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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Κατά τόπους νεφελώδης
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 19 εως 27
βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 63%

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
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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

Άνοιξε ο δρόμος, μετά από τρία
χαμένα χρόνια καθυστερήσεων,

για τη διαδικασία λύσης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Βιλίων. Άμεσες και αποτελεσματικές οι κινήσεις της Δημάρχου, Γιάννας
Κριεκούκη που αγωνίζεται για να κερδίσει τον χαμένο χρόνο

Ά

νοιξε ο δρόμος, μετά από τρία
χαμένα χρόνια καθυστερήσεων, για τη διαδικασία λύσης
του Ρυμοτομικού Σχεδίου Βιλίων. Άμεσες και αποτελεσματικές οι κινήσεις της
Δημάρχου, Γιάννας Κριεκούκη που
αγωνίζεται για να κερδίσει τον χαμένο
χρόνο
Ιστορική στιγμή για τα Βίλια αποτελεί
το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας που
συζήτησε τη Σύναψη Προγραμματικής
Σύμβασης για τη Μελέτη Αναθεώρησης
του Σχεδίου των Βιλίων.
Πρόκειται για ένα θέμα, ζωτικής
σημασίας για τους κατοίκους, που
ταλανίζει εδώ και χρόνια την πόλη των
Βιλίων. Μέσα από μία στοχευμένη στρατηγική και προσεκτικά οργανωμένη
δράση, η νέα διοίκηση του Δήμου και
προσωπικά η Δήμαρχος, Γιάννα Κριεκούκη, έθεσε σε προτεραιότητα την επίλυση
του προβλήματος. Οι επίμονες προσπάθειες τελικά έφεραν ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, ξεπερνώντας κωλυσιεργίες, σκοπιμότητες και την αλλοπρόσαλλη πολιτική
του απελθόντος Δημάρχου, που υποθήκευαν το μέλλον και την ανάπτυξη του τόπου.
Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015, μέσα στην κατάμεστη, από κόσμο, αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα των Βιλίων, η Δήμαρχος, Γιάννα
Κριεκούκη, ανέλυσε διεξοδικά όλες τις κινήσεις που έκανε η Διοίκηση από την πρώτη
στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά της προκειμένου να δώσει λύση στο πρόβλημα
και προοπτική στην βιώσιμη οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη του τόπου. Η
πρόταση, της κ. Κριεκούκη, για τη Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για τη
Μελέτη Αναθεώρησης του Σχεδίου των Βιλίων ψηφίστηκε ομόφωνα επιδοκιμάζοντας τις ενέργειες της Διοίκησης του Δήμου και αναδεικνύοντας την σπουδαιότητα του
ζητήματος.
«Για μας η προάσπιση του συμφέροντος των πολιτών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη
προτεραιότητα και θέτουμε όλες μας τις δυνάμεις στην εξυπηρέτησή του. Είμαστε
χαρούμενοι όταν καταφέρνουμε να λύνουμε τα μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν
τον τόπο μας. Είναι χρέος και καθήκον μας να στεκόμαστε δίπλα στον κάθε δημότη» τόνισε
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑ. 6
η Δήμαρχος μετά το τέλος της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίθηκε η αναθεώρηση του νέου ΠΕΣΔΑ
από την Περιφερειακή Επιτροπή

Ε

γκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία,
χωρίς καμία αρνητική ψήφο, το κείμενο
αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής
(ΠΕΣΔΑ) από την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης που συνεδρίασε την Τετάρτη 16
Σεπτεμβρίου 2015, για πρώτη φορά από τη
συγκρότησή της. Μέσα από την αναλυτική παρουσίαση του κειμένου αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ
που εκπονήθηκε από το επιστημονικό προσωπικό του ΕΔΣΝΑ με τη σχετική Μελέτη της Ομάδας Εργασίας,ενημερώθηκαν αναλυτικά τα μέλη
της επιτροπής, διασαφηνίστηκαν απορίες και
χρονοδιαγράμματα επί της εφαρμογής του
ΠΕΣΔΑ και καταγράφηκαν οι εύστοχες επισημάνσεις των εμπλεκόμενων φορέων και ομιλητών.
Υπενθυμίζεται ότι η Περιφερειακή Επιτροπή
Διαβούλευσης αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο της
Περιφέρειας Αττικής (σύμφωνα με το άρθρο 178 του ν. 3852/2010) και απαρτίζεται από τους 66 Δημάρχους της Περιφέρειας, εκπροσώπους 18 φορέων και 28 πολίτες. Τις εργασίες της Συνεδρίασης άνοιξε η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα, Ερμίνα Κυπριανίδου, η οποία, αφού καλωσόρισε τους παρισταμένους, στο χαιρετισμό που απηύθυνε,
επεσήμανε ότι η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο για θέματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Περιφερειακό Συμβούλιο ή την Περιφερειάρχη, υπογράμμισε την κρισιμότητα του ζητήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων για το μέλλον της Αττικής, για το περιβάλλον, την οικονομία και την ανάπτυξη, και τόνισε μεταξύ άλλων:
«Η ενεργή συμμετοχή, τόσο στη διαβούλευση για τη διαμόρφωση των πολιτικών, όσο και στην υλοποίηση, αποτελεί όρο για την ευόδωση των στόχων του νέου σχεδιασμού που εστιάζει στο τοπικό επίπεδο, τη μικρή κλίμακα και τις
ήπιες τεχνικές. Αν το προηγούμενο συγκεντρωτικό και φιλο-εργολαβικό μοντέλο μπορούσε ίσως να εφαρμοστεί «από
τα πάνω», αυτή η προσπάθεια που ξεκινήσει ως Περιφερειακή Αρχή για την αναθεώρηση
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑ. 11
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Επανακαταμέτρηση ψήφων σε 4 Δήμους της Αττικής ζητά η «Λαϊκή Ενότητα»

Σ

τον Άρειο Πάγο, ζητώντας επανακαταμέτρηση των ψήφων
στους Δήμους Αθηνών, Περιστερίου, Αχαρνών και Νίκαιας προσφεύγει η «Λαϊκή Ενότητα».
Όπως γνωστοποιείται σε σχετική
ανακοίνωση, «όπως προβλέπεται από
τη νομοθεσία περί Ανωτάτου Ειδικού
Δικαστηρίου (άρθρο 25), υποψήφιοι
της Λαϊκής Ενότητας κατέθεσαν στα
αρμόδια Πρωτοδικεία αίτημα διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου για τυχόν
σφάλματα ή παραλείψεις στους εξής
Δήμους: Αθηνών, Περιστερίου, Αχαρνών και Νίκαιας και αναμένεται απάντηση στο αίτημά τους» και συμπληρώνεται:
«Είθισται η διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου κατά τη μετεκλογική περίοδο από
υποψηφίους, κόμματα ή και εκλογείς».

Τετ α τετ Τσίπρα - Γιουνκέρ για
μεταρρυθμίσεις και μεταναστευτικό

Μ

ε τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, συναντήθηκε ο πρωθυπουργός, λίγο πριν από την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής για το προσφυγικό στις Βρυξέλλες. Ο Αλέξης Τσίπρας, στο περιθώριο της Συνόδου
συναντήθηκε και με τη γερμανίδα καγκελάριο, Άνγκελα Μέρκελ.
Στο «μενού» της συνάντησης των δύο ανδρών περιλαμβανόταν εκτός από το φλέγον
ζήτημα των προσφύγων, η νέα κυβέρνηση και οι μεταρρυθμίσεις, στις οποίες καλείται
να προχωρήσει άμεσα η Αθήνα. Παρών στη συνάντηση ήταν και ο αναπληρωτής υπο-

υργός Μετανάστευσης Γιάννης Μουζάλας.
Ο πρόεδρος της Κομισιόν μπορεί να δηλώνει πως στηρίζει τη νέα κυβέρνηση, όσον
αφορά στη διαχείριση των μαζικών «κυμάτων» μεταναστών που φτάνουν στη χώρα
μας, ωστόσο δεν ξεχνά τις μεταρρυθμίσεις και ζητά ταχεία εφαρμογή των συμφωνηθέντων, ενόψει και της πρώτης αξιολόγησης.
Στη συγχαρητήρια επιστολή που απέστειλε στον έλληνα πρωθυπουργό, ο κ. Γιουνκέρ
υπογράμμισε πως οι μεταρρυθμίσεις, που έχουν συμφωνηθεί, πρέπει να προχωρήσουν
άμεσα, «ώστε να επιστρέψει η εμπιστοσύνη μεταξύ των Ελλήνων όσο και προς την
ελληνική οικονομία». «Έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά και δεν έχουμε χρόνο για
χάσιμο», κατέστησε σαφές ο πρόεδρος της Κομισιόν.
Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας μετέβη στις Βρυξέλλες έχοντας πίσω του μια
στέρεη κυβέρνηση και ένα νέο κυβερνητικό σχήμα, με το οποίο προσδοκά να θέσει σε
άμεση εφαρμογή την υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων. Ωστόσο, πρώτο μέλημα του Πρωθυπουργού είναι να διεκδικήσει ισοδύναμα μέτρα, όπου είναι δυνατό, για
να βάλει κοινωνικό πρόσημο στη συμφωνία.
Όσον αφορά την προσφυγική κρίση, αποτελεί κεντρικό θέμα και στην ειδική σύνοδο
των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μάλιστα, στην έκτακτη Σύνοδο η Ελλάδα θα
πρωταγωνιστήσει ως χώρα πρώτης εισόδου για τους πρόσφυγες, με τον κ. Τσίπρα για
ακόμη μια φορά να επισημαίνει την κρισιμότητα της κατάστασης, ιδίως των νησιών που
«βουλιάζουν» από τις ορδές των προσφύγων.
Ο Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, κατά τη διάρκεια της Συνόδου, αναμένεται να προτείνει στα
κράτη-μέλη της ΕΕ, άμεσα και μακροπρόθεσμα μέτρα για την αντιμετώπιση του προσφυγικού.
Στο σχέδιο Γιουνκέρ κεντρικό ρόλο θα παίζει η Ελλάδα, όπου θα διατεθούν περί τα
500 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται η αποστολή κλιμακίων στα σημεία αιχμής, υπό την
εποπτεία της Frontex που θα συνδράμουν γρηγορότερη καταγραφή των προσφύγων.
Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία Ευρωπαϊκής ακτοφυλακής και συνοριοφυλακής, αλλά και η στενότερη συνεργασία με χώρες της Αφρικής αλλά και την Τουρκία.
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Υλοποίηση εντός τριμήνου
Τη λίστα με τα 65 προαπαιτούμενα
παρουσιάζει το ΕΒΕΠ

«

Λίστα» με 65
προαπαιτούμενες δράσεις της
συμφωνίας με τους
πιστωτές που θα πρέπει να υλοποιήσει η νέα
κυβέρνηση, μέσα στο
επόμενο
τρίμηνο,
συγκέντρωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Πειραιά.
Η λίστα περιλαμβάνει
μέτρα που αφορούν
στο ισχύον φορολογικό
καθεστώς, αλλά και
στην αγορά εργασίας,
το ανθρώπινο κεφάλαιο, τις αγορές προϊόντων και το επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως και στις επιχειρήσεις δικτύων σε ενέργεια
και μεταφορές.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΒΕΠ, στο πεδίο της οικονομίας, πρέπει
να υλοποιηθούν στο τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου:
1. Ηλεκτρονική αποστολή σε πιστωτικά ιδρύματα στοιχείων οφειλετών για δέσμευση,
κατάσχεση. Για οφειλέτες με χρέη στην εφορία, άνω των 70.000 ευρώ, αυτοματοποιημένη διαδικασία κατάσχεσης.
2. Ανάπτυξη ειδικού λογισμικού διενέργειας ηλεκτρονικών κατασχέσεων, εις χείρας
πιστωτικών ιδρυμάτων.
3. Καθορισμός κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για προτεραιοποίηση υποθέσεων
είσπραξης.
4. Ορισμός των πρώτων νησιών στα οποία θα εφαρμοστεί η κατάργηση της έκπτωσης 30% στο ΦΠΑ.
5. Καθορισμός των λεπτομερειών της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων τελωνειακών και
φορολογικών ελέγχων από το ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ.
6. Αύξηση της φορολογίας στα πλοία.
7. Πρόστιμο 150 ευρώ σε όσους δεν έχουν περάσει τα οχήματά τους από τεχνικό
έλεγχο.
8. Ποινολόγιο εφορίας.
9. Κατάργηση όλων των προστίμων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
10. Ηπιότερες ποινές για τις απλές παραβάσεις του ΚΒΣ
11. Ακατάσχετο μισθών. Κατάργηση του ανώτατου ορίου ύψους 25% επί των μισθών
και συντάξεων και μείωση όλων των κατώτατων ορίων ύψους 1.500 ευρώ (1.250 για
μισθούς και συντάξεις, 1.000 ευρώ για καταθέσεις).
12. Μείωση των 100 δόσεων ανάλογα με τα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια
των οφειλετών.
13. Καθιέρωση επιτοκίων της ελεύθερης αγοράς (5%), με παράλληλη παροχή προστασίας στους ευάλωτους οφειλέτες (με οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ).
14. Πάγια ρύθμιση 12 δόσεων. Τροποποίηση της βασικής ρύθμισης, ώστε να προσαρμοστούν τα επιτόκια, βάσει της ελεύθερης αγοράς (από 8% σε 5%).
15. Λογισμικό για απάτη ΦΠΑ. Επίσπευση της διαδικασίας δημόσιας σύμβασης.
16. Ιδιώτες για τις κατασχέσεις.
17. Άμεσα μέτρα επιβολής κατασχέσεων, όσον αφορά στους οφειλέτες που δεν καταβάλλουν εγκαίρως τις δόσεις ή τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους.
18. Έλεγχοι καταθέσεων σε βάθος δεκαετίας.
19. ΚΕΑΟ Παροχή πρόσβασης στο έμμεσο μητρώο τραπεζικών λογαριασμών και σε
στοιχεία της φορολογικής διοίκησης.
20. Λαθρεμπόριο. Δημιουργία τριών κινητών ομάδων δίωξης/επιβολής του νόμου για
την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.
21. Σταδιακή κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ντίζελ
αγροτικής χρήσης.
22. Φορολόγηση αγροτών με ποσοστά που ορίζονται στο 20% για το φορολογικό έτος
2016 και στο 26% για το φορολογικό έτος 2017.
23.Έναρξη της διαδικασίας είσπραξης του ΕΝΦΙΑ
24. Αλλαγές σε κλίμακα εισοδήματος και αφορολόγητο.
25. Αύξηση του φορολογικού συντελεστή, επί του ετήσιου εισοδήματος από ενοίκια.
26. Επέκταση της φορολόγησης των μικτών εσόδων από τυχερά παιχνίδια.
27. Σταδιακή κατάργηση της ειδικής φορολογικής μεταχείρισης του ναυτιλιακού κλάδου.
28. Επίδομα θέρμανσης. Καλύτερη στόχευση της επιλεξιμότητας, ώστε να μειωθεί
στο μισό η δαπάνη.
29. Απλοποίηση διαδικασιών στις επιστροφές φόρων.
30. Εισφορά αλληλεγγύης. Αναμόρφωσή της και ενσωμάτωση στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
31. Φοροαπαλλαγές. Εντοπισμός όλων των κινήτρων που αφορούν τη φορολόγηση
εισοδήματος των επιχειρήσεων και κατάργηση των αναποτελεσματικών και άδικων.
32. Επανεξέταση και μεταρρύθμιση του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
33. Έλεγχοι στην έδρα. Εξασφάλιση της επαρκούς πρόσβασης της φορολογικής
διοίκησης στις εγκαταστάσεις των φορολογουμένων.
34. Συλλογικές επενδύσεις. Επανεξέταση του πλαισίου φορολογίας κεφαλαίου.
35.Παρακράτηση φόρου τεχνικών υπηρεσιών.
36. Εν όψει τυχόν αναθεώρησης των ζωνών αντικειμενικών ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑ. 8
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ΠΑΣΟΚ για Δ. Καμμένο: Η κυβέρνηση νομιμοποιεί τον ρατσισμό και τον αντισημιτισμό

Α

ντιδρούν ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ στην υπουργοποίηση του βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Δημήτρη Καμμένου.

«O διορισμός του βουλευτή των ΑΝΕΛ κ. Δημήτρη Καμμένου στην Κυβέρνηση αποδεικνύει ότι ο κ. Τσίπρας με τις επιλογές του παραβιάζει με κατάφωρο τρόπο θεμελιώδεις αρχές και αξίες της Αριστεράς και της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση, αντί να ξεμ-

περδέψει με το παλιό, νομιμοποιεί το ρατσισμό και τον αντισημιτισμό» αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη.
Η Δημοκρατική Αριστερά από την πλευρά της αναφέρει:
H τοποθέτηση του Δημήτρη Καμμένου στη θέση υφυπουργού της νέας κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι μια ξεκάθαρη προσβολή προς την κοινωνία, μετά την «ένδοξη καριέρα» του νέου υπουργού στα social media. Μια «καριέρα» γεμάτη με ρατσιστικά, ομοφοβικά και αντισημιτικά μηνύματα. Το ήθος και οι αρχές της Αριστεράς δεν είχαν και δεν
έχουν καμία σχέση με τέτοιες πρακτικές. Προκαλεί θλίψη και ντροπή η συμπόρευση
της αριστερής κυβέρνησης με το ακροδεξιό φρόνημα του κ. Καμμένου. Επιβάλλεται η
άμεση αποπομπή του.
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Φαήλος Κρανιδιώτης: Πολιτικά
ανόητος ο Αντώναρος

Σ

φοδρή επίθεση στον Ευάγγελο Αντώναρο εξαπέλυσε το
στέλεχος της ΝΔ, Φαήλος
Κρανιδιώτης, με αφορμή τις δηλώσεις
στελεχών εναντίον του Βαγγέλη Μεϊμαράκη για την ήττα του κόμματος
στις εκλογές.
Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό
ATTICA, ο κ. Κρανιδιώτης τόνισε ότι
οι δηλώσεις αυτές εκ μέρους του
πρώην κυβερνητικού εκπορσώπου,
«γίνονται ερήμην του Κώστα Καραμανλή».
«Ο κ. Αντώναρος, με αυτά που λέει,
είναι πολιτικά ανόητος. Θα έπρεπε να
μάθει ότι η ΝΔ δεν είναι κλαμπ
κανενός και κάνει κακό, γιατί οι δηλώσεις αυτές είναι ερήμην του Κώστα Καραμανλή»
τόνισε και συνέχισε λέγοντας ότο ο Ευάγγελος Αντώναρος θα έπρεπε να είχε διδαχθεί
πό το ήθος του Καραμανλή.
Μάλιστα, διατύπωσε αμφιβολίες για το αν ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος ψήφισε Νέα Δημοκρατία, «ούτε σε αυτές ούτε στις προηγούμενες εκλογές, μη σας πω ούτε
στις προ-προηγούμενες».

Τουσκ: Η ΕΕ πρέπει να ανακτήσει τον
έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της

«

Το
πιο
επείγον» ζήτημα που πρέπει να ρυθμίσει η
Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι «να ανακτήσει
τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της»,
διεμήνυσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, πριν από
την έκτακτη σύνοδο
κορυφής για την προσφυγική κρίση.
«Το ερώτημα που θα πρέπει να θέσουμε απόψε είναι πώς θα ξαναβρούμε τον έλεγχο
των εξωτερικών συνόρων μας. Διαφορετικά, δεν έχει νόημα να μιλάμε για μια κοινή
μεταναστευτική πολιτική», τόνισε ο κ. Τουσκ.
Οι συγκρούσεις που ωθούν τους πρόσφυγες να εγκαταλείπουν τις χώρες τους,
κυρίως στη Συρία, «δεν θα σταματήσουν σύντομα», προέβλεψε ο Τουσκ. «Αυτό
σημαίνει ότι μιλάμε για εκατομμύρια δυνητικούς πρόσφυγες, όχι για χιλιάδες», συνέχισε.
«Οι εταίροι μας χρειάζονται τη βοήθειά μας», εξήγησε εξάλλου ο πρόεδρος αναφερόμενος στις χώρες που γειτονεύουν με τη Συρία, όπως είναι ο Λίβανος, η Ιορδανία και η
Τουρκία, στις οποίες συρρέουν μαζικά πρόσφυγες.
Ο Τουσκ είπε ότι θα προτείνει στους ηγέτες των χωρών-μελών της ΕΕ «βραχυπρόθεσμα μέτρα» στα οποία συμπεριλαμβάνεται η παροχή βοήθειας στην Τουρκία και στις
ανθρωπιστικές οργανώσεις που εργάζονται σε προσφυγικούς καταυλισμούς. «Σήμερα
πρέπει να προετοιμάσουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο» κατέληξε ο Πολωνός πρόεδρος
του Συμβουλίου, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του προς τις χώρες-μέλη να σταματήσουν να επικρίνουν η μία την άλλη.

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015

Κ

Καμμένος: Η Μακεδονία
είναι ελληνική

ατά της χρήσης του
όρου «Μακεδονία»
στην ονομασία των
Σκοπίων εμφανίστηκε ο
Πάνος Καμμένος.
Σε δηλώσεις του στον
τηλεοπτικό σταθμό «Kanal
5» των Σκοπίων, προσερχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο για την ορκωμοσία του, ο
πρόεδρος των ΑΝΕΛ και
υπουργός Εθνικής Άμυνας
τόνισε:
Για το όνομα θα πρέπει να
μάθετε ότι θα πρέπει να
σεβαστείτε την ιστορία της Μακεδονίας. Η Μακεδονία είναι ελληνική.
Ωστόσο, όταν η δημοσιογράφος ανέφερε πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαφορετική άποψη και
πως είναι υπέρ της σύνθετης ονομασίας, ο κ. Καμμένος αρνήθηκε να απαντήσει.

Την παραίτηση του Δ.Καμμένουν
αναμένουν ΑΝΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ

Τ

ην παραίτηση του
Δημήτρη Καμμένου
από τη θέση του
αναπληρωτή
υπουργού
Υποδομών και Δικτύων,
στην οποία τοποθετήθηκε
μόλις πριν από λίγες ώρες,
αναμένουν ΣΥΡΙΖΑ και
ΑΝΕΛ, σύμφωνα με Το
Βήμα, προκειμένου να διευκολύνει την κατάσταση που
δημιουργήθηκε
στην
κυβέρνηση με τα ομοφοβικά
και ρατσιστικά σχόλια που
ανήρτησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το βράδυ της Τετάρτης ο Δ.Καμμένος ζήτησε τον
έλεγχο του υπολογιστή του, αλλά και των χειριστών του από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος, καθώς υποστηρίζει ότι κάποιοι τον χάκαραν.
Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, στο θέμα παρενέβη από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συνομίλησε με τον Πάνο Καμμένο και
του ζήτησε να διερευνήσει την γνησιότητα των tweets.
Κύκλοι του Μεγάρου Μαξίμου ανέφεραν πως, αν αυτά είναι αυθεντικά, αυτό δεν μπορεί να συνάδει με τις αξίες και την ηθική της συγκυβέρνησης.
Επίσης σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ζητήθηκε από τον Πάνο Καμμένο, στη περίπτωση που είναι γνήσια τα tweets, να δει και το ενδεχόμενο αντικατάστασής του υφυπουργού υπογραμμίζοντας πως τη τελική απόφαση θα τη λάβει ο πρωθυπουργός.

15 προσαγωγές, βρέθηκαν όπλα και
κλεμμένα αυτοκίνητα στον Βλυχό

1

5 προσαγωγές, βρέθηκαν
όπλα
και
κλεμμένα
αυτοκίνητα στον Βλυχό
Σε εξέλιξη απο τα ξημερώματα
(23-9-15) μεγάλη επιχείρηση του
Τμήματος Ασφάλειας Μεγάρων
στην περιοχή του Βλυχού. 15
προσαγωγές εκ των οποίων οι 2
έχουν ήδη μετατραπεί σε συλλήψεις
ενώ η αστυνομική επιχείρηση είναι
ακόμη σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με τις πρώτες
πληροφορίες το Τ.Α. Μεγάρων
ετοίμαζε τη σημερινή επιχείρηση
εδώ και δύο μήνες και ίσως σήμερα έχουμε και εξάρθρωση της μεγαλύτερης
εγκληματικής ομάδας της περιοχής η οποία αποτελείται από 9 μέλη που, σύμφωνα με
τη δικογραφία, σχετίζονται με περισσσότερα από 80 περιστατικά ληστειών και κλοπών,
μεταξύ των οποίων και τα περισσότερα από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας
τους τελευταίους μήνες.
Έχουν ήδη βρεθεί και κατασχεθεί δύο οχήματα Ι.Χ, περισσότερα από 4 όπλα και
πλήθος κλοπιμαίων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση καθώς οι
προσαγωγές και οι κατασχέσεις συνεχίζονται.

θριάσιο-5

Εκταμίευση 300 εκατ. ευρώ από την
ΕΤΕπ προς το Δημόσιο

Σ

ε εκταμίευση δόσης
300 εκατ. ευρώ, από
το δάνειο του 1 δισ.
ευρώ προς το ελληνικό
Δημόσιο, προχώρησε σήμερα, Τετάρτη, η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων.
Πρόκειται για υλοποίηση
της συμφωνίας που υπογράφηκε στις 27 Αυγούστου,
έπειτα από πρωτοβουλία
της γενικής γραμματείας
Δημοσίων Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ, με στόχο τα κεφάλαια
να αξιοποιηθούν για την κάλυψη του σκέλους της εθνικής συμμετοχής των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου
2014-20.
Το μερίδιο της εκταμίευσης είναι διπλάσιο εκείνου που συνηθίζεται να προκαταβάλλεται, καθώς η ΕΤΕπ δέχθηκε την επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί η ρευστότητα των
προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων.
Στο ίδιο πλαίσιο, συμφωνήθηκε να αυξηθεί κατά 50 εκατ. ευρώ υφιστάμενο δάνειο για
την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-13. Οι πόροι θα εκταμιευτούν το αμέσως προσεχές διάστημα, με αποκλειστικό στόχο να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση των προγραμμάτων της
συγκεκριμένης περιόδου.
Ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, εμφανίστηκε
ικανοποιημένος και αισιόδοξος: «Έχοντας ως βάση το έργο του προηγούμενου 8μηνου,
είμαι βέβαιος ότι θα επιτύχουμε να ολοκληρωθούν με απόλυτη επιτυχία τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-13 και να ξεκινήσουν εκείνα της νέας προγραμματικής περιόδου,
προσφέροντας στην οικονομία πολύτιμη ώθηση για να επιστρέψε σε τροχιά ανάπτυξης.
» Στόχος μας είναι, μέχρι το τέλος του έτους, να διοχετεύσουμε στην πραγματική οικονομία μέσω του ΠΔΕ πόρους ύψους 4,5 δισ. ευρώ» είπε.

Mεϊμαράκης στο ΕΛΚ: Το προσφυγικό,
βόμβα έτοιμη να εκραγεί

Ο

πρόεδρος της ΝΔ, Βαγγέλης
Μεϊμαράκης, συναντήθηκε με
τον πρόεδρο του ΕΛΚ, Γιόζεφ
Ντολ, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε στη
Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όπου έγινε συζήτηση για το μεταναστευτικό και προσφυγικό πρόβλημα.
Αμέσως μετά, έκανε την ακόλουθη
δήλωση:
«Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Συμφωνήσαμε
για μια καταρχήν εισήγηση στη Σύνοδο
Κορυφής και θα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη συζήτηση στο συνέδριό μας, τον επόμενο μήνα.
» Όλοι παραδεχόμαστε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Είναι μια βόμβα, η οποία
είναι έτοιμη να εκραγεί. Η Ελλάδα, η Ιταλία και άλλες χώρες έχουν τεράστιο πρόβλημα.
Τα ανέπτυξα αυτά στη Σύνοδο και έγιναν απολύτως κατανοητά.
» Πιστεύω, λοιπόν, ότι η Σύνοδος Αρχηγών θα μπορέσει καταρχήν να έχει μια εισήγηση, ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να αποκτήσουμε ευρωπαϊκή πολιτική, που θα αντιμετωπίσει ουσιαστικά το πρόβλημα.»

ΗΠΑ: Το 10% των θανάτων των ασθενών οφείλεται σε λάθος διάγνωση

Ο

ι περισσότεροι Αμερικανοί θα πέσουν θύματα τουλάχιστον ενός διαγνωστικού
λάθους στη ζωή τους και όταν συμβεί αυτό, μπορεί να τους οδηγήσει ακόμη
και στο θάνατο, σύμφωνα με μια έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το Ινστιτούτο Ιατρικής, ένα όργανο που συμβουλεύει την κυβέρνηση και τους
διαμορφωτές πολιτικής.
Σύμφωνα με τη μελέτη, σε λάθη διάγνωσης οφείλεται περίπου το 10% των θανάτων
των ασθενών. Οι μελέτες των ιατρικών φακέλων των ασθενών αφήνουν επίσης να εννοηθεί ότι το 6-17% των βλαβών που υφίστανται οι ασθενείς κατά τη νοσηλεία τους
οφείλονται σε τέτοια λάθη.
Πολλά διαγνωστικά λάθη συμβαίνουν όταν οι γιατροί δεν επικοινωνούν με τους συναδέλφους τους, με τους ασθενείς και τα μέλη της οικογένειάς τους. Πολλοί γιατροί επίσης
δεν αντιλαμβάνονται τα λάθη που κάνουν, σημειώνει το Ινστιτούτο που ανήκει στην
Εθνική Ακαδημία Επιστημών.
Η συγκέντρωση αυτών των πληροφοριών αποτελεί πρόκληση επειδή πολλά θεραπευτήρια αποθαρρύνουν την αποκάλυψη των διαγνωστικών λαθών.
Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά η επιτροπή ζητά να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ των γιατρών, των ασθενών και των συνοδών τους. Προτείνει επίσης να
εκπαιδευτούν οι επαγγελματίες υγείας και να αυξηθούν οι δαπάνες για την έρευνα όσον
αφορά τη βελτίωση της ακρίβειας των διαγνώσεων.
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Η Εισήγηση προς το
Δημοτικό Συμβούλιο της Δημάρχου, Γιάννας Κριεκούκη.
ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΒΙΛΙΩΝ

Αγαπητές και αγαπητοί συμπολίτισσες και συμπολίτες
Βιλιώτισσες και Βιλιώτες

Σήμερα είναι μία ξεχωριστή και ιδιαίτερα σημαντική
ημέρα για τα Βίλια.
Ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε τους Βιλιώτες και τις
Βιλιώτισες για χρόνια, βρίσκει τη λύση του.
Δεν μπορούσαμε λοιπόν να μην είμαστε μαζί, σε αυτή
τη σημαντική ημέρα για τα Βίλια. Γι’αυτό αποφασίσαμε να
συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ, στα Βίλια, ώστε
να είμαστε όλοι μαζί και να μοιραστούμε τη χαρά της επιτυχίας.
Από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων μας, η
νέα διοίκηση έθεσε σε προτεραιότητα την επίλυση του
προβλήματος και διεκδίκησε την χρηματοδότηση των
μελετών της Αναθεώρησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου της
πόλης των Βιλίων.
• με έγγραφο αίτημα που απέστειλα στην Περιφέρεια
στις 27 Φεβρουαρίου 2015,
• με την απόφαση της 6ης Απριλίου 2015 του Δημοτικού
Συμβουλίου και
• με προσωπικές επαφές και παραστάσεις μου,
έγινε σαφές στην νέα Διοίκηση της Περιφέρειας, τόσο ο
δίκαιος και επιτακτικός χαρακτήρας του αιτήματος της
τοπικής κοινωνίας των Βιλίων να αποκτήσουν ξανά Σχέδιο Πόλης τα Βίλια, όσο και η αναγκαιότητα της εξ ολοκλήρου χρηματοδότησης του έργου από την Περιφέρεια
Αττικής.
Εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε και προσωπικά τον
Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Γιάννη Βασιλείου που
στήριξε, προώθησε και έπεισε το σύνολο της πλειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου να επανεντάξουν το
έργο στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας και να αναλά-

βουν
να
καλύψουν
το
σύνολο
του
κόστους
της
μελέτης.
Η ξεκάθαρη
και χωρίς περιστροφές στάση
μας, άνοιξε το
δρόμο
στην
Περιφέρεια και
επανήλθε στην
απόφαση του
2012, που είχε
εμποδίσει
να
υλοποιηθεί
ο
απελθών Δήμαρχος.
Γιατί δική μας
επιδίωξη και καθήκον ήταν, είναι και θα είναι η προάσπιση του συμφέροντος του τόπου και των συμπολιτών μας.
Χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς επιδίωξη να παρέμβουμε στη διαδικασία ανάθεσης και εκπόνησης της μελέτης,
δηλώσαμε εξ αρχής ξεκάθαρα, ότι ούτε τα χρήματα διαθέτουμε για να χρηματοδοτήσουμε την μελέτη, ούτε βέβαια
την τεχνοκρατική επάρκεια διαθέτει η Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου μας για να εκπονήσει τη μελέτη.
Αυτά ήταν επιχειρήματα του απελθόντος δημάρχου
που, με τις ενέργειές του, στέρησε από τους συμπολίτες
μας το δικαίωμα της αξιοποίησης της περιουσίας τους.

Τρία χρόνια χαμένα εξαιτίας της αλλοπρόσαλλης πολιτικής του απελθόντος Δημάρχου.
Οι σκοτεινές μέρες του παρελθόντος όμως, πέρασαν
ανεπιστρεπτί.
Ο τόπος μας, θα πάει μπροστά θέτοντας στο περιθώριο αυτούς που καταχράστηκαν της εμπιστοσύνης των
συμπολιτών μας.
Ο δρόμος για μία νέα αναπτυξιακή πορεία
των Βιλίων άνοιξε.
Η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
είναι ένα ιστορικό γεγονός για τα Βίλια. Αποτελεί την επα-

«Ουδέν σχόλιον» από Μέρκελ για τη
νέα κυβέρνηση στην Ελλάδα

Δ

ε σχολίασε τη σύνθεση της νέας
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ η
αναπληρώτρια εκπρόσωπος της
γερμανικής κυβέρνησης, Κριστιάνε Βιρτς.
«Είναι καλή πρακτική η καγκελάριος να
μην σχολιάζει καμία διαδικασία εσωτερικής
πολιτικής, ανεξαρτήτως του για ποια χώρα
πρόκειται», δήλωσε, ερωτηθείσα αν η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ είναι ευχαριστημένη από τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με
τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Περιορίστηκε δε να επισημάνει ότι η κυρία Μέρκελ συνεχάρη προχθές τηλεφωνικά τον
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο αντάλλαξε απόψεις για την προσφυγική
κρίση, ενόψει και της αποψινής έκτακτης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ.
Κληθείσα να σχολιάσει την τοποθέτηση του Δημήτρη Καμμένου στην κυβέρνηση, η
κυρία Βιρτς δήλωσε ότι η ίδια δεν γνωρίζει σχετικά με σχόλια του νέου υφυπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επαναλαμβάνοντας ότι το πώς ο κ. Τσίπρας
σχηματίζει την κυβέρνησή του είναι θέμα εσωτερικής πολιτικής της Ελλάδας, το οποίο
ως εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δεν σχολιάζει.
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

νέναρξη μιας διαδικασίας που την ξεκίνησε ο πρώην
Δήμαρχος Παναγιώτης Ρούσσης πριν από χρόνια και
που διακόπηκε προσωρινά για τρία χρόνια.
Μετά τη σημερινή, ελπίζω ομόφωνη απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, και την υπογραφή της Σύμβασης
με την Περιφέρεια ξεκινά η δουλειά. Σηκώνουμε τα
μανίκια και τρέχουμε να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο.
Έχουμε μπροστά μας τέσσερα χρόνια δημαρχιακής
θητείας, απερίσπαστοι και χωρίς προεκλογικές σκοπιμότητες, μπορούμε να ολοκληρώσουμε το έργο.
Είναι στο χέρι μας πλέον, Περιφέρεια, Δήμος και κάτοικοι να συνεργαστούμε σε καθημερινή βάση ώστε να
εκπονήσουμε τάχιστα ένα σχέδιο στο οποίο θα στηριχθεί
η βιώσιμη ανάπτυξη των Βιλίων για τα επόμενα 50 χρόνια.
Ανάπτυξη, που θα προστατεύει και θα αναδεικνύει την
ιστορική κληρονομιά και την παράδοση του τόπου, θα
προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και θα παρέχει τις
ευκαιρίες για μια ισόρροπη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, προς όφελος των κατοίκων των Βιλίων.

Βίλια, 22 Σεπτεμβρίου 2015
Γιάννα Κριεκούκη
Δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015

του σχεδιασμού βάζει στο
επίκεντρο τους Δήμους, τις
τοπικές κοινωνίες και την κοινωνία των πολιτών».
Κλείνοντας το χαιρετισμό της, η κ. Κυπριανίδου χαρακτήρισε το θέμα ημερήσιας διάταξης ως «ένα καλό
σημείο εισόδου» στη δουλειά που θα κάνει η Επιτροπή τα
επόμενα χρόνια και υποσχέθηκε ότι «μαζί με όλες τις
δράσεις συμμετοχής και διαβούλευσης που κάνουμε, θα
βάλουμε και την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης
πιο ψηλά στις
προτεραιότητές
μας και θα
εντατικοποιήσουμε
τις
εργασίες μας,
ώστε
να
συμβάλλουμε
ουσιαστικά στη
συνεννόηση
και τη συνεργασία
που
χρειάζεται
ο
τόπος».
Στη
συνέχεια παρουσιάστηκε η
μελέτη
της
Ο μ ά δ α ς
Εργασίας του
επιστημονικού
προσωπικού
του
ΕΔΣΝΑ,
από την κα Γ.
Ασημακοπούλου, και με
με
προβολή
εποπτικών διαφανειών, επισημάνθηκε ο καθοριστικός
ρόλος του ΕΔΣΝΑ για την υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ, και
έγινε αναφορά ειδικότερα στην πρόταση της Ομάδας
Εργασίας για τη διαχείριση υπολειμματικών συμμείκτων,
για το δίκτυο πράσινων σημείων και την ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας για τα σχέδια διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων.
Ακολούθως το λόγο έλαβε ο σύμβουλος (εξωτερικός
συνεργάτης) του ΕΔΣΝΑ για την αναθεώρηση του
ΠΕΣΔΑ, κ. Κυριάκος Σταμέλλος που παρουσίασε το σχέδιο απόφασης που προέκυψε από τη συνεργασία με την
Ομάδα Εργασίας. Μετά από την παρουσίαση του αναθεωρημένου κειμένου του ΠΕΣΔΑ, το λόγο έλαβαν μέλη
της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης. Κατόπιν το
λόγο έλαβε ο κ. Σταύρος Ιατρού, εκ μέρους της ΕκτελεΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ. 2

στικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, ο οποίος, αφού τόνισε ότι
«η διαβούλευση συνεχίζεται και έτσι ο ΠΕΣΔΑ θα είναι σε
διαδικασία διαρκούς αναθεώρησης», επεσήμανε ότι «για
πρώτη φορά στο νέο ΠΕΣΔΑ, εκτός από τα αστικά απόβλητα, συμπεριελήφθησαν και άλλα, όπως τα βιομηχανικά
απόβλητα» και προχώρησε στη διατύπωση ορισμένων
επισημάνσεων, απαραίτητων για τη λήψη της απόφασης,
όπως ότι «η Εισήγηση που έχει υποβληθεί είναι
απολύτως σύννομη, ακολουθεί το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων και προσαρμόζεται σε όλες
τις Οδηγίες που
έχουν δοθεί από
την Ευρωπαϊκή
Ένωση».

Ακόμη, ο κ.
Ι α τ ρ ο ύ ,
εξηγώντας
τη
διαδικασία που
θα ακολουθηθεί
για την τελική
έγκριση του νέου
ΠΕΣΔΑ, επεσήμανε ότι «σήμερα θα εγκρίνουμε την εισήγηση,
στη
συνέχεια θα το
Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής θα λάβει την
τελική απόφαση,
ενώ μετά θα επιστραφεί στον ΕΔΣΝΑ για υλοποίηση και όλοι οι Δήμοι θα
είναι υποχρεωμένοι να υλοποιήσουν τα Τοπικά Σχέδια
Διαχείρισης που θα ολοκληρωθούν μετά και την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων – διευκρινίσεων που έχουν
υποβάλει οι Δήμοι και επεξεργάζεται η Ομάδα Εργασίας
του ΕΔΣΝΑ».
Τέλος, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της συζήτησης στην Επιτροπή Διαβούλευσης, τέθηκε σε ψηφοφορία η κατεύθυνση του νέου ΠΕΣΔΑ, όπως έχει αποτυπωθεί στην Εισήγηση που παρουσιάστηκε και όπως θα
διαμορφωθεί κατόπιν της ένταξης των παρατηρήσεων,
διευκρινίσεων και διαπιστώσεων που καταγράφτηκαν
κατά τη συζήτηση. Κατόπιν της ψηφοφορίας, το κείμενο
εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, με τρία λευκά και καμία αρνητική ψήφο.
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Θεοδωράκης: Το Ποτάμι
θα συνεχίσει αυτόνομο
ή θα διαλυθεί

Σ

υνεδριάζει η
νυν και πρώην
Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ποταμιού, η Συντονιστική
Επιτροπή, η Ομάδα
Πολιτικού Σχεδιασμού
και η Συντονιστική Επιτροπή της Επιτροπής
Διαλόγου στη Βουλή.
Κατά το άνοιγμα της
πολύωρης συζήτησης ο Σταύρος Θεοδωράκης επεσήμανε ότι «ήττα δεν είναι το 4%. Για κάποιους άλλους μάλιστα θα ήταν και επιτυχία. Ήττα ήταν που δεν κυριαρχήσαμε στον χώρο που θέλαμε να κυριαρχήσουμε. Ήττα
είναι που δεν μας επέλεξαν οι άνεργοι. Που απείχαν οι
νέοι μας. Ήττα είναι που δεν ενθουσιάσαμε πραγματικά
τον κόσμο της εργασίας. Ήττα είναι που δεν μας ψήφισαν
καθόλου οι αγρότες και δεν μας άκουσε η περιφέρεια.
Ήττα είναι που κάποιοι «παλιοί» έφυγαν και πήγαν -προσωρινά έστω- στην ΝΔ ή τον ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι ήττα που
έχουμε ξανά κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και στη Βουλή
ενισχύθηκαν συντηρητικές και ακραίες φωνές. Και όλα
αυτά θα ήταν ήττα ακόμη κι αν παίρναμε 6%».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο επερχόμενο συνέδριο
του Ποταμιού λέγοντας:
Δεν με ενδιαφέρει ένα συνέδριο όπως των άλλων κομμάτων. Δεν θα γίνουμε ένα λενινιστικό κόμμα με μια Κεντρική Επιτροπή που θα επιβεβαιώνει τις εισηγήσεις του
Προέδρου και τα μέλη της θα περιμένουν να γίνουμε
κυβέρνηση για να αναλάβουν κυβερνητικούς ρόλους.
Θέλουμε ένα Κίνημα που θα παράγει λύσεις και θα
προωθεί συνεχώς το καινούργιο.
Όσον αφορά τις συνεργασίες της επόμενης ημέρας
είπε ότι «το Ποτάμι ή θα συνεχίσει αυτόνομο ή θα διαλυθεί. Δεν θα γίνει πάντως συμπλήρωμα στην ΝΔ – το
ΠΑΣΟΚ – τον ΣΥΡΙΖΑ. Και παρακαλούνται όσοι πρεσβεύουν συγκολλήσεις, παζάρια, εκπτώσεις και ομαδικές
φωτογραφίες με ότι αυτοπροσδιορίζεται κεντροδεξιά ή
κεντροαριστερά, να επιλέξουν μια ακτή και να βγουν.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεργασθούμε. Αυτό δεν
σημαίνει ότι δεν θα συμβιβαστούμε. Αλλά θα παραμείνουμε Ποτάμι».

8-θριάσιο

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ. 3 αξιών ακινήτων, θα γίνει προσαρμογή των φορολογικών

συντελεστών επί της ακίνητης περιουσίας.
37. Τεκμήρια. Επανεξέταση της ελάχιστης φορολογίας.
38. Εκμηδενισμός των δυνατοτήτων φοροαποφυγής.
39. Αυστηρότερος ορισμός του αγροτικού επαγγέλματος.
40. Μέτρα για φορολογική συμμόρφωση.
41. Πλαστικό χρήμα. Σχέδιο για την προώθηση και τη διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών και τη μείωση της χρήσης μετρητών με την εφαρμογή που θα
αρχίζει από τον Μάρτιο του 2016.
42. Μαύρες λίστες. Δημοσιοποίηση του καταλόγου οφειλετών.
43. Φορολογικό πιστοποιητικό.
44. Βελτίωση των κανόνων περί διαγραφής μη εισπράξιμων φόρων.
45. Ελεγκτές. Αφαίρεση της προσωπικής αστικής ευθύνης των υπαλλήλων για τη
λήψη μέτρων είσπραξης παλαιών οφειλών.
46. Εθνική στρατηγική εισπράξεων. Πρόταση και εφαρμο
γή εντός του 2016.
47. Επιτάχυνση των διαδικασιών διαγραφής και περιορισμού της επανεγγραφής στα
μητρώα ΦΠΑ για την προστασία των εσόδων από το ΦΠΑ.
48. Καταπολέμηση της αλυσιδωτής απάτης ΦΠΑ.
49. Εκπόνηση αξιολόγησης των επιπτώσεων που θα έχει η αύξηση του κατώτατου
ορίου ΦΠΑ στα 25.000 ευρώ.
50. Ενίσχυση της Μονάδας Μεγάλων Οφειλετών.
51. Αυτονομία ΓΓΔΕ Θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση αυτόνομου φορέα εσόδων.
52. Καταθέσεις εξωτερικού. Κατάρτιση συνολικού σχεδίου για την καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής, το οποίο θα περιλαμβάνει τον εντοπισμό των μη δηλωμένων καταθέσεων και αίτημα προς τα κράτη της ΕΕ για την παροχή δεδομένων περί απόκτησης περιουσιακών στοιχείων από Έλληνες.
53. Καθιέρωση περιουσιολογίου.
54. Λαθρεμπόριο καυσίμων. Θέσπιση μέτρων για τον εντοπισμό δεξαμενών αποθήκευσης (σταθερών ή κινητών).
55. Δημιουργία βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση των ισολογισμών μητρικών και θυγατρικών επιχειρήσεων.
56. Παραγραφή υποθέσεων. Μέτρα για την ιεράρχηση των ελέγχων με βάση την
ανάλυση κινδύνου.
57. Ανασφάλιστα οχήματα. Έγκαιρη είσπραξη των προστίμων.
58. ΚΤΕΟ. Έγκαιρη είσπραξη των προστίμων για τη μη πραγματοποίηση υποχρεωτικών τεχνικών ελέγχων.
59. Έγκαιρη είσπραξη των εισφορών για τη χρήση συχνοτήτων χωρίς άδεια.
60. Επιβολή της προκαταβολικής είσπραξης σε περιπτώσεις φορολογικών διαφορών.
61. Κατηγοριοποίηση των οφειλετών του δημοσίου, ανάλογα με τη βιωσιμότητά τους.
62. Διορισμός διοικητικού συμβουλίου αυτόνομης Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων.
63. Απλούστευση προτελωνειακών διαδικασιών.
64. Σχέδιο δράσης για τη διευκόλυνση του εξαγωγικού εμπορίου.
65. Ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων και
τσιγάρων.
Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ και του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, τόνισε:
«Έχει καταστεί πλέον σαφές ότι τα δεκάδες προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας θα
δοκιμάσουν σκληρά, εκτός από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, τόσο τους παλαιούς,
όσο και τους λίγους καινούργιους υπουργούς της νέας Κυβέρνησης, στους οποίους
εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους.
» Η ορθή εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, με αξιοπιστία, ταχύτητα και
αποτελεσματικότητα, θα πρέπει να είναι το στοίχημα του νέου κυβερνητικού σχήματος,
κερδίζοντας το 'χαμένο' έδαφος τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
» Μέχρι στιγμής, στα θετικά αποτιμώνται ο γρήγορος σχηματισμός κυβέρνησης, η
λίστα δράσεων των συναρμόδιων υπουργείων για την παρακολούθηση των προτεραιοτήτων του μνημονίου, η επανίδρυση αυτόνομου υπουργείου Ναυτιλίας και η τοποθέτηση υφυπουργού Βιομηχανίας, που ήταν άλλωστε επιβεβλημένη για τον καλύτερο
συντονισμό και την εκπόνηση μίας σύγχρονης βιομηχανικής πολιτικής, όπως, επίσης
και η τοποθέτηση υφυπουργού αρμόδιου για το ΕΣΠΑ. Τέλος, δοθείσης ευκαιρίας, θα
ήθελα να επαναφέρω παλαιότερη πρότασή μας, ανάλογης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα,
για λειτουργία γενικής γραμματείας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.»
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Σταθάκης: Ο τουρισμός πήγε εξαιρετικά, χρονιά ρεκόρ για την Ελλάδα

Τ

η
διαρκή
ανάπτυξη
του ελληνικού τουρισμού τα
επόμενα
χρόνια
έθεσε ως στόχο της η
νέα ηγεσία του υπουργείου Τουρισμού,
κατά την τελετή
παράδοσης-παραλαβής του το μεσημέρι
της Τετάρτης.
Ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης, αφού
επισήμανε τον ρόλο
του τουρισμού στην
εθνική οικονομία, τόνισε ότι, χωρίς χρονοτριβή, η νέα πολιτική ηγεσία, μετά από μια χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, θα προχωρήσει στην εφαρμογή της τουριστικής
πολιτικής, με στόχο τη μεγιστοποίηση των ωφελειών.
«Είμαστε εδώ με μια καθαρή εντολή των ελλήνων πολιτών να συνεχίσουμε το έργο
που ξεκινήσαμε σε μια σύντομη χρονική περίοδο και με πολύ δύσκολες συνθήκες. Είμαστε όμως ιδιαίτερα χαρούμενοι διότι στον ευαίσθητο τομέα του τουρισμού και παρά τις
δυσκολίες λόγω της οικονομικής συγκυρίας με πρώτιστο γεγονός τον έλεγχο κεφαλαίων,
είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα. Ο τουρισμός πήγε εξαιρετικά, είναι μια χρονιά ρεκόρ
για την Ελλάδα και ταυτόχρονα όλα τα προβλήματα που προέκυψαν από τους περιορισμούς αυτούς μπορέσαμε να τα αντιμετωπίσουμε έγκαιρα» ανέφερε ο κ. Σταθάκης.
Από την πλευρά της, η Έλενα Κουντουρά, αναπληρωτής υπουργός για θέματα Τουρισμούμ τόνισε ότι θα συνεχιστεί η πολιτική που έφερε φέτος το νέο ρεκόρ στις αφίξεις
τουριστών και την αύξηση στα έσοδα για τον τουρισμό.
«Κάναμε πολλά πράγματα και απέδωσαν. Αυτό μας κάνει να νιώθουμε την ευθύνη
ακόμα πιο μεγάλη. Καταφέραμε όλοι μαζί, οι συντελεστές του ελληνικού τουρισμού να
έχουμε ιστορικό ρεκόρ με περίπου 26 εκατ. τουρίστες και 15,5 δισ. έσοδα. Ελπίζουμε οι
βάσεις που βάλαμε να αποδώσουν ακόμη περισσότερο» δήλωσε η κ. Κουντουρά.
Η απερχόμενη υπηρεσιακή υπουργός Άλκηστις Πρωτοψάλτη ευχήθηκε επιτυχία στο
έργο της νέας πολιτικής ηγεσίας, χαρακτηρίζοντας τον τουρισμό «καρδιά της Ελλάδος».
Επισήμανε ότι η ίδια θα συνεχίσει να στηρίζει τον ελληνικό τουρισμό μέσα από την τέχνη
της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εγώ θα συνεχίσω να τραγουδώ για την Ελλάδα…».

Εθνικό κοινωνικό διάλογο για την
Παιδεία προανήγγειλε ο Φίλης

Το «σύνθετο, επείγον και συνεχές»
έργο του υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων υπογράμμισε ο νέος υπουργός Νίκος Φίλης,
κατά τη διάρκεια της τελετής παράδοσηςπαραλαβής.
Στην ομιλία του, ο κ. Φίλης τόνισε πως
η νέα ηγεσία του υπουργείου θα
συνεχίσει «το έργο της κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας» και ανέφερε ότι θα οργανωθεί «εθνικός κοινωνικός διάλογος» για
την Παιδεία, ώστε να αναδειχθούν οι
προοπτικές, τα προβλήματα, αλλά και οι «δρόμοι για τις λύσεις τους». Ακόμη, χαρακτήρισε «αφανείς κοινωνικούς εργάτες» τους εκπαιδευτικούς και έθεσε στόχο «να αποτελέσει η εκπαίδευση τον προπομπό, ώστε να βγει η χώρα στο ξέφωτο της ανάπτυξης και
να αποκτήσει μια νέα, ισότιμη θέση στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα».
Νωρίτερα, η απερχόμενη υπηρεσιακή υπουργός Ευφροσύνη Κιάου είχε αναφερθεί
στο υπουργείο ως τον χώρο που «χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας», με ένα αντικείμενο
«δύσκολο, αλλά γοητευτικό». Επιπλέον, η κ. Κιάου αναφορικά με το ζήτημα των κενών
στα σχολεία, επισήμανε ότι «τελικά, πετύχαμε την ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς».
Τον λόγο πήρε και η αναπληρώτρια υπουργός Σία Αναγνωστοπούλου, η οποία ανέφερε ότι γνωρίζει το αντικείμενο της Παιδείας, καθότι η ίδια εκπαιδευτικός. Η κ. Αναγνωστοπούλου χειροκροτήθηκε από τους υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς του υπουργείου,
όταν αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποτελούν τον
μοχλό για τη συνοχή της ελληνικής κοινωνίας. «Αν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια δεν
αλώθηκαν από τη Χρυσή αυγή, αυτό οφείλεται στους εκπαιδευτικούς», είπε χαρακτηριστικά.
Ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης, επισήμανε το
βασικό ρόλο της έρευνας, η οποία πρέπει να αποτελέσει «ανάχωμα στην πνευματική και
υλική φτωχοποίηση της κοινωνίας» και μοχλό ανάπτυξης και υπογράμμισε ότι θα πρέπει η έρευνα «να πάψει να είναι ο φτωχός συγγενής».
Τέλος, ο υφυπουργός Παιδείας Θεοδόσης Πελεγρίνης τόνισε:
Δεν υπάρχει έργο αυτή τη στιγμή για να μας κρίνετε. Όταν παραλάβουμε έργο, σας
καλώ να βρεθούμε ο ένας απέναντι στον άλλον και να μιλήσουμε.
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Δωρεάν τεστ ΠΑΠ στο Αρεταίειο σε
ανασφάλιστες και άπορες γυναίκες

Δ

ωρεάν γυναικολογική εξέταση,
ψηλάφηση μαστού, εξέταση κατά
Παπανικολάου, θα προσφέρει σε
ανασφάλιστες και άπορες γυναίκες, η Β'
Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του
Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αρεταίειο
Νοσοκομείο, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου,
και ώρες 08.00-12.00, με την ευκαιρία της
Παγκόσμιας Ημέρας Αντισύλληψης.
Επίσης θα προσφέρει δωρεάν εμβολιασμό για τον HPV (ιό ανθρώπινων θηλωμάτων) σε περιορισμένο αριθμό νεαρών
κοριτσιών. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Η 26η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Αντισύλληψης από τον
Σεπτέμβριο του 2007 με πρωτοβουλία του ΟΗΕ, με στόχο να ενημερωθούν οι γυναίκες
για τις υφισταμένες μεθόδους αντισύλληψης.
Το Τμήμα Οικογενειακού Προγραμματισμού της Β´Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με διάφορες δράσεις που έχει αναπτύξει -επισκέπτεται 100 σχολεία το χρόνο πανελλαδικά, οργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσειςστοχεύει στη σωστή ενημέρωση της κοινωνίας για τις αντισυλληπτικές μεθόδους.
Η αξιόπιστη αντισύλληψη είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του τελευταίου
αιώνα, επισημαίνουν οι ειδικοί. Ανακούφισε εκατομμύρια γυναίκες από τον φόβο μιας
ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης και σαφώς απέτρεψε πολλούς θανάτους από παράνομες
εκτρώσεις. Επιπλέον, η αντισύλληψη προσφέρει στις γυναίκες τη δυνατότητα να καθορίζουν το χρόνο και τον αριθμό των κυήσεων.

θριάσιο-9

Δωρεάν προληπτικός καρδιολογικός
έλεγχος για ανασφάλιστους και παιδιά

Η

Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Καρδιάς (29 Σεπτεμβρίου), υλοποιεί μια σειρά από δράσεις πρόληψης υγείας
και κοινωνικής αλληλεγγύης με έμφαση σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και

παιδιά.
Συγκεκριμένα, καρδιολόγοι και παιδοκαρδιολόγοι μέλη της ΕΚΕ θα εξετάσουν ενήλικες και παιδιά και θα παρέχουν ιατρικές συμβουλές σε φορείς και οργανισμούς, που

προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο.
Αποδέκτες των δράσεων της ΕΚΕ θα είναι τα παιδιά της «Κιβωτού του Κόσμου», του
οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ενώ καρδιολογικός έλεγχος θα γίνει στους
πωλητές του περιοδικού δρόμου «ΣΧΕΔΙΑ», που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά πληθυσμιακές ομάδες.
Τέλος, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία θα πραγματοποιήσει καρδιολογικό έλεγχο
σε ανασφάλιστους πολίτες, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, στα κεντρικά Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου.
Όλες οι δράσεις είναι δωρεάν.
Αναλυτικά το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξης:
Τη Δευτέρα 28/9, δωρεάν καρδιολογικός έλεγχος για τους πωλητές του περιοδικού
«ΣΧΕΔΙΑ» στο πλήρως εξοπλισμένο, με σύγχρονα μηχανήματα, Καρδιολογικό Ιατρείο
της ΕΚΕ.
Την Τρίτη 29/9 στο 1ο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Αθηναίων (Σόλωνος 78) για ανασφάλιστους πολίτες.
Την Τρίτη 29/9 καρδιολογικός έλεγχος για τα παιδιά της «Κιβωτού του Κόσμου».
Την Τετάρτη 30/9 και την Πέμπτη 1/10, καρδιολογικός έλεγχος για τα παιδιά που
μεγαλώνουν στο Σπίτι του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στον Καρέα.
Ο πρόεδρος της ΕΚΕ κ. Στέφανος Φούσας Με αφορμή τις προαναφερόμενες δράσεις
της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, ο πρόεδρος Στέφανος Φούσας σημειώνει ότι «η
κοινωνική αλληλεγγύη στοχεύει στην ευημερία και την κοινωνική προστασία των αδύναμων συνανθρώπων μας, δεν έχει όρια και περιορισμούς, αποτελεί μια μορφή έμπρακτης προσφοράς. Με τις δράσεις της ΕΚΕ, κάνουμε πράξη την πρόληψη υγείας και την
κοινωνική αλληλεγγύη, αποδεικνύοντας ότι έχουμε τις δυνατότητες και τη βούληση να
στεκόμαστε στο πλευρό ατόμων, συλλόγων, φορέων και οργανισμών, που και εκείνοι
με τη σειρά τους προσπαθούν και προσφέρουν στο συνάνθρωπο».
Η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, που φέτος γιορτάζεται στις 29 Σεπτεμβρίου, καθιερώθηκε το 1999 από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Καρδιολογίας, που δραστηριοποιείται
σε περισσότερες από 100 χώρες, με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Οργάνωσης
Υγείας. Στόχος είναι η ενθάρρυνση στην υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής που θα
εξασφαλίζει την υγεία της καρδιάς, όπως επίσης η ευαισθητοποίηση για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα οποία αποτελούν κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως.
Κεντρικό σύνθημα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας είναι «Healthy Heart Choices for
Everyone, Everywhere (Υγιεινές επιλογές για την Καρδιά για όλους, παντού)», δίνοντας
το μήνυμα ότι κάθε άνθρωπος θα πρέπει να έχει την επιλογή υγιεινών πρακτικών για
την καρδιά του, ώστε να μειώσει τον κίνδυνο από τα καρδιοαγγειακά νοσήματα.

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

ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και Ποτάμι (αν τα
βρουν) τρίτη δύναμη στη νέα Βουλή

Η

συζήτηση
που
έχει ανοίξει στο
κόμμα του Σταύρου Θεοδωράκη έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον του
ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Το
Ποτάμι ήταν από τους
χαμένους των εκλογών.
Το προηγούμενο διάστημα στη συζήτηση για
την κεντροαριστερά είχε
προσκληθεί να συμμετάσχει και το Ποτάμι. Ο
κύριος Θεοδωράκης παρά
το γεγονός πως στην ευρωβουλή συμμετέχει στην ομάδα των ευρωπαίων σοσιαλιστών
είχε ξεκαθαρίσει πως δεν είναι κεντροαριστερά , την ώρα που είχε αρκετές συναντήσεις
με τον σοσιαλιστή Μάρτιν Σούλτς.
Μετά τα αποτελέσματα η κουβέντα αποκτά άλλη διάσταση καθώς αν Δημοκρατική
Συμπαράταξη και Ποτάμι συνεργαστούν, αρχικά εντός Βουλής τότε το σχήμα θα έχει 28
βουλευτές και αυτομάτως θα είναι η τρίτη δύναμη στο ελληνικό κοινοβούλιο. Όπως υποστηρίζουν οι περισσότεροι ίσως εκείνος που δε θέλει να είναι ο Σταύρος Θεοδωράκης
καθώς μοιραία θα ενταχθεί σε ένα σχήμα υπό την κυρία Γεννηματά. Στελέχη του Ποταμιού δείχνουν πάντως προς αυτή την κατεύθυνση και στο ΠΑΣΟΚ προφανώς καλοβλέπουν μια τέτοια εξέλιξη.
Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει δώσει εντολές να κρατηθούν χαμηλά οι τόνοι σε αυτές
τις συζητήσεις κυρίως για να μην φανεί πως το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να «καπελώσει» τα
υπόλοιπα κόμματα και τις κινήσεις. Τις επόμενες ημέρες ίσως υπάρξει ανοιχτή πρόσκληση προς τον κύριο Θεοδωράκη ενώ υπάρχουν υπόγειες δυνάμεις που ήδη συνομιλούν στην κατεύθυνση συγκρότησης ενός ενιαίου φορέα.

Θέμα πετρελαιοκίνησης εγείρει
εκ νέου ο Τσιρώνης

Θ

έμα πετρελαιοκίνησης εγείρει εκ νέου ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Τσιρώνης.
Μιλώντας στο περιθώριο της τελετής παράδοσης –
παραλαβής του υπουργείου, ο κ. Τσιρώνης ανέφερε ότι
«το θέμα της πετρελαιοκίνησης πρέπει να το δούμε εξ
υπαρχής γιατί σε συνθήκες αστικού περιβάλλοντος έχει
φανεί ότι δημιουργεί προβλήματα».
Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξή του σε σάιτ στις αρχές
Μαΐου υπουργός είχε δηλώσει ότι «ο τρόπος υπολογισμού των Ετήσιων Τελών με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είναι δίκαιος, αλλά τα πετρελαιοκίνητα οχήματα είναι τα πιο επικίνδυνα και τα πλέον
ρυπογόνα» επισημαίνοντας πως τα μέτρα κατά της πετρελαιοκίνησης, δρομολογούνται
το επόμενο χρονικό διάστημα.
«Ουδέποτε μίλησα για νέους φόρους ή τέλη στην πετρελαιοκίνηση, υποστήριξε μετά
τις αντιδράσεις ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, διαψεύδοντας ότι έκανε την
επίμαχη δήλωση στην ιστοσελίδα.
«Κάναμε ένα θαυμάσιο εμπορικό δώρο στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία» δήλωσε πάντως κατόπιν στο ΣΚΑΪ για την για την απόφαση της κυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου να επιτραπεί η πετρελαιοκίνηση.
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Αφέθηκε ελεύθερος ο Παναγιώτης
Καλφαγιάννης της ΠΟΣΠΕΡΤ

Ε

λεύθερος αφέθηκε ο πρόεδρος
της
ΠΟΣΠΕΡΤ
Παναγιώτης Καλφαγιάννης, ο οποίος προσήχθη
το πρωί μαζί με τον γραμματέα της ΠΟΣΠΕΡΤ για
παράνομη εκπομπή σήματος της ΕΡΤ Open στο
αστυνομικό τμήμα Κυψέλης.
Ο κ. Καλφαγιάννης
βρέθηκε στο αστυνομικό
τμήμα έπειτα και από
καταγγελία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), εξαιτίας
της παράνομη εκπομπής της EΡΤopen από ένα κοντέινερ στο Γαλάτσι.
Να σημειωθεί ότι στα γραφεία του σταθμού πήγε το πρωί αρμόδιος Εισαγγελέας, ο
οποίος σύμφωνα με πηγές της Αστυνομίας επενέβη ύστερα από αίτημα της Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), για τη μετάδοση του προγράμματος της ERTopen από τη συχνότητα 106,7 της ΕΡΤ, η οποία έβγαινε χωρίς άδεια από
την εποχή της ΝΕΡΙΤ.

Αβραμόπουλος: Να εφαρμοστεί
άμεσα η απόφαση για τους
120.000 πρόσφυγες

Τ

ην ανάγκη
να εφαρμ ο σ τ ε ί
άμεσα η χθεσινή
απόφαση
του
συμβουλίου των
υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ για
την μετεγκατάσταση 120.000 προσφύγων, κυρίως
από την Ελλάδα
και την Ιταλία,
εξέφρασε ο ευρωπαίος επίτροπος,
αρμόδιος για θέματα Μετανάστευσης
Δημήτρης Αβραμόπουλος.
Κατά την είσοδό
του στο συμβούλιο
των Ευρωπαίων
Επιτρόπων σήμερα το πρωί στις
Βρυξέλλες, ο κ.
Αβραμόπουλος τόνισε ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν την υποχρέωση να εφαρμόσουν τη
χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου υπουργών της ΕΕ.
«Υπήρξε ενισχυμένη πλειοψηφία που μας επιτρέπει να επιβάλουμε αυτά που αποφασίσαμε σε όλες τις χώρες», δήλωσε ο Δ. Αβραμόπουλος, σημειώνοντας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες απέδειξαν ότι όταν μιλούν για υπευθυνότητα και αλληλεγγύη, το εννοούν
πραγματικά.
Συνεχίζοντας, ο κ. Αβραμόπουλος τόνισε ότι πρέπει να μπουν όροι για το ποιοι είναι
αυτοί που δικαιούνται πράγματι διεθνούς προστασίας (πολιτικοί πρόσφυγες) και ποιοί
είναι εκείνοι που επιλέγουν να έρθουν στην Ευρώπη ακολουθώντας παράνομες διαδρομές και οι οποίοι θα πρέπει να επιστρέφουν στη χώρα τους.
«Η Ευρώπη δεν ήταν προετοιμασμένη να διαχειριστεί αυτήν την κατάσταση. Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική που δεν είχε στο παρελθόν», δήλωσε ο
Δ. Αβραμόπουλος, σημειώνοντας ωστόσο ότι τώρα υπάρχει η νέα ευρωπαϊκή ατζέντα
για την μετανάστευση η οποία ήδη έχει αρχίσει να εφαρμόζεται.
Όπως είπε ο έλληνας επίτροπος, η εφαρμογή δεν θα είναι εύκολη και γι΄αυτό θα
συνεχίσει να ταξιδεύει σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και να έχει επαφές με τους
υπουργούς και τις κυβερνήσεις, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ασφάλειας για τους πρόσφυγες που έρχονται στην Ευρώπη.
«Πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, να εξηγούμε και βεβαίως να έχουμε
ανοιχτούς διαδρόμους επικοινωνίας και συνεννόησης με όλους αυτούς που διαμορφώνουν τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης», ανέφερε ο κ. Αβραμόπουλος.
Τέλος, πρόσθεσε ότι η ΕΕ είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα εξωτερικά σύνορά της και παράλληλα να αποδείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά αυτή τη
δύσκολη και σύνθετη κατάσταση, η οποία, όπως εκτίμησε ο Δ. Αβραμόπουλος, θα κρατήσει αρκετά χρόνια ακόμα.
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Τσακαλώτος: Θα μαζέψουμε χρήμα
από αυτούς που έχουν

Τ

έσσερις βασικές
π ρ οτ ε ρ α ι ότ η τ ε ς
θέτει η ηγεσία του
υπουργείου Οικονομικών,
με αιχμή τις αλλαγές στη
φορολογία εισοδήματος
στην κατεύθυνση της
δικαιότερης
κατανομής
των βαρών.
Κατά τη διάρκεια της
άτυπης παράδοσης - παραλαβής μεταξύ του νυν
υπουργού αναπληρωτή
Οικονομικών,
Γιώργου
Χουλιαράκη και του υπουργού, Ευκλείδη Τσακαλώτου, δόθηκε το στίγμα των επόμενων άμεσων κινήσεων, που
είναι οι εξής:
• Να ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις της συμφωνίας με τους εταίρους, οι οποίες, κατά
τον κ. Χουλιαράκη, έχουν υλοποιηθεί σε ποσοστό 61%
• Να ανασχεθεί η ήπια- σύμφωνα με τον κ. Χουλιαράκη- ύφεση. «Κλειδί» είναι η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και η επιτάχυνση της διαδικασίας για την άρση
των capital controls
• Να υπάρξει έγκαιρη εκταμίευση των δόσεων του δανείου, προκειμένου να εξοφληθούν- στο βαθμό που είναι δυνατόν- οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου στους
ιδιώτες, με προτεραιότητα τις οφειλές σε νοσοκομεία και στον τομέα υγείας. Ο κ. Χουλιαράκης προανήγγειλε την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την περαιτέρω
άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, κυρίως για τις επιχειρήσεις.
• Η προετοιμασία για τις αλλαγές στο φορολογικό σύστημα, με στόχο τη δικαιότερη
κατανομή του δημοσιονομικού βάρους. Η κυβέρνηση, όπως είπε ο κ. Χουλιαράκης,
στηρίζεται πολύ στην τεχνική βοήθεια από τους εταίρους και ήδη υπάρχει συνεργασία
για την αναθεώρηση του φόρου εισοδήματος, την απάλειψη των εξαιρέσεων και τον
επαναπροσδιορισμό των φορολογικών συντελεστών- που σήμερα εφαρμόζονται ανάλογα με την πηγή του εισοδήματος- σε πιο προοδευτική κατεύθυνση.
Οι δηλώσεις του Γιώργου Χουλιαράκη και του Ευκλείδη Τσακαλώτου
Από την πλευρά του, ο κ. Χουλιαράκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο δημόσιο χρέος,
με την επισήμανση ότι το θέμα πρέπει να κλείσει αμέσως μετά την πρώτη αξιολόγηση
της οικονομίας.
Ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι το υπουργείο πρέπει να συμβάλει στη σταθερότητα της οικονομίας, μέσω της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, του κλεισίματος των εκκρεμοτήτων, της αναδιάρθρωσης του φορολογικού συστήματος («να μαζέψουμε χρήμα από
αυτούς που έχουν», δήλωσε) και της διευθέτησης του χρέους.
Παράλληλα, επισήμανε ότι το υπουργείο Οικονομικών θα είναι ο θεματοφύλακας για
ριζοσπαστικές τομές στο Δημόσιο, στη δημόσια διοίκηση, στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στους τομείς της υγείας και της παιδείας. Επίσης, έκανε λόγο για «παράλληλο κυβερνητικό πρόγραμμα», για να συνειδητοποιήσει «ο κόσμος ότι μπορείς να
κάνεις πράγματα κάτω από δύσκολες συνθήκες».
Σημειώνεται ότι τη θέση του προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) θα διατηρήσει ο νέος αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης.

Θεοχάρης: Υπήρχε πρόβλημα με
το πολιτικό μας μήνυμα

Σ

κέψη
και
ανάλυση για
το εκλογικό
αποτέλεσμα επικρατεί στις τάξεις του
Ποταμιού, είπε ο βουλευτής
Χάρης
Θεοχάρης.
«θα θέλαμε περισσότερα», είπε και
πρόσθεσε πως «θεωρούμε πως το Ποτάμι
είναι χρήσιμο στην
κοινωνία».
«Είναι
προφανές εκ του
αποτελέσματος ότι
υπήρχε ζήτημα με το
πολιτικό μας μήνυμα»
είπε και πρόσθεσε απαντώντας σε σχετική ερώτηση πως «εν έχω σκέψεις για να διεκδικήσω την ηγεσία».
Αναφορικά με την εφαρμογή του μνημονίου ειπε πως «θα έρθουν όλα τα προαπαιτούμενα δημοσιονομικά, μέτρα και ασφαλιστικό, γιατί πρέπει να περάσουν τώρα».
«Εαν δεν περάσουν τα προπαιτούμενα τώρα θα πρέπει τον Φεβρουάριο να πάρει νέα
μέτρα η κυβέρνηση που δεν θα τα στηρίξει κανείς», κατέληξε

θριάσιο-13

Πανούσης: Ένας κύκλος έκλεισε,
χίλιοι άλλοι θα ανοίξουν

Κ

είμενο αποχαιρετισμού
μέσω
Facebook έγραψε
ο πρώην αναπληρωτής
υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Γιάννης Πανούσης,
ο οποίος δεν παραμένει στο
κυβερνητικό.
Αφού ευχαρίστησε όσους
στον στήριξαν τους επτά
μήνες της θητείας μου στο
υπουργείο σημείωσε: Ένας
κύκλος έκλεισε. Χίλιοι άλλοι
θ’ανοίξουν. Προχωράμε.
Aναλυτικά το κείμενό του:
«Σχέσεις ψυχής και τιμής
Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που με στήριξαν με την εμπιστοσύνη και την
αγάπη τους τούς επτά μήνες της θητείας μου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Δεν είμαι εγώ αυτός που θα κάνει την αποτίμηση του έργου μας. Τα σωστά και τα λάθη
αξιολογούνται καθημερινά από το ίδιο το Σώμα, από την Κοινωνία και θα κριθούν οριστικά από τον ιστορικό του μέλλοντος.
Αισθάνομαι όμως την ανάγκη να εκφράσω την πεποίθησή μου ότι με τόσους φίλους,
με τέτοια ανθρώπινη ζεστασιά, με τέτοια αίσθηση κοινωνικού χρέους, με τέτοιο ψυχικό
δόσιμο, με τέτοιο συμβόλαιο τιμής δύσκολα θα χαθούμε.
Ένας κύκλος έκλεισε. Χίλιοι άλλοι θ’ανοίξουν.
Προχωράμε»

Επιστολή Νικολόπουλου σε Καμμένο
με αιχμές για τον αποκλεισμό του

Ε

πιστολή
στον
πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων
Πάνο Καμμένο απέστειλε ο
Νίκος Νικολόπουλος ο
οποίος ζητάει τη σύγκληση
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των ΑΝΕΛ προκειμένου
να συζητηθούν οι επιλογές
ή
τους
αποκλεισμούς
προσώπων από το κυβερνητικό σχήμα.
Όπως αναφέρει ο κ.
Νικολόπουλος «ξεκάθαρα
και ειλικρινά, να μάθουμε
αλλά και να συζητήσουμε για τα πρόσωπα που συζητήθηκαν και προτάθηκαν, για τους
ρόλους τους, για το εάν υπήρξε ζήτημα ποσόστωσης στη συμμετοχή του κόμματος στο
κυβερνητικό σχήμα και για τις αιτίες που οδήγησαν στις καταληκτικές αποφάσεις».

Κουίκ για πάταξη διαφθοράς: «Θα
μπουν πολλά πόδια σε ένα παπούτσι»

Σ

την
πάταξη
της διαφθοράς
αναφέρθηκε ο
υφυπουργός παρά τω
πρωθυπουργώ Τέρενς
Κουίκ, σε δηλώσεις του
μετά την ορκωμοσία
της νέας κυβέρνησης.
Ερωτηθείς σχετικά
με την λίστα Φαλτσιανί,
εξέφρασε την απόλυτη
εμπιστοσύνη του στον
υπουργό αναπληρωτή
για θέματα Διαφθοράς
Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, «ο οποίος αναλαμβάνει αυτόν τον
πολύ δύσκολο τομέα».
«Από εκεί και πέρα
και εμείς ως διυπουργική Επιτροπή για την
πάταξη της διαφθοράς, που φαντάζομαι ότι θα γίνει και στην οποία θα συμμετέχει ο
πολύ καλός και αποτελεσματικός συνάδελφός μου Τρύφων Αλεξιάδης, νομίζω ότι θα
μπουν πολλά πόδια σε ένα παπούτσι» κατέληξε ο κ. Κουΐκ.
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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

Πέμπτη 24 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 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
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