, ούτε το
τελείωσαν
αναφέρουν
πηγές της ΝΔ

Óåë. 3

Τον Γέροντα
της Παναγίας
Κανάλας κ.
Δωρόθεο τίμησε
ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος
Παππούς
Óåë. 3

Óåë. 2

ê.2239

Αρ. Φύλλου 2798 Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 Έτος 21ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

Τα ποσοστά των
κομμάτων στη
Δυτική Αττική –
καθοριστική
η αποχή

Ποιοι
εκλέγονται
στην
περιφέρεια Αττικής

Έλεγχοι στους Δήμους
για την
«Κοινωφελή Εργασία»

Óåë. 4

Τσίπρας: Αμεσος στόχος
η αποκατάσταση της σταθερότητας στην οικονομία

Σ ë. 12-13

Óåë. 2-3

Φονική κακοκαιρία
«σαρώνει» τη χώρα - Δύο
νεκροί και τέσσερις
τραυματίες
Óåë. 6

Διαψεύδει το ΠΑΣΟΚ
τις φήμες για συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ
Óåë

Παραγωγούς καλεί ο Δήμος Ελευσίνας για την 24η δράση
«Κίνημα χωρίς Μεσάζοντες»
Óåë. 7
Óåë. 7

.7

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015

2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος
Γκιόκας Αναστάσιος Γ. Λεωφόρος Δημοκρατίας
20, 2105573243
Ελευσίνα
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β
ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ Παγκάλου 81,
2105547602
Μάνδρα
Βασιλείου Ισιδώρα Π. Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 67, 2105555236
Άνω Λιόσια
Σαμιώτης Ιωάννης Ε. Λεωφόρος Φυλής 83 &
Θεοφίλου, 2102484303
Αχαρνές
Διαμάντη Αγγελική Φιλαδελφείας 237-239,
Αχαρνές - Κόκκινος Μύλος, 2102316737
Χαϊδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος Κ. Παπανδρέου Γεωργίου 4, Δάσος Χαϊδαρίου, 2105813912
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Πρόσκαιρες καταιγίδες
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 20 εως 24
βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 68%

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ζωγραφιά Λοΐζος, Λουίζα
Φωκάς, Φώκιος, Φώκης, Φωκία,
Φωκίνα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Μετακινήσεων (Ευρωπαϊκή
Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο)

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

Τα ποσοστά των κομμάτων στη Δυτική
Αττική – καθοριστική η αποχή

Ω

ς συνήθως μετά την έκβαση εκλογικών αναμετρήσεων οι λεγόμενοι έγκριτοι αναλυτές δίνουν
και παίρνουν με τις αναλύσεις τους. Το ζητούμενο όμως είναι αν οι αναλύσεις αυτές στηρίζονται σε πραγματικά στοιχεία ή πηγάζουν απο συμπεράσματα θεωρίας.

βασικά κόμματα της τελευταίας εκλογικής αναμέτρησης.
Στην Περιφέρεια Αττικής διαπιστώνουμε οτι ο μεν ΣΥΡΙΖΑ
ειχε μια ελάχιστη πτώση στα ποσοστά, δηλ απο 37,09%
τον Ιανουάριο σε 36,47 τον Σεπτέμβριο. Απο την άλλη η
Νέα Δημοκρατία απο 25,91% τον Ιανουάριο πήγε στο

Ερχόμενοι τώρα στα αποτελέσματα των εκλογών της
Κυριακής τα στοιχεία που συλλέξαμε έχουν άμεση σχέση
με πραγματικά γεγονότα και μόνον. Γι αυτό αποδεικνύεται
πως ο καθοριστικός παράγοντας για την εξέλιξη του εκλογικού αποτελέσματος ήταν η αποχή.
Πιο συγκεκριμένα στις εκλογές του Ιανουαρίου στην
Περιφέρεια Αττικής η συμμετοχή συνολικά ήταν 74.60%
ενω στις 20 Σεπτεμβρίου ήταν 63,86%! Δηλαδή μια διαφορά σχεδον 11 μονάδων! Στον Δήμο Ασπροπύργου η
συμμετοχή ήταν 66.11% ενω τον Σεπτέμβριο ήταν 56,
15% (10 μονάδες διαφορά). Στον Δήμο Αχαρνών τον
Ιανουάριο ήταν 71.80% ενω τον Σεπτέμβρη ήταν 59.26%
(διαφορά περίπου 12 μονάδες). Στον Δήμο Ελευσίνας τον
Ιανουάριο η συμμετοχή ήταν 72,31% ενω τον Σεπτέμβρη
ήταν 62,56% (περίπου 10 μονάδες διαφορά). Στον Δήμο
Μάνδρας Ειδυλλίας τον Ιανουάριο η συμμετοχή ήταν
70,14% ενω τον Σεπτέμβρη ήταν 59,38% (διαφορά
περίπου 11 μονάδων). Τέλος στον Δήμο Φυλής η συμμετοχή τον Ιανουάριο ήταν 71,83% ενω στις εκλογές του
Σεπτεμβρίου 56,56% (η μεγαλύτερη διαφορα – 15 ποσοστιαίες μονάδες).\
Ερχόμαστε τώρα στα ποσοστά που συγκέντρωσαν τα

27,11%. Ανέβηκε σχεδόν μιάμιση μονάδα. Η Χρυσή Αυγή
απο το 8,44% του Ιανουαρίου έλαβε 8,68% τον Σεπτέμβριο. το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος απο το 5,36%
του Ιανουαρίου έλαβε 5,16% τον Σεπτέμβρη. Το Ποτάμι
κατέγραψε πολύ μεγάλη πτώση και απο 6,12% στις εκλογές του Ιανουαρίου έλαβε τώρα 4,36%. Οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες είχαν και αυτοί πτώση και απο 5,93% τον Ιανουάριο έλαβαν 4,29% τον Σεπτέμβριο. Η δημοκρατική
συμπαράταξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ έλαβε 4,08%. Η Ένωση
Κεντρώων απο 1,40% τον Ιανουάριο κατέγραψε τον
Σεπτέμβριο 3,14 σημειώνοντας ισχυρή άνοδο.
Τελειώνοντας, Η ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ του κου Λαφαζάνη
έλαβε την Κυριακή 2,86%.
Με βάση τα παραπάνω αλλα και με τους πίνακες τους
οποίους παραθέτουμε, διαπιστώνουμε τη μεγαλύτερη
καταγεγραμμένη αποχή η οποία κατα τη γνώμη μας
οφείλεται κυρίως στην έλλειψη του σταυρού προτίμησης
προς τους υποψηφίους των κομμάτων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη χαλαρότητα των ψήφων και αποδεικνύει την
άμεση σχέση εξάρτησης που έχουν οι ψηφοφόροι με τους
βουλευτές.
Ε. Λιάκος

Τον Γέροντα της Παναγίας Κανάλας κ. Δωρόθεο
τίμησε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς

Τ

ον Καθηγούμενο και Κτήτωρα της Ιεράς
Μονής της Παναγίας Κανάλας, τον Επίσκοπο Ρωγών κ. κ. Δωρόθεο, τίμησε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς στο περιθώριο των
θρησκευτικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό της
Γέννησης της Θεομήτορος που τελέστηκαν στις 20
και 21 Σεπτεμβρίου με το πάτριο ημερολόγιο.
Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης κι απευθυνόμενος στο
Γέροντα Δωρόθεο, ο Δήμαρχος, την παραμονή του
εορτασμού των Γενεθλίων της Παναγίας, το βράδυ
της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, του πρόσφερε εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου ένα Ιερατικό Εγκόλπιο.
«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φυλής κι εγώ
προσωπικά, νιώσαμε την ανάγκη να σας προσφέρουμε αυτό το δώρο, ως ελάχιστο φόρο τιμής για την
πολυετή Διακονία σας και το πολύτιμο κοινωνικό σας
έργο» επεσήμανε ο Δήμαρχος προσφέροντάς του, το
εγκόλπιο.
Ρίγη συγκίνησης προκάλεσε η αντίδραση του
μεγάλου αριθμού πιστών που νωρίτερα είχαν ακολουθήσει την μεγαλόπρεπη Λιτάνευση και οι οποίοι επιδοκιμάζοντας την έκπληξη που επεφύλαξε ο Δήμαρχος στον Γέροντα, φώναξαν αυθόρμητα, «Άξιος!»
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Ποιοι εκλέγονται στην
περιφέρεια Αττικής

Μ

ετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, οι βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής
που προέκυψαν από την εκλογική αναμέτρηση είναι οι εξής: ΣΥΡΙΖΑ: Αριστείδης Μπαλτάς, Νάσος Αθανασίου, Πάνος Σκουρολιάκος, Γιώργος Πάντζας, Γιάννης Δέδες Ν.Δ.: Μάκης Βορίδης, Γεωργία Μαρτίνου, Γιώργος Βλάχος, Θανά-

σης Μπούρας Χρυσή Αυγή: Ηλίας Κασιδιάρης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: Εύη Χριστοφιλοπούλου ΚΚΕ: Γιάννης Γκιόκας Το Ποτάμι: Γιώργος Μαυρωτάς ΑΝΕΛ: Κώστας Κατσίκης
Εν. Κεντρώων: Δημήτριος Καβαδέλλας

Ορκίστηκε για δεύτερη φορά
πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας

Π

ραγματοποιήθηκε
στις
20:00
της
Δευτέρας η τελετή
ορκωμοσίας
του
Αλέξη
Τσίπρα
στο
Προεδρικό
Μέγαρο. Ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ
ορκίστηκε,
με
πολιτικό όρκο, για δεύτερη
φορά πρωθυπουργός.
Τον
πρωθυπουργό
συνόδευσαν στο Προεδρικό
Μέγαρο οι στενοί συνεργάτες
του Νίκος Παππάς και Όλγα
Γεροβασίλη.
Ο
Αλέξης
Τσίπρας
ορκίστηκε στην τιμή και τη συνείδησή του να τηρεί τους νόμους και το Σύνταγμα της
χώρας.
Νωρίτερα, το απογευμα, ο Αλέξης Τσίπρας έλαβε από τον Προκόπη Παυλόπουλο
εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.
Ήδη, οι σχετικές διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, τόσο στο επιτελείο της
Κουμουνδούρου, όσο και στο επιτελείο των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
Η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινωθεί και να ορκιστεί το αργότερο έως το πρωί της
Τετάρτης.

Στα 7 δισ οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές των πολιτών

Ε

ιδικά μέσα στον Αύγουστο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξήθηκαν κατά 645 εκατ.
ευρώ, με ρυθμό
διπλάσιο συγκριτικά με τον Αύγουστο του
2014.
Μία ανάσα από τα 7
δισεκατομμύρια
ευρω
εκτοξεύθηκαν οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές
των
πολιτών προς την εφορία
από την αρχή του έτους
μέχρι τον Αύγουστο.
Μέσα σ' ένα μήνα, τον
Αύγουστο,
αυξήθηκαν
κατά 645 εκατομμύρια
ευρω, ρυθμός σχεδόν διπλάσιος από τον αντίστοιχο
του περσινού Αυγούστου
που έφθασαν τα 388 εκ
ευρω.

θριάσιο-3

Άρχισαν οι εγγραφές των τμημάτων
του ΠΑΚΠΠΑ για το 2015-2016

Σ

το πλαίσιο των εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών - πολιτιστικών προγραμμάτων
που θα παρέχονται από το Τμήμα Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α την
εκπαιδευτική περίοδο 2015 - 2016 ενημερώνουμε τους δημότες της Ελευσίνας
και της Μαγούλας ότι άρχισαν οι εγγραφές στα παρακάτω καλλιτεχνικά τμήματα :
1. Πιάνο.
2. Κιθάρα.
3. Αρμόνιο.
4. Βιολί.
5. Ρυθμική Αγωνιστική Γυμναστική (Ρ.Α.Γ.).
6. Παραδοσιακοί χοροί.
7. Εφηβική θεατρική ερασιτεχνική σκηνή.
8. Τμήμα Φιλαρμονικής.
Οι εγγραφές γίνονται στο Πολιτιστικό Κέντρο (Κίμωνος 11 και Παγκάλου ) καθημερινά από τις 9.00 το πρωί έως 15.00 το μεσημέρι, εκτός Δευτέρας Πέμπτης και Παρασκευής που θα γίνονται από τις 9.00 το πρωί έως τις 19.00 το απόγευμα.
Για πληροφορίες να απευθύνεστε στις υπεύθυνες :
• για τα μουσικά τμήματα η κ. Καλή Μίληση ( τηλ. 210 5565614 )
• για τη Ρ.Α.Γ. η κ. Ζέτα Βαλαβάνη ( τηλ. 210 5565614 )
• για την εφηβική θεατρική σκηνή και τους παραδοσιακούς χορούς η κ. Μπακλαβά
Σοφία ( τηλ. 210 5565613)
Σε όλα τα παραπάνω τμήματα οι δημότες μας θα έχουν την ευκαιρία, όχι απλώς να
γνωρίσουν από κοντά τις βασικές αρχές αυτών των τεχνών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, αλλά και να αποκτήσουν δεξιότητες πάνω σε αυτές.

Σύλληψη δύο ατόμων που έφερναν
από την Τουρκία ηρωίνη

Δ

ύο
άτομα,
μία
25χρονη και ένας
44χρονος, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, από
αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της
Ασφάλειας Αττικής, για μεταφορά και εισαγωγή μεγάλων
ποσοτήτων ηρωίνης από την
Τουρκία στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, μετά από αξιοποίηση
πληροφοριών
εντοπίστηκαν η 25χρονη, η
οποία ήταν υπεύθυνη για την
εισαγωγή από την Τουρκία
και ο 44χρονος συνεργός της, ο οποίος είχε αναλάβει τον συντονισμό των ενεργειών
της. Και οι δύο είναι πολίτες Τουρκίας.
Η 25χρονη, που επέβαινε σε τουριστικό λεωφορείο, μετέφερε την κατασχεθείσα
ποσότητα ηρωίνης, εντός ταξιδιωτικού σάκου, από την Τουρκία στην Θεσσαλονίκη.
μέσω Κήπων Έβρου.
Στην κατοχή τους και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της, στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: Ποσότητα ηρωίνης, συνολικού βάρους
5.160,4 γραμμαρίων, δύο κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ. Η
αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών υπερβαίνει το ποσό των 110.000 ευρώ. Οι
συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Το κόμμα ούτε διαλύθηκε, ούτε το
τελείωσαν αναφέρουν πηγές της ΝΔ

«

Προχωρήσαμε σε μια εκλογική διαδικασία που κατάφερε να ενώσει τους πάντες εσωκομματικά. Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης προχώρησε χωρίς ρήξεις. Δεν
άλλαξε τίποτα γιατί η εντολή του δεν ηταν εντολή εκλογών, αλλά εσωκομματικής διαδικασίας για εκλογή αρχηγού. Οι εκλογές προέκυψαν αιφνιδιαστικά και εκείνος
προχώρησε με σεβασμό στη λαϊκή βούληση» ανέφεραν πηγές της Συγγρού σχετικά
με το αποτέλεσμα των εκλογών, επισημαίνοντας ότι ο κ. Μεϊμαράκης πέτυχε τη
μεγαλύτερη συσπείρωση που είχε ποτέ η ΝΔ.
«Το κόμμα ούτε διαλύθηκε, ούτε το τελείωσαν. Ο πρόεδρος της ΝΔ αυτή τη στιγμή ειναι η συνείδηση της παράταξης και ο καταξιωμένος πρόεδρος στην κοινή γνώμη.
Είτε μείνει είτε φύγει, ειναι εγγύηση, είναι ένα κεφάλαιο για την παράταξη. Αυτό που
τον απασχολεί είναι τι θα γίνει με τη χώρα» , σημειώνουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν:
«Να δουμε την κυβέρνηση, να ακούσουμε τις προγραμματικές δηλωσεις και η
στάση που θα τηρήσουμε θα είναι υποστηρικτική σε καθετί αναπτυξιακό. Κάθε
νομοσχέδιο θα το κρίνουμε ξεχωριστά και θα προσπαθούμε να βελτιώνουμε ότι είναι
λάθος. Θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα κατά νομό και δήμο».
Σχετικά με τα εσωκομματικά στη ΝΔ τονίζουν ότι είναι άλλη η διαδικασία εκλογής
ηγεσίας και άλλο το συνέδριο. «Η διαδικασία θα ανοίξει χωρίς να ζητηθεί και όλα θα
γίνουν στην ωρα τους» σημειώνουν, ενώ σε ερώτηση αν ο κ. Μεϊμαράκης θα είναι
υποψήφιος απαντούν: «Θα δούμε».

4-θριάσιο

Έλεγχοι στους Δήμους για την
«Κοινωφελή Εργασία»

Ά

μεσους ελέγχους στους Δήμους, που απασχολούν ανέργους, στο πλαίσιο των
Προγραμμάτων «Κοινωφελούς Εργασίας», ζητά από το Σ.ΕΠ.Ε., η Γ.Γ. του
Υπουργείου Εργασίας, Δήμητρα Χαλικιά.
Ειδικότερα, η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων τού
Υπουργείου Εργασίας, Δήμητρα Χαλικιά, με αφορμή τις συνεχείς καταγγελίες τις
οποίες δέχονται οι Υπηρεσίες από τους ωφελούμενους της Κοινωφελούς Εργασίας
στους Ο.Τ.Α., για μη τήρηση των όρων της Πρόσκλησης για την «Κοινωφελή
Εργασία», αλλά και της Εργατικής Νομοθεσίας από τους Ο.Τ.Α. έκανε την ακόλουθη
δήλωση:
«Σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2015 για την πρόσληψη
32.433 άνεργους και τις υπ' αριθμ. 260/ 30-06-2015, 288/ 15-07-2015, 319/ 29-072015 και 414/ 09-09-2015 διευκρινιστικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας, αναφορικά με την εφαρμογή και υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος, συνεχίζουν να
παρατηρούνται φαινόμενα μη τήρησης, τόσο των όρων της Δημόσιας Πρόσκλησης
2/2015, όσο και της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί ασφάλειας και
προστασίας των εργαζομένων.
Για το λόγο αυτό έχουμε στείλει επιστολή στο Γενικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε., ζητώντας
την διενέργεια άμεσων ελέγχων σε όλους τους Δήμους που απασχολούν ανέργους σε
Κοινωφελή Εργασία.
Παρά τις παραπάνω ενέργειες, κάποιες Υπηρεσίες Δήμων και συγκεκριμένα των
Τομέων «Καθαριότητας», «Περιβάλλοντος και Πρασίνου» συνεχίζουν να μην εφαρμόζουν την Εργατική Νομοθεσία και δεν λαμβάνουν τα υποχρεωτικά μέσα για την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
Με αφορμή συμβάν σε Δήμο της Αττικής, υπογραμμίζουμε ότι, όποιος Δήμος δεν
συμμορφώνεται με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2015 και με την εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας και της προστασίας των εργαζομένων, η Γενική Γραμματεία θα προχωρά σε εφαρμογή του άρθρου 10.10. της Πρόσκλησης 2/2015, έτσι
ώστε μετά την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, θα αφαιρείται η θέση του
ανέργου/ωφελούμενου από τον Επιβλέποντα Φορέα (ΟΤΑ) και η/οι συγκεκριμένη/ες
θέσεις θα παραμένουν κενές.
Οι άνεργοι ωφελούμενοι, σύμφωνα με το άρθρο 10.16 της ίδιας Πρόσκλησης, θα
μεταφέρονται σε άλλους Δήμους, έτσι ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα την παροχή
υπηρεσιών, στο πλαίσιο του Προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας».
Η κα. Χαλικιά τόνισε ότι, το Υπουργείο Εργασίας δεν πρόκειται να δεχθεί καμία
παρέκκλιση για μη εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας και της προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων.
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Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε
πλημμύρες στο Κέντρο Σωματείου
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»

Η

μεγάλη μπόρα που ξέσπασε πρόλαβε τα μέλη του
Κ.Ε.Α του Πανευρωπαϊκού
Σωματείου
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» που συγκεντρώθηκαν
για να ξεκινήσουν τις δραστηριότητές
τους με τη νέα δημιουργική χρονιά. Η
έντονη βροχόπτωση όμως προκάλεσε πλημμύρες στο Κέντρο και άρχισαν να τρέχουν νερά στο εσωτερικό
του κτιρίου ακόμα και από την οροφή.
Αποτέλεσμα τα μέλη αναγκάστηκαν
να διακόψουν τις ασχολίες τους προκειμένου να μαζέψουν τα νερά που γέμιζαν τις αίθουσες των εργαστηρίων και κατέστρεφαν βασικά υλικά όπως μπογιές, χαρτόνια κλπ.
που είναι απαραίτητα στις δραστηριότητές τους.
Σε περίπτωση ατυχήματος ή ανεπανόρθωτης βλάβης τι μέλλει γενέσθαι; Το κτίριο
που στεγάζει το Κ.Ε.Α. είναι δημόσιο και θα έπρεπε να έχει δοθεί προτεραιότητα ως
προς τις ανάγκες συντήρησής του.
ΤΟ Κ.Ε.Α. δίνει καθημερινά αγώνα για τη βιωσιμότητά του και την υλοποίηση των
δράσεων που ενεργοποιούν στην παραγωγική διαδικασία τα μέλη του. Πως λοιπόν θα
καταφέρει να ανταπεξέλθει όταν παρουσιάζονται διαρκώς επιπρόσθετα εμπόδια που
απειλούν όχι μόνο την ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων αλλά και τα ίδια τα μέλη;
Οι κατ’ επανάληψιν διακοπές ρεύματος από τα βραχυκυκλώματα έχουν καταστρέψει
και πάλι δύο υπολογιστές και όλες τις λάμπες των εργαστηρίων αλλά και του διαδρόμου
του Κ.Ε.Α.. Με κουβάδες όπως βλέπετε στην φωτογραφία μας μαζεύουμε τα νερά που
στάζουν δίπλα από τις λάμπες του διαδρόμου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να σας
υπενθυμίσουμε τις άμεσες ανάγκες του χώρου αλλά και την ύπαρξή μας γιατί νομίζουμε
ότι μας ξεχάσατε.
Από τότε που λειτούργησε το Κ.Ε.Α και μέχρι σήμερα δεν έγινε καμία συντήρηση και
οτιδήποτε υπάρχει είναι φτιαγμένο με αίμα και ιδρώτα των ΑμεΑ. Η Πολιτεία και η
τοπική αυτοδιοίκηση οφείλουν να βρίσκονται δίπλα σε φορείς που κάνουν αυτά που
θα έπρεπε να κάνει το κράτος για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
Με επιστολή μας ενημερώνουμε και πάλι όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για την άμεση
ανάγκη παρέμβασής τους προκειμένου να λειτουργήσει επιτέλους το Κ.Ε.Α. χωρίς τα
προβλήματα των τελευταίων ετών.

Άθληση για
όλους από τη
Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών

Π

οικιλία αθλητικών δραστηριοτήτων με συμβολικό αντίτιμο
10ευρώ(μηνιαίως) προσφέρει
και φέτος η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών
(ΔΗΦΑ), στο πλαίσιο του μαζικού αθλητισμού. Ποδόσφαιρο, Basketball, Volley,
Handball, Ping – pong, Τένις, Στίβο, Ξιφασκία, Πάλη, Τae-Kwo -Do, Aerobic,
Pilates, Yoga, Zumba, Ρυθμική γυμναστική, Μουσικοκινητική αγωγή, Παραδοσια-

κοί χοροί και Αεροβική στην 3η ηλικία
συνθέτουν την παλέτα των αθλημάτων.
Δημοτικό Γυμναστήριο
Ωράριο: Δευτέρα-Παρασκευή (8:0022:00)
Σάββατο 8:00- 16:00 (Κυριακή κλειστά)
Μηνιαία συνδρομή από 8€
Δικαιολογητικά:
Αίτηση εγγραφής
Φωτογραφία
Ιατρική βεβαίωση
Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ
Πληροφορίες για εγγραφές:
Κλειστό Γυμναστήριο
“Μπάμπης Χολίδης”
Τηλ.: 216 7005271
Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών
Καθημερινά από 9:00 – 15:00
Αγίας Τριάδος 39, Αχαρνές
Τηλ.: 210 2477900, 210 2406630
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Βερολίνο: Η αλλαγή κυβέρνησης δεν
αλλάζει και τα συμφωνηθέντα

Μ

ιλώντας σε
δημοσιογράφους
μια
μέρα τις εκλογές, ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ
δήλωσε ότι οι εταίροι
περιμένουν την τήρηση
των συμφωνηθέντων
ειδικά από έναν πρωθυπουργό που υπέγραψε
το Μνημόνιο και στη
συνέχεια επανεξελέγη.
Υπογράμμισε
ακόμα
πως οι συμφωνίες που
έγιναν για το τρίτο ελληνικό πακέτο βοήθειας δεν έχουν συναφθεί με κάποια κυβέρνηση,
αλλά με την Ελληνική Δημοκρατία.
Οι εκλογές δεν αλλάζουν τη συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και των εταίρων και η
Ευρώπη προσδοκά ότι οι επανεκλεγείς πρωθυπουργός θα τηρήσει τη συμφωνία που ο
ίδιος υπέγραψε, διαμήνυσε το Βερολίνο μια μέρα μετά τις κάλπες της 20ης Σεπτεμβίου.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ τόνισε
ακόμα ότι το πρόγραμμα στήριξης προβλέπει χρηματοδοτική βοήθεια αλλά και μεταρρυθμίσεις για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, σχολιάζοντας με νόημα ότι οι
εταίροι περιμένουν την τήρηση των συμφωνηθέντων ειδικά από έναν πρωθυπουργό
που υπέγραψε το Μνημόνιο και στη συνέχεια επανεξελέγη.
«Θεωρούμε, βεβαίως, ότι ένας πρωθυπουργός ο οποίος διαπραγματεύτηκε και
υπέγραψε το πρόγραμμα, εφόσον ξαναγίνει πρωθυπουργός θα φροντίσει και στη χώρα
του ώστε η υλοποίηση να γίνει όπως προβλέπεται. Αυτό περιμένουν όλοι οι ευρωπαίοι
εταίροι και σε αυτό το πνεύμα θα είναι και η συνεργασία μας» δήλωσε ο εκπρόσωπος
της Άνγκελα Μέρκελ.
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την προοπτική κουρέματος του ελληνικού χρέους, ο Γερμανός εκπρόσωπος άφησε και πάλι να εννοηθεί ότι το αποτέλεσμα των
εκλογών δεν αλλάζει κάτι επί των συμφωνηθέντων, καθώς η συμφωνία έγινε με το ίδιο
το ελληνικό κράτος.
«Έχουμε μια πολύ καθαρή βάση για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους και αυτή
είναι οι συμφωνίες που έγιναν στο τρίτο πακέτο βοήθειας, το οποίο δεν έχουν συναφθεί με κάποια κυβέρνηση, αλλά με την Ελληνική Δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι διατηρεί
την πλήρη ισχύ του και πέρα από μια εκλογική αναμέτρηση και πέρα από τον σχηματισμό μιας νέας κυβέρνησης. Σε αυτή τη βάση θα συνεργαστούμε εμείς και σίγουρα και
οι άλλοι Ευρωπαίοι εταίροι, με τη νέα ελληνική κυβέρνηση», είπε.
Σχετικά με το αποτέλεσμα της κάλπης, ο κ. Ζάιμπέρ είπε ότι «ο ελληνικός λαός αποφάσισε σε μια δίκαιη και δημοκρατική εκλογή», και τόνισε ότι «στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και σίγουρα ως γερμανική κυβέρνηση δεν συνηθίζουμε να σχολιάζουμε τα αποτελέσματα σε χώρες εταίρους».
«Η γερμανική κυβέρνηση θα συνεργαστεί βεβαίως και με τη νέα ελληνική κυβέρνηση
στενά και σε εταιρικό πνεύμα. Αυτή η πρόταση ισχύει και δεν αφορά μόνο την από κοινού υπέρβαση της κρίσης χρέους. Αφορά και την πρόκληση που μας θέτει η κατάσταση των προσφύγων και για την οποία χρειαζόμαστε κοινές απαντήσεις», πρόσθεσε ο κ.
Ζάιμπερτ.
Προσέθεσε ότι η καγκελάριος θα συγχαρεί τον νικητή των εκλογών και προσωπικά,
είτε με επιστολή είτε με προσωπική επαφή.

θριάσιο-5

Χιλιάδες πρόσφυγες φτάνουν
καθημερινά στη Λέσβο

Κ

ατά
χιλιάδες
φτάνουν καθημερινά
στη
Λέσβο πρόσφυγες από
χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ασίας.
Αντιμέτωπο με τεράστιες προκλήσεις το
νησί, το ζήτημα «όλης
της
Ευρώπης
το
σηκώνει στην πλάτη της
η Μυτιλήνη και οι Μυτιληνιοί» λέει ο δήμαρχος.
Οι χημικές τουαλέτες
που έχουν τοποθετηθεί
στο λιμάνι δεν επαρκούν να καλύψουν τον μεγάλο αριθμό των ανθρώπων που έχουν φτάσει στο νησί.
Κυριακή, αναχώρησαν για Πειραιά, με τακτικά και έκτακτα δρομολόγια, περί τους
4.500 πρόσφυγες και σήμερα αναμένεται μέχρι το βράδυ να αναχωρήσουν άλλοι 4.500.
Ο αριθμός των αφικνούμενων ξεπερνά τους 2.000 καθημερινά, ενώ μερικές φορές όπως το Σαββατοκύριακο- φτάνει τους 4.000 ημερησίως.
«Καθημερινά δεχόμαστε το βάρος της διαχείρισης των συνθηκών ζωής χιλιάδων ανθρώπων. Τα χρήματα του προϋπολογισμού έχουν τελειώσει» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός.
«Όλη τη μέρα ασχολιόμαστε με το μεταναστευτικό και το προσφυγικό πρόβλημα. Το
πρόβλημα της Ευρώπης όλης το σηκώνει στην πλάτη της η Μυτιλήνη και οι Μυτιληνιοί»
προσθέτει.
Πηγές από το νησί μιλούν για κατακόρυφη πτώση του τουρισμού από την Τουρκία, με
αφορμή τη φετινή μουσουλμανική γιορτής του κουρμπάν μπαϊράμ

Ρουμανία: Απών ο πρωθυπουργός
από την δίκη του για διαφθορά

Χ

ωρίς την παρουσία του κατηγορούμενου Πρωθυπουργού της Ρουμανίας
Βίκτορ Πόντα ξεκίνησε σήμερα στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ρουμανίας η δίκη
του για διαφθορά.
Ο Βίκτορ Πόντα δεν εμφανίστηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου όπου εκδικάζεται η

Κροατία: Επίθεση από την αντιπολίτευση
για «ανετοιμότητα» στο μεταναστευτικό

Ε

πίθεση στην κυβέρνηση της Κροατίας εξαπέλυσε ο αρχηγός της αντιπολιτευόμενης Κροατικής Δημοκρατικής Ένωσης (HDZ), Τόμισλαβ Καραμάρκο, υποστηρίζοντας ότι επέδειξε πλήρη ανετοιμότητα στο θέμα των μεταναστών, οι
οποίοι τις τελευταίες μέρες διέρχονται μαζικά από τη χώρα για να συνεχίσουν το ταξίδι
προς τη Δυτική Ευρώπη.
Η κυβέρνηση της Κροατίας, με την πολιτική της "άνοιξε τα σύνορα των Βαλκανίων και
έκλεισε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης", τόνισε ο αρχηγός της αντιπολίτευσης.
Όπως τόνισε:
Παραβιάζονται το Πρωτόκολλο του Δουβλίνου και διάφορα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους μετανάστες. Η Κροατία, με τον τρόπο αυτό έχει ανοίξει τα
σύνορά της στα Βαλκάνια και τα έκλεισε προς την ΕΕ. Θεός φυλάξοι να μην ξεσπάσει
καμία επιδημία. Την ίδια στιγμή, οι κάτοικοι φοβούνται. Εδώ η ζωή έχει παραλύσει και
είναι αμφίβολο αν τα παιδιά θα συνεχίσουν να πηγαίνουν στο σχολείο.
Ο πρόεδρος της HDZ, κατά την επίσκεψή του το Σαββατοκύριακο στην κωμόπολη
Τοβάρνικ, το πρώτο σημείο στο οποίο φθάνουν οι πρόσφυγες που περνούν τα σύνορα
της Σερβίας, είπε ότι όταν το κόμμα του ανέλθει στην εξουσία θα επιλύσει αμέσως το
πρόβλημα.
"Έρχομαι εδώ ως άνθρωπος που τρέφει συμπάθεια προς τους πρόσφυγες και προς
τους πολίτες της χώρας" σημείωσε, επισημαίνοντας, όμως, ότι οι πρόσφυγες εισέρχονται ανεξέλεγκτα και δεν καταγράφονται.
"Η Κροατία θα δεχθεί το ποσοστό προσφύγων που θα επιβληθεί και θα προσφέρει
σε αυτούς τους ανθρώπους ό,τι χρειάζονται.
Ωστόσο, η έλλειψη οργάνωσης για την οποία ευθύνεται η κυβέρνηση μειώνει τα ανθρωπιστικά πρότυπα, η βροχή πέφτει και ακόμη δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ετοιμάζονται να ξεκινήσουν το ταξίδι" ανέφερε ο πρόεδρος της HDZ.

υπόθεση "Τουρτσένι-Ροβινάρι" επειδή δεν είχε κλητευθεί, μεταδίδει το ρουμανικό πρακτορείο ειδήσεων Agerpress.
O Πόντα κατηγορείται για πλαστογραφία εγγράφων, συνέργεια σε φοροδιαφυγή και
ξεπλύματος χρήματος την περίοδο που εργαζόταν ως δικηγόρος και ήταν νομικός εκπρόσωπος της ατομικής εταιρείας "Ponta-Victor Viorel", από το 2007 – 2011.
Συγκατηγορούμενοί του είναι ο γερουσιαστής Νταν Σόβα και δικηγόρος της εταιρείας
'Sova and Associates', o Λαουρέντιου Τσιούρελ, πρώην γενικός διευθυντής της ενεργειακής εταιρείας Rovinari, o Ντουμίτρου Κριστέα, πρώην γενικός διευθυντής της ενεργειακής εταιρείας Turceni και ο Οκτάβιαν Λαουρέντιου Γκραούρε, οικονομικός διευθυντής
της εταιρείας Turceni.
Παρών στη δικαστική αίθουσα ήταν σήμερα μόνο ο Νταν Σόβα, ο οποίος δεν έκανε
δηλώσεις κατά την είσοδό του στο δικαστήριο.
Ο Βίκτορ Πόντα, ο πρώτος πρωθυπουργός της Ρουμανίας που δικάζεται, ενώ ασκεί
πρωθυπουργικά καθήκοντα, υποστηρίζει ότι είναι αθώος και σήμερα δήλωσε ότι δεν
ήταν υποχρεωμένος να παραστεί στην ακροαματική διαδικασία.
"Δεν κλήθηκα, αλλά είμαι έτοιμος να εμφανιστώ ενώπιον των δικαστών με την ελπίδα
ότι θα ακούν να τους εξηγώ αυτό που είναι σαφές και σε ένα δευτεροετή σπουδαστή"
δήλωσε ο κ. Πόντα σε δημοσιογράφους.
Ο 43χρονος Σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός απέκλεισε και πάλι το ενδεχόμενο να
παραιτηθεί και είπε ότι είναι σημαντικό για τη Ρουμανία να έχει σταθερότητα.

6-θριάσιο

Φονική κακοκαιρία «σαρώνει» τη χώρα
- Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες

Δ

ύο νεκροί, ένας
βοσκός και μια
ηλικιωμένη
γυναίκα, αλλά και τέσσερις ελαφρά τραυματίες είναι ο τραγικός
απολογισμός του κύματος κακοκαιρίας σήμερα
στην χώρα.
Συγκεκριμένα, θύμα
της κακοκαιρίας έπεσε
σήμερα το πρωί ένας
52χρονος βοσκός στο
Ξηροκάμπι Κυνουρίας
όταν χτυπήθηκε από
κεραυνό και έχασε τη ζωή του. Ο 52χρονος είναι το δεύτερο θύμα της κακοκαιρίας σήμερα μαζί με την άτυχη ηλικιωμένη που πέθανε στην Σαλαμίνα.
Ο άτυχος βοσκός είχε βγει το πρωί με τα πρόβατά του προσπάθησε να προφυλαχθεί από τη βροχή κάτω από ένα δέντρο, το οποίο όμως χτυπήθηκε από τον κεραυνό.
Στη Σαλαμίνα, μια ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκε στη μέση του δρόμου χωρίς τις αισθήσεις της από άνδρες της Πυροσβεστικής και διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας όπου
διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Όπως δήλωσε η δήμαρχος Σαλαμίνας, κυρία Ισιδώρα Νάννου - Παπαθανασίου, στο
newpost, «ενημερώθηκα πριν από λίγο ότι μια ηλικιωμένη χτυπήθηκε από κεραυνό
στην Κακιά Βίγλα και είναι νεκρή». Ωστόσο, η νεκροψία αναμένεται να δώσει φως στο
θάνατο της άτυχης γυναίκας καθώς υπάρχουν ενδείξεις για καρδιακό επεισόδιο.
«Η βροχόπτωση στην περιοχή μας είναι σφοδρή σήμερα και κάνουμε ό,τι μπορούμε,
τόσο οι δημοτικές αρχές, η Αστυνομία και η Πυροσβεστική. Απεγκλωβίστηκαν ήδη δεκάδες αυτοκίνητα» τόνισε και πρόσθεσε ότι η εικόνα στην περιοχή είναι καλύτερη από το
πρωί και ομαλοποιείται η κατάσταση.
Την ίδια ώρα, ένας άντρας αγνοείται στη Σαλαμίνα και αναζητείται από το λιμενικό.
Καταστροφές και πλυμμήρες σε σπίτια
Η κακοκαιρία άφησε πίσω της πλημμύρες σε υπόγεια, προβλήματα στη κυκλοφορία
των οχημάτων και καταστροφές σε ΙΧ και σπίτια τόσο στον νομό της Πελοποννήσου,
όσο και στην Αττική.
Ήδη από τις καταιγίδες στην Αθήνα έχουν γίνει πάνω από 130 κλήσεις στην Πυροσβεστική για πτώση δέντρων και άντληση υδάτων, ενώ με σοβαρά προβλήματα είναι τα
Μέγαρα, Λιόσια, Σπατα, Κορωπί Σεπόλια, Σαλαμίνα. Κυκλοφοριακό κομφούζιο
σημειώθηκε στην Αθήνα λόγω της βροχόπτωσης στα δυτικά και βόρεια προάστια, ενώ
προβλήματα υπήρξαν και στην Αττική Οδό όπου «μπλόκαραν» οι μπάρες στα διόδια
νωρίτερα.
Ανυπολόγιστες καταστροφές προκάλεσε ο ανεμοστρόβιλος στην περιφερειακά της
Καλαμάτας, χωρίς μέχρι στιγμής ν' αναφερθούν τραυματισμοί πολιτών. Στη Νέα Είσοδο
της πόλης και στην περιοχή Ασπροχώματος, όπου επικεντρώθηκε η καταστρεπτική
μανία του ανεμοστρόβιλου, οι ζημιές σε σπίτια, καταστήματα, βιοτεχνίες και κτήματα
είναι τεράστιες, ενώ ο ανεμοστρόβιλος «ξεθεμέλιωσε» ακόμη και τα μνήματα του κοιμητηρίου Ασπροχώματος.
Αυτός ο ανεμοστρόβιλος «ήταν ένας πραγματικός πρωινός διάβολος. Στο πέρασμά
του παρέσερνε νταλίκες, αυτοκίνητα, σκεπές εργοστασίων, στύλους της ΔΕΗ, έσπαγε
τζαμαρίες καταστημάτων, ξερίζωνε δέντρα, ακόμη και βαριά μηχανήματα εκσφενδόνιζε»
δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο δήμαρχος της πόλης Παναγιώτης Νίκας.
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Συνελήφθη ο καταζητούμενος
«φαντομάς»

Σ

υνελήφθη, στο
πλαίσιο οργαν ω μ έ ν η ς
αστυνομικής επιχείρησης,
36χρονος
Αλβανός, σε βάρος του
οποίου εκκρεμούσαν
Ενταλμάτων
σωρεία
σύλληψης, για σοβαρά
ποινικά αδικήματα.
Συνελήφθη και ένας
39χρονος Έλληνας ο
οποίος, μεταξύ άλλων,
κατηγορείται για υπόθαλψη του 36χρονου.
Οι συλλήψεις τους
πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής στην Ιστιαία Ευβοίας, μετά από εντοπισμό
του οχήματος στο οποίο επέβαιναν οι δύο άνδρες. Νωρίτερα είχε προηγηθεί άγρια
καταδίωξη σε δασική περιοχή.
Ο 36χρονος Αλβανός είχε το προσωνύμιο «φαντομάς» καθώς τα τελευταία χρόνια και
ενώ εκκρεμούσαν σε βάρος του εντάλματα σύλληψης ακόμα και για ανθρωποκτονία,
κατάφερνε να ξεφύγει από τις αρχές.
Πως έγινε η σύλληψη
Οι αστυνομικοί, μετά από συντονισμένες έρευνες για την σύλληψη επικίνδυνου φυγόποινου και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, οργάνωσαν επιχείρηση, στο πλαίσιο της
οποίας εντόπισαν χθες το βράδυ ένα ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν οι δύο συλληφθέντες, να
κινείται επί της επαρχιακής οδού Βουτά – Κοκκινομηλιάς.
Με την χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, επιχείρησαν να σταθμεύσουν το
ανωτέρω όχημα, πλην όμως ο 39χρονος οδηγός του δεν συμμορφώθηκε και ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς, επιχείρησε ανεπιτυχώς να αποφύγει τον επικείμενο
έλεγχο, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί σε μπλόκο έτερων αστυνομικών δυνάμεων
που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή.
Κατά την προσέγγιση των αστυνομικών, οι δύο επιβαίνοντες εξήλθαν του οχήματος,
τράπηκαν σε φυγή σε όμορη δασική περιοχή και συνελήφθησαν μετά από πεζή
καταδίωξη. Σημειώνεται ότι κατά την επέμβαση των αστυνομικών, ο 36χρονος προσπάθησε ανεπιτυχώς να ματαιώσει την σύλληψή του, προβάλλοντας σθεναρή αντίσταση.
Σε βάρος του 36χρονου, εκκρεμούσαν τέσσερα 4 εντάλματα σύλληψης για σοβαρά
ποινικά αδικήματα και ειδικότερα:
Το από 01-02-2005 Ένταλμα σύλληψης του Β’ Ανακριτή Χαλκίδας, για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην περιοχή του Ταξιάρχη Ιστιαίας Ευβοίας, την 20-03-2004.
Το από 11-01-2012 Ένταλμα σύλληψης του Β’ Ανακριτή Χαλκίδας, για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας στην περιοχή της Λίμνης Ευβοίας, την 01-07-2010.
Το από 17-06-2010 Ένταλμα σύλληψης του Α’ Ανακριτή Χαλκίδας, για υπόθεση πυροβολισμών κατά αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ιστιαίας και πώλησης ναρκωτικών, την 11-06-2010.
Το από 25-05-2012 Ένταλμα σύλληψης του Β’ Ανακριτή Χαλκίδας, για υπόθεση
πώλησης ναρκωτικών στην Ιστιαία, την 02-05-2012.
Επιπλέον σε βάρος των δύο συλληφθέντων, σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και κατά περίπτωση για υπόθαλψη εγκληματία και
αντίσταση κατά αστυνομικών.
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Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου – 8:30μ.μ.

Παλαιό Ελαιουργείο – Παραλία Ελευσίνας
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Σαίξπηρ
“Όλος ο κόσμος μια σκηνή”
Είσοδος ελεύθερη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του Δήμου Ελευσίνας, σας ενημερώνει ότι ξεκινάει το πρόγραμμα «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» δωρεάν στα παραρτήματα των Κ.Α.Π.Η (την Τετάρτη 30/9/2015 για τα Α και Β Κ.Α.Π.Η και
την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για το Κ.Α.Π.Η Μαγούλας).
Παρακαλούμε όπως δηλώσετε συμμετοχή στις υπεύθυνες φυσικοθεραπεύτριες με την προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης (ώρες και μέρες λειτουργίας των
Κ.Α.Π.Η).
•
Για το Α΄ ΚΑΠΗ δήλωση συμμετοχής στην κα. Παύλου Μ. (2105543635)
•
Για το Β΄ ΚΑΠΗ δήλωση συμμετοχής στην κα. Μιχαήλου Μ.(2105546117)
•
Για το ΚΑΠΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ δήλωση συμμετοχής σε ένα από τα παραπάνω
τηλέφωνα.
Η πρόεδρος του Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
Μαρία Βασιλείου

Μια τρελή παρέλαση σε ένα παζλ σκηνών και ρόλων που μας ξεναγεί στα 37 έργα
του κορυφαίου των κλασσικών της αγγλικής αναγεννησιακής λογοτεχνίας, Ουίλλιαμ
Σαίξπηρ. Το συνολικό έργο του ελισαβετιανού ποιητή αποτελεί παγκόσμια παρακαταθήκη.
Με αφετηρία τα έργα του Σαίξπηρ και με ελεύθερη, αντισυμβατική, σουρεαλιστική,
αφαιρετική, μελοδραματική, συμβολική, διαδραστική, βουκολική διάθεση συνθέσαμε
μια ανατρεπτική και χιουμοριστική συρραφή-παρωδία όλων των έργων του ποιητή.
Ένα πολύχρωμο θεατρικό πανηγύρι αισθήσεων και παραισθήσεων.
Διασκευή-Σκηνοθεσία: Δημήτρης Θεοδώρου
Μουσική: Δημήτρης Ανδρώνης
Σκηνικός Διάκοσμος: Χριστίνα Χατζηνεοφύτου
Χορογραφίες: Μαριάννα Σαμάτιαλη – Βίκη Μπάκα

Παίζουν: Ελένη Πέππα, Δέσποινα Ζουμή, Έλενα Κακαρή, Βαγγέλης Λινάρδος,
Νατάσσα Μενή, Αναστασία Τσοπόκη, Βίκη Μπάκα, Χαρά Παγώνη, Αντιγόνη Ηλιοπούλου
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Τσίπρας: Αμεσος στόχος η αποκατάσταση της σταθερότητας
στην οικονομία

«

Ο
ελληνικός
λαός έδωσε μια
καθαρή λαϊκή
εντολή,
για
να
προχωρήσουμε ενωμένοι σε βαθιές τομές και
μεταρρυθμίσεις, για να
βγάλουμε τη χώρα από
την κρίση» τόνισε,
σύμφωνα με κομματικές
πηγές, ο Αλέξης Τσίπρας κατά την εισήγηση
του στη σημερινή συνεδρίαση του πολιτικού
οργάνου
εκλογικής
ευθύνης.
Αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο που καλείται να παίξει το νέο κυβερνητικό σχήμα, διορθώνοντας αστοχίες και αδυναμίες της προηγούμενης επτάμηνης περιόδου.
Ο κ. Τσίπρας σημείωσε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι είναι «άμεσος στόχος
της επόμενης περιόδου η πλήρης αποκατάσταση της σταθερότητας στην οικονομία και
στη λειτουργία των τραπεζών, η διεύρυνση του εδάφους που κερδίσαμε στη διαπραγμάτευση, με πρώτη κρίσιμη μάχη αυτή της απομείωσης του χρέους».
Υπογράμμισε ότι «ταυτόχρονα, θα πρέπει με αποφασιστικότητα να προχωρήσουμε
σε μεγάλες τομές, μάχη με το σύστημα της διαπλοκής, για την αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου στην ελληνική κοινωνία».
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε την αναγκαιότητα οργανωτικής ανασυγκρότησης του
κόμματος και της νεολαίας, ώστε να αντιστοιχιστεί η οργανωτική βάση του ΣΥΡΙΖΑ με
τους εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου που τον στηρίζουν ενεργά.
Επισήμανε ότι, σε αυτό το πλαίσιο, είναι αναγκαία μια διαφορετική λειτουργία του κόμματος, με συλλογική λειτουργία των οργάνων, χωρίς μηχανισμούς και ομαδοποιήσεις,
ως ένα σύγχρονος πλουραλιστικός φορέας της Ευρωπαϊκής Αριστεράς.

Διαψεύδει το ΠΑΣΟΚ τις φήμες για
συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ

Μ

ε μια λιτή ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με
τον ΣΥΡΙΖΑ, ένα ενδεχόμενο που έδειξε να αφήνει ανοιχτό ο Πάνος Καμμένος, με προϋπόθεση την απομάκρυνση του Ευάγγελου Βενιζέλου.
«Διαψεύδουμε κατηγορηματικά τις φήμες περί δήθεν προτάσεων συνεργασίας του κ.
Τσίπρα προς το ΠΑΣΟΚ» αναφέρει η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου. «Όσον αφορά
τις δηλώσεις Καμμένου, απαξιούμε να τις σχολιάσουμε» καταλήγει η ανακοίνωση του
ΠΑΣΟΚ.
Σε συνάντησή του το μεσημέρι της Δευτέρας με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Πάνος Καμμένος
είχε δηλώσει: «Δεν έχει κανένα λόγο η κ. Γεννηματά να απολογείται για τον κ. Βενιζέλο.
Δεν έχει κανένα λόγο να έχει στους κόλπους του κόμματός της πολιτικούς οι οποίοι
έχουν εμπλακεί στις λίστες Λαγκάρντ ή στις λίστες των υποβρυχίων ή στα άλλα σκάνδαλα».
«Ενσωματώσαμε ένα μεγάλο κομμάτι του πατριωτικού ΠΑΣΟΚ και θεωρώ ότι αυτή τη
στιγμή είναι μια χρυσή ευκαιρία να απομονωθούν τα βαρίδια και με τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία να λάβει η κυβέρνηση ψήφο εμπιστοσύνης και να προχωρήσει στο
αύριο».

θριάσιο-7

Σε γρήγορη εφαρμογή του
προγράμματος καλεί ο Ζαν Κλοντ
Γιούνκερ

Τ

η βεβαιότητα ότι
γρήγορα
θα
σχηματιστεί
κυβέρνηση και ότι «θα
προχωρήσει η εφαρμογή
του
Προγράμματος
Στήριξης και Σταθερότητας»
εκφράζει ο πρόεδρος της
Ευρωπαικής
Επιτροπής
Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ προς
τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξη
Τσίπρα,
σε
συγχαρητήρια επιστολή του
για τα εκλογικά αποτελέσματα.
«Η Ελλάδα χρειάζεται τη στήριξη όλων των κομμάτων» και «έγκαιρη υλοποίηση των
μεταρρυθμίσεων», προκειμένου «να επιστρέψει η εμπιστοσύνη στην ελληνική
οικονομία», συνεχίζει ο κ. Γιούνκερ.
Παράλληλα, υπογραμμίζει την «επείγουσα ανάγκη διαχείρισης της προσφυγικής
κρίσης» και καταλήγει με τη διαβεβαίωση ότι «η νέα κυβέρνηση θα έχει τη στήριξη της
Ευρωπαικής Επιτροπής και του ίδιου προσωπικά».
Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής:
«Αγαπητέ Αλέξη, αγαπητέ φίλε,
» εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να σας συγχαρώ για τα εκλογικά
αποτελέσματα της χθεσινής βραδιάς.
» Είμαι βέβαιος ότι αυτά αποτελούν τη βάση για τον γρήγορο σχηματισμό της νέας
Κυβέρνησης υπό την προεδρία σας και για την αξιοποίηση της σχετικής δημοκρατικής
εντολής, προκειμένου να προχωρήσει η εφαρμογή του Προγράμματος Στήριξης και
Σταθερότητας, που συμφωνήσατε με τους Ευρωπαίους εταίρους τον Αύγουστο.
» Η Ελλάδα χρειάζεται τώρα ευρεία υποστήριξη όλων των κομμάτων, θεσμική
σταθερότητα και έγκαιρη υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, ούτως ώστε να επιστρέψει η
εμπιστοσύνη μεταξύ των Ελλήνων όσο και προς την ελληνική οικονομία.
» Συγχρόνως, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να καταστεί λειτουργική η διαχείριση της
προσφυγικής κρίσης, η οποία θα αποτελέσει το θέμα της ειδικής συνόδου των μελών
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την ερχόμενη Τετάρτη.
» Έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά και δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Όπως
γνωρίζετε καλά, μπορείτε να βασίζεστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και σε εμένα
προσωπικά, ότι θα συμπαρασταθούμε στην Ελλάδα και θα υποστηρίξουμε τη νέα
κυβέρνηση στις προσπάθειές της.
» Με εκτίμηση,
» Jean-Claude JUNCKER
» Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»

8-θριάσιο

Εγκρίθηκαν από το ΣτΕ οι τελευταίες κατ΄εξαίρεση προσλήψεις

Ο

ι τριμελείς επιτροπές του Συμβουλίου της Επικρατείας ενέκριναν τις τελευταίες
220 κατ΄ εξαίρεση προσλήψεις κατά την προεκλογική περίοδο.Αναλυτικότερα,
το ΣτΕ ενέκρινε:
Πρόσληψη 128 ατόμων, με σύμβαση 8μηνης διάρκειας, για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων του υπουργείου Οικονομικών (Ανώτερες Σχολές Τουριστικής
Εκπαίδευσης και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης). Εκ των 128 ατόμων τα 123
είναι εκπαιδευτικοί και οι 5 διοικητικοί υπάλληλοι.
Πρόσληψη 14 καθηγητών μουσικής για το Μορφωτικό, Πολιτιστικό, Αθλητικό και Κοινωνικό Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Πολυγύρου «Αριστοτέλης».
Πρόσληψη ενός διευθυντή, ενός μαέστρου χορωδίας παραδοσιακής μουσικής και 19
καθηγητών μουσικής για το δημοτικό ωδείο Πρέβεζας. Αντίθετα, δεν κρίθηκε αναγκαία,
κατά την προεκλογική περίοδο, η πρόσληψη ενός διευθυντή της Φιλαρμονικής Λούρου
του εν λόγω δήμου.
Πρόσληψη 28 καθηγητών μουσικής και 26 καθηγητών διαφόρων ειδικοτήτων καλλιτεχνικής εκπαίδευσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγία Βαρβάρα. Αντίθετα, για την ίδια κοινωφελή επιχείρηση δεν εγκρίθηκε η πρόσληψη 5 καθηγητών χορού,
ενός καθηγητή παραδοσιακών χωρών και 4 καθηγητών εικαστικών.
Πρόσληψη μιας βοηθού βρεφοκόμου για τον παιδικό σταθμό του Δήμου Τήνου και
Πρόσληψη ενός ατόμου στο Δήμο Σερρών για την υλοποίηση του προγράμματος
μαζικού αθλητισμού Sports for all στη διασυνοριακή περιοχή του Δήμου Πέτρις της Βουλγαρίας και του Δήμου Σερρών.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑ Σ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ : «Πρόσκληση σε
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου».για το
έργο: «Αναθεώρηση Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού

Σ

σχεδίου της πόλης Δ. Βιλίων

ε εφαρμογή
των διατάξεων
του
άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 καλείστε
στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που
θα διεξαχθεί στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Καταστήματος
Βιλίων του Δήμου
Μάνδρας -Ειδυλλίας
την Tρίτη 22.9.2015
και ώρα 19:00 για
συζήτηση και λήψη
απόφασης στο παρακάτω θέμα:
1. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έργο: «Αναθεώρηση Εγκεκριμένου
Ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Δ. Βιλίων» συνολικού προϋπολογισμού
1.504.544,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΛΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ώρα του "Βασίλη"
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Σ

ε όλη την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου υπήρξαν ελάχιστες και γενικόλογες αναφορές στο το τι μέλλει γενέσθαι μετά τις 20 Σεπτεμβρίου. Προφανώς
επειδή τα κόμματα δεν είχαν επιλογή διαφορετικών κεντρικών πολιτικών. Επομένως δεν είχαν την δυνατότητα να προβούν στο συνηθισμένο τους "σπορ" των προεκλογικών υποσχέσεων και άρα δεν υπήρχε "εκλογικό θέλγητρο".
Υπήρξαν βέβαια τα γνωστά για "παράλληλα προγράμματα" και τα διάφορα "ισοδύναμα". Όμως αυτά ειπώθηκαν σε χαμηλούς τόνους και αποτελούσαν απλά προπέτασμα
καπνού. Ώστε "να τηρηθεί η παράδοση". Τίποτα περισσότερο.
Όμως δεν έχει υπάρξει μια περιγραφή του λογαριασμού (στα Αγγλικά bill, λέξη που
χρησιμοποιείται επίσης -με κεφάλαιο αρχικό γράμμα- για το κύριο όνομα Βασίλης).
Καλό θα ήταν λοιπόν, να γίνει μια (έστω περιληπτική) απαρίθμηση των βασικών προαπαιτουμένων μέτρων και στόχων που πρέπει να εφαρμοστούν ή/και επιτευχθούν τους
επόμενους (λίγους) μήνες. Ούτως ώστε να γνωρίζουν όλοι τι περιμένει να πάρει από τον
"Βασίλη" το ελληνικό Δημόσιο.
Πρώτη και καλύτερη η βελτίωση της εισπραξιμότητας των εσόδων του Ελληνικού
Δημοσίου. Το έλλειμμα €4,1 δισ. από τους στόχους του προϋπολογισμού, πρέπει να
καλυφθεί. Εάν αυτό δεν συμβεί, το δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου θα υπάρχει
αδυναμία πληρωμής συντάξεων και μισθών. Ακόμη και εάν έχουν ψηφισθεί και εφαρμοστεί όλα τα προαπαιτούμενα του Μνημονίου και έχουν έρθει όλες οι υποδόσεις (συνολικά €3 δισ.).
Άρα θα πρέπει να υπάρξει σημαντικότατη εντατικοποίηση έργου από την Γενική
Γραμματεία Εσόδων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους φορολογουμένους. Τα έσοδα
από τον φόρο εισοδήματος έχουν ήδη δρομολογηθεί και απλά θα υπάρξει "κυνήγι" ώστε
να αυξηθεί το συνολικό ποσό εισπράξεων. Εκεί που ο φορολογούμενος θα νοιώσει την
πρώτη "σφαλιάρα", είναι τα σημειώματα για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ. Ο οποίος μπορεί να είναι ο ίδιος συνολικά με πέρυσι, αλλά αυτή την φορά θα πληρωθεί σε πέντε αντί
σε έξι δόσεις. Πράγμα που σημαίνει ότι κάθε μία θα είναι αυξημένη περί το 17% και θα
επηρεάσει τους μηνιαίους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αντίστοιχα. Εννοείται πως
η καλή πορεία των εσόδων προϋποθέτει την υψηλή εισπραξιμότητα και στα τέλη κυκλοφορίας και τον Φ.Π.Α., από εδώ και στο εξής.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε την ψήφιση του αναθεωρημένου προϋπολογισμού για το 2015
(ο κανονικός έχει γίνει ένα απλό χαρτί με αριθμούς χωρίς σημασία) που, κατά πάσα πιθανότητα, θα "πακεταριστεί" με αυτόν του 2016 και το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα (ω
ναι, θα έχουμε νέο και από αυτό, τι νομίζατε;) 2016-2019.
Αυτά είναι και τα δημοσιονομικά μέτρα και milestones που αφορούν το τρέχον έτος.
Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι το μοναδικό άλλο μέτρο που πρέπει να
συμβεί εφέτος ώστε να μην υπάρχουν δυσάρεστες εξελίξεις. Σε αυτή έχουμε αναφερθεί και παλιότερα και τα νεότερα θα τα δούμε στα μέσα Οκτωβρίου, που θα υπάρχουν τα
αποτελέσματα των stress tests.
Πέρα από αυτά όμως, υπάρχει ένας ορυμαγδός μέτρων που πρέπει να συμφωνηθούν με την Quadriga και να ψηφισθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, ώστε το 2016 να είναι
"ομαλό" στην δημοσιονομική και οικονομική του εξέλιξη. Και βέβαια υπάρχει μια πλειάδα μεταρρυθμίσεων που θα πρέπει να ψηφισθούν άμεσα επίσης, ώστε ο αντίκτυπος
στην οικονομία να επέλθει το ταχύτερο.
Δεύτερο σε σειρά μέτρο που θα "πονέσει" μεγάλο μέρος της κοινωνίας είναι η εξίσωση της φορολογίας των αγροτών. Προαπαιτούμενο από τον Αύγουστο και την αρχική
συμφωνία που, έξυπνα, ο Αλέξης Τσίπρας κατόρθωσε να "μεταθέσει" για μετά τις εκλογές. Αλλά πλέον δεν μπορεί να αποφύγει την ψήφισή του. Ειλικρινά ελπίζω να μην
υπάρχουν πολλοί αγρότες που πίστεψαν τα περί ισοδυνάμων που ειπώθηκαν στην
προεκλογική περίοδο. Διότι το συγκεκριμένο βρίσκεται γραμμένο στην συμφωνία της
12ης Ιουλίου και είναι (πρακτικά) αδύνατον να αλλάξει ή να αντικατασταθεί.
Το τρίτο πιο επώδυνο αφορά τους συνταξιούχους και την ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που θα πρέπει να εφαρμοστεί πάραυτα. Διότι αλλιώς το ασφαλιστικό σύστημα θα
καταρρεύσει και θα διαλυθεί. Διότι ούτε τα χρήματα διαθέτει για να πληρώνει τις σημερινές συντάξεις, ούτε το Ελληνικό Δημόσιο διαθέτει τους πόρους ώστε να καλύπτει τα
ελλείμματα.
Η λίστα είναι μεγάλη και μακριά:
Ενοποίηση των επικουρικών ταμείων.
Πλήρης αλλαγή του πλαισίου για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις (υπάρχουσες και
νέες) σταδιακά έως το 2019. Πρέπει όμως να αρχίσει άμεσα. Παρόμοια μέτρα και αλλαγές θα πρέπει να νομοθετηθούν για την σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ και την θεσμοθέτηση του Ελάχιστου Εγγυημένου εισοδήματος.
Ολοκλήρωση της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ (Ανοικτά καταστήματα, διάρκεια γάλακτος, ελεύθερα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα κλπ.)
Πλαίσιο πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας και τα "κόκκινα" δάνεια.
Επαναφορά του εισιτηρίου των 5 ευρώ στα νοσοκομεία.
Σχέδιο για μια σειρά ιδιωτικοποιήσεων με καταληκτικές ημερομηνίες διαγωνισμών
κλπ.
Κατάργηση/νέα αλλαγή της ρύθμισης για τις 100 δόσεις (ναι, πάλι!)
Υπάρχουν αρκετά ακόμη που θα πρέπει να γίνουν μέχρι τον Φεβρουάριο του ερχόμενου έτους. Τα πιο σημαντικά είναι όμως, τα παραπάνω. Όπως καταλαβαίνετε ο
"Βασίλης" θα είναι βαρύς, ασήκωτος και καθόλου άγιος. Τρόπος δε να τον αδυνατίσουμε δεν υπάρχει. Με τις υγείες μας λοιπόν και να τον χαιρόμαστε..
.Πέτρος Λάζος
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Φρικτός θάνατος μέσα στο λιμάνι της
Πάτρας για τρεις 20χρονους φοιτητές

Θ

ρήνος επικρατεί
στην
Πάτρα
για
τον θάνατο των νεαρών παιδιών, όλοι τους
φοιτητές, στον μώλο
του Αγίου Νικολάου.
Το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν συνολικά έξι
άτομα για άγνωστο
λόγο έπεσε μέσα στη
θάλασσα, κι ενώ τα
παιδιά επέστρεφαν από νυχτερινή διασκέδαση. Συγκεκριμένα είχαν γνωριστεί εκείνο το
βράδυ σε ένα πάρτυ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr, πρόκειται για τους Ανδρέα Αλέξης του
Βησσαρίωνα και Ρεγγίνα Ζαπάντη του Ιακώβου, ενώ η τρίτη νεκρή είναι η Γεωργιάνα
Μουραφέτη από την Καλαμάτα.
Ο πατέρας του νεαρού είναι Αστυνομικός και υπηρετεί σύμφωνα με πληροφορίες στο
Α' Αστυνομικό Τμήμα Πατρών.
Δύο φοιτητές, μεταξύ των οποίων και ο οδηγός είναι σώοι, ενώ ένα ακόμα άτομο
ανασύρθηκε σε ημιλυπόθυμη κατάσταση και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
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Παραγωγούς καλεί ο Δήμος Ελευσίνας για
την 24η δράση «Κίνημα χωρίς Μεσάζοντες»

Π

ρόσκληση προς
ενδιαφερομένους παραγωγούς
αγροτικών προϊόντων
απευθύνει ο Δήμος Ελευσίνας προκειμένου να
πραγματοποιήσει
την
24η δράση «Κίνημα
χωρίς Μεσάζοντες» για
το Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
.Οι ενδιαφερόμενοι,
μπορούν να υποβάλλουν
προσφορές έως την
Παρασκευή 25/9/2015,
ώρα 10:00 στο φαξ
2105544934 ή στο email
xorismesazonteselefsina@gmail.com
Για ενδιαφερόμενους
των οποίων η ιδιότητα
του παραγωγού δεν έχει
ελεγχθεί προγενέστερα
θα
ζητηθούν
τα
αντίστοιχα παραστατικά.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e
m
a
i
l
:dperiouspromhth@fyli.gr
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 21/ 9/2015
Αρ. Πρωτ.:
43390
Ο Δήμαρχος ΦΥΛΗΣ διακηρύσσει ότι στις 30 / 9 / 2015
ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗκαι από ώρα
10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στο
Δημοτικό κατάστημα και στην
αίθουσα ‘’ Μελίνα Μερκούρη’’
( πλατεία Ηρώων 1 Άνω Λιόσια ) , θαδιεξαχθεί ενώπιον
της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ
Μ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Σ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.3463/06,
και του Π.Δ. 28/80 ΜΕ
Σ Φ Ρ Α Γ Ι Σ Μ Ε Ν Ε Σ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «
ΜΙΣΘΩΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΤΥΠΟΥ JCB ΜΕ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΦΥΡΑ », με
τους ακόλουθους όρους:
Η συνολική προϋπολογισθ-

είσα δαπάνη ορίζεται στα
73.310,00 € ( συμπ/νου
Φ.Π.Α) .
Αναλυτικότερα :
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
59.601,62 €
Φ.Π.Α. 23%
13.708,38 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
73.310,00 €
Η Εγγύηση συμμετοχής υπολογίζεται σε ποσοστό 2%επί
της προεκτιµόµενης αξίαςτου
ενδεικτικού προϋπολογισμού
εκτός Φ. Π. Α. , σύμφωνα µε
το (α) εδάφιο της 1ης παραγράφου του 157ου άρθρου
του
Ν.
4281/2014και
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του
Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή άλλου αναγνωρισμένου ιδρύματος ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα έχει
συνταχθεί κατά τον ισχύοντα
τύπο για δημόσιο διαγωνισμό.
Ειδικότερα, η εγγύηση συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο θα
ανέρχεται στο ποσό των (
1.192,03 € ) .
Τόπος παράδοσης των προσφορών : Αίθουσα Μελίνα
Μερκούρη του Δήμου Φυλής

( Πλατεία Ηρώων 1 Άνω Λιόσια ).
Γλώσσα : Ελληνική .
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
1. Έλληνες και αλλοδαποί
υποψήφιοι.
2. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά
και αλλοδαπά.
3. Συνεταιρισμοί.
4. Ενώσεις.
Τα έξοδα δημοσίευσης ή
τυχόν επαναδημοσίευσης της
παρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο .
Πληροφορίες και έντυπα για
την παραπάνω δημοπρασία
μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Διεύθυνση
Περιουσίας και Προμηθειών
τμήμα Προμηθειών Υλικών
Εξοπλισμού Υπηρεσιών του
Δήμου Φυλής (Πλ. Ηρώων 1
Άνω Λιόσια ), τηλ. 2132042716 -708 ,ώρες 09:00
π.μ. έως 13:30 μ.μ. ή ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση http:
// www.fyli.gr .
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

10-θριάσιο
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2015Β στο Δ.ΙΕΚ
Μεγάρων θα λειτουργήσουν
οι παρακάτω
ειδικότητες.
1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ
–ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ
2.ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
3.ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
4.ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ –ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
5.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Οι αιτήσεις επιλογής θα γίνουν ηλεκτρονικά στο
σύνδεσμο :https://iek.sch.gr
Το σύστημα θα μείνει ανοικτό μέχρι τη Δευτέρα
21/9/2015 και ώρα 12:00. Δεν θα δοθεί παράταση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι
που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στις παραπάνω ειδικότητες μπορούν να επικοινωνήσουν
με το Δ.ΙΕΚ:
ΤΗΛ.: 22960-83360-81360 - FAX: 22960-83360
E-MAIL: grammateia@iek-megar.att.sch.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ : iek-megar.att.sch.gr
Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
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ΓΑΜΟΣ
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Ο ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ
ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές Αχαρνές
8/9/2015
Τηλ.:(+30) 213 2072330
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι ο
ΠΟΛΙΑΚΟΒ ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της
ΜΑΡΙΝΑΣ είναι κάτοικος
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, έχει
υποβάλει αίτηση για αλλαγή
επωνύμου από
<<ΠΟΛΙΑΚΟΒ>> σε
<<ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ>>.

ημέρες από τη δημοσίευση
της παρούσας, υποβάλει στο
Δήμο Αχαρνών Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Φιλαδελφείας 87 Αχαρνές τις αντιρρήσεις του για την πιο πάνω
αλλαγή.

Καλείται όποιος αντιτίθεται
τυχόν στην πιο πάνω αλλαγή,
όπως μέσα σε δεκαπέντε (15)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΧΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

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

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

ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2015-2016

Τ

“ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

ο τμήμα καλαθοσφαίρισης του ΓΑΣΕ έγινε
ανεξάρτητο σωματείο με τίτλο “ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» και υπό την καθοδήγηση του έμπειρου προπονητή Νίκου Μαυρογιάννη ξεκινάνε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 τα τμήματα υποδομής του συλλόγου.
Καλούνται όλα τα παιδιά του Θριασίου ηλικίας 6 έως 16 ετών να συμμετάσχουν στα
τμήματα υποδομής ώστε όχι μόνο να μάθουν τα μυστικά του μπάσκετ αλλά και να αναπτύξουν την ομαδικότητα, τη δημιουργικότητα και το πνεύμα συνεργασίας τους. Με
γνώμονα την συστηματική, υπεύθυνη και μεθοδική εργασία και με σεβασμό στη προσωπικότητα και στον χαρακτήρα κάθε παιδιού αναπτύσσονται και βελτιώνονται οι δεξιότητές τους και διαμορφώνεται ο χαρακτήρας τους.
Λόγω της οικονομικής κρίσης η μηνιαία συνδρομή είναι μόλις 20€ ενώ παρέχονται και
ειδικές εκπτώσεις οικογένειες με περισσότερα από ένα παιδιά.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Νίκο Μαυρογιάννη στα τηλέφωνα 6936558179 και 6975103906.

12-θριάσιο
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Τα ποσοστά των κομμάτων στη Δυτική Αττική

Η
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Πρώτο κόμμα η Αποχή!!!

κυβέρνηση
που
προέκυψε από τις
χθεσινές
εκλογές
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι κυβέρνηση κατά την προσωπική μου του Βασίλη Στεφάνου
άποψη η οποία φέρει καθαρά
τη
στάμπα
(ΔΕΥΤΕΡΗ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ). Η χώρα σαφώς
και δε θα έπρεπε να μείνει
ακυβέρνητη, έτσι τουλάχιστον
σκέφτηκε ο ένας στους δύο
Έλληνες περίπου που έσπευσε να ασκήσει το εκλογικό του
δικαίωμα και σωστά έπραξε…
Όμως σε αυτό που θα πρέπει από εδώ και στο εξής να
δώσει μεγάλη προσοχή η νέα
κυβέρνηση είναι το πρωτοφανή γεγονός της μεγάλης
αποχής των ψηφοφόρων διότι:
Σάρωσε στην κυριολεξία η
απόφαση των Ελλήνων ψηφοφόρων για μη συμμετοχή του
στις κάλπες που στήθηκαν την
Κυριακή 20-9-2015 στην επικράτεια.
Η μοιρασιά που έγινε στα
κουκιά δείχνει καθαρά πλέον
ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του
Ελληνικού λαού πάνω από το
40% έως45% αποφάσισε να
απαξιώσει ολόκληρο το πολιτικό σύστημα και για πρώτη
φορά στην μεταπολιτευτική περίοδο, η μεγάλη αυτή
αποχή καταγράφετε ως ιστορικό γεγονός. Ο Ελληνικός
λαός έδειξε και σε αυτές τις εκλογές με δύο τρόπους ότι
(ο βρεγμένος τη βροχή δε τη φοβάται), ό ένας είναι η
μεγάλη αποχή και ο δεύτερος η μεγάλη διαφορά σε ποσοστά που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ έναντι της ΝΔ. Πάντως όσο κ’ αν
προσπάθησαν να του πιπιλίσουν τα αυτιά, με διάφορους
τρόπους, οι επιτήδειοι που μοναδικό στόχο έχουν την

παραμονή τους στην καρέκλα της εξουσίας, δεν κατάφεραν απολύτως τίποτα. Σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες
ψηφοφόρους προτίμησε την Κυριακή των εκλογών να
μείνει κλεισμένος στο σπίτι του και να κάνει συντροφιά
στη μίζερη ζωή του, ζωή στην οποία τον οδήγησαν οι
πολιτικές όλων αυτών που ονομάζουν τα πεπραγμένα
των μεταπολιτευτικών κυβερνήσεων (νέο) και (παλαιό).
Για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική περίοδο, σχεδόν οι
μισοί Έλληνες δε λογάριασαν την -υποχρεωτική κατά το

θριάσιο-13

Σύνταγμα- άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές. Ευτυχώς
πάντως που η νομοθεσία σε
αυτό το θέμα δεν είναι εφαρμόσιμη και όλοι κλίνουν τα
μάτια σε αυτό το φαινόμενο,
διαφορετικά από αύριο το
πρωί οι αρμόδιοι του Υπουργείου εσωτερικών θα έπρεπε
να σηκώσουν τα μανίκια και
να πιάσουν δουλειά στην
οικοδομή. Από ένα μήνα έως
και ένα έτος φυλάκιση -σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία- τιμωρείτε όποιος αδικαιολόγητα δεν ασκεί το
δικαίωμα του εκλέγειν. Πάνω
από ένα εκατομμύριο καινούργια κελιά θα έπρεπε να
χτιστούν σε φυλακές -αν ο
νόμος λειτουργούσε- για να
φιλοξενήσουν τους Έλληνες
οι οποίοι θεώρησαν ότι η
αποδοκιμασία προς τους
πολιτικούς
ίσως φέρει
καλύτερο αποτέλεσμα.
Τώρα πια ότι ήτανε να γίνει
έγινε.
Από την πλευρά μου αυτό
που έχω να ευχηθώ είναι
καλή δύναμη στη νέα κυβέρνηση που προέκυψε και από
αυτές τις εκλογές διότι έχει πάρα πολύ δουλειά μπροστά
της, αλλά και καλά κουράγια στον Ελληνικό λαό ο οποίος
φαίνεται θα είναι και πάλι εκείνος που θα σηκώσει όλα τα
βάρη προσυμφωνημένα και μη, που έχουν υπογραφεί
στο τελευταίο (3ο)μνημόνιο από την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, κυβέρνηση ( παράφυση) και κατά τον
κύριο Λεβέντη, αυτόν περίμενα να ακούσω πριν πέσω για
ύπνο…
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14-θριάσιο

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:
6947310243 (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 για ενοικίαση οικία 80
τμ με αυλή στον Ασπρόπυργο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944434626

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 ι οχ έ ς
τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς ό π ω ς μ α σ τ ί χ α Χί 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 ι σμ έ ν α σ ε φ υ τ ι 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 ελ ι 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 ο υ ς ε ορ τ α ζ ομ έ ν ο υς φ ί λ ο υ ς σ α ς ό π ω ς ρα κ ί , τ σ ί π ου ρ ο ,
μ α σ τ ί χα .
η ) Π α ρ α δ ο σ ι α κ ά χ ε ι ρ ο π οί η τ α ε ίδ η ζ υμ α ρ ι κ ώ ν
κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν α μ ε β ι ολ ο γ ι κ ά υ λ κ ά .
θ ) Ζ ε ά λ ε υρ α κ α ι π ρο ' ι' ό ν τ α ζ έ α ς κ α ι
π ο λ λ ά α κ ό μ α π ρ ο' ι ' ό ν τ α .
Ε π ι σ κ ε φ θ ε ί τε μ α ς κ α ι θ α ε κ π λ α γ ε ί τ ε
α π ό τη ν π ο ι κ ι λ ία , τ η ν π οι ό τ η τ α α λ λ ά
κ α ι γ ι α ν α γ νω ρ ί σ ε τ ε τι ς μ ε γ ά λ ε ς
δ υ ν α τ ό τη τε ς τη ς φ ύ σ η ς μ έ σ α α π ό τα
φ υ τι κ ά μ α ς π ρ ο ϊ όν τ α .

Φυλής 8Α Ασπρόπυργος,
Τηλέφωνο: 2105579801

16-θριάσιο

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015

