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Στο στρατόπεδο Λιόση οι πρόσφυγες
από την πλατεία Βικτωρίας

Το ανενεργό μέχρι πρότινος στρατόπεδο,
επαναλειτουργεί για να καλύψει τις ανάγκες
στέγασης των προσφύγων που βρίσκονται
στις πλατείες της Αθήνας.

Τ

ο ανενεργό στρατόπεδο Λιόση που
βρίσκεται στα Άνω Λιόσια ανοίγει τις
πύλες του για να λειτουργήσει ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας προσφύγων.
Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός
Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας,
έπειτα από συνεννόηση με το υπουργείο Εθνικής
Άμυνας, το στρατόπεδο εντάσσεται στον σχεδιασμό του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
για την αποσυμφόρηση των κεντρικών πλατειών
της Αθήνας, μέσα από την εύρεση χώρων προσωρινής διαμονής των προσφύγων. Στην λογική
αυτή που προανέφερε, λειτουργεί και το γήπεδο
χόκεϊ στο Ελληνικό.
Η διαμόρφωση του στρατοπέδου έχει ξεκινήσει
με στόχο να μεταφερθούν εκεί πρόσφυγες από
την πλατεία Βικτωρίας το συντομότερο δυνατόν.

Ακόμη δύο αντιαρματικά βρήκε η Αντιτρομοκρατική στη γιάφκα του Μαραθώνα

Π

ολύ βαρύ οπλισμό εμπεριείχαν οι σάκοι
που εντόπισε η Αντιτρομοκρατική στο
κρησφύγετο στον Μαραθώνα.
Στον χώρο, όπου εκτός από το σπίτι βρίσκεται
και μια αποθήκη, η Αντιτρομοκρατική ανακάλυψε
τρεις σάκους με βαρύ οπλισμό και πυρομαχικά,
αλλά και έξι αυτοκίνητα, ένα φορτηγάκι και μοτοσικλέτες, στοιχεία που οι αστυνομικοί εκτιμούν
πως θα οδηγήσουν σε νέες αποκαλύψεις για τη
δράση της τρομοκρατικής ομάδας.
Μάλιστα, οι αστυνομικοί έχουν πάρει εντολή να
μην ανοίξουν τους σάκους, προκειμένου αυτό να
γίνει από πυροτεχνουργούς του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Ωστόσο,
σύμφωνα με πληροφορίες η Αντιτρομοκρατική
Υπηρεσία εντόπισε μέσα στους σάκους ακόμη
δύο RPG, καθώς και τέσσερα καλάσνικοφ.
Υπενθυμίζεται πως οι άνδρες της Αντιτρομοκρατικής έφτασαν στο χώρο αξιοποιώντας στοιχεία που προέκυψαν
μετά την σύλληψη του Γιώργου Πετρακάκου και των συνεργών του, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως το συγκεκριμένο σπίτι είχε νοικιάσει με πλαστή ταυτότητα ένας από τους συνεργούς του, ο Σπύρος Δραβίλας.
Τις προηγούμενες ημέρες, οι έρευνες οδήγησαν στην ανακάλυψη πολεμικού οπλισμού και συγκεκριμένα οπλοπολυβόλων τύπου καλάσνικοφ σε αγροικία - κρησφύγετο στη Νέα Αγχίαλο του Βόλου, τα οποία συνδέονται με τη δράση
του συνεργάτη του Νίκου Μαζιώτη, Γιώργου Πετρακάκου.
Αν και τα όπλα αποδείχθηκαν «καθαρά», δεν έχουν δηλαδή χρησιμοποιηθεί σε κάποια τρομοκρατική ενέργεια, η
Αντιτρομοκρατική πιστεύει ότι ο Πετρακάκος και η ομάδα του έχουν σχέση με την τρομοκρατική οργάνωση Ομάδα Λαϊκών Αγωνιστών, η οποία είχε αναλάβει τις επιθέσεις με ρουκετοβόλο στα γραφεία της ΝΔ και σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Βαρυμπόμπη.

«Κλείδωσε» η υποψηφιότητα Μεϊμαράκη
για την ηγεσία της ΝΔ

Θέμα ωρών είναι η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Βαγγέλη
Μεϊμαράκη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αρχικά από το
περιβάλλον του είχε διαρρεύσει ότι θα αναγγείλει την υποψηφιότητά του την Πέμπτη, ωστόσο δεν αποκλείεται να το κάνει και την
τελευταία στιγμή, την Παρασκευή.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Μεϊμαράκης θα συνοδεύσει την
ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του με περισσότερες από 50 υπογραφές μελών της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος -και όχι από
τα μέλη του τελευταίου συνεδρίου-, στις οποίες όμως δεν θα
συμπεριλαμβάνονται Περιφερειάρχες κα αντιπεριφερειάρχες.
Αναμένεται επίσης κατά την ανακοίνωση να παρουσιάσει την
πρότασή του για την αναδιοργάνωση του κόμματος.
Παράλληλα ο διευθυντής του γραφείου του κ. Μεϊμαράκη ζήτησε
και παρέλαβε από την αρμόδια διεύθυνση του κόμματος τους καταλόγους με τα μέλη της πολιτικής επιτροπής της ΝΔ
αλλά και του συνεδρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μεϊμαράκης ζήτησε επίσης να ενημερωθεί και για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί όσον αφορά την εκλογή του νέου προέδρου.
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«Ζητούμενο να πέσει χρήμα στην αγορά»
Κατσέλη: Εφικτή η άρση των capital controls ως
τις αρχές του 2016

Η

άρση των capital controls μπορεί να
γίνει στο τέλος του έτους, αρχές του
επόμενου, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της ανακεφαλαιοποίησης, εκτίμησε η
πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και
διοικητής της Εθνικής Τράπεζας Λούκα
Κατσέλη, τονίζοντας ότι είναι κομβικής σημασίας
η επαναφορά των καταθέσεων στο τραπεζικό
σύστημα, καθώς από το 2008 έως το 2015 έφυγαν καταθέσεις 118 δισ. ευρώ.
Η κ. Κατσέλη ανέφερε πως την επόμενη
εβδομάδα θα ανακοινωθούν τα πρώτα νούμερα
για τις κεφαλαιακές ανάγκες εν όψει της
άσκησης ανακεφαλαιποίησης από τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό της ΕΚΤ.
Σημείωσε πως ο στόχος είναι η ανακεφαλαιοποίηση να ολοκληρωθεί εντός του 2015, γιατί, όπως διευκρίνισε,
υπάρχει δέσμευση στη συμφωνία της κυβέρνησης με τους θεσμούς.
Υπογράμμισε δε πως μέσα στη ανακεφαλαιοποίηση δεν θα υπάρξει κούρεμα καταθέσεων ανεξαρτήτως ποσού.
Αναφορικά με τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης, σημείωσε ότι αυτή την εβδομάδα ολοκληρώνεται η δεύτερη
φάση (εκπόνηση βασικού σεναρίου για το ποιες θα είναι οι κεφαλαιακές ανάγκες βάσει εκτιμήσεων σε βάθος τριετίας).
Η τρίτη φάση που αφορά στην εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών κάτω από ακραίες συνθήκες, θα ξεκινήσει μέσα
στις επόμενες εβδομάδες, οπότε η συνολική εικόνα θα είναι γνωστή τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου.
Σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση, εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι όλες οι τράπεζες θα καλύψουν το «χάσμα» που
μπορεί να παρουσιαστεί στην ανακεφαλοποίησή τους, θα βγουν στις αγορές και το ποσό που δεν θα καλυφθεί από
αυτή τη διαδικασία θα καλυφθεί από το ΤΧΣ.
Οπότε, όπως συμπλήρωσε η ίδια, ζητούμενο είναι «με δεδομένο ότι έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για πολιτική και οικονομική σταθερότητα, να περάσει η ρευστότητα στην πραγματική οικονομία».
«Το 2015 θα είναι χρόνος ορόσημο για την επανεκκίνηση της οικονομίας, αλλά, για να γίνει αυτό, πρέπει όλοι να
δουλέψουμε μαζί. Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας και παραγωγικοί φορείς» είπε η κ, Κατσέλη.
Η επανεκκίνηση της οικονομίας για το 2016 - 2017, κατά την κ. Κατσέλη, εξαρτάται από την πολιτική βούληση και
τις συνέργειες που θα υπάρξουν για βασικές μεταρρυθμίσεις, όπως η αλλαγή του πτωχευτικού δίκαιου, το σταθερό
φορολογικό πλαίσιο και η απλούστευση της γραφειοκρατίας.
Συγκεκριμένα, είπε ότι απαιτείται σταθερότητα φορολογικού πλαισίου, απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης των
επιχειρήσεων, αδειοδότησης, λειτουργία και πτώχευσής τους, καθώς και να αναπτυχθεί ο θεσμός της εξωδικαστικής
επίλυσης διαφορών. Τέλος, ανέφερε ότι πρέπει τα επιμελητήρια να δημιουργήσουν Παρατηρητήριο Υλοποίησης Πολιτικών για την επίπτωση των μέτρων που εφαρμόζονται στην αγορά.
Αναφερόμενη στο θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, σημείωσε πως ένα στα δύο δάνεια πλέον είναι κόκκινο,
εξέφρασε δε την εκτίμησή της ότι τα κόκκινα καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια θα τα διαχειρίζεται μόνη της η κάθε
τράπεζα, διότι όλες έχουν διαμορφώσει πλέον, μετά το 2010, έναν μηχανισμό, ενώ για τα κοινοπρακτικά και επιχειρηματικά δάνεια χρειάζεται καλύτερος συμβιβασμός μεταξύ τραπεζών, για να τεθεί ένα βιώσιμο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής.
Η κ. Κατσέλη απάντησε σε πλήθος ερωτήσεων οι οποίες στην πλειοψηφία τους εξέφραζαν τον προβληματισμό της
μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας για το δυσμενές περιβάλλον που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια. Εξάλλου είπε
ότι έχει ανοίξει η συζήτηση για τη μείωση του κόστους στο πλαστικό χρήμα.

Παράταση της ευνοϊκής ρύθμισης για τον έλεγχο
οχημάτων στα ΚΤΕΟ

Π

αράταση της πρώτης καταληκτικής προθεσμίας, που έληξε
την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, για τις 20 Οκτωβρίου, αναφορικά με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων στα ΚΤΕΟ αποφασίστηκε από την κυβέρνηση.
Με την εν λόγω παράταση των 20 ημερών δίνεται η δυνατότητα
στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες οχημάτων να κάνουν χρήση της
ευνοϊκής ρύθμισης, περί καταβολής μειωμένου πρόσθετου ειδικού
τέλους, αντί του αναλογούντος, για τον τεχνικό έλεγχο στα ΚΤΕΟ.
Ο υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης σε δήλωση σημείωσε ότι οι εν λόγω ημερομηνίες εμπίπτουν στις
δεσμεύσεις της χώρας και η εφαρμογή τους αποτελεί υποχρέωση της χώρας και επομένως, δε μπορεί δυστυχώς να
δοθεί νέα παράταση.
Ειδικότερα, από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, αναφορικά με τα εκπρόθεσμα σε περιοδικό
τεχνικό έλεγχο οχήματα, σημειώνεται ότι:
Οι προθεσμίες για τον τεχνικό έλεγχο έχουν οριστεί με το νόμο «Κύρωσης του σχεδίου σύμβασης οικονομικής
ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για την υλοποίηση της συμφωνίας χρηματοδότησης».
Η πρώτη εκ των τριών καταληκτικών ημερομηνιών, που είχε οριστεί η 30η Σεπτεμβρίου 2015 και παρατείνεται για
τις 20 Οκτωβρίου 2015 αφορά στα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου είχε παρέλθει έως τις 30 - 06 - 2014.
Οι ενδιαφερόμενοι αυτής της κατηγορίας, το διάστημα της παράτασης των είκοσι ημερών μπορούν να κάνουν χρήση
της ευνοϊκής ρύθμισης, περί καταβολής μειωμένου πρόσθετου ειδικού τέλους προσκομίζοντας το όχημα τους σε ΚΤΕΟ
για τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου.
Για την ίδια κατηγορία οχημάτων μέχρι και την ημερομηνία παράτασης της πρώτης καταληκτικής προθεσμίας, δηλαδή στις 20 Οκτωβρίου 2015 θα καταβάλλεται μειωμένο τέλος (33 ευρώ για ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα), ενώ μετά την
παρέλευση της νέας προθεσμίας, για το διάστημα από 21 Οκτωβρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 θα καταβάλλεται το πλήρες (αναλογούν) πρόσθετο ειδικό τέλος (65 ευρώ για ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα).
Υπενθυμίζεται ότι ο σχετικό νόμος (ν.4336/2015) προβλέπει ότι εφόσον παρέλθει και η προθεσμία της 31 Δεκεμβρίου 2015, τότε από 1η Ιανουαρίου 2016 θα επιβάλλεται και το πρόστιμο των εκατόν πενήντα (150 ευρώ), το οποίο
βεβαιώνεται στη Φορολογική Διοίκηση, εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και
μετά την προθεσμία καταβολής του, προσαυξάνεται με τον προβλεπόμενο τόκο.
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Κρήτη: Σε 492 χρόνια
φυλάκισης καταδικάστηκε δουλέμπορος

Σ

ε ποινές εκατοντάδων χρόνων καταδίκασε αργά
το βράδυ της Τρίτης το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αν. Κρήτης τους δουλέμπορους που
συνελήφθησαν μετά τον εντοπισμό μεταναστών σε φορτηγά στην περιοχή του Τσούτσουρα Ηρακλέιου τον Μάιο
του 2014.
Ο εγκέφαλος του κυκλώματος ένας 51χρονος από περ-

ιοχή της Μεσαράς Ηρακλείου κρίθηκε ένοχος για την
μεταφορά 83 μεταναστών,και του επιβλήθηκε ποινή 10
χρόνων φυλάκισης για τον κάθε ένα από τους μετανάστες
καθώς και χρηματικό πρόστιμο 30.000 ευρώ, επίσης για
τον κάθε ένα μετανάστη η οποία συγχωνεύθηκε σε ποινή
492 χρόνων φυλάκισης και θα εκτίσει τα 25 χρόνια ενώ
καταδικάστηκε και σε συνολική χρηματική ποινή
1.230.000 ευρώ.
Επίσης την ίδια ποινή επέβαλε το Δικαστήριο και στον
ένα από τους δύο Σύριους που δεν εμφανίστηκαν στη
δίκη. Σε τρεις ακόμα Σύριους 40, 33 και 30 χρόνων, που
κατηγορούνταν για τη μεταφορά μεταναστών, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 330 χρόνων που θα εκτίσουν σε
25χρόνια.
Κατηγορούμενοι ήταν 10 άτομα από τα οποία κάθισαν
στο εδώλιο οκτώ αφού δύο Σύριοι δεν εμφανίστηκαν στη
δίκη. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αν. Κρήτης
αθώωσε τρεις από τους οκτώ και συγκεκριμένα ένα 56
χρόνο και ένα 23χρονο από την Κρήτη καθώς και ένα
νεαρό Πακιστανό.
Τέλος, το Δικαστήριο αποφάσισε όπως η έφεση έχει
αναστέλλουσα δύναμη και ούτε δέχθηκε την μετατροπή
της ποινή τους σε χρηματική, ενώ απάλλαξε όλους από
την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.
Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2014 είχε στηθεί μπλόκο από την αστυνομία σε δυο φορτηγά αυτοκίνητα σε
περιοχή Νότια του Ηρακλείου όπου εντοπίσθηκαν στοιβαγμένοι μετανάστες μεταξύ των οποίων και 15 παιδιά
και συνελήφθησαν δύο άτομα που οδηγούσαν τα
αυτοκίνητα ενώ στη συνέχεια συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι.

Εντός 10 ημερών θα καλυφθούν οι ελλείψεις στα εμβόλια

Α

υτό ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας μετά από
σχετική συνεννόηση με τους εκπροσώπους της
φαρμακοβιομηχανία για το ζήτημα της έλλειψης
εμβολίων που οφείλεται σε προσωρινό πρόβλημα παραγωγής.
Εντός του επόμενου δεκαημέρου θα έχει λυθεί το
πρόβλημα έλλειψης εμβολίων που παρατηρείται στην
ελληνική αγορά, όπως διαβεβαιώνουν οι εκπρόσωποι
της φαρμακοβιομηχανίας την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, μετά
από συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
(ΕΟΦ), τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ)
και τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας, η
πολιτική ηγεσία ήρθε σε συνεννόηση με εκπροσώπους
της φαρμακοβιομηχανίας, οι οποίοι διαβεβαίωσαν ότι το
προσωρινό πρόβλημα παραγωγής- στο οποίο οφείλεται
η έλλειψη των σκευασμάτων στη χώρα μας- αντιμετωπίζεται και τα εμβόλια θα είναι σύντομα διαθέσιμα.

4-θριάσιο

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Τ

ο τελευταίο διάστημα,
με όλη τη δημόσια
συζήτηση γύρω από
το συνταξιοδοτικό, ιδιαίτερος
λόγος φαίνεται να γίνεται και
για τη λεγόμενη “τρίτη ηλικία”.
Την ηλικία των ανθρώπων,
που έχουν διαγράψει μια
ολόκληρη πορεία ζωής και
διεκδικούν, όπως είναι λογικό,
την απαιτούμενη φροντίδα,
τόσο από την οικογένειά τους
όσο και από την Πολιτεία. Κι
αυτή την υποχρέωση τόσο σε
οικογενειακό όσο και σε κρατικό επίπεδο, δε φαίνεται να την αμφισβητεί κανείς.

•
Γι’ αυτό πρέπει να γαλουχήσουμε τα παιδιά με την ιδέα ότι η φροντίδα των
δικών μας ηλικιωμένων είναι ένα ευχάριστο χρέος. Αυτό θα τους το διδάξουμε κυρίως
με το παράδειγμα στην οικογένεια, αλλά και στο σχολείο, που οφείλει να διδάξει στους
νέους τον σεβασμό απέναντι στους ηλικιωμένους, με κατάλληλα κείμενα και σχετικές
δραστηριότητες, όμως μακριά από κάθε αίσθημα οίκτου. Παράλληλα, επειδή οι συνθήκες ζωής αλλάζουν και δεν είναι πάντοτε εύκολο να φροντίσουμε αυτοπροσώπως τους
ηλικιωμένους μας, όσο καλή διάθεση κι αν έχουμε, χρειάζεται να ενισχύσουμε τους
υπάρχοντες θεσμούς φροντίδας της “τρίτης ηλικίας” και στην ανάγκη να επινοήσουμε
νέους, ώστε ο ηλικιωμένος που έχει ανάγκη από φροντίδα να έχει τη σιγουριά ότι αυτή
η φροντίδα θα του παρασχεθεί όπως και όποτε πρέπει.
Ελάχιστη υποχρέωση μας ως κοινωνία και ως θεσμοί είναι:
•
Η ηθική και ψυχολογική ενθάρρυνση και στήριξη των ηλικιωμένων από τους
νεότερους, ώστε να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στα κοινωνικά δρώμενα.
•
Η διεύρυνση των προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας για τους ηλικιωμένους
και η παροχή κινήτρων για την ενασχόλησή τους με μορφές συλλογικής δράσης (π.χ.
εθελοντισμός, συμβουλευτικές επισκέψεις, συμμετοχή σε ψυχαγωγικά και επιμορφωτικά προγράμματα κ.λπ.).
•
Ο διάλογος των νέων και των ατόμων μέσης και τρίτης ηλικίας για τα προβλήματά τους και η καλοπροαίρετη προσπάθεια για την άμβλυνση των διαφορών τους
και για τη συνειδητοποίηση της ανάγκης για ισότιμη συμμετοχή τους στα κοινωνικά και
πολιτικά τεκταινόμενα.
•
Η προβολή των ατόμων τρίτης ηλικίας που επιδεικνύουν αξιοζήλευτο σφρίγος
και ζωντάνια, ώστε να αποτελέσουν παράδειγμα μίμησης και για τους υπολοίπους.
•
Η απόδοση τιμών και επαίνων στους ηλικιωμένους που επέδειξαν
αξιοπρόσεκτο έργο στη ζωή τους, ώστε να αναγνωριστεί η αξία τους και να φανεί
εμπράκτως ο σεβασμός των κατοπινών γενεών προς το πρόσωπο και τα επιτεύγματά
τους.
Σίγουρα με όλους αυτούς τους τρόπους και με πολλούς άλλους ακόμη, η ζωή των ηλικιωμένων ανθρώπων, των παππούδων και των γιαγιάδων μας, θα γίνει πολύ πιο
ευχάριστη και για εκείνους και για όλους τους νεωτέρους.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015

Πλήρως ανακαινισμένος ο Παιδικός
Σταθμός της Δημοτικής Ενότητας Φυλής

Ο

λοκληρώθηκαν οι
εργασίες για την
ολική ανακαίνιση
του κτιρίου του Α’ Παιδικού
Σταθμού της Δημοτικής Ενότητας της Φυλής, το οποίο
αντιμετώπιζε πολλά τεχνικά
προβλήματα.
Η πρωτοβουλία ανήκει
στον Πρόεδρο του Παιδικού
Σταθμού Βαγγέλη Σταματάκο
ο οποίος υλοποιώντας τις
κατευθύνσεις του Δημάρχου
Φυλής Χρήστου Παππού και
της Τεχνικής Υπηρεσίας,
δήλωσε τα εξής:
«Τα πολλά τεχνικά προβλήματα
αντιμετωπίστηκαν
άμεσα ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες που ο Παιδικός
Σταθμός ήταν κλειστός έγιναν
περαιτέρω εργασίες με στόχο
τον
εκσυγχρονισμό
του
κτιρίου, ώστε το ευαίσθητο
κομμάτι της κοινωνίας που
είναι τα παιδιά μας, να ζουν
σ’ ένα ασφαλές σύγχρονο και υγιές περιβάλλον.
Σε πρώτη φάση μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες ο Παιδικός Σταθμός βάφτηκε εξωτερικά κι εσωτερικά ενώ τοποθετήθηκαν επίσης, καινούργιες πρίζες ασφαλείας, νέος
εξαερισμός και ειδικός φωτισμός για παιδικούς σταθμούς.
Στη δεύτερη φάση τοποθετήθηκαν καινούργια αλουμίνια αλλά και νέα περίφραξη του
χώρου.
Συμπαραστάτης μου σε αυτή τη προσπάθεια είναι ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς αλλά και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Το βέβαιο είναι, ότι οι μικροί μαθητές από
την νέα σχολική χρονιά, θα απολαύσουν τον ανανεωμένο και απόλυτα ασφαλή χώρο
τους» επεσήμανε σχετικά ο Ευάγγελος Σταματάκος.

Τέλος ο φόρος σε γλυκά και
παγωτά στη Φινλανδία

Κ

αλή είδηση για τους... γλυκατζήδες στη Φινλανδία. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε
ότι θα καταργήσει τον φόρο στα είδη ζαχαροπλαστικής και τα παγωτά από το
2017.
Η Φινλανδία επέβαλε το 2011 φόρο 95 σεντ ανά κιλό στα γλυκά και στο παγωτά, σε
μία προσπάθεια να μειώσει την κατανάλωση ζάχαρης.
Ο φόρος αναμένεται να φέρει φέτος στα δημόσια ταμεία το ποσό των 109 εκατομμυρίων ευρώ.
Η Φινλανδία θα αναγκαστεί, όμως, να καταργήσει τον φόρο, καθώς η Κομισιόν αποφάσισε ότι το φορολογικό σύστημα ευνοεί άδικα τους φινλανδούς παραγωγούς, καθώς
οι εισαγωγείς γλυκών και παγωτών πρέπει εκτός από τον φόρο να πληρώσουν και τέλη
εισαγωγής.
Ωστόσο, παρά την κατάργηση του φόρου, δεν είναι γνωστό εάν αυτή θα φανεί στην
τσέπη των φινλανδών καταναλωτών. Αυτό θα εξαρτηθεί από τη βιομηχανία και τις αποφάσεις των καταστημάτων, σημειώνει αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών της
χώρας.
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Αποφάσεις 29ης Συνεδρίασης Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής (24.09.2015)

Σ

υνεδρίασε στις 24 Σεπτεμβρίου 2015 το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και
αποφάσισε σχετικά με τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης που συζητήθηκαν:

1.
Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης προϋπολογισμού έως 8.500 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για τη διοργάνωση δράσεων στα πλαίσια του εορτασμού της Απελευθέρωσης της Πόλης των Αθηνών στις 12.10.1944 από τα γερμανικά
στρατεύματα κατοχής. Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα
Ερμ. Κυπριανίδου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
2.
Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης προϋπολογισμού έως 10.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για τη σήμανση οκτώ κτιρίων και τόπων ιστορικής
σημασίας στο κέντρο της Αθήνας, που σχετίζονται με την περίοδο 1940-1944. Το θέμα
που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Ερμ. Κυπριανίδου εγκρίθηκε
κατά πλειοψηφία
3.
Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης προϋπολογισμού έως 3.000 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για τη δημιουργία ιστοτόπου (site) ιστορικού περιεχομένου για την χρονική περίοδο 1940-1944, που θα ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής.
Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Ερμ. Κυπριανίδου
εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
4.
Το έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης προϋπολογισμού 107.550,00 € (πλέον
Φ.Π.Α.) για την πλήρη λειτουργία του ΚΤΕΟ Μάνδρας. Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Ερμ. Κυπριανίδου εγκρίθηκε ομόφωνα
5.
Την παράταση λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Μοσχάτου της Β’ Πειραιά επί της
οδού Αργοστολίου, λόγω έργων του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου. Το θέμα που εισηγήθηκε ο αρμόδιος Περιφερειακός Σύμβουλος Στ. Κοροβέσης εγκρίθηκε ομόφωνα
6.
Την αναβολή της ανανέωσης με τροποποιήσεις της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου αδρανών υλικών, της
Χάλυψ ΑΕ, στη θέση Κεραμιδέζα Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας ΠΕ Δυτικής
Αττικής. Το θέμα αναβλήθηκε προκειμένου ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας να εκφράσει
τις θέσεις του
7.
Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης έως 2.900,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την αποστολή αντιπροσωπείας ως εκπρόσωπων της Περιφέρειας
Αττικής στο συνέδριο Διάλογος ASEM (Ευρωασιατική Συνεργασία) για θέματα ατόμων
με ειδικές ανάγκες, που θα διεξαχθεί στο Πεκίνο στις 29-30/10-2015. Το θέμα που
εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Αικ. Θανοπούλου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
8.
Την έγκριση υποβολής πρότασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής,
ως εταίρος στο συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο: «Support to the Gender Equality»
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος: «Πολιτική Διεύρυνσης/Εργαλείο Προ-ενταξιακής Βοήθειας (IPA)». Το θέμα που εισηγήθηκε η Περιφερειακή Σύμβουλος Ν. Δανιά
εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
9.
Την έγκριση σκοπιμότητας για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην
υποβολή πρότασης, με τίτλο: «Θαλάσσιο Περιβάλλον Κυθήρων - Αντικυθήρων», στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Life “Φύση & Βιοποικιλότητα” για Είδη/
Οικοτόπους Προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιοχές του Δικτύου
Νατούρα 2000». Το θέμα που εισηγήθηκε η Περιφερειακή Σύμβουλος Κ. Σταυροπούλου
εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
10.
Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης ποσού 12.000 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην εκδήλωση Open Days
2015 από 12/10/2015 έως και 15/10/2015 στις Βρυξέλλες – Βέλγιο. Το θέμα που
εισηγήθηκε η Περιφερειακή Σύμβουλος Αικ. Παλιού εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
11.
Την έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 42/2015 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας προμηθειών για
τις ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής έτους 2015». Το θέμα που εισηγήθηκε ο αρμόδιος
Αντιπεριφερειάρχης Χρ. Καραμάνος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία

Λύθηκε ο γρίφος της Αμφίπολης: Βρέθηκε το μονόγραμμα του Ηφαιστίωνα

Σ

τον Ηφαιστίωνα ανήκει ο τάφος του λόγου
Καστά
στην
Αμφίπολη, σύμφωνα με τα
όσα ανακοίνωσε η επικεφαλής της ανασκαφής Κατερίνα
Περιστέρη, σε ειδική εκδήλωση στην αίθουσα τελετών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, όπου παρουσιάστηκε η πορεία των ανασκαφών.
Στην εκδήλωση με τίτλο
«Ερευνώντας τον τύμβο
Καστά Αμφίπολης 2012-2014» η κυρία Περιστέρη αποκάλυψε ότι οι αρχαιολόγοι βρήκαν το μονόγραμμα του Ηφαιστίωνα.
«Υπάρχουν τρεις επιγραφές που αποτελούν συμβόλαια έργου του ταφικού μνημείου.
Οι επιγραφές γράφουν: "Παρέλαβον" και έχουν το μονόγραμμα του Ηφαιστίωνα» τόνισε, παρουσιάζοντας μία από τις επιγραφές.
«Αυτό δηλώνει ότι πρόκειται για συμβόλαιο κατασκευής έργου και πλούσια εργολαβία» τόνισε η Κατερίνα Περιστέρη. Σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα της ανασκαφής στην
Αμφίπολη, Μιχάλη Λεφαντζή, ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος που έδωσε την παραγγελία
για την κατασκευή του μνημείου στον Δεινοκράτη.

θριάσιο-5

Φρένο στη διαρροή οφειλετών της
ΔΕΗ προς εναλλακτικούς παρόχους

Τ

ην
απαγόρευση
αλλαγής προμηθευτή
ηλεκτρικής ενέργειας,
αν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες
οφειλές στον προηγούμενο
πάροχο, θα θεσμοθετήσει το
υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, τροποποιώντας τη
σχετική διάταξη του Κώδικα
Προμήθειας.
Αυτό έγινε γνωστό από τη
ΓΕΝΟΠ, η διοίκηση της
οποίας συναντήθηκε με τον
υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Πάνo Σκουρλέτη. Σημειώνεται ότι η σχετική τροποποίηση αποτελούσε πάγιο
αίτημα της ΔΕΗ, προκειμένου να αποτραπεί η διαρροή οφειλετών προς εναλλακτικούς
παρόχους, χωρίς προηγουμένως να έχουν τακτοποιηθεί τα χρέη τους.
Στην ίδια συνάντηση, σύμφωνα με τη ΓΕΝΟΠ, ο κ. Σκουρλέτης δεσμεύθηκε ότι οι
τιμές εκκίνησης στις δημοπρασίες ενέργειας από λιγνιτικά και υδροηλεκτρικά εργοστάσια της ΔΕΗ που σχεδιάζονται, προκειμένου να ανοίξει η αγορά ενέργειας, δεν θα είναι
κάτω από το κόστος παραγωγής της ΔΕΗ.
Επανέλαβε δε τις θέσεις της κυβέρνησης κατά της πώλησης του ΑΔΜΗΕ και του
σεναρίου για τη δημιουργία της «μικρής ΔΕΗ», ενώ επισήμανε ότι δεν θα πληγεί ο δημόσιος χαρακτήρας της ΔΕΗ.
Για την ίδια συνάντηση από την πλευρά του υπουργείου συμπληρώνεται ότι η συζήτηση διεξάχθηκε σε καλό κλίμα και επικεντρώθηκε στις εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική ενέργεια.
Οι εκπρόσωποι της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – ΚΗΕ εξέφρασαν τη διαφωνία τους με το ενδεχόμενο ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ, καθώς και με υφιστάμενες ρυθμίσεις της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, που θεωρούν ότι πλήττουν την λειτουργία της ΔΕΗ, προστίθεται
στην ανακοίνωση του υπουργείου.
Επίσης, διατύπωσαν μια σειρά από παρατηρήσεις για ορισμένα ζητήματα, μεταξύ
άλλων για τις δημοπρασίες πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και την απαγόρευση προσλήψεων στη ΔΕΗ.
Επεσήμαναν ακόμη την ανάγκη αξιοποίησης του συνόλου των εγχώριων κοιτασμάτων λιγνίτη.
«Ο υπουργός ενημέρωσε τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας για τις υποχρεώσεις
που προκύπτουν από την πρόσφατη συμφωνία, με έμφαση στο ζήτημα του ΑΔΜΗΕ και
επανέλαβε τη θέση της Κυβέρνησης για τη μη ιδιωτικοποίησή του» καταλήγει η ανακοίνωση.

Οι επιπτώσεις του καπνίσματος
πάνε από...γιαγιά σε εγγόνι

Σ

ε έρευνα που
έγινε
διαπιστώθηκε πως
το κάπνισμα μπορεί να
επηρεάσει τον κίνδυνο
άσθματος όχι μόνο
στην αμέσως επόμενη
γενεά, αλλά και στην
μεθεπόμενη.
Τα παιδιά που έχουν
γιαγάδες, οι οποίες
κάπνιζαν κατά την
εγκυμοσύνη τους, αντιμετωπίζουν αυξημένο
κίνδυνο εκδήλωσης
άσθματος, ακόμη και
αν οι μητέρες τους δεν
ήσαν
καπνίστριες,
σύμφωνα με μια νέα σουηδική επιστημονική έρευνα. Είναι η πρώτη μελέτη διεθνώς που
κάνει τέτοια συσχέτιση.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Μπέρτιλ Φόρσμπεργκ του Πανεπιστημίου
Ουμέα, που έκαναν τη σχετική ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας στο 'Αμστερνταμ, ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 45.000 γιαγιάδες (καπνίστριες και μη), καθώς και 66.300 εγγόνια.
Η μελέτη έδειξε ότι αν η γιαγιά δεν είχε κόψει το τσιγάρο όσο ήταν έγκυος, τότε όχι
απλώς τα παιδιά της, αλλά και τα εγγόνια της έχουν πιθανότητα αυξημένη κατά 10%
έως 22% να εμφανίσουν άσθμα.
Όπως είπαν οι ερευνητές, αποδεικνύεται πως το κάπνισμα μπορεί να επηρεάσει τον
κίνδυνο άσθματος όχι μόνο στην αμέσως επόμενη γενεά, αλλά και στην μεθεπόμενη.
Έχει παρατηρηθεί διεθνώς μια ταχεία έξαρση του άσθματος κατά τα τελευταία 50 χρόνια, κυρίως εξαιτίας της έκθεσης σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Μεταξύ άλλων, ο
καπνός μπορεί να επηρεάσει τη δραστηριότητα των γονιδίων και έτσι να επιδράσει στις
κατοπινές γενεές.

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ: 7ο Δημ. Σχολείο Ελευσίνας
Νικόλαου Νέζη 56
(πρώην Θεοτοκοπούλου)
Πληρ. : Ιακώβου Νένα
Τηλ: 6948-566258, 6909-099055
Blog: http://syllogikadytatt.blogspot.com
Mail: syllogikadytatt@gmail.com
Ελευσίνα 29-9-2015
Αρ. Πρωτ. 52
ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΓΟΝΕΩΝ ΠΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,
Α’ ΕΛΜΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, Μ.Μ.Ε.
ΚΟΙΝ.: Δ.Σ. Δ.Ο.Ε

ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 12:25
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 13.3Ο ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Συναδέλφισσες- συνάδελφοι, γονείς,

Όλοι και όλες ζούμε καθημερινά την απαράδεκτη κατάσταση στην οποία έχουν φέρει
τη δημόσια εκπαίδευση! Σχολειά που έχουν ακόμη και 14 κενά δασκάλων και τεράστια
κενά ειδικοτήτων. Νηπιαγωγεία με 1 ή και καθόλου νηπιαγωγούς, το Ειδικό σχολείο με
10 κενά δασκάλων ειδικής αγωγής και αδυναμία να λειτουργήσει και ανύπαρκτη παράλληλη στήριξη.
Οι πολιτικές των μνημονίων της τωρινής και των παλαιότερων κυβερνήσεων, της Ε.Ε
και του ΔΝΤ διαλύουν τη Δημόσια Εκπαίδευση, δημιουργούν αμόρφωτους εργαζόμενους και πολίτες του αύριο, υποταγμένους στις πολιτικές τους.
Εδώ και τώρα χρειάζεται να σταθούμε εμπόδιο στα σχέδια τους διεκδικώντας άμεσες
προσλήψεις για την περιοχή μας και για όλα τα σχολειά της Ελλάδας, διεκδικώντας
εκπαίδευση για όλα τα παιδιά.
Το Δ.Σ. του συλλόγου μετά και την ανακοίνωση των προσλήψεων της α’ φάσης των
αναπληρωτών που καλύπτει μόνο το 1/3 των κενών της Δυτικής Αττικής, καλεί τους
συναδέλφους και συναδέλφισσες της περιοχής να κλείσουν όλα τα σχολειά μας την
Πέμπτη 1/10/2015 στις 12.30 μετέχοντας στη στάση εργασίας και στη συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας.
Καλούμε την Α΄ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής, το Δ.Σ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων μαθητών Ελευσίνας, τους Συλλόγους Γονέων Μεγάρων, Νέας Περάμου, Βιλίων, Ερυθρών,
Μάνδρας, Ελευσίνας, Μαγούλας, Ασπροπύργου να συμμετέχουν στη συγκέντρωση
διαμαρτυρίας.
Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ!
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΕΝΑ ΙΑΚΩΒΟΥ
ΑΡΗΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

24η δράση για το Κίνημα
χωρίς μεσάζοντες

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

Τ

ο Κίνημα Χωρίς
μεσάζοντες
του
Δήμου Ελευσίνας
προχωρά στην 24η Δράση
του το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στο πάρκινγκ επί
της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από
το κτίριο της Περιφέρειας,
και ώρες οκτώ το πρωί
έως δώδεκα το μεσημέρι.
Τα προϊόντα που θα διατεθούν είναι ελαιόλαδο, ρύζι,
αλεύρι, όσπρια, πατάτες,
αυγά, μέλι, τυριά, ζυμαρικά και άλλα.

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015

Παρουσία Καμμένου ο εορτασμός
των 2495 ετών από τη ναυμαχία
της Σαλαμίνας

Π

αρουσία
του
υπουργού Εθνικής
Άμυνας,
Πάνου Καμμένου, και του
αρχηγού ΓΕΝ, αντιναυάρχου Γεώργιου Γιακουμάκη, εορτάστηκε την
Τρίτη στην Σαλαμίνα η
2495η επέτειος από τη
ναυμαχία της Σαλαμίνας
μεταξύ της συμμαχίας των
ελληνικών
πόλεωνκρατών και της Περσικής
Αυτοκρατορίας.
Η σπουδαία νίκη των
Ελλήνων τον Σεπτέμβριο
του 480π.Χ, είχε σημάνει
την «αρχή του τέλους» της περσικής εισβολής.
Στον χαιρετισμό του, ο κ. Καμμένος τόνισε τη σημασία της ιστορικής μνήμης υπογραμμίζοντας πως «πρέπει να παραμείνουμε άγρυπνοι φρουροί των ηρωικών μας προγόνων».

θριάσιο-7

Ξεκινά και φέτος η λειτουργία του
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.

Ξ

Θεματικές Ενότητες και προγράμματα για όλα τα ενδιαφέροντα.
Εγγραφές μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2015.

εκίνησαν οι εγγραφές στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Μάνδρας –
Ειδυλλίας για όλους τους ενήλικες, κάθε εθνικής προέλευσης και ηλικίας. Η
εξαιρετικά επιτυχημένη περσινή χρονιά συνεχίζεται και φέτος καθώς ανανεώθηκε το Πρόγραμμα. Το ενδιαφέρον αναμένεται και φέτος αυξημένο αφού οι θεματικές ενότητες έχουν επιλεγεί προσεχτικά και έχουν ως προτεραιότητα την εξυπηρέτηση
και την ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών.
Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Μάνδρας (Θεμιστοκλέους 10 και Ετεοκλέους, τηλ. 210.55.55.311.) μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2015.
Ακολουθούν χρήσιμα πληροφοριακά στοιχεία:
Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
και το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας
Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης)
συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας στο
οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με
εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.
Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα
για τα ακόλουθα προγράμματα:
Εθνικής Εμβέλειας:
Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1
ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
1.1
Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25
1.2
Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών
25
2
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2.1
Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή
25
2.2
Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25
2.3
Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων
25
3
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
3.1
Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)
50
3.2
Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)
50
3.4
Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)
25
3.5
Δημιουργία Ιστοσελίδας 50
4
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
4.1
Βελτιώνω την ορθογραφία μου
25
4.2
Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
4.3
Βασικά Αγγλικά Α1
50
4.4
Βασικά Αγγλικά Α2
50
4.5
Βασικά Γαλλικά Α1
50
4.8
Βασικά Γαλλικά Α2
50
4.9
Βασικά Γερμανικά Α1
50
4.10 Βασικά Γερμανικά Α2
50
4.11 Βασικά Ιταλικά Α150
4.12 Βασικά Ιταλικά Α250
5
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
5.1
Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής
ζωής
25
5.2
Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή
25
6
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
6.1
Ιστορία της Τέχνης
25
6.2
Φωτογραφία
25
6.3
Κινηματογράφος 25
6.4
Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός
25
Τοπικής Εμβέλειας:
ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
α/α
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΩΡΕΣ
1.
Αρχιτεκτονική κήπων
25
2.
Προληπτική ιατρική για την Τρίτη Ηλικία
25
3.
Εξαρτήσεις και πρόληψη 15

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της
αστυνομικής ταυτότητας.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής
Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –
Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και
από εθνικούς πόρους .
Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη
Τηλ. 210-5555311
email: kdvm59@gmail.com
Δηλώσεις συμμετοχής 24/09/2015 έως 02/11/2015
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

8-θριάσιο

Πυρομαχικά, σακιά με όπλα και...
φορτηγό στην γιάφκα του Μαραθώνα
-Κοντά στην ΟΛΑ η ΕΛ.ΑΣ.

Σ

πιθαμή προς
σπιθαμή ερευνά η Αντιτρομοκρατική το σπίτι στον
Μαραθώνα το οποίο
νοίκιαζε ο Σπύρος
Δραβίλας.
Πρόκειται για αποθήκη που ερευνάται
εξονυχιστικά από τους
αστυνομικούς και μέχρι
στιγμής έχουν βρεθεί 6
οχήματα, ένα φορτηγό
και δύο μοτοσυκλέτες,
ενώ μέσα στην οικία
βρέθηκαν σάκοι με βαρύ οπλισμό και πυρομαχικά.
Οι αστυνομικοί έψαχναν στην Αττική, έπειτα απο στοιχεία που συνέλεξαν, για γιάφκα
του Γιώργου Πετρακάκου που πιθανόν να σχετίζεται με την ΟΛΑ.
Την αποθήκη φέρεται να νοίκιαζε o Σπύρος Δραβίλας, μέλος των ληστών του Διστόμου. Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής αναζητούσαν γιάφκα της Ομάδας Λαϊκών Αγωνιστών στην Ανατολική Αττική και τον στόχο σχεδιαζόμενης επίθεσής τους επόμενους
μήνες.
Υπενθυμίζεται πως στο διαμέρισμα που διέμενε ο Γιώργος Πετρακάκος, η σύντροφος
του και τα δυο ανήλικα παιδιά τους στον Βόλο είχαν βρεθεί πλαστές ταυτότητες και με
βάση τα στοιχεία αυτά αναζητούσαν άλλα σπίτια, αποθήκες, γκαράζ όπου μπορεί να
κρύβονται όπλα.
Επισημαίνεται ωστόσο πως σπίτια και αυτοκίνητα είχαν ενοικιαστεί με τα πραγματικά
στοιχεία της γυναίκας αλλά και ενός εκ των δυο αδελφών που συνελήφθησαν.
Σημειώνεται πως ο οπλισμός που βρέθηκε στα σπίτια στη Μαγνησία και σε αγροικία
στη Φθιώτιδα ήταν «καθαρός» δηλαδή από τη βαλλιστική εξέταση προέκυψε ότι δεν έχει
χρησιμοποιηθεί σε παλαιότερη εγκληματική ενέργεια.
Η γυναίκα μυστήριο
Η Αστυνομία από την αρχή της σύλληψης του Γιώργου Πετρακάκου έψαχνε τις σχέσεις της συντρόφου του με ληστείες, με συνεργασία με τον Νίκο Μαζιώτη, και με την
τρομοκρατία.
Η Αστυνομία εξέταζε το ενδεχόμενο η σύντροφος του Πετρακάκου να είναι αυτή που
διέπραξε τη ληστεία «μαμούθ» στο νοσοκομείο Σωτηρία. Με βάση περιγραφές φέρεται
να έχει αποκλειστεί η δράστιδα να είναι η Πόλα Ρούπα καθώς το ύψος και άλλα στοιχεία
φέρνουν περισσότερο στη σύντροφο του Πετρακάκου.
Το άλλο στοιχείο που εξετάζεται, είναι η σύμπτωση που προκύπτει από την πολύ πιθανή παρουσία της συντρόφου του Πετρακάκου με το Νίκο Μαζιώτη στη ληστεία των Σπετσών.

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 15,9% του εσωτερικού τουρισμού το 2014

Α

υξημένος κατά 15,9% σε σχέση με το ποσοστό του 2013 ήταν ο εσωτερικός
τουρισμός το 2014. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας ποιοτικών
χαρακτηριστικών ηµεδαπών τουριστών (έρευνα διακοπών), που πραγματοποιεί για πρώτη φορά η ΕΛΣΤΑΤ, από τα οποία επίσης συνάγονται τα εξής:
Καθ' όλο το διάστημα πέρυσι πραγµατοποιήθηκαν 6.334.275 ταξίδια και τα άτοµα που
ταξίδεψαν (ηµεδαποί τουρίστες) ανέρχονται σε 3.644.262, σηµειώνοντας αύξηση 13,4%
και 15,9%, αντίστοιχα, σε σύγκριση µε τα στοιχεία του 2013.
Το σύνολο των διανυκτερεύσεων ανήλθαν σε 63.977.192 και οι δαπάνες σε
1.834.964.490 ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση 8,8% και 7,2% αντίστοιχα.
Από τα παραπάνω ταξίδια, το 94,3% αφορούσαν σε ταξίδια που πραγµατοποποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους και το 5,7% σε ταξίδια που πραγµατοποιήθηκαν για επαγγελµατικούς λόγους.
Τα περισσότερα προσωπικά ταξίδια πραγµατοποιήθηκαν οδικώς και θαλλασίως.
Αύξηση παρατηρήθηκε στα ταξίδια µε όλα τα µέσα µεταφοράς, πλην του σιδηροδρόµου.
Σηµαντική αύξηση, σε απόλυτες τιµές, παρουσίασαν τα ταξίδια µε διάρκεια από 1- 3
διανυκτερεύσεις και 4- 7 διανυκτερεύσεις, κατά 18,9% και 24% αντίστοιχα και οι δαπάνες κατά 30% και 23,4% αντίστοιχα.
Τα ταξίδια από 8 διανυκτερεύσεις και πάνω δεν παρουσίασαν σηµαντική µεταβολή.
Αντίθετα, αύξηση του συνόλου των διανυκτερεύσεων, σε απόλυτες τιµές, παρατηρήθηκε στα ταξίδια µε διάρκεια 4- 7 διανυκτερεύσεις και 15 διανυκτερεύσεις και πάνω,
κατά 23,3% και 4,8% αντίστοιχα.
Στα περισσότερα ταξίδια που πραγµατοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους, χρησιµοποιήθηκαν για διαµονή µη ενοικιαζόµενα καταλύµατα, δηλαδή 63,9% επί του συνόλου των ταξιδιών και 78,9% επί του συνόλου των διανυκτερεύσεων.
Τα περισσότερα προσωπικά ταξίδια πραγµατοποιήθηκαν οδικώς και θαλλασίως.
Η σηµαντικότερη αύξηση των ταξιδιών, καθώς και των ατόµων που ταξίδεψαν για
προσωπικούς λόγους, σε απόλυτες τιµές, παρατηρείται στις ηλικίες από 25 έως 44 ετών
κατά 18,3% και 20,7% αντίστοιχα.
Οµοίως, στις ηλικίες αυτές η αύξηση των διανυκτερεύσεων ανήλθε σε 10,8% και των
δαπανών σε 14%.
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Αυξήθηκαν κατά 170% τα σύμφωνα
συμβίωσης λόγω κρίσης

Π

ερισσότεροι
ήταν οι πολιτικοί γάμοι σε
σχέση με τους θρησκευτικούς το 2014,
σύμφωνα με τα δημογραφικά μεγέθη της
χώρας, λόγω και των
περικοπών στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Παράλληλα,
τεράστια
αύξηση
σημείωσαν τα σύμφωνα συμβίωσης.
Όπως
προκύπτει
από τα στοιχεία που συνέλεξε η ΕΛΣΤΑΤ από τα ληξιαρχεία όλων των δήμων, οι γάμοι
το 2014 ανήλθαν σε 53.105 έναντι 51.373 το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 3,4%.
Οι πολιτικοί γάμοι ήταν περισσότεροι σε σχέση με τους θρησκευτικούς. Συγκεκριμένα, σε σύνολο 53.105 γάμων, οι θρησκευτικοί ήταν 26.190 και οι πολιτικοί 26.915.
Η μέση ηλικία των γυναικών κατά τον πρώτο γάμο ήταν 30,2 έτη ενώ το 2013 ήταν
29,9 έτη. Η αντίστοιχη μέση ηλικία των ανδρών για το 2014 ήταν 32,9 έτη ενώ το 2013
ήταν 32,7 έτη. Στο σύνολο των 53.105 γάμων, οι γυναίκες που τέλεσαν πρώτο γάμο
ήταν 46.860, ενώ οι άντρες ήταν 46.337.
Τα σύμφωνα συμβίωσης αυξήθηκαν κατά 170,7% σε σχέση με το 2014. Για τη χρονική περίοδο από το 2009 (πρώτο έτος εφαρμογής τους) έως το 2014, τα σύμφωνα
συμβίωσης ανήλθαν κατ' έτος σε 161, 180, 185, 314, 581 και 1.573 αντίστοιχα, δηλαδή
καταγράφηκαν συνολικά 2.994 σύμφωνα συμβίωσης στο σύνολο της χώρας.

Περισσότεροι οι θάνατοι από τις
γεννήσεις στην Ελλάδα το 2014

Μ

είωση γεννήσεων
και
αύξηση των
θανάτων αποτυπώθηκε στα δημογραφικά
μεγέθη της χώρας και
το 2014, με αποτέλεσμα ο φυσικός πληθυσμός να μειωθεί κατά
21.592 άτομα.
Ειδικότερα, από τα
στοιχεία που συνέλεξε
η ΕΛΣΤΑΤ από τα
ληξιαρχεία όλων των
δήμων, προκύπτει ότι
η φυσική μεταβολή του πληθυσμού το 2014 (δηλαδή η μεταβολή που οφείλεται μόνον
στη διαφορά των θανάτων από τις γεννήσεις ζώντων, χωρίς συνυπολογισμό της μετανάστευσης) παρουσίασε αρνητική εξέλιξη, με φυσική μείωση του πληθυσμού κατά
21.592 άτομα.
Ι. Γεννήσεις
Οι γεννήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 92.148 άτομα (47.383 αγόρια και 44.765
κορίτσια), παρουσιάζοντας μείωση 2,1% σε σχέση με το 2013, που είχαν ανέλθει σε
94.134 άτομα (48.430 αγόρια και 45.704 κορίτσια). Στις γεννήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται οι γεννήσεις νεκρών βρεφών, οι οποίες ανήλθαν σε 353, μειωμένες κατά 6,1%.
Σχετικά με την υπηκοότητα της μητέρας, καταγράφηκαν 79.975 γεννήσεις από
Ελληνίδες (ποσοστό 86,8%) και 12.173 από αλλοδαπές (ποσοστό 13,2%). Τα
αντίστοιχα στοιχεία για το 2013 ήταν 80.940 (ποσοστό 86%) από Ελληνίδες μητέρες και
13.194 (ποσοστό 14%) από αλλοδαπές.
Η μέση ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση ήταν 31 έτη, σημειώνοντας αύξηση σε
σχέση με το 2013, που η αντίστοιχη μέση ηλικία ήταν 30,9 έτη. Οι γεννήσεις εκτός
γάμου, σε απόλυτους αριθμούς, παρουσίασαν αύξηση 13,1% και ανήλθαν σε 7.165
(ποσοστό 7,8% επί του συνόλου των γεννήσεων) από 6.337 (ποσοστό 6,7% επί του
συνόλου των γεννήσεων) που ήταν το 2013.
ΙΙ. Θάνατοι
Οι θάνατοι παρουσίασαν αύξηση 1,7% και ανήλθαν σε 113.740, (58.132 άντρες και
55.608 γυναίκες) έναντι 111.794 (57.627 άντρες και 54.167 γυναίκες) που ήταν το 2013.
Η μέση ηλικία κατά τον θάνατο ανήλθε στα 75,5 έτη για τους άνδρες και στα 81,2 έτη για
τις γυναίκες, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2013 (για τους άνδρες ήταν 75,2
έτη και για τις γυναίκες ήταν 80,8 έτη).
Ο δείκτης βρεφικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανά 1.000
γεννήσεις ζώντων) από 3,69 το 2013, αυξήθηκε στο 3,75 το 2014. Ο δείκτης νεογνικής
θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας μικρότερης των 28 ημερών ανά 1.000 γεννήσεις
ζώντων) παρέμεινε στο 2,63 όσο ακριβώς ήταν το 2013 και ο δείκτης περιγεννητικής
θνησιμότητας (γεννήσεις νεκρών και θάνατοι βρεφών ηλικίας μικρότερης της μιας εβδομάδας ανά 1.000 γεννήσεις) μειώθηκε στο 5,66 από 5,79 το 2013. Σε σύνολο 346 θανάτων βρεφών, τα 77 είχαν ηλικία μικρότερη της 1 ημέρας και τα 242 μικρότερη του 1
μηνός.
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Κύκλοι Μεϊμαράκη: Η εκλογή να γίνει
το συντομότερο δυνατό

Γ

ρήγορη διαδικασία
για την εκλογή
προέδρου
της
Νέας Δημοκρατίας, επιθυμεί το περιβάλλον Μεϊμαράκη που σε κάθε
περίπτωση επισημαίνει
πως σχετικά με τον χρόνο
διεξαγωγής των εσωκομματικών εκλογών για την
εκλογή νέου προέδρου
του κόμματος ότι η ΚΕΦΕ
θα αποφασίσει κατά πλειοψηφία.
«Όταν σε πέντε ημέρες
γίνεται δημοψήφισμα και
σε 20 ημέρες εθνικές εκλογές, εμείς γιατί να μην μπορούμε να κάνουμε εσωκομματικές
εκλογές μέσα σε 10-15 ημερες;» προσθέτουν.
Όπως τονίουν η εσωκομματική εκλογική διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί το
συντομότερο δυνατό.
Α.Δ.Α.Μ.
15PROC003102496
Α.Δ.Α. Ω7ΓΕΩ62-ΨΛΔ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ –
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
«Προμήθεια ανταλλακτικών και
εργασίες για συντήρηση – επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία οχημάτων - μηχανημάτων έργου Δήμου»
(2015-2016)
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 79/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων Καματερού
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των:
¬Αποφ.
Υπ.
Προεδρίας
3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή
της 4993/745/24-4-75 «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής,
συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων &
λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων
του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν
γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων το
άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53»
¬Π.Δ. 28/1980/τ.Α’/11 – Ο.Τ.Α.
Μελέτες, έργα, προμήθειες.
¬N.2307/Α'/113/1995 - Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών στις δια-

τάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
¬του Π.Δ. 370/95/τ. Α’/119 - και
του Π.Δ. 105/2000/τ. Α’/100 - τα
οποία προσαρµόζουν το ελληνικό
δίκαιο προς τις οδηγίες της ΕΕ
93/36 και 97/52, αντίστοιχα.
¬Ν.2503/1997/τ.Α’/107 - Διοίκηση
οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέµατα Ο.Τ.Α.
¬Ν.2539/97/τΑ’/244 - Συγκρότηση
πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.
¬Ν. 3463/2006/τ. Α’/114 – «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»
¬Εγκύκλιος 2/11-1-2007 Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης
¬Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 220/15 (ΑΔΑ
ΩΥΣΣΩ62-ΞΚ5 )
για την ανακήρυξη µειοδοτών για
την υπηρεσία με τίτλο «Προμήθεια
ανταλλακτικών και εργασίες για
συντήρηση – επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία οχημάτων - μηχανημάτων έργου Δήμου» (20152016), συνολικού προϋπολογισμού 159.995,94€ συμπεριλαμβανομένου
του
ΦΠΑ
23%
(130.078,00€ χωρίς το Φ.Π.Α.).
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

του συστήματος. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Πάροχοι) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 21-102015 και ώρα 17:00
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών: Πέμπτη 29-10-2015
και ώρα 10:00.
Η εγγύηση για την συµµετοχή στον
διαγωνισµό ορίζεται στο 2% του
προϋπολογισμού των άρθρωνκατηγοριών χωρίς το Φ.Π.Α. για
τις οποίες καταθέτει προσφορά ο
διαγωνιζόμενος.
Τα τεύχη δημοπράτησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του
Δήμου www.agan.gov.gr.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα
2132048812 (κ.Ελένη Σιέρρα) και
2132023691 (κ.Ελένη Κεχρή),
FAX επικοινωνίας 2102618738,
στο Τμήμα Προμηθειών του
Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 30/ 9/2015
Αρ. Πρωτ.: 45626
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
Έχοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις που αναφέρονται στην
υπ΄αριθ.11389/93 απόφαση του
Υπουργείου Εσωτερικών περί
εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού
Προμήθειας Ο.Τ.Α ( ΦΕΚ Β185/23-

3-93 ) καθώς και την υπ΄αριθμ
132 / 2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει
ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ »,
προϋπολογισμού
δαπάνης
42.350,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23% με σφραγισμένες προσφορές και ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗΝ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον
της Αρμόδιας Επιτροπής στις 14
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2015 ημέρα
ΤΕΤΑΡΤΗ στο Δήμο ΦΥΛΗΣ (Πλατεία Ηρώων 1),αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ
ΜΕΡΚΟΥΡΗ με έναρξη παραλαβής των προσφορών την 11η και

ώρα λήξης την 12η μ.μ.
Η αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών θα γίνει κατά την
αξιολόγηση τους.
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. 213-2042716 715,ώρες 09:00 π.μ. έως 13:30
μ.μ.ή ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση http: // www.fyli.gr .
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 30/ 9/2015
Αρ. Πρωτ.: 45626
Αρ.
Πρωτ.:
45613ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
Έχοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις που αναφέρονται στην
υπ΄αριθ.11389/93 απόφαση του
Υπουργείου Εσωτερικών περί
εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού
Προμήθειας Ο.Τ.Α ( ΦΕΚ Β185/23-

3-93 ) καθώς και την υπ΄αριθμ
144 / 2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει
ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ »,
προϋπολογισμού
δαπάνης
44.900,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23% με σφραγισμένες προσφορές και ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον
της Αρμόδιας Επιτροπής στις 14
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2015 ημέρα
ΤΕΤΑΡΤΗ στο Δήμο ΦΥΛΗΣ (Πλατεία Ηρώων 1),αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ
ΜΕΡΚΟΥΡΗ με έναρξη παραλαβής των προσφορών την 10η και

Αγιοι Ανάργυροι, 30-09-2015
ο Αντιδήμαρχος
της Τεχνικής Υπηρεσίας
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ώρα λήξης την 11η π.μ.
Η αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών θα γίνει κατά την
αξιολόγηση τους.
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. 213-2042716 715,ώρες 09:00 π.μ. έως 13:30
μ.μ.ή ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση http: // www.fyli.gr .
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

θριάσιο-9

Α

Προπηλακίστηκαν ΒαλαβάνηΉσυχος στην Οδησσό

ντιμέτωποι με μέλη του φασιστικού
Δεξιού Τομέα βρέθηκαν, σήμερα, οι
πρώην υπουργοί Νάντια Βαλαβάνη και
Κώστας Ήσυχος (αμφότεροι στελέχη της Λαϊκής
Ενότητας) που επισκέπτονται την Οδησσό για
επαφές με τις κοινότητες της ομογένειας.
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρώην υπουργός
Νάντια Βαλαβάνη κατήγγειλε ότι μέλη της ακροδεξιάς ουκρανικής οργάνωσης τους ακολουθούσαν συνεχώς, ζητώντας τους "εξηγήσεις" για ποιο λόγο βρίσκονται στην Οδησσό.
Τα μέλη της αντιπροσωπείας, στην οποία μετέχουν ο πρώην βουλευτής Βασίλης Χατζηλάμπρου και ο δημοσιογράφος Άρης Χατζηστεφάνου, αναγκάστηκαν να καταφύγουν
σε ένα εστιατόριο για να ξεφύγουν από τα ακροδεξιά στοιχεία και ζήτησαν τη βοήθεια
του προξενείου και της ουκρανικής αστυνομίας.
"Οι ακροδεξιοί μας έλεγαν ότι είμαστε εχθροί της Ουκρανίας" τόνισε η κ. Βαλαβάνη
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, προσθέτοντας ότι είναι η πρώτη φορά που ξένη αντιπροσωπεία ουσιαστικά προπηλακίζεται από ακροδεξιά στοιχεία στην Οδησσό.
Λόγω των συνεχών παρενοχλήσεων, μάλιστα, δεν έγινε δυνατή η συνάντηση που
είχαν σήμερα οι πρώην υπουργοί με μέλη της ομογένειας.
Οι πρώην υπουργοί θα επιστρέψουν, αύριο, στην Ελλάδα.
Επικοινωνία Λαφαζάνη- Αμμανατίδη
Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος της Λαϊκής Ενότητας, Παναγιώτης Λαφαζάνης, επικοινώνησε
νωρίτερα με τον υφυπουργό Εξωτερικών Γιάννη Αμμανατίδη, ζητώντας την παρέμβασή
του.

10-θριάσιο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ: 7ο Δημ. Σχολείο Ελευσίνας
Νικόλαου Νέζη 56
(πρώην Θεοτοκοπούλου)
Πληρ. : Ιακώβου Νένα
Τηλ: 6948-566258, 6909-099055
Blog: http://syllogikadytatt.blogspot.com
Mail: syllogikadytatt@gmail.com
Ελευσίνα 29-9-2015
Αρ. Πρωτ. 53
ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
ΚΟΙΝ: Δ.Σ. Δ.Ο.Ε, ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, Μ.Μ.Ε.
ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ Η ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Οι συνάδελφοι/ισσες που παρουσιάστηκαν στις 28/9/15 στη Διεύθυνση Δυτικής Αττικής για να αναλάβουν υπηρεσία αντιμετώπισαν την «τρέλα» της γραφειοκρατίας, της
διοικητικής αυθαιρεσίας και των πολιτικών επιλογών του Υπουργείου Παιδείας.
Μέχρι και 6 ώρες αναμονής υπέστησαν προκειμένου να συμπληρώνουν χειρόγραφα
τα απαραίτητα έγγραφα, να καταγραφούν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους, να υπογράψουν και να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα για τον ΟΑΕΔ. Ο αριθμός των εργαζόμενων στη Διεύθυνση δεν επαρκεί ώστε να καλύψει τις ανάγκες του μεγάλου αριθμού
εκπαιδευτικών που εργάζονται στην περιοχή μας κι η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής
είναι εμφανής.
Το ΠΥΣΠΕ συνεδρίασε «στο πόδι», στις 9.30 το πρωί της ίδιας ημέρας, αν και ήξεραν ότι από μέρα σε μέρα θα γίνονταν οι προσλήψεις αναπληρωτών, παίρνοντας τις
παρακάτω απαράδεκτες αποφάσεις:
•
Να τοποθετήσει, προσωρινά, τους αναπληρωτές Π.Ε 70 ο δ/ντής εκπ/σης,
χωρίς να δοθούν τα κενά ανά σχολείο, αλλά ανά Δήμο και μετά τη β΄ φάση αναπληρωτών να γίνουν οι οριστικές τοποθετήσεις με νέες αιτήσεις.
Αυτό σημαίνει ότι οι εκπ/κοί θα πάνε σε κάποιο σχολείο, θα γνωριστούν με μαθητές
και συναδέλφους και σε λίγο καιρό θα ξανακάνουν αιτήσεις για τοποθέτησή τους αλλάζοντας μαθητές και συναδέλφους σα να πρόκειται για διαχείριση αντικειμένων και όχι
ανθρώπων, πληρώνοντας στο μεταξύ, απλήρωτοι όντας, ξενοδοχεία για τη διαμονή
τους και μετακίνησή τους.
•
Να τοποθετήσει τους αναπληρωτές Π.Ε 60 ΕΣΠΑ με απόφαση του ΠΥΣΠΕ ,
δίνοντας όλα τα σχετικά κενά ενώ τους αναπληρωτές Π.Ε 60 κρατικού προϋπολογισμού με απόφαση του δ/ντή εκπ/σης μόνο στα νηπιαγωγεία που είναι κλειστά, χωρίς
να δοθούν όλα τα κενά.
Το Δ.Σ του Συλλόγου καταγγέλλει τις απαράδεκτες αυτές αποφάσεις και τα μέλη του
ΠΥΣΠΕ που γνωρίζουν την πάγια θέση του Δ.Σ να αναρτώνται όλα τα κενά των σχολείων χωρίς να καταπατούνται τα δικαιώματα εκπαιδευτικών και μαθητών, μπαίνοντας
σε λογικές διαχείρισης ανθρώπων και συγκάλυψης των ελλείψεων εκπαιδευτικών.
Με μια λογική που απορρέει από την εφαρμογή του τρίτου μνημονίου και που έχει
επιφέρει την πλήρη διάλυση σε σχολεία, υπηρεσίες και Υπουργείο, οι αναπληρωτές
τοποθετούνται κατά το δοκούν από τους διευθυντές εκπαίδευσης, επαναφέροντας την
αδιαφάνεια και τις πελατειακές σχέσεις και πρακτικές. Aπαιτούμε :
•
Να δημοσιοποιηθούν όλα τα κενά
•
Οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών να γίνουν μετά από συνεδρίαση του
ΠΥΣΠΕ με βάση τη σειρά των μορίων τους.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΕΝΑ ΙΑΚΩΒΟΥ
ΑΡΗΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015

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

θριάσιο-11

Ο Σαββουλίδης Ιορδάνης του Παναγιώτη και της
Ελένης το γένος Διαμαντίδου, Γεννημένος στην Αθήνα
κάτοικος του Δήμου Αχαρνών και η Καραμπουγιουκίδου
Ελένη του Ελευθέριου και της Μαργαρίτας το γένος Καραμπουγιουκίδου ,Γεννημένη στην Κομοτηνή κάτοικος Δήμου
Αχαρνών πρόκειται να έλθουν σε γαμο που θα Τελεσθεί
στον Δήμο Αχαρνών

ΓΑΜΟΣ

Ο Μουλίτσας Νικόλαος του Βασιλείου και της Δέσποινας
το γένος Παπαδογιάννη που γεννήθηκε στα Χανιά και
κατοικεί στην Ελευσίνα και η Γκιόκα Κυριακή του Γεωργίου και της Μαγδαληνής το γένος Ευδοκιάδη που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Ελευσίνα, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στον ΙΝ 12 Αποστόλων στην
Ελευσίνα.

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

Τραγικός επίλογος για 30χρονο ψαροντουφεκά - Εντοπίστηκε νεκρός στον βυθό

Ν

εκρός εντοπίστηκε στις
9 το πρωί, 30χρονος
Βολιώτης ψαροντουφεκάς που αγνοείτο από χθες το
βράδυ στην περιοχή του Λεφόκαστρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το άψυχο σώμα του
εντοπίστηκε στο βυθό της
θάλασσας σε βάθος 15 μέτρων.
Ο 30χρονος είχε βγει για ψαροντούφεκο χθες το απόγευμα
αλλά μέχρι αργά το βράδυ δεν
είχε επιστρέψει στο σπίτι του, με
αποτέλεσμα η οικογένειά του να ειδοποιήσει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου. Ανδρες του
Λιμενικού έσπευσαν στην περιοχή με δύο περιπολικά σκάφη, ενώ ζητήθηκε επίσης η
συνδρομή σκάφους από το Τρίκερι και ιδιωτικών συνεργείων. Οι έρευνες διακόπηκαν
αργά τη νύχτα λόγω και των δύσκολων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν εκείνη
την ώρα.
Με το πρώτο φως της ημέρας λιμενικοί και εθελοντές άρχισαν να ερευνούν και πάλι
την περιοχή. Τα ξημερώματα εντοπίστηκε παρκαρισμένο στο Λεφόκαστρο το αυτοκίνητο
του 30χρονου, στο εσωτερικό του οποίου υπήρχαν τα προσωπικά του αντικείμενα, ενώ
ένα από τα ψαροντούφεκα και η σημαδούρα που χρησιμοποιούσε βρέθηκαν στη θάλασσα.
Στην επιχείρηση για τον εντοπισμό του συμμετείχαν τρία σκάφη του Λιμενικού και δύο
οχήματα, η Λέσχη Βατραχανθρώπων Βόλου, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, η Λέσχη
Ειδικών Δυνάμεων και δύο ιδιωτικά σκάφη.

Από την Πέμπτη η υποβολή αιτήσεων στον
ΟΑΕΔ για το ειδικό εποχικό βοήθημα

Ξ

εκινά αύριο, Πέμπτη, η
υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στον
ΟΑΕΔ από τους δικαιούχους,
για την καταβολή του ειδικού
εποχικού βοηθήματος.
Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί
την 30ή Νοεμβρίου 2015 στις
15:00, για όσους υποβάλουν
αίτηση μέσω των ΚΠΑ 2 και στις
23:59 για όσους υποβάλουν
αίτηση με ηλεκτρονικό τρόπο,
ενώ η παραλαβή των δικαιολογητικών θα ολοκληρωθεί την επόμενη μέρα (1/12/2015).
Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ εργαζόμενοι των παρακάτω κατηγοριών: Οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, μουσικοί μέλη των οικείων
επαγγελματικών σωματείων, υποδηματεργάτες, μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής
ζώνης, χειριστές εκσκαπτικών-ανυψωτικών-οδοποιητικών-γεωτρητικών μηχανημάτων,
ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, ταξιθέτες θεάτρου-κινηματογράφου, χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, ελεγκτές κινηματογράφου και
θεάτρου, ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού
κλάδου και σμυριδεργάτες.
Πληροφορίες σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις, το ύψος του βοηθήματος και
τα δικαιολογητικά, οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν από τον διαδικτυακό τόπο του
Οργανισμού, www.oaed.gr.

ΟΑΕΕ: Κανονικά οι συντάξεις,
παράταση για τις εισφορές διμήνου

Δ

ιαψεύδοντας τα περί αδυναμίας καταβολής των συντάξεων και δανεισμού του
από το ΙΚΑ, ο ΟΑΕΕ ανακοίνωσε ότι οι συντάξεις του Οκτωβρίου θα καταβληθούν κανονικά την 1η Οκτωβρίου.
Ο Οργανισμός στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Παρά τις επανειλημμένες δημοσιεύσεις από τα ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά, ότι ο ΟΑΕΕ δεν έχει να πληρώσει τις
συντάξεις του Οκτωβρίου και ζητά δανεικά από το ΙΚΑ, ανακοινώνουμε ότι την 1-102015 καταβάλλεται κανονικά στους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ η σύνταξη μηνός Οκτωβρίου, χωρίς κανέναν απολύτως δανεισμό από οπουδήποτε».
Επίσης, όπως ανακοίνωσε ο ΟΑΕΕ η προθεσμία καταβολής των εισφορών δ΄διμήνου
παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται λόγω της αυξημένης ροής εσόδων μηνός Σεπτεμβρίου.
Τα δικαιώματα και τα ευεργετήματα θα παραμείνουν ενεργά εφόσον οι εισφορές καταβληθούν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.
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Συγκινεί ο παπάς στη Λέσβο: Έχουμε τον ίδιο Θεό με τους πρόσφυγες

Σ

υγκίνηση προκαλούν οι δεκάδες
προσωπικές ιστορίες προσφύγων
και μεταναστών που δημοσιεύονται
στη σελίδα του facebook «Humans of New
York», η οποία λειτουργεί σε συνεργασία με
την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.
Μια τέτοια ιστορία είναι και αυτή μιας οικογένειας προσφύγων από τη Βαγδάτη, που
εγκατέλειψε το Ιράκ καθώς δεχόταν απειλές
από εκβιαστές, αφηγείται ένα συγκινητικό περιστατικό που έλαβε χώρα στο νησί της
Λέσβου.
Όπως αναφέρει το lesvosnews.gr, μακριά από τα ρατσιστικά και μισαλόδοξα κηρύγματα μερίδας της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, ένας παπάς πρόσφερε στους πρόσφυγες
ακόμα και χαλάκι για να προσευχηθούν.
«Έχουμε τον ίδιο Θεό», τους είπε, όπως αναφέρουν οι ίδιοι.
Αναλυτικά η μαρτυρία των προσφύγων:
Δεν μπορείς να νοιώσεις ασφάλεια στη Βαγδάτη. Ζούσαμε με ένα μόνιμο φόβο. Μια
μέρα μας ήρθε το εξής μήνυμα: ‘’Δώστε μας λεφτά, αλλιώς θα σας κάψουμε το σπίτι. Αν
το πείτε στην αστυνομία, θα σας σκοτώσουμε’’.
Δεν είχαμε κανέναν να απευθυνθούμε. Είμαστε φτωχοί, δεν έχουμε ισχυρούς φίλους.
Δεν ξέραμε κανέναν στην κυβέρνηση. Τα μηνύματα έρχονταν κάθε μέρα. Είμασταν τόσο
φοβισμένοι που δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Δεν είχαμε λεφτά να τους δώσουμε.
Ίσα – ίσα καταφέρναμε να βγάλουμε τα έξοδά μας. Οπότε είπαμε: ‘’Ίσως μπλοφάρουν.
Μάλλον δεν θα μας κάνουν τίποτα’’.
Τότε ένα βράδυ ξυπνήσαμε και το σπίτι μας καιγόταν. Ίσα που καταφέραμε να ξεφύγουμε, μαζί με τα παιδιά. Την επόμενη μέρα λάβαμε νέο μήνυμα: ΄΄Δώστε μας λεφτά
αλλιώς αυτή τη φορά θα πεθάνετε΄’’. Απάντησα ότι θα τους πληρώσουμε το συντομότερο δυνατόν. Πουλήσαμε ότι είχαμε και φύγαμε. Είπαμε ότι καλύτερα να πεθάνουμε σε
μια πλαστική βάρκα παρά εδώ».
Όλοι εδώ μας συμπεριφέρθηκαν πολύ καλά. Όταν φτάσαμε στην παραλία, υπήρχαν
εκεί άνθρωποι που μας έδωσαν φαί και μια αγκαλιά.
Ένας παπάς μας έδωσε ακόμα και αυτό το χαλί, για να προσευχόμαστε. ‘’Έχουμε τον
ίδιο Θεό’’, μας είπε.

Ξ

Άρχισαν οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία

εκίνησαν οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στο έδαφος της Συρίας εναντίον στόχων του
Ισλαμικού Κράτους προς υποστήριξη τω δυνάμεων του Μπασάρ αλ-Άσαντ μόλις λίγες
ώρες μετά το «πράσινο φως» της Άνω Βουλής για άμεση στρατιωτική εμπλοκή. Το συριακό καθεστώς ανακοίνωσε ότι οι επιδρομές έρχονται κατόπιν αιτήματος του Μπασάρ αλ-Άσαντ
στον Βλαντιμίρ Πούτιν για «στρατιωτική βοήθεια». Η Ρωσία προοδεύει αργότερα εντός της ημέρας συνεδρίασης του ΣΑ για την τρομοκρατία.
Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε υπό καθεστώς ανωνυμίας ότι οι ΗΠΑ πιστεύουν πως η
Ρωσία ξεκίνησε τις επιδρομές κοντά στην επαρχία Χομς, προσθέτοντας ότι η Μόσχα ενημέρωσε
μία ώρα νωρίτερα την Ουάσινγκτον για την επικείμενη έναρξη των αεροπορικών πληγμάτων.
Ο ίδιος δήλωσε, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας στο Reuters, ότι οι πληροφορίες σχετικά με
τις επιδρομές είναι προκαταρκτικές και αρνήθηκε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον
αριθμό των επιδρομών ή τον τύπο των αεροσκάφων που χρησιμοποιήθηκαν.
Δεν υπήρξε άμεσα κάποιο σχόλιο εκ μέρους της Κεντρικής Στρατιωτικής Διοίκησης των ΗΠΑ.
Η κοινοβουλευτική έγκριση ήλθε λίγες ώρες πριν τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας στην οποία θα προεδρεύσει η Ρωσία, ακριβώς την
επομένη της συνόδου ηγετών υπό τον Μπαράκ Ομπάμα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης
του ΟΗΕ.
Την ίδια στιγμή, ο υπό τις ΗΠΑ διεθνής συνασπισμός ανέφερε κατά την καθημερινή ενημέρωσή
του ότι χθες, Τρίτη, διεξήχθησαν 26 αεροπορικές επιδρομές κατά του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ
και τέσσερις επιδρομές στο έδαφος της Συρίας -μεταξύ Ντέιρ εζ-Ζορ, Ουασίγια και Παλμύρας όπου
καταστράφηκαν κυρίως εκσκαφείς που ανήκουν στην ISIS.
«Πράσινο φως» για αεροπορικές επιδρομές στη Συρία πήρε ο Πούτιν από τη Βουλή
Το Κρεμλίνο το είχε διατυπώσει σαφώς: «πράσινο φως» του ΟΗΕ ή αίτημα για βοήθεια προερχόμενο από το καθεστώς της Δαμασκού είναι αρκετό για να υπάρξει εξουσιοδότηση για ρωσική
στρατιωτική επέμβαση.
Και, όπως ανακοίνωσε μετά την ψηφοφορία το Κρεμλίνο, ο Μπασάρ αλ-Άσαντ -του οποίου η
χώρα έχει υπογράψει συμφωνία συνεργασίας με τη Ρωσία- έστειλε επιστολή στον Βλαντιμίρ
Πούτιν ζητώντας του «στρατιωτική βοήθεια». Τη διατύπωση γραπτώς και επισήμως του αιτήματος
επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της εν συνεχεία και συριακή προεδρία στη Δαμασκό.
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Ρωσίας διατύπωσε επίσημο αίτημα προς την Άνω Βουλή και
εκείνη , ομοφώνως, ενέκρινε την αποστολή ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στο εξωτερικό.
Ο επικεφαλής των υπηρεσιών της ρωσικής προεδρίας Σεργκέι Ιβανόφ διευκρίνισε ότι η επιχείρηση συνίσταται αποκλειστικά σε αεροπορικές επιδρομές, αποκλείοντας, προς το παρόν, την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων.
«Ο στρατιωτικός στόχος της επιχείρησης είναι αποκλειστικά η αεροπορική υποστήριξη των συριακών δυνάμεων στον αγώνα τους κατά του Ισλαμικού Κράτους» δήλωσε στους δημοσιογράφους
μετά την ψηφοφορία ο Ιβανόφ.
«Η χρησιμοποίηση στρατιωτικών δυνάμεων στο έδαφος ξένης χώρας είναι δυνατή βάσει απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ή έπειτα από αίτημα των νόμιμων αρχών της χώρας
αυτής» ανέφερε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.
«Όλοι οι εταίροι και σύμμαχοί μας θα ενημερωθούν σήμερα για την απόφαση αυτή και οι υπουργοί Άμυνας θα λάβουν ακριβείς πληροφορίες. Δεν πρόκειται για την υλοποίηση κάποιου γεωπολιτικού στόχου ή για την ικανοποίηση κάποιας φιλοδοξίας, όπως μάς κατηγορούν συστηματικά οι
Δυτικοί μας εταίροι» έσπευσε να διευκρινίσει ο Σεργκέι Ιβανόφ.
Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Μόσχα έχει στείλει στρατιωτικούς ειδικούς στο
πρόσφατα εγκατεστημένο επιχειρησιακό κέντρο στη Βαγδάτη, το οποίο συντονίζει τις αεροπορικές
επιδρομές και τις χερσαίες επιχειρήσεις στη Συρία.
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Κομισιόν: Αποδέσμευση κονδυλίων
1,7 δισ. ευρώ για το προσφυγικό

Π

ρόταση χρηματοδότησης ύψους 1,7 δισ.
ευρώ από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για τα
έτη 2015 και 2016, προκειμένου
να αντιμετωπιστεί η προσφυγική κρίση, υπέβαλε σήμερα η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο αναμένεται
τώρα να εγκρίνουν τα εν λόγω
μέτρα, το συντομότερο δυνατό,
ενώ οι αρχηγοί κρατών και
κυβερνήσεων
της
ΕΕ
δεσμεύθηκαν, την προηγούμενη εβδομάδα, να συμπληρώσουν τη χρηματοδότηση με
ισοδύναμο ποσό.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, με τα κονδύλια αυτά θα παρασχεθεί
επείγουσα βοήθεια στα κράτη-μέλη της ΕΕ που πλήττονται περισσότερο, θα αυξηθεί το
προσωπικό των οργανισμών της ΕΕ που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και θα παρασχεθεί συνδρομή και ανθρωπιστική βοήθεια σε τρίτες χώρες.
Οι σημερινές προτάσεις αφορούν 801,3 εκατ. ευρώ για το 2015, και θα χρηματοδοτηθούν εν μέρει από νέα κονδύλια με τη μορφή προτεινόμενου σχεδίου διορθωτικού
προϋπολογισμού για το 2015.
Η δεύτερη σειρά προτάσεων για τα εναπομένοντα 900 εκατ. ευρώ για το 2016 που
ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, θα συμπεριληφθεί, τον Οκτώβριο του 2015,
σε τροπολογία του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2016.
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται συστηματικά και συνεχώς για μια συντονισμένη
ευρωπαϊκή απάντηση στο προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα. Έχουμε επιτύχει
σημαντικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε αδιάκοπα για να δίνουμε κοινές ευρωπαϊκές λύσεις», δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.
Η αντιπρόεδρος Προϋπολογισμού και Ανθρώπινων Πόρων Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα
έκανε λόγο για «γρήγορες» ενέργειες από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ευθυγράμμισαν «τους πόρους με τις προτεραιότητες, διπλασιάζοντας τα διαθέσιμα κονδύλια
της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής τους».
Συγκεκριμένα από τα 801,3 εκατ. ευρώ που αναμένεται να κινητοποιήσει η ΕΕ για το
2015, θα χρηματοτοδοτηθούν οι ακόλουθες δράσεις προτεραιότητας:
100 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
(ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) με στόχο την παροχή επείγουσας
βοήθειας στα κράτη-μέλη της ΕΕ που πλήττονται περισσότερο. Το ποσό αυτό θα προστεθεί στα 73 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη εξαντληθεί.
1,3 εκατ. ευρώ για την αύξηση της χρηματοδότησης στους τρεις σχετικούς οργανισμούς της ΕΕ με στόχο την κάλυψη 60 θέσεων προσωπικού στον Frontex, 30 θέσεων
στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΥΥΑ) και 30 θέσεων στην
Europol για το 2015.
300 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας (ΕΜΓ), ώστε να
είναι δυνατή η αύξηση των πόρων του Περιφερειακού Καταπιστευματικού Ταμείου της
ΕΕ για την αντιμετώπιση της συριακής κρίσης, καθώς και η παροχή βοήθειας σε τρίτες
χώρες που δέχονται πρόσφυγες από τη Συρία. Μαζί με το επιπλέον ποσό των 200 εκατ.
ευρώ που θα ανακατανεμηθεί, η συνολική χρηματοδότηση για το Καταπιστευματικό
Ταμείο για τη Συρία θα υπερβεί τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Οι συνεισφορές των κρατώνμελών θα πρέπει να αντιστοιχούν στη χρηματοδότηση της ΕΕ, ώστε ο προϋπολογισμός
του Ταμείου να ανέλθει συνολικά σε τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ.
200 εκατ. ευρώ για την παροχή άμεσων πόρων ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος και άλλων συναφών οργανισμών προκειμένου να παρασχεθεί άμεσα βοήθεια στους πρόσφυγες. Το ποσό αυτό είχε ήδη προβλεφθεί για ανθρωπιστική βοήθεια και
πολιτική προστασία και τώρα θα χρησιμοποιηθεί ειδικά για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Οι συνεισφορές των κρατών-μελών θα πρέπει να αντιστοιχούν στη
χρηματοδότηση της ΕΕ.
Τα κονδύλια αυτά προστίθενται στα ποσά άνω των 300 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη διατεθεί το 2015 ως προχρηματοδότηση στο πλαίσιο των πολυετών κονδυλίων για τη μετανάστευση και τα σύνορα (επί συνόλου 7 δισ. ευρώ περίπου που έχουν προβλεφθεί για
την περίοδο 2014-2020).

Fraport: Στους επόμενους 3-6 μήνες οι
συμβάσεις για τα περιφερειακά αεροδρόμια

Η

Fraport είναι σίγουρη ότι θα
υπογράψει τις συμβάσεις παραχώρησης για τα ελληνικά περιφερειακά αεροδρόμια τους επόμενους 36 μήνες, δήλωσε την Τετάρτη ο διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής εταιρίας.

«Είμαστε σε πολύ εντατικές συζητήσεις
με την Ελλάδα», τόνισε σχετικά ο Στέφαν
Σούλτε, όπως αναφέρει το Reuters.

θριάσιο-13

Άμεσα τα πειθαρχικά για τους επίορκους,
διαβεβαιώνει το υπουργείο

Τ

ην επιτάχυνση
σύγκλησης των
πειθαρχικών
συμβουλίων, ακόμα και
την επόμενη εβδομάδα,
ώστε να ολοκληρωθεί ο
έλεγχος των εκκρεμών
υποθέσεων επίορκων
δημοσίων υπαλλήλων,
οι οποίοι έχουν επιστρέψει, ανακοίνωσαν
ο αναπληρωτής υπουργός
Διοικητικής
Μεταρρύθμισης Χριστόφορος Βερναρδάκης και ο προκάτοχός
του και νυν υπουργός
Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος.
Από τις αρχές του έτους υπήρχαν 903 περιπτώσεις υπαλλήλων που έπρεπε να
ελεγχθούν, ενώ σήμερα εκκρεμούν 460 υποθέσεις για τις οποίες θα πρέπει να συνεδριάσουν τα αρμόδια πειθαρχικά συμβούλια.
Αυτά έπρεπε να είχαν συνεδριάσει έως τις 15 Σεπτεμβρίου, αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη κυρίως λόγω της προκήρυξης και διεξαγωγής των εκλογών. Γι’ αυτό το λόγο, όπως
ανέφερε ο κ. Βερναρδάκης, θα δοθεί νέα παράταση πριν από την άρση της αργίας των
υπό έλεγχο υπαλλήλων.
Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις στη σύγκληση των πειθαρχικών συμβουλίων παρατηρούνται στο χώρο της Υγείας, όπου θα γίνει προσπάθεια οι περιπτώσεις αυτές να
ελεγχθούν κατά προτεραιότητα.
«Η εντολή που έχει δοθεί σε συνεννόηση με τα αρμόδια υπουργεία είναι να επισπευσθεί η σύγκληση των πειθαρχικών συμβουλίων έτσι ώστε να προχωρήσουν ταχύτατα οι
διαδικασίες», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, διευκρινίζοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα
κάλυψης οποιασδήποτε παρανομίας ή φαινομένου διαφθοράς στο Δημόσιο.
Από την πλευρά του ο κ. Κατρούγκαλος, τόνισε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία υπαλλήλων, για τους οποίους συνήθως χρησιμοποιείται ο όρος «επίορκοι», αφορά ανθρώπους που δεν έχουν καταδικαστεί αλλά κατηγορούνται για πειθαρχικά αδικήματα,
επομένως βρίσκονται ακόμη στη φάση της διερεύνησης τόσο για την πειθαρχική όσο και
την ποινική κατηγορία.
Πυρ ομαδόν από την Αντιπολίτευση
Το θέμα έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η Νέα
Δημοκρατία καλεί την κυβέρνηση να μην ισοπεδώνει τους δημόσιους υπαλλήλους, επιβραβεύοντας τους επίορκους.
«Περισσότεροι από 900 δημόσιοι υπάλληλοι, πολλοί από τους οποίους κατηγορούνται
και για ποινικά αδικήματα, εκμεταλλεύονται το Νόμο Κατρούγκαλου και επιστρέφουν
στις θέσεις τους.
» Και αυτό γιατί ο κ. Κατρούγκαλος αφενός κατήργησε τελείως την υποχρεωτική αργία
και αφετέρου γιατί δυσκόλεψε τη συγκρότηση και τη λειτουργία των πειθαρχικών
συμβουλίων» αναφέρει το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
Το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του σημειώνει, μεταξύ άλλων: «Η αγωνιώδης προσπάθεια των υπουργών κ.κ. Κατρούγκαλου και Βερναδάκη να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα σε σχέση με την επαναφορά στο δημόσιο επίορκων υπαλλήλων αποδεικνύει ότι η
Κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση να εφαρμόσει την αξιοκρατία και την διαφάνεια στο
Δημόσιο.
» Ότι ενδιαφέρεται μόνο να δημιουργήσει πρόθυμους 'πελάτες', για τα κομματικά της
συμφέροντα, ανεξάρτητα αν αυτό στρέφεται κατά της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης και δυσφημεί το σύνολο των ΔΥ.
» Δεν είναι δυνατόν να μη λειτουργούν τα αρμόδια πειθαρχικά συμβούλια και οι «επίορκοι» να εκμεταλλεύονται την κατάργηση της «αυτοδίκαιης αργίας» που επέφερε ο
Νόμος 4325/2015.
» Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουν στο Δημόσιο ως να μη συμβαίνει τίποτε, άνθρωποι
που έμπρακτα έχουν προσβάλλει το λειτούργημα του Δημόσιου Υπαλλήλου.
Καλούμε την Κυβέρνηση να λάβει άμεσα ΟΛΑ τα αναγκαία μέτρα, ώστε να μην επιστρέψουν οι επίορκοι Δημόσιοι Υπάλληλοι στις θέσεις τους και γενικότερα στο Δημόσιο.
» Καμία καθυστέρηση στην λειτουργία πειθαρχικών συμβουλίων δεν μπορεί να γίνει
ανεκτή!
» Το αρμόδιο Υπουργείο πρέπει να προχωρήσει και σε αναγκαίες νομοθετικές διοικητικές ρυθμίσεις, που θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
» Εν κατακλείδι, να αφήσουν τις θεωρίες και τις σκοπιμότητες. Με τη σύμφωνη γνώμη
των πειθαρχικών συμβουλίων να ξεχωρίσουν την ήρα από το στάρι και όσοι βαρύνονται με σοβαρά αδικήματα να απομακρυνθούν οριστικά από το δημόσιο.»
Το Ποτάμι σημειώνει: «Με την επιστροφή όλων των επίορκων δημοσίων υπαλλήλων
στο Δημόσιο σβήνει για ακόμη μια φορά η ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει σε αυτή τη χώρα.
Ο υπουργός Κατρούγκαλος ως υπέρτατος δικαστής αποφάνθηκε πως υπάρχει χώρος
για όλους στο Δημόσιο. Και από έναν ισοπεδωτικό νόμο που εξομοίωνε τα αδικήματα
των επίορκων, περάσαμε στην εύκολη λύση ενός ισοπεδωτικού νόμου που τους απαλλάσσει όλους.
» Ο λαϊκισμός του υπουργού υποσκάπτει κάθε προσπάθεια κάθε πολίτη να καταγγείλει χρηματισμούς και δωροδοκίες δημοσίων υπαλλήλων και γιατρών, αφού θα τους
ξανασυναντήσει και μάλιστα, στην ίδια θέση. εύκολη λύση που επέλεξε ο κ. Κατρούγκαλος είναι στην πραγματικότητα μια ισοπέδωση προς τα κάτω.
» Είναι ένας παλιομοδίτικος σοβιετισμός όπου οι καλύτεροι θυσιάζονται για να μην
ξεβολευτούν οι χειρότεροι.Θυμίζουμε πάντως στον (όψιμο με τη μαρξίζουσα αριστερά)
υπουργό ότι η διαφθορά απεδείχθη το σαράκι του σοβιετισμού.»
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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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
2 επιχειρήσεις σε 180 τμ. Αναψυκτήριο και ψητοπωλείο. Νέα Ζωή Ασπροπύργου. Τηλ. επικοινωνίας: 2105573304, κος Μανώλης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ & ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 25 ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ,
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ egk@archeiothiki.gr ‘Η
ΣΤΟ ΦΑΞ 210-5599076.

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 .
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