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Κ

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία o ισολογισμός του οικ. έτους 2013

ρισιμότατη ήταν η συνεδρίαση του Δ.Σ. Ασπροπύργου
την περασμένη Πέμπτη 22 Οκτωβρίου όπου έγιναν
ταυτόχρονα 2 δημοτικά συμβούλια. Το πρώτο αφορούσε στην έγκριση του ισολογισμού του οικονομικού έτους
2013.
Στη συζήτηση που ακολούθησε για το θέμα, μετά την εισήγηση τον ορκωτών λογιστών, αναφέρθηκε πως οι οφειλές
Φυσικών και Νομικών προσώπων προς τον Δήμο Ασπροπύργου αγγίζουν το ποσό των 22 εκατ. ευρώ.
Στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος κος Νικ. Μελετίου σημείωσε πως απαλείφθηκαν οι παρατηρήσεις που υπήρχαν για την
έγκριση του ισολογισμού του οικ. έτους 2012, που σημαίνει
πως οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου έκαναν καλή δουλειά.
Αναφερόμενος στις οφειλές προς τον Δήμο είπε πως “σε αυτές
τις οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε προσπαθούμε να πάρουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Θέλουμε να δείχνουμε την πραγματική εικόνα του Δήμου και όχι την λογιστική”
Στην τοποθέτησή του ο κος Αλεξ. Τσοκάνης ανέφερε πως οι επιχορηγήσεις του κράτους έχουν μειωθεί στο 9% και
συμπλήρωσε πως καταψηφίζει τον ισολογισμό.
Οι σύμβουλοι του κου Ιω. Ηλία και Ευ. Παπανικολάου ψήφισαν Λευκό.
Στη δεύτερη συνεδρίαση της Πέμπτης, όπου συζητήθηκαν ανάμεσα στα άλλα και θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως,
ο κος Ηλίας έκανε ερώτηση αναφορικά με το θέμα της εγκληματικότητας και αν υπάρχουν αποτελέσματα μετά τις συναντήσεις που έκανε ο Δήμος. Εξέφρασε επίσης και παράπονο γιατί δεν συμμετείχε στην συνάντηση που έλαβε χώρα στο
Μαξίμου. “Είμαι σίγουρος πως δεν θα γίνει απολύτως τίποτα” είπε χαρακτηριστικά.
Σε άλλο σημείο της τοποθέτησης του κου Ηλία για την συνεργασία του Δήμου με εταιρία φύλαξης για την ασφάλεια της
πόλης (πρόταση του Συνδυασμού Ασπρόπυργος ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ) υποστήριξε την άποψη οτι κάτι τέτοιο μπορεί να εφαρμοστεί.
Στην απάντησή του ο κος Μελετίου ανέφερε: “Ο Δήμος ήδη συνεργάζεται με τέτοιες εταιρίες που όμως δεν μπορούν να
αντικαταστήσουν την Αστυνομία, καθότι υπάρχει Αστυνομικό Τμήμα στην πόλη”. Συμπλήρωσε πως “ήταν τιμητική η πρόσκληση απο το Πρωθυπουργικό Γραφείο και αφορύσε τον ίδιο τον Δήμαρχο”.
Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του ανέφερε πως η κατάσταση με την παραβατικότητα έχει ομαλοποιηθεί καθώς τελευταία έχουν γίνει επιτυχείς επιχειρήσεις της Αστυνομίας.
Ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε ήταν η έγκριση για την πραχώρηση χώρου στο βόρειο μέρος της πλατείας Δημαρχείο
σε εταιρία εστίασης. Το θέμα αυτό ψηφίστηκε κατα πλειοψηφία ενω προτάθηκε πως πρέπει κάποια στιγμή πρέπει να αντιμετωπιστούν όλες οι περιπτώσεις καταστημάτων που παρεμβαίνουν σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου δημιουργώντας μια άσχημη κατάσταση.

Δήλωση Ρένας Δούρου για τη μήνυση κατά της
εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου για θέματα Πολιτικής Προστασίας, Ι. Τσούπρα

Ο

ι χρόνιες παθογένειες
της
χώρας
αποτυπώνονται στην απόφαση του ιδιοκτήτη της οικοδομής
που κατέρρευσε στις 22 Οκτωβρίου στο Καματερό, να υποβάλλει μήνυση κατά της εντεταλμένης
Περιφερειακής Συμβούλου για
θέματα Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας Αττικής, Ι. Τσούπρα.
Στόχος του να αποτρέψει την
απομάκρυνση των μπάζων της
οικοδομής – ενέργεια ωστόσο
απολύτως αναγκαία προκειμένου
να αποτραπεί η ανάσχεση της
ροής των υδάτων στο ρέμα της
Εσχατιάς και να αποφευχθούν
νέα πλημμυρικά φαινόμενα.
Δεν πρόκειται απλά για μια
προκλητική απόφαση. Είναι αποκαλυπτική εκείνης ακριβώς της
νοοτροπίας κάποιων συμπολιτών
μας που επιλέγουν το ιδιωτικό συμφέρον αδιαφορώντας
για τις επιπτώσεις. Πρόκειται για τη νοοτροπία που οδήγησε στη συστηματική παραβίαση των κανόνων της φύσης,
στο μπάζωμα των ποταμών και σε κάθε είδους παρέμβαση
στη φυσική ροή των υδάτων, που δημιουργούν σοβαρά
προβλήματα σε κάθε νεροποντή.
Είναι μια νοοτροπία δεκαετιών που διαπερνά τη δημόσια
σφαίρα, τον κρατικό μηχανισμό, εκμαυλίζοντας τους

πολίτες.
Είναι αυτονόητο ότι η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει,
ανεξαρτήτως πολιτικού κόστους, να ενεργεί στη βάση της
νομιμότητας προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος,
στηρίζοντας τις δράσεις της εντεταλμένης Περιφερειακής
Συμβούλου για θέματα Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, Ι. Τσούπρα, στην προσπάθειά της να προστατεύσει ζωές και περιουσίες πολιτών .
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Ο Αστυνομικός της Γειτονιάς στην υπηρεσία των κατοίκων του Δήμου Αχαρνών

Π

ρογραμματισμένη
συνάντηση με διευρυμένο κλιμάκιο των
Αστυνομικών της Γειτονιάς είχε
ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Γιάννης
Κασσαβός στο γραφείο του στο
Δημαρχιακό Μέγαρο Αχαρνών.
Στη συνάντηση εργασίας έγινε
μία πρώτη μικρή αποτίμηση της
μέχρι σήμερα λειτουργίας του
Θεσμού, τις ελλείψεις που
υπάρχουν,
τα
περιθώρια
βελτίωσης και αναβάθμισης της
παρουσίας τους αλλά και τα
μέτρα που πρέπει να παρθούν ώστε οι Αστυνομικοί της Γειτονιάς να είναι πραγματικά χρήσιμοι στην υπηρεσία των κατοίκων του Δήμου Αχαρνών.
Αναλυτικά, συζητήθηκε η αποτελεσματική και συνεχή εποπτεία των σχολικών μονάδων
για την αποφυγή βανδαλισμών και καταστροφών, αλλά και η ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όλων των κατοίκων και κυρίως των μεγαλύτερων σε ηλικία συμπολιτών μας
για θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την προφύλαξή τους από οργανωμένα
κυκλώματα εξαπάτησης.
Στη συνάντηση ήταν παρόν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ Θανάσης Κατσιγιάννης,
και αντίστοιχα οι Πρόεδροι της Α΄ και Β΄ Σχολικής Επιτροπής κ Κωνσταντίνος Καρυδάκης
και η κα Γεωργία Ευθυμιάδου Τουμανίδη.

Τ

Tμήμα διδασκαλίας μουσικών
οργάνων στη Μαγούλα

ο Ν.Π.Δ.Δ Π.Α.Κ.Π.Π.Α του
Δήμου
Ελευσίνας
ανακοινώνει
ότι
προγραμματίζει να λειτουργήσει
τμήμα
διδασκαλίας
μουσικών
μαθημάτων στα όργανα του πιάνου
και αρμονίου στη Μαγούλα.
Για περισσότερες πληροφορίες και
εγγραφές
παρακαλείσθε
όπως
απευθυνθείτε στην Κα Μίληση Καλή
στο τηλ. επικοινωνίας 2105565614
και ώρες 09.00-13.00μμ. καθημερινά
στο κτήριο του πολιτιστικού κέντρου
Π.Α.Κ.Π.Π.Α., Κίμωνος και Παγκάλου
11, 2ος όροφος.
Μαρία Βασιλείου

Σε αύξηση των εργοδοτικών εισφορών
προσανατολίζεται το υπουργείο Εργασίας

Κύκλοι του υπουργείου αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη πρόταση θα
συζητηθεί με τους θεσμούς

Σ

την επιβάρυνση των επιχειρήσεων, μέσω της αύξησης των εργοδοτικών εισφορών, αντί για σημαντικές περικοπές στις συντάξεις, προσανατολίζεται η κυβέρνηση, διευκρινίζουν κύκλοι του υπουργείου Εργασίας, σχολιάζοντας την αποστροφή του υπουργού Εργασίας, Γιώργου Κατρούγκαλου, μετά τη συνάντησή του με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόφσκις, «περί εισαγωγής ενδεχομένως άλλων πόρων στο σύστημα».
«Ενημέρωσα τον κ. αντιπρόεδρο, ότι στο θέμα των συντάξεων έχουμε προτείνει μια
συνολική αναθεώρηση του συστήματος, που θα ικανοποιεί ως γενικό ισοδύναμο όλες τις
επιμέρους δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει και του ζήτησα να εξετάσει το ενδεχόμενο ο
δημοσιονομικός στόχος τον οποίο έχουμε δεσμευτεί ότι θα τιμήσουμε, να μην επιτευχθεί
κυρίως με μείωση συντάξεων, αλλά με εισαγωγή ενδεχομένως άλλων πόρων στο
σύστημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κατρούγκαλος κατά τη διάρκεια των δηλώσεων
προς τους δημοσιογράφους.
Οι κύκλοι του υπουργείου αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη πρόταση θα συζητηθεί με τους
θεσμούς.
Σημειώνεται ότι ο κ. Ντομπρόφσκις ζήτησε από τον κ. Κατρούγκαλο «συστηματικές
μεταρρυθμίσεις» για ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα.

θριάσιο-3

Επιτήδειοι εξαπατούν με μηνύματα
μέσω της εφαρμογής «Messenger»

Τ

ην προσοχή των
πολιτών εφιστά η
Διεύθυνση
Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της
Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς
τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται έξαρση αποστολής
απατηλών μηνυμάτων μέσω
της γνωστής εφαρμογής
«Messenger», σε μεγάλο
αριθμό κατόχων έξυπνων κινητών τηλεφώνων.
Ειδικότερα, αποδέκτες των
επίμαχων μηνυμάτων είναι
τυχαίοι χρήστες της εφαρμογής, που ενημερώνονται ότι ο κάτοχος του συγκεκριμένου αριθμού κινητής τηλεφωνίας έχει
επιλεγεί κι έχει κερδίσει ένα κινητό τηλέφωνο γνωστής εταιρίας, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.
Στη συνέχεια, προτρέπονται είτε να επιλέξουν υπερσύνδεσμο που αποστέλλεται στο
μήνυμα για να ολοκληρωθεί η αποστολή του τηλεφώνου, είτε να πληκτρολογήσουν την
ταχυδρομική τους διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου τους.
Εφόσον οι χρήστες πειστούν και επιλέξουν τον προτεινόμενο τρόπο υποτιθέμενης αποστολής του τηλεφώνου, ενεργοποιούν εν αγνοία τους τη συμμετοχή τους σε συνδρομητική
υπηρεσία υψηλής χρέωσης.
Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συμβουλεύει τους χρήστες που λαμβάνουν τέτοια μηνύματα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην απαντούν, να μην καταχωρούν και να μην αποστέλλουν προσωπικά στοιχεία τους, ανταποκρινόμενοι στα μηνύματα
με το συγκεκριμένο περιεχόμενο, καθώς σε καμία περίπτωση δεν είναι αληθινά.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ο δήμος
Ιλίου στα έντονα καιρικά φαινόμενα

Ά

μεση ήταν η κινητοποίηση των
υπηρεσιών του
Δήμου Ιλίου και σε
ετοιμότητα τέθηκε ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας από την πρώτη
στιγμή και καθ’ όλη τη
διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων.
Συνεργεία του Δήμου
επιχείρησαν όπου παρουσιάστηκαν προβλήματα
(για καθαρισμό φερτών
υλικών, άντληση υδάτων,
αποκατάσταση βλαβών
οδικού δικτύου), ενώ κλιμάκια μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας κατέγραψαν τις ζημιές
και πραγματοποίησαν διαρκείς ελέγχους, επιβλέποντας επικίνδυνα σημεία της πόλης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ζήτημα των επιπτώσεων από τα πλημμυρικά φαινόμενα της
24ης Οκτωβρίου 2014 και την αναγκαιότητα επίσπευσης των διαδικασιών για την ολοκλήρωση των έργων που αφορούν την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης επισήμανε
με ιδιαίτερη ανησυχία ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος κατά τη διάρκεια της επίσκεψης
που πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών Σπύρος Τζόκας, την
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 στο Δημαρχείο Ιλίου και την εφ’ όλης της ύλης συζήτηση που
ακολούθησε για θέματα του Δήμου.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης, η Περιφερειακή Σύμβουλος Αναστασία Στεφανοπούλου, η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.
Δυτικού Τομέα Αθηνών Ευανθία Θωμά, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου
Ιλίου και υπηρεσιακά στελέχη.
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4-θριάσιο

Το «μαχαίρι» στο επίδομα πετρελαίου
αφήνει χωρίς θέρμανση τα νοικοκυριά

Μ

ειωμένη σε σχέση με πέρυσι είναι η ζήτηση πετρελαίου θέρμανσης παρά το
γεγονός ότι οι τιμές κυμαίνονται σε χαμηλότερα επίπεδα (0,85 ευρώ/λίτρο από
1,15 ευρώ/λίτρο πέρυσι).
Όπως δήλωσε ο Γιώργος Ασμάτογλου πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ, παρόλο που ο καιρός
έχει αρχίσει να χαλάει, η ζήτηση είναι χαμηλή και οι μέχρι τώρα ενδείξεις δεν δείχνουν ότι
θα αυξηθεί άμεσα.
Σύμφωνα με τον κ. Ασμάτογλου η απόφαση της κυβέρνησης να ψαλιδιστεί το επίδομα
πετρελαίου θέρμανσης μπλοκάρει τους καταναλωτές οι οποίοι πλήττονται ήδη από την
βαριά φορολόγηση. Η αγορά πετρελαίου θέρμανσης εξακολουθεί να λειτουργεί ως ένα
δυσβάσταχτο κόστος για τα ελληνικά νοικοκυριά, λέει και προσθέτει ότι εφόσον η κυβέρνηση αποφάσισε να μειώσει το επίδομα θα έπρεπε τουλάχιστον να προχωρήσει και στη
μείωση του Ενιαίου Φόρου Κατανάλωσης ούτως ώστε να διαμορφωθεί η τιμή του πετρελαίου στα 0,75ευρώ/ λίτρο.
Τα μέχρι τώρα στοιχεία, πιστοποιούν ότι ο Έλληνας δεν έχει λεφτά, καταλήγει ο κ. Ασμάτογλου.
Τα σενάρια για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης
Από την πλευρά της η κυβέρνηση δρομολογεί αλλαγές στην καταβολή του επιδόματος
πετρελαίου θέρμανσης με το επικρατέστερο σενάριο να αφορά τόσο στη μείωση του
ποσού του επιδόματος όσο και στον αριθμό των δικαιούχων.
Σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρξει αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κριτηρίων
των δικαιούχων που κατ' επέκταση θα μειώσει τον αριθμό αυτών.
Έτσι δικαιούχος του επιδόματος θα είναι εφέτος ένας άγαμος με εισόδημα 12.000 ευρώ
από όριο 30.000 ευρώ που ήταν πέρυσι, ενώ το όριο για τον έγγαμο εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 20.000 ευρώ από 40.000 ευρώ πέρυσι.
Σε ό,τι αφορά στις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο αναμένεται να διαμορφωθεί στα
22.000 ευρώ από 43.000 ευρώ.
Πάντως ακόμα και αν οι δικαιούχοι είναι λιγότεροι, όπως όλα δείχνουν, το επίδομα δεν
θα το λάβουν εφέτος καθώς τα ταμεία είναι άδεια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τελικά θα
επιλεγεί η λύση της συνολικής καταβολής του -μειωμένου- επιδόματος το 2016.
Τι πρέπει να προσέχετε κατά την παραλαβή του πετρελαίου θέρμανσης
Για όσους αποφασίσουν να προχωρήσουν στην αγορά πετρελαίου το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) συστήνει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διαδικασία παραλαβής.
Συγκεκριμένα αναφέρει:
Δεν επιτρέπουμε να παραλαμβάνουν πετρέλαιο άτομα, τα οποία δε γνωρίζουν τη διαδικασία με την οποία πρέπει να γίνεται η παραλαβή. Καλό θα είναι κατά τη διάρκεια της
παραλαβής, να παραβρίσκονται περισσότερα του ενός άτομα.
Δεν εμπιστευόμαστε το μετρητή του βυτιοφόρου ή τον εξωτερικό σωλήνα ένδειξης της
στάθμης της δεξαμενής μας, αλλά χρησιμοποιούμε το δικό μας μέτρο.
Δεν παραλαμβάνουμε το πετρέλαιο βιαστικά και χωρίς να τηρούνται όλες οι διαδικασίες
και τα μέτρα ασφάλειας, προς αποφυγή ατυχημάτων και άλλων επιπτώσεων (π.χ. ελλειμματική παράδοση - διαρροή πετρελαίου).
Δεν δεχόμαστε να πληρώσουμε, αν η απόδειξη ή το τιμολόγιο παραλαβής - πληρωμής
δεν έχει συμπληρωμένα όλα τα απαιτούμενα, από το νόμο, στοιχεία (όπως: ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του πελάτη, ποσότητα, προμέτρηση και επιμέτρηση, ώρα παράδοσης κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση, σημειώνουμε τις λέξεις «με κάθε επιφύλαξη».
Επιλέγουμε μετά από έρευνα, αξιοποιώντας το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων
http://www.fuelprices.gr/ και τις αναγραφόμενες στα πρατήρια της περιοχής μας τιμές (τα
πρατήρια καυσίμων υποχρεούνται να αναγράφουν τις τιμές των καυσίμων σε φωτεινές
πινακίδες, εμφανείς στους καταναλωτές). - Πρέπει να ξέρουμε και να υπολογίζουμε με
ακρίβεια, πόσα λίτρα πετρελαίου αντιστοιχούν σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαμενής. Για
να μάθουμε πόσα λίτρα αντιστοιχούν σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαμενής μας, πολλαπλασιάζουμε το μήκος της (π.χ. 2,00 μέτρα) επί το πλάτος της (π.χ. 1,25 μέτρα) επί το
ύψος της (π.χ. 1 μέτρο), δηλαδή: 2 x 1,25 x 1 = 2,5 m3 ή 2.500 λίτρα. Επομένως, σε κάθε
εκατοστό ύψους της δεξαμενής αντιστοιχούν 25 λίτρα (2.500 : 100 = 25). Όλες οι προαναφερόμενες διαστάσεις αφορούν τις εσωτερικές διαστάσεις της δεξαμενής.
Πρέπει να μετράμε, παρουσία του βυτιοφορέα, το ύψος του πετρελαίου που έχει η δεξαμενή μας και πριν αρχίσει η παράδοση και μόλις αυτή τελειώσει. Η μέτρηση γίνεται, εύκολα, με μια ευθύγραμμη βέργα και ένα μέτρο: βάζουμε κάθετα, στη δεξαμενή, τη βέργα.
Βγάζουμε τη βέργα και μετράμε το ύψος, μέχρι το σημείο, που είναι βρεγμένη. Αυτό είναι
το ύψος του πετρελαίου μέσα στη δεξαμενή. Η μέτρηση της ανύψωσης της στάθμης του
πετρελαίου μέσα στη δεξαμενή, πρέπει να γίνεται αφού κατασταλάξει ο αφρός (πρέπει να
παρέλθουν 5-6 λεπτά).
Απαιτούμε από τον μεταφορέα, να γράψει το ύψος που μετρήσαμε, πριν και μετά την
παράδοση, στην απόδειξη παραλαβής. Το πετρέλαιο, που παραλάβαμε, μπορούμε να το
υπολογίσουμε, αν πολλαπλασιάσουμε το ύψος του πετρελαίου που προστέθηκε στη δεξαμενή μας, με τα λίτρα ανά εκατοστό που αυτή χωράει. Αν π.χ. η δεξαμενή μας είχε 18 εκατοστά πετρέλαιο πριν την παραλαβή και 78 εκατοστά μετά την παραλαβή, προστέθηκαν
78-18=60 εκατοστά. Σύμφωνα, με το προηγούμενο παράδειγμα, με τα 25 λίτρα, ανά εκατοστό ύψους, παραλάβαμε 60x25=1500 λίτρα πετρέλαιο.
Είναι αναγκαίο να πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, συντήρηση - ρύθμιση του συστήματος της κεντρικής θέρμανσης. Η συντήρηση αποτελεί προϋπόθεση για
λιγότερη κατανάλωση πετρελαίου και, επομένως, εξοικονόμηση χρημάτων.
Καταλληλότερος χρόνος για τη συντήρηση, είναι αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου θέρμανσης, δηλαδή Απρίλιο και Μάιο, ώστε να μην μείνουν κατάλοιπα καύσης κατά την καλοκαιρινή περίοδο, οπότε γίνεται πιο δύσκολος ο καθαρισμός του συστήματος.
Καλή θέρμανση σημαίνει να αισθανόμαστε άνετα. Η υπερβολική ζέστη είναι πολυδάπανη και ανθυγιεινή. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας των χώρων μιας κατοικίας πρέπει να
έχει ως εξής: Μπάνιο: 22°C, Καθιστικό: 19-20°C, υπνοδωμάτια: 18°C. Σε μια πόλη όπως
η Θεσσαλονίκη, ένας βαθμός θερμοκρασίας λιγότερος σημαίνει οικονομία 6% περίπου, σε
πετρέλαιο.

Δ

Τα νέα όρια ηλικίας
συνταξιοδότησης

ημοσιεύτηκε την Τρίτη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση
για την εφαρμογή του νόμου που ψηφίστηκε τον Αύγουστο και αφορά στη σταδιακή αύξηση, μέχρι την 1/1/2022, των ορίων Ηλικίας Συνταξιοδότησης στα 62
χρόνια με 40 χρόνια ασφάλισης ή στα 67 χρόνια με λιγότερα ένσημα.
Με την απόφαση καταργούνται, στην ουσία, όλες οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις στο

Δημόσιο, τις ΔΕΚΟ ακόμη και στο ΙΚΑ (πλήν των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων).
Η μετάβαση στα νέα αυξημένα όρια ηλικίας γίνεται σταδιακά και θα ολοκληρωθεί σε έξι
χρόνια (μέχρι το 2022).
Ολόκληρη η απόφαση
Μετά από αυτή την απόφαση που ισοδυναμεί με την κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων η κυβέρνηση θα προχωρήσει εντός του Νοεμβρίου στην αλλαγή της δομής
του ασφαλιστικού συστήματος και στο νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων που αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικές μειώσεις.
Οπως έγραψε «το Βήμα της Κυριακής» τo τελικό σχέδιο για το Ασφαλιστικό βρίσκεται
στο τραπέζι των συνομιλιών με τους εκπροσώπους των δανειστών και αναμένεται να έρθει
στο Υπουργικό Συμβούλιο εντός της εβδομάδας, μετά την οριστικοποίηση των μετρήσεων
των οικονομικών αποτελεσμάτων που αποφέρουν διάφορα σενάρια μέτρων.
Οι περικοπές συντάξεων θεωρούνται αναπόφευκτες, αλλά η κυβέρνηση επιδιώκει να
μην θιγούν συντάξεις μέχρι τα 1000 ευρώ το μήνα.
Οπως δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη το πρωί της Δευτέρας ότι
«εκτιμώ ότι δεν κινδυνεύουν οι συντάξεις κάτω από 1.000 ευρώ».
«Στο συνταξιοδοτικό μας λείπουν για το 2015 και το 2016, 700 εκατομμύρια. Έχει
σημασία ο τρόπος με τον οποία θα τα βρεις. Αν θα επιβαρύνεις τη σύνταξη των 1000 ή των
2000 ευρώ; Εκτιμώ ότι δεν κινδυνεύουν οι συντάξεις κάτω από 1000 ευρώ», είπε χαρακτηριστικά.
Άφησε, όμως, ανοιχτό ένα ενδεχόμενο να μην υπάρξει συγχώνευση κύριων και επικουρικών συντάξεων όπως είχε αφήσει να εννοηθεί ο υπουργός Εργασίας λέγοντας ότι «είναι
προσωπική άποψη του κ. Κατρούγκαλου. Το ασφαλιστικό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα και δεν μπορεί να λυθεί σε μία ημέρα. Αν δεν κάνουμε κάτι, το 2018 καταρρέει".

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ -ΚΡΕΠΕΡΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΚΑΙ ΓΙΑ
ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΩΝΙΑΣ 6936543524

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015

«Ποτάμι»: Να δοθούν στη δημοσιότητα οι
συνομιλίες Καμμένου - Γιαννακόπουλου

Ν

α δοθούν στη δημοσιότητα οι συνομιλίες
μεταξύ του υπουργού
Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμμένου, και του επιχειρηματία,
Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ζητεί
το «Ποτάμι».
Με ερώτηση που κατέθεσαν
προς τον κ. Καμμένο, οι βουλευτές του Ποταμιού, Γιώργος
Αμυράς και Γιώργος Μαυρωτάς
ζητούν να πληροφορηθούν:
1. Τι είδους συνεργασία είχε
προεκλογικά, αλλά και μετεκλογικά με τον κ. Γιαννακόπουλο
2. Τι υποσχέσεις δόθηκαν, τι δεν τηρήθηκε και από πότε ανταλλάσσουν sms με θέμα την
σύνθεση της κυβέρνησης, υπουργοί και επιχειρηματίες
3. Αν είναι σε θέση ο υπουργός να δώσει στη δημοσιότητα τις συνομιλίες του με τον κ.
Γιαννακόπουλο και
4. Γιατί ο υπουργός, από τη στιγμή που δηλώνει ότι απειλείται, δεν προσφεύγει στη
δικαιοσύνη ώστε να πέσει φως στην υπόθεση.

Πύλος: Στο φως ασύλητος τάφος του
1500 π.Χ με σπάνιο θησαυρό

Μ

ια σπουδαία ανακάλυψη έφερε στο φως η σκαπάνη του Τζακ Λ. Ντέιβις και της
Σάρον Ρ. Στόκερ, από το Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι στην Πελοπόννησο: έναν
ασύλητο, πλούσια κτερισμένο τάφο πολεμιστή πλησίον του μυκηναϊκού ανακτόρου του Νέστορα, στον Άνω Εγκλιανό της Πύλου.
Μια σπουδαία ανακάλυψη έφερε στο φως η σκαπάνη του Τζακ Λ. Ντέιβις και της Σάρον
Ρ. Στόκερ, από το Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι στην Πελοπόννησο: έναν ασύλητο, πλούσια
κτερισμένο τάφο που ανακαλύφθηκε το καλοκαίρι πλησίον του μυκηναϊκού ανακτόρου του
Νέστορα, στον Άνω Εγκλιανό της Πύλου.
Ο τάφος, ο οποίος ανήκε σε πολεμιστή, χρονολογείται περίπου το 1500 π.Χ και αποτελεί, σύμφωνα με τις περιγραφές τους «την πιο εντυπωσιακή περίπτωση επίδειξης προϊστορικού πλούτου σε ταφικά μνημεία της ηπειρωτικής Ελλάδας, που έχει έρθει στο φως τα
τελευταία 65 χρόνια».
Δίπλα στον πολεμιστή είχαν εναποτεθεί: χάλκινο σπαθί με επιχρυσωμένη ελεφαντοστέινη λαβή, χρυσά σφραγιστικά δακτυλίδια και κύπελλα, σπάνια χρυσή αλυσίδα, ασημένια
κύπελλα -ορισμένα με χρυσά χείλη- χάλκινα αγγεία και κύπελλα, χάλκινος αμφορέας, χάλκινες πρόχοι, καθώς και χάλκινες λεκανίδες, περισσότεροι από πενήντα σφραγιδόλιθοι ελεφαντοστού με εγχάρακτες παραστάσεις και περισσότερες από χίλιες ψήφοι από πολύτιμους λίθους. Πολλά από αυτά τα αντικείμενα είναι έργα μινωικής τεχνοτροπίας.
Σύμφωνα με τους ανασκαφείς, οι οποίοι εργάζονται πάνω από 25 χρόνια στην περιοχή,
η ανακάλυψη ασύλητου λακκοειδούς τάφου, εντός του οποίου είχε ενταφιασθεί νεαρός
άνδρας, ηλικίας 30-35 ετών, που συνοδευόταν από περισσότερα από 1.400 μοναδικά αντικείμενα, είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η υψηλή ποιότητα των αντικειμένων αποδεικνύει
ότι η Πύλος, όπως και οι Μυκήνες στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, είχε έντονα επηρεαστεί από τη μινωική τέχνη γύρω στο 1500 π.Χ. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός ότι
δε βρέθηκε μυκηναϊκή ή μινωική κεραμική στον τάφο.
Το ανάκτορο του Νέστορα στο λόφο του Άνω Εγκλιανού, το οποίο καταστράφηκε από
πυρκαγιά περίπου το 1200 π.Χ., ανακαλύφθηκε το 1939 από τον Κωνσταντίνο Κουρουνιώτη, διευθυντή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, και ανασκάφηκε από τον Καρλ
Μπλέγκεν, καθηγητή του Πανεπιστημίου του Σινσινάτι.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, στο δάπεδο του
τάφου βρέθηκε ο σκελετός ενός ενήλικου άνδρα, τοποθετημένου σε ξύλινο φέρετρο. Όπλα
βρέθηκαν στην αριστερή πλευρά του και στο ύψος των ποδιών, κοσμήματα στην δεξιά
πλευρά, ενώ, κοντά στο λαιμό βρέθηκε μια μοναδική και «θαυμάσια διατηρημένη» χρυσή
αλυσίδα.
Επίσης χρυσά κύπελλα είχαν αποτεθεί επάνω στο στήθος και στο στομάχι του νεκρού.
Στη δεξιά πλευρά του σκελετού και γύρω από το κεφάλι, βρέθηκαν πάνω από 1.000 ψήφοι
από ημιπολύτιμους λίθους - κορναλίνη, αμέθυστο, αχάτη και χρυσό -, περισσότεροι από
πενήντα σφραγιδόλιθοι στην επιφάνεια των οποίων απεικονίζονται θεές, ταύροι με ακροβάτες πιασμένους από τα κέρατά τους (ταυροκαθάψια) καθώς και άλλες δυσερμήνευτες
σκηνές.
Τα κτερίσματα που αρχικά είχαν τοποθετηθεί πάνω στο φέρετρο, διασκορπίστηκαν μετά
τη διάλυσή του και θρυμματίστηκαν πάνω στο σκελετό, δυσκολεύοντας έτσι την ανασκαφική εργασία.
«Ο νεκρός πολεμιστής ήταν προφανώς μια εξέχουσα προσωπικότητα της εποχής του,
δηλαδή της πρώιμης μυκηναϊκής περιόδου κατά την οποία οι λακκοειδείς τάφοι των
Μυκηνών χρησιμοποιούνταν για τον ενταφιασμό της μυκηναϊκής αριστοκρατίας. «Ως εκ
τούτου, δεν πρέπει να μας ξαφνιάζει το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα 1.400 αντικείμενα που συνόδευαν το νεκρό πολεμιστή είναι μινωικής τεχνοτροπίας ή κατασκευάσθηκαν στην Κρήτη», αναφέρουν οι ανασκαφείς», σχολιάζουν οι ειδικοί.
Σχολιάζοντας τη σπάνια ανακάλυψή τους, ο Τζακ Λ. Ντέιβις και η Σάρον Ρ. Στόκερ
σημειώνουν ότι το τελευταίο πράγμα που περίμεναν να βρουν το περασμένο καλοκαίρι
στην ανασκαφή της Πύλου ήταν ένας μυκηναϊκός λακκοειδής τάφος.
Η ανασκαφή στον Άνω Εγκλιανό αποκάλυψε επίσης τα οικοδομικά κατάλοιπα ορισμένων μικρών σπιτιών, μικρό τμήμα από την πρώιμη οχύρωση της ακρόπολης, καθώς και
αποθέτη της Μέσης και Ύστερης Εποχής του Χαλκού.

θριάσιο-5

Εκταμίευση επιπλέον 5,9 εκατ. ευρώ
στην Ελλάδα για το προσφυγικό

Π

ρ ό σ θ ε τ η
χρηματοδότηση ύψους 5,9
εκατ. ευρώ θα λάβει η
Ελλάδα για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, σύμφωνα
με απόφαση της Κομισιόν, μετά την χθεσινή
«μίνι» Σύνοδο Κορυφής.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό
το ποσό θα βοηθήσει την Ελλάδα στην εφαρμογή των αποφάσεων για τη δημιουργία των
hot spots, ενώ θα καλύψει πλήρως τα έξοδα μεταφοράς τουλάχιστον 60.000 ατόμων από
τα νησιά του Αιγαίου στην ηπειρωτική χώρα.
Η Κομισιόν υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η συμπληρωματική βοήθεια περιορίζεται
αυστηρά στα πρόσωπα που έχουν υποστεί τον δέοντα έλεγχο ασφαλείας και των οποίων
έχουν ληφθεί τα δακτυλικά αποτυπώματα στα νησιά, πριν από την περαιτέρω μεταφορά
τους στην ηπειρωτική Ελλάδα.
Όπως αναφέρει:
Στόχος είναι να αποκλειστεί ότι η χρηματοδότηση της Ε.Ε. θα χρησιμοποιείται για παράτυπες δευτερογενείς μετακινήσεις.
Την απόφαση της Κομισιόν χαιρέτισε ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του, τονίζοντας:
Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι, στο πλαίσιο της εφαρμογής της έννοιας
του "κομβικού σημείου" και των πρόσφατα συμφωνηθέντων προγραμμάτων μετεγκατάστασης, θα διατεθούν περισσότερα από 5,9 εκατ. ευρώ στις ελληνικές αρχές για να υποστηριχτεί η αντιμετώπιση της καθημερινής άφιξης μεγάλου αριθμού προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας.

Αιτήσεις από πλημμυροπαθείς στο
Δήμο Φυλής

6-θριάσιο

Φίλης: Να μην συμπεριφέρονται οι
ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σαν να
έχουν μαγαζί σούπερ μάρκετ

Θ

έμα ημερών είναι να
υπάρξει απόφαση για
τον ΦΠΑ στην ιδιωτική
εκπαίδευση, δήλωσε ο Νίκος
Φίλης, συνιστώντας στους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων να
μην συμπεριφέρονται σαν να
έχουν σούπερ μάρκετ.
Μιλώντας στον Real Fm, ο υπουργός Παιδείας ανέφερε πως τη
μεγάλη πλειοψηφία την ενδιαφέρει η δημόσια ευθύνη, ενώ υπογράμμισε ότι είναι υπόθεση της
κάθε οικογένειας που θέλει να
στέλνει το παιδί της στο ιδιωτικό
σχολείο, να πληρώνει και το
κόστος.
Μάλιστα, ο κ. Φίλης συνέστησε στους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών να μοιραστούν το
κόστος με τους γονείς. «Να μην συμπεριφέρονται σαν να έχουν μαγαζί σούπερ μάρκετ»,
είπε χαρακτηριστικά.
«Δεν υπάρχουν προνομιούχοι και μη προνομιούχοι, όλοι βράζουν στο ίδιο καζάνι.
Εγκαλέστε με για τα κενά. Η ουσία είναι το δημόσιο σχολείο», τόνισε ο Νίκος Φίλης και
σημείωσε:
Το δημόσιο σχολείο θέλουμε να ενισχύσουμε και όχι την ιδιωτική εκπαίδευση.
Για τον ΦΠΑ και για το γεγονός ότι οι δανειστές δεν δέχονται κλιμακωτούς συντελεστές, ο υπουργός Παιδείας δήλωσε:
Είναι μια πληροφορία που και εγώ έχω δημοσιογραφικά, αυτές είναι συζητήσεις που
γίνονται στο οικονομικό επιτελείο. Πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση.
«Αν τα ισοδύναμα αφορούν όλους τους πολίτες, προτιμώ το 23%. Δεν είναι δυνατόν
οι πολίτες να πληρώνουν 23% στο κρέας για να στείλουν κάποιοι τα παιδιά τους στο
ιδιωτικό σχολείο», πρόσθεσε.
«Ένας που έχει 60.000 και 70.000 εισόδημα τον χρόνο, δεν είναι φτωχός. Δίνει 7.000
τον χρόνο στα ιδιωτικά. Δεν απαντάω στο πρόβλημα που έχει μια εύπορη οικογένεια.
Δουλειά του υπουργού να διασφαλίσει το κατά το δυνατόν αξιόπιστο σχολείο για όλα τα
παιδιά», σημείωσε ο κ. Φίλης

112 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Εορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας 2015

Ο εορτασμός του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, θα
είναι τετραήμερος και θα διαρκέσει από την Πέμπτη 5 έως και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015.

Στην περιοχή του Θριάσιου πεδίου, κέντρο εορτασμού θα είναι η 112 Πτέρυγα Μάχης
στην Ελευσίνα, με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Από την Πέμπτη 5 έως και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015, θα λειτουργεί στατική και φωτογραφική έκθεση αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Ειδικευμένο προσωπικό
θα παρέχει πληροφορίες για τα εκθέματα καθώς και για το έργο, την αποστολή, την κοινωνική προσφορά και την συνδρομή της Πολεμικής Αεροπορίας στην πρόληψη και
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
Η Πτέρυγα θα είναι επισκέψιμη για το κοινό τις εξής ημέρες και ώρες:
•
Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015 (09:00 – 17:00)
•
Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 (09:00 – 17:00)
•
Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015 (09:00 – 17:00)
•
Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015 (13:00– 17:00)

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015

Πλήθος πιστών στα Θυρανοίξια και την
πρώτη πανήγυρη του νέου Ιερού Ναού
Αγίου Δημητρίου στα Άνω Λιόσια.

Μ

ε τη δέουσα λαμπρότητα αλλά και βαθιά
συγκίνηση τελέστηκαν
την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, τα
Θυρανοίξια του Ιερού Ναού του
Αγίου Δημητρίου, στα Άνω Λιόσια.
Την Ακολουθία τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιλίου,
Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ.
Αθηναγόρας, παρουσία του
Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού αλλά και του μεγάλου ευεργέτη κ. Θανάση Μαρτίνου ο
οποίος χρηματοδότησε το έργο
της αποπεράτωσης του Ιερού
Ναού.
Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς στην σύντομη παρέμβασή του υπογράμμισε
:«Με μεγάλη χαρά εγκαινιάζουμε απόψε τον καινούργιο Ναό του Αγίου Δημητρίου που
τόσο για τους δημότες όσο και για εμάς τους αιρετούς του Δήμου ήταν όνειρο ζωής».
Πρόσθεσε επίσης, ότι η δωρεά του Θανάση Μαρτίνου για την αποπεράτωση του
Ναού εξασφαλίστηκε από τον Αντιδήμαρχο Δημήτρη Καμπόλη, ένα και πλέον χρόνο
πριν η Διοίκηση του Δήμου αναλάβει τα νέα της καθήκοντα. Ευχαρίστησε δε δημόσια τον
εφοπλιστή για τον μεγαλόπρεπο Ναό που παρέδωσε στο Δήμο. «Η πρότασή μου προς
το Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι ο Θανάσης Μαρτίνος να ανακηρυχτεί ευεργέτης του
Δήμου Φυλής και να αναγορευτεί επίτιμος δημότης μας. Επιπροσθέτως η πλατεία
Αγίου Δημητρίου πέριξ του Ναού θα προταθεί να ονομαστεί πλατεία Αθανασίου
Μαρτίνου» ανακοίνωσε ο Χρήστος Παππούς.
Εν συνεχεία, ο Δήμαρχος Φυλής προσέφερε στον Μητροπολίτη κ.κ. Αθηναγόρα ένα
Αρχιερατικό Εγκόλπιο σημειώνοντας «θα ήθελα να δεχτείτε από το Δήμο Φυλής ως ένα
πολύ μικρό δώρο με πολύ μεγάλη αγάπη. Είναι ένα εγκόλπιο για να θυμάστε τα σημερινά Θυρανοίξια και να μας περιλαμβάνετε όπως πάντα στις προσευχές σας».
Εμφανώς συγκινημένος ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Καμπόλης προσέφερε εκ μέρους
του Δήμου ένα αναμνηστικό δώρο στον εφοπλιστή κ. Μαρτίνο. «Δεν περίμενα μια γνωριμία που έγινε το 2012 να έχει αυτή την κατάληξη. Ειλικρινά, είμαι πολύ συγκινημένος
και δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο εκτός από ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Θανάση
Μαρτίνο και την κ. Μαρία Μαρτίνου. Είναι δυο άνθρωποι που έχουν στηρίξει το Δήμο
μας και θα συνεχίσουν να μας βοηθούν γιατί βρήκαν εδώ φίλους, καθαρούς» υπογράμμισε στο χαιρετισμό του ο Δημήτρης Καμπόλης.
Αμέσως μετά ο Δήμαρχος Φυλής κάλεσε την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Ζωή Αρβανιτάκη, να προσφέρει εκ μέρους του Δήμου ένα αναμνηστικό δώρο, στον
εφημέριο του Ναού π. Γεώργιο Βακαλόγλου. «Τον παπα- Γιώργη τον γνωρίζω πριν
ακόμη γίνει ιερέας κι αισθάνομαι πραγματικά πολύ συγκινημένη που του προσφέρω εγώ
αυτό το αναμνηστικό» είπε με σπασμένη από τη συγκίνηση φωνή η Ζωή Αρβανιτάκη.
«Η περάτωση του Ναού οφείλεται σε δυο Δημήτρηδες, τον Δημήτρη Καμπόλη που
είχε την ιδέα και στον Δημήτρη Κουλοχέρη που ήταν η ψυχή του έργου και είναι υπεύθυνος γι’ αυτό το άρτιο αποτέλεσμα» επεσήμανε από την πλευρά του ο Θανάσης Μαρτίνος
που με τη σειρά του προσέφερε ένα αναμνηστικό στο Μητροπολίτη Ιλίου Αχαρνών και
Πετρουπόλεως .
Αξίζει να σημειωθεί ότι, από νωρίς το απόγευμα εκατοντάδες πιστοί συνέρευσαν στο
προαύλιο του Ιερού Ναού και περίμεναν υπομονετικά μπροστά από τις κλειστές πύλες
για να προσευχηθούν και να συμμετάσχουν στην τελετή εγκαινίων με την οποία ο νέος
Ναός παραδόθηκε στη λατρεία του Θεού και τέθηκε στην διάθεση των πιστών που
περίμεναν καρτερικά για δεκαετίες την αποπεράτωση του.
Η συγκίνηση των πιστών και ιδιαιτέρως του εφημέριου του ναού π. Γεώργιου
Βακαλόγλου κορυφώθηκαν όταν ο Μητροπολίτης κ.κ. Αθηναγόρας με τον υπόλοιπο
Κλήρο, μετά τον Μικρό Αγιασμό αναφώνησε το «Ἄρατε πύλας». Οι θύρες άνοιξαν κι
ο Μητροπολίτης εισήλθε, ραίνοντας με αγιασμό το Ναό, ακολουθούμενος από τον Ιερό
κλήρο και τους πιστούς.
Ακολούθως ο κ.κ. Αθηναγόρας χοροστάτησε της ακολουθίας του πανηγυρικού Εσπερινού μετ’ αρτοκλασίας για την εορτή του Αγίου Δημητρίου και πριν την περιφορά της
Ιεράς Εικόνας, ευχαρίστησε θερμά τον ευεργέτη Θανάση Μαρτίνο για την θεάρεστη
δωρεά του, προσφέροντάς του, την εικόνα του Αγίου Δημητρίου κι ένα βιβλίο με την
ιστορία της εκκλησίας του Αυλώνα ενόψει του έργου που έχει αναλάβει να χρηματοδοτήσει εκεί. Παράλληλα ευχαρίστησε τον Αντιδήμαρχο Δημήτρη Καμπόλη «ο οποίος κατέβαλλε επίμονες προσπάθειες για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που είμαστε σήμερα»
και τον Αρχιτέκτονα Δημήτρη Κουλοχέρη που σε «συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία
του Δήμου, και τον πατέρα Γεώργιο έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους».
Η θρησκευτική εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη λιτάνευση της Ιερής Εικόνος στους
δρόμους γύρω από το νέο Ναό με τη συμμετοχή πλήθους πιστών. Παρέστησαν ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ζωή Αρβανιτάκη, οι Αντιδήμαρχοι Δημήτρης Καμπόλης, Μιχάλης Οικονομάκης, Θανάσης Σχίζας,
Γιάννης Μαυροειδάκος, Σπύρος Μπρέμπος, οι Αναπληρωτές Δήμαρχοι Νίκος Χατζητρακόσιας, Τζένη Μπάρα και Μαρίνος Σαρλάς, η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου
Φυλής Ελένη Λιάκου, ο πρόεδρος των Παιδικών σταθμών Άνω Λιοσίων Παναγιώτης
Καμαρινόπουλος, ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών Ζεφυρίου Γιώργος Κούρκουλος ,
ο Πρόεδρος του Παιδικού Σταθμού Φυλής Βαγγέλης Σταματάκος, ο πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Γιάννης Κρεμύδας, ο πρώην Δήμαρχος Φυλής
Δημήτρης Μπουραϊμης , οι Δημοτικοί σύμβουλοι Γιώργος Σονίδης, Γιώργος Κρητικός,
Σάββας Σάββας και Γιώργος Αβράμης, ο Βουλευτής Θανάσης Μπούρας, ο Δήμαρχος
Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός, ο πρώην Βουλευτής Νίκος Καντερές.

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

θριάσιο-7

Όλοι στη συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
την Κυριακή 1 Νοεμβρίου
2015, 10:00 π.μ.
στην διασταύρωση
της Παλαιάς Εθνικής Οδού
Αθηνών Θηβών
στην είσοδο προς Βίλια.

Η

Επιτροπή Αγώνα, που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας συνεδρίασε την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2015 στο Δημαρχείο
Βιλίων και αποφάσισε την πραγματοποίηση της πρώτης εκδήλωσης διαμαρτυρίας ενάντια
στις προσπάθειες υποβάθμισης του Πόρτο Γερμενού.
Η Γιάννα Κριεκούκη, Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, επικεφαλής της Επιτροπής Αγώνα κατά της
εγκατάστασης της μονάδας Ιχθυοκαλλιέργειας στο Πόρτο Γερμενό, καλεί όλες και όλους τους
κατοίκους του Δήμου και τους συμπολίτες μας από όλη την Αττική και τη Βοιωτία, να διαδηλώσουμε
δυναμικά και ειρηνικά και να βροντοφωνάξουμε ότι:
• δεν αποδεχόμαστε την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος στο Πόρτο Γερμενό
• θα περιφρουρήσουμε τη δημόσια υγεία και
• θα προστατεύσουμε μία από τις μοναδικές καθαρές παραλίες που μας απέμειναν.
Κανείς δεν θα μας διώξει από τον τόπο μας.
ΟΧΙ στην εμπορευματοποίηση του φυσικού πλούτου και των ακτών μας.
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

8-θριάσιο

Τα «Παιδικά Χωριά SOS» καλούνται να
πληρώσουν 73.750 ευρώ ΕΝΦΙΑ

«

ΕΝΦΙΑ και φόροι
πλήττουν τα Παιδικά
Χωριά
SOS»
αναφέρει
ο
γενικός διευθυντής των
Παιδικών Χωριών SOS
Γιώργος Πρωτόπαπας,
εξηγώντας ότι με απόφαση που είχε πάρει η
ΓΓΔΕ και εφάρμοσε η
Κ.Σαββαϊδου, ο τόκος
που δημιουργούν οι
χρηματικές δωρεές θεωρείται
επιχειρηματικό
κέρδος και φορολογείται
με 26%, αντί για 15%
που ήταν μέχρι σήμερα.
Τα Παιδικά Χωριά SOS επιφυλάσσονται να ασκήσουν όλα τα νόμιμα δικαιώματά τους και
να προβούν στις απαραίτητες νομικές ενέργειες για να καταργήσουν αυτή «την παράλογη
φορολογία», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση και να διαφυλάξουν τα συμφέροντα των
παιδιών που προστατεύουν.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης, ότι τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, τα οποία δεν
λαμβάνουν καμία κρατική επιχορήγηση για τα προγράμματά τους, καλούνται να καταβάλουν 73.750 ευρώ, που είναι ο ΕΝΦΙΑ για ακίνητα, τα οποία έχουν κληρονομήσει και δεν
ιδιοχρησιμοποιούν.
Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των Παιδικών Χωριών SOS το ποσό αυτό αντιστοιχεί
στη λειτουργία, για ένα ολόκληρο χρόνο, ενός Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας,
που μπορεί να υποστηρίξει 200 οικογένειες με 350 παιδιά και να παρέχει εργασία σε 7
εργαζομένους.
«Η βαριά φορολόγηση των κοινωφελών Ιδρυμάτων και Σωματείων στη χώρα μας, η
οποία θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία των προγραμμάτων τους και στερεί βασικές υπηρεσίες φροντίδας και προστασίας από τις κοινωνικά αδύναμες ομάδες που αυτά υποστηρίζουν, αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία» δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής των Παιδικών
Χωριών SOS, Γιώργος Πρωτόπαπας.

Το επεξεργασμένο κρέας προκαλεί
καρκίνο, σύμφωνα με τον ΠΟΥ

Τ

ελικά το επεξεργασμένο
κρέας, όπως
το μπέικον, τα λουκάνικα και το ζαμπόν, προκαλεί καρκίνο, αποφαίνεται ο Παγκόσμιος
Οργανισμός
Υγείας
(ΠΟΥ).
Επεξεργασμένο
είναι το κρέας που έχει
τροποποιηθεί ώστε να
επεκταθεί η διάρκεια
ζωής του ή η γεύση
του με διαδικασίες
όπως το πάστωμα, το
κάπνισμα ή με προσθήκη συντηρητικών.
Σύμφωνα με έκθεση
του Διεθνούς Γραφείου για την Έρευνα του Καρκίνου του ΠΟΥ (CIRC), 50 γραμμάρια κατεργασμένου κρέατος καθημερινά (δηλαδή λιγότερες από δύο φέτες μπέικον) αυξάνουν τον
κίνδυνο εκδήλωσης καρκίνου του παχέος εντέρου κατά 18%.
Επίσης, τα κόκκινα κρέατα είναι πιθανόν καρκινογόνα, αλλά λόγω περιορισμένων επιστημονικών δεδομένων, το συμπέρασμα δεν είναι καταληκτικό.
Η έκθεση καταλήγει στο παραπάνω συμπεράσμα μετά από ενδελεχή μελέτη και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων επί του θέματος (800 έρευνες).
Και έτσι πλέον το επεξεργασμένο κρέας εντάσσεται στην ίδια κατηγορία με το πλουτώνιο, τον αμίαντο και το αλκοόλ ως προς τον κίνδυνο πρόκλησης καρκίνου.
«Τα στοιχεία δικαιολογούν τις σημερινές συστάσεις για τη δημόσια υγεία για περιορισμό
της κατανάλωση κρέατος», σχολίασε ο Δρ Κρίστοφερ Γουάιλντ του CIRC.
Ωστόσο, σε καμιά περίπτωση κάτι τέτοιο δεν σημαίνει ότι, η κατανάλωση κατεργασμένου κρέατος έχει την ίδια βαρύτητα στην πρόκληση καρκίνου με το κάπνισμα.
«Για κάθε άτομο ξεχωριστά, ο κίνδυνος εκδήλωσης καρκίνου του παχέος εντέρου λόγω
κατανάλωσης επεξεργασμένου κρέατος παραμένει μικρός, αλλά αυτός αυξάνει με την
ποσότητα που καταναλώνει» συμπληρώνει ο Κουρτ Στράιφ εκ μέρους του ΠΟΥ.
Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις του προγράμματος Global Burden of Disease
Project, 34.000 θάνατοι από καρκίνο, ετησίως, αποδίδονται σε διατροφή πλούσια σε
αλλαντικά, έναντι 1.000.000 θανάτων που αποδίδονται στο κάπνισμα και 600.000 στην
κατανάλωση αλκοόλ.
Πάντως, στην έκθεση υπογραμμίζεται ότι γενικά το κρέας έχει και οφέλη για τον οργανισμό του ανθρώπου.
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Μιχαλολιάκος: Θα τους θάψουμε,
όπως στο Γράμμο και στο Βίτσι

Ν

έο προκλητικό
βίντεο της Χρυσής
Αυγής
έφερε στο φως η Εφημερίδα των Συντακτών,
αυτή τη φορά από προεκλογική ομιλία του
Νίκου Μιχαλολιάκου το
2012, μετά την απαράδεκτη επίθεση του Ηλία
Κασιδιάρη κατά της Λιάνας Κανέλλη στο τηλεοπτικό
στούντιο
του
ΑΝΤ1.
Στο βίντεο ο Νίκος
Μιχαλολιάκος εμφανίζεται να λέει ότι όσοι
ανησύχησαν πως η ΧΑ θα έχει απώλειες από το χαστούκι του Ηλία Κασιδιάρη στην
Λ.Κανέλλη να ησυχάσουν, γιατί στις κρυφές δημοσκοπήσεις η οργάνωση έχει άνοδο δύο
μονάδων.
«Ας το πάρουν απόφαση. Αν νομίζουν τα ορφανά του Μαρξ και του Στάλιν, οι διάφορες
Κανέλλη, οι διαφορες Δούρου και οι Τσίπρες ότι θα σταματήσουν το εθνικιστικό ποτάμι, το
κάνανε κι άλλη φορά και τους θάψαμε στο Γράμμο και στο Βίτσι» λέει ο γραμματέας της
οργάνωσης.

Αλαλούμ με τα πόθεν έσχες Φλαμπουράρη
και άλλων 129 «προβληματικών»

Α

σαφές παραμένει το πλαίσιο
βάσει
του
οποίου θα ελεγχθούν τα
130
προβληματικά
πόθεν έσχες βουλευτών,
μεταξύ των οποίων και
του υπουργού Επικρατείας, Αλέκου Φλαμπουράρη.
Ο κ. Φλαμπουράρης
και οι υπόλοιποι 129
καλούνται την Παρασκευή να καταθέσουν στην Επιτροπή Πόθεν Έσχες νέες δηλώσεις, με αποτέλεσμα να ελεγχθούν με βάση το «πόθεν έσχες» που θα υποβάλουν τώρα.
Υπενθυμίζεται ότι την 1η Σεπτέμβρη η Επιτροπή αποφάσισε ότι οι δηλώσεις πρέπει να
υποβληθούν βάσει του αναθεωρημένου νόμου 4281/2014 που προβλέπει δηλώσεις από
δύο έντυπα.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, παραμένει αδιευκρίνιστο εάν στους ορκωτούς
λογιστές θα κατατεθεί το νέο διορθωμένο «πόθεν έσχες» με τις μετοχές της εταιρίας του ή
την προηγούμενη δήλωση.

Φάκελος με σφαίρα στον Τρύφωνα
Αλεξιάδη

Φ

άκελος με σφαίρα και απειλητικό μήνυμα εστάλη στο γραφείο του αναπληρωτή
υπουργού Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη. Ο φάκελος, που εστάλη το
μεσημέρι στο υπουργείο Οικονομικών, έχει σταλεί στην κρατική Ασφάλεια για
λήψη αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού.
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Τι βρέθηκε στο κρησφύγετο της
«Ομάδας Ε» στην Καλαμάτα

Α

υτοσχέδιους
εκρηκτικούς
μ η χα ν ι σ μ ο ύ ς ,
κυνηγητικά όπλα, τόξα,
βαλλίστρες, φυσίγγια και
πλήθος άλλων ευρημάτων βρήκαν οι αστυνομικοί στο κρησφύγετο των
μελών της εθνικιστικής
«Ομάδας Ε», στην Καλαμάτα.
Οι πέντε συνελήφθησαν για τις βομβιστικές
επιθέσεις στο υποκατάστημα της Τράπεζας της
Ελλάδος στην Καλαμάτα
και στο άγαλμα του Κων-

σταντίνου Παλαιολόγου στον Μυστρά. Μάλιστα, είχαν σχέδιο βομβιστικών επιθέσεων σε
κεντρικά κτίρια της Καλαμάτας.
Τα όπλα παρουσιάστηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας από την Αστυνομία.
Τα πέντε μέλη της «Ομάδας Ε», που δηλώνουν δωδεκαθεϊστές, ταυτοποιήθηκαν ως
δράστες των δύο βομβιστικών επιθέσεων των προηγούμενων ημερών. Και στις δύο περιπτώσεις οι δράστες είχαν υπογράψει τις επιθέσεις τους, γράφοντας με σπρέι το δελφικό
έψιλον που είναι το σύμβολο της οργάνωσης.
Πρόκειται για έναν 52χρονο από την Καλαμάτα και τέσσερις άνδρες από τη Δράμα,
ηλικίας 34, 30, 28 και 25 ετών.
Στην κατοχή τους βρέθηκαν και άλλοι τέσσερις αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, καραμπίνες, μαχαίρια, τσεκούρι, επαγγελματικό τόξο, τίζερ και εκατοντάδες φυσίγγια. Ανάμεσα στα ευρήματα είναι και εξοπλισμός διαβίωσης στο βουνό.
Οι συλληφθέντες ομολόγησαν ότι σκόπευαν να πραγματοποιήσουν βομβιστικές επιθέσεις στην Νομαρχία Μεσσηνίας, το Δικαστήριο, την Εφορία και το Δημαρχείο της Καλαμάτας, δηλαδή κτίρια που βρίσκονται σε κεντρικά και πολυσύχναστα σημεία της πόλης.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι μηχανισμοί που εντοπίστηκαν στο κρυσφήγετο είναι πιο
εξελιγμένοι και ισχυροί από εκείνους που χρησιμοποιήθηκαν στα δύο χτυπήματα στο υποκατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος και στο άγαλμα του Παλαιολόγου, τα οποία οι αρχές
χαρακτηρίζουν πρόβες για τα επόμενα χτυπήματα.
Οι πέντε φέρονται να δήλωσαν ότι θέλησαν να «αναλάβουν δράση κατά του πολιτικού
συστήματος» και η αρχή θα γινόταν από τη Μεσσηνία.
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Επί ποδός πολέμου φαρμακοποιοί, αγρότες, ΠΟΕ-ΟΤΑ

«

Καταιγίδα» απεργιών και κινητοποιήσεων φέρνει το τρίτο μνημόνιο, καθώς με
εκκίνηση από σήμερα, φαρμακοποιοί, δημοτικοί υπάλληλοι και αγρότες βρίσκονται «επί ποδός» πολέμου για τις διατάξεις που τους αφορούν και συνδέονται με
θέματα ιδιοκτησίας, φορολογίας και μισθολογίου.
Κλειστά φαρμακεία μέχρι την Παρασκευή
Όσοι πολίτες πήγαν σήμερα στα φαρμακεία, τα βρήκαν σήμερα κλειστά, καθώς, ο
Πανελλήνιος Φαρμακευτικος Σύλλογος προχωρά σε 24ωρες κυλιόμενες απεργίες τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, αντιδρώντας στις προωθούμενες αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς που αφορά τον κλάδο.
Επίσης, οι φαρμακευτικοί Σύλλογοι Αττικής και Πειραιά πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Υγείας σήμερα στη 1 το μεσημέρι.
Οι φαρμακοποιοί αντιδρούν στις προωθούμενες αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς
των φαρμακείων, που επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία φαρμακείων από μη φαρμακοποιούς.
Όπως δήλωσε στο newpost ο πρόεδρος του ΠΦΣ Κωνσταντίνος Λουράντος «Πρόκειται για μια καταστροφική για τον κλάδο ρύθμιση, στη βάση της οποίας θα μπορούν
να ανοίξουν φαρμακεία και επαγγελματίες που δεν είναι φαρμακοποιοί. Eίμαστε σε
συνεχείς διασκέψεις με συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα και οι κινητοποιήσεις θα
συνεχιστούν μέχρι νεωτέρας».
Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων οι πολίτες θα
εξυπηρετούνται από τα εφημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία.
«Ζεσταίνουν» τα τρακτέρ τους οι αγρότες - «Θα φέρουν έκρηξη κινητοποιήσεων σε
όλη την Ελλάδα τα μέτρα»
Την ίδια στιγμή, υπ' ατμόν για ακόμα πιο δυναμικές κινητοποιήσεις βρίσκονται και οι
αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ και αγροτικά τους οχήματα αγρότες και χωρίς να δημιουργούν προβλήματα στην
κίνηση των οχημάτων επί της Εγνατίας οδού, διαμαρτύρονται για τα φορολογικά και
ασφαλιστικά μέτρα που προωθούνται.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας, Τάσο Χαλκίδη, την
ερχόμενη Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου, αντιπροσωπεία του μπλόκου θα κατέβει στην Αθήνα
προκειμένου να γίνει συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό για θέματα εσόδων στο
υπουργείο Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη, ενώ σχεδιάζεται κάθοδος των αγροτών
στην πρωτεύουσα κοντά στην ημερομηνία της ψήφισης του επίμαχου νομοσχεδίου.
Όπως τονίζει, δε, το μέλος της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής Αγροτών Γιώργος Μαχάς στο newpost:
Τα μέτρα που επιβάλλει η κυβέρνηση σταματούν την αγροτική παραγωγή και θα
νεκρώσουν τελείως τον αγροτικό κλάδο. Όλοι μαζί, αγρότες και κτηνοτρόφοι, είμαστε
έτοιμοι να φτάσουμε στα άκρα για να μην συνεχιστεί αυτή η καταστροφική πολιτική.
Αυτά τα μέτρα θα φέρουν έκρηξη κινητοποιήσεων σε όλη την Ελλάδα.
Στο «χορό» των κινητοποιήσεων και οι δημοτικοί υπάλληλοι
Δυναμικές κινητοποιήσεις ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει και η ΠΟΕ – ΟΤΑ αντιδρώντας στα μέτρα του τρίτου μνημονίου. Ειδικότερα η 4η Νοεμβρίου έχει χαρακτηριστική με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ - ΟΤΑ Πανελλαδική Ημέρα Κατάληψης όλων των Δημαρχείων, αλλά και άλλων υπηρεσιών των ΟΤΑ (Γκαράζ, ΚΑΠΗ, Παιδικοί Σταθμοί κ.λπ).
Παράλληλα, η Ομοσπονδία θα συμμετάσχει και στην γενική πανελλαδική απεργία στις
12 Νοεμβρίου, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αποφασιστούν και άλλες κινητοποιήσεις.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕ-ΟΤΑ Θέμη Μπαλασόπουλο:
Στο τρίτο μνημόνιο υπάρχουν θέματα που αφορούν άμεσα τους Δήμους, όπως το
ενιαίο μισθολόγιο, η αξιολόγηση, το ευρύτερο ασφαλιστικό και φυσικά η κατάργηση των
βαρέων και ανθυγιεινών που καθιερώθηκαν μετά από πολύχρονους αγώνες. Όλα αυτά
είναι αίτια πολέμου για τους υπαλλήλους των Δήμων και θα παλέψουμε για να τα διατηρησουμε.
Στόχος, επίσης, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, είναι να ενημερωθούν αναλυτικά για
τα νέα μέτρα οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από γενικές συνελεύσεις,
συγκεντρώσεις κλπ και να προετοιμαστεί με τον καλύτερο τρόπο η συμμετοχή σε κάθε
μορφής κινητοποιήσεις.
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10-θριάσιο

H Eνωση πανασπροπυργιακού 1-0
στη Νέα Πέραμο

Η

Ενωση Πανασπροπυργιακού Δόξας επικράτησε εκτός έδρας της Νέας
Περάμου με 1-0. Το νικητήριο τέρμα σημείωσε ο Βάσης 21'. Αξίζει να
σημειωθεό ότι οι Νεο-Περαμιώτες είχαν δοκάρι με τον Τσαούση 33'. Διαιτητής
ο Μπούρδος. ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ(προπονητής Πανασγιώτης Δρίζος): Κεχαγιάς,
Μπαμπάνης,
Γεωργακόπουλος,
Πατσιονίδης,
Λημνιάτης,
Γεωργιάδης,

Στην Καρδίτσα ο Αχαρναικός για το
κύπελλο την Τρίτη

Ο

Σίνισα Γκόκιτς
πήρε μαζί του
20
πάικτες
στην αποστολή: Μπαμπανιώτης, Ψύχος, Μωυσιάδης, Χριστόπουλος,
Τέιλορ,
Ιωαννίδης,
Μαρής,
Αναστασίου,
Μουστάκης, Χριστοφιλέας,
Κωστόπουλος,
Αθανασίου, Παπαδόπουλος, Καλογερόπουλος, Φιγκέιρα, Παπατόλιος, Ταμπάκης, Σιάννης,
Ομπράντοβιτς,
Μαρούδας.
Εκτός έμειναν οι:
Παγούδης, Σωτηράκος, Ματσούκας, Παβίσεβτις, Χίος, και οι τραυματίες Koλονέρος και
Εμέκα.

Bαρύ το κλίμα στον Πανελευσινιακό…

Ε

πειτα από πέντε αγωνιστικές οι
σταχυοφόροι βρίσκονται σε δύσκολη
θέση αφού ακόμα δεν έχουν πάρει
ακόμα βαθμούς στο πρωτάθλημα.
Ο προπονητής Θανάσης Δημόπουλος
προσπάθησε να τα πεί έξω από τα δόντια
στην συνέντευξη τύπου:
«Δεν μας δόθηκε πέναλτι σε χέρι, αφού ο
διαιτητής έλεγε φάουλ και ο βοηθός πέναλτι.
Ας συνεννοηθούν μεταξύ τους. Με αυτές τις
συνθήκες σε κάθε παιχνίδι να παίζουν την
Ελευσίνα όλοι αυτοί κόντρα, να σηκωθούμε να
φύγουμε από την Β' Εθνική ώστε να παίξουν
αυτοί που θέλουν. Ο κόσμος έρχεται να
αποδοκιμάσει και όχι να βοηθήσει την ομάδα.
Είμαστε μια ομάδα ένα μήνα και κάτι, άρα
χρειάζεται υπομονή. Στο ποδόσφαιρο ποτέ
μην λες ποτέ, είναι πολύ νωρίς ακόμη».

Ο Αστέρας Μαγούλας 3-0 τον
Απόλλωνα Ποντίων

Ο

Αστέρας
Μαγούλας
επικράτησε
στο ουδέτερο γήπεδο
Βιλλίων λόγω τιμωρίας
του Απόλλωνα Ποντίων
Ασπροπύργου με 3-0.
Τα τέρματα της ομάδος του Δήμου Ρόκκα
σημείωσαν οι: Μπάκας(20’), Γκίνης(67’)
και Λίλο(85’).
Διαιτητής ο Κορδολαίμης.
ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Νικολάκης, Τσατίδης, Θεοδωρόπουλος, Τσιάνος(89’ Λογοθέτης), Μπάκας, Γκίνης, Βούκα, Έβερετ, Μονέ, Τούσης(82’
Λίλο), Μπέχλης(60’ Τζαφέρης).
ΑΠΟΛΛΩΝ: Σκανδαλίδης, Μεντικίδης(46’ Κυριαζίδης), Κεσόβ, Μπαϊράμοβ, Εραλίδης,
Μιχαηλίδης(72’ Τζινακίδης), Παπαδόπουλος, Σερταρίδης(68’ Καπίδης), Αθανασιάδης,
Γκαβζίδης, Σωπιάδης.

Με αλλαγές στο Κύπελλο με την Λάρισα
ο Πανελευσινιακός

Η

αναμέτρηση
του Πανελευσινιακού με την
Λάρισα για τη 1η αγωνιστική του Κυπέλλου
Ελλάδος των 32 του
θεσμού την Πέμπτη στο
Δημοτικό Στάδιο 17:15
δίνει την ευκαιρία στον
προπονητή
Θανάση
Δημόπουλο να παρατάξει την ομάδα του με
πολλά νέα πρόσωπα.
Ο
τεχνικός
των
σταχυοφόρων δεν θα
συμπεριλάβει στην αποστολή του αγώνα αρκετούς από τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος με την Αναγέννηση Καρδίτσας, αφού θέλει να δώσει ευκαιρίες σε παίκτες με λιγότερο χρόνο συμμετοχής.
Το ευχάριστο για τον εν λόγω τεχνικό είναι ότι θα έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του.

Ηττα του Πανελευσινιακού από την
Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1

Υ

στερα από ένα μέτριο αγώνα η Αναγέννηση Καρδίτσας στην δεύτερη επίσκεψή
της στο θριάσιο η πρώτη επικράτησε σε φιλικό 2-0 ενώ τώρα για το πρωτάθλημα και για την 5η αγωνιστική πήρε το τρίποντο και ξέφυγε από την επικίνδυνη
ζώνη αφήνοντας τους σταχυοφόρους στην ουρά της βαθμολογίας.
Το τέρμα που έδωσε τους τρείς βαθμούς της νίκης σημείωσε στο 33’ ο Μοσχάκης μετά
από σέντρα του Μπιτέλη.
Μετά το γκόλ υπήρχε ένταση στο παιχνίδι.
Οι σταχυοφόροι προσπάθησαν έχασαν κάποιες ευκαιρίες και βρίσκονται σε δύσκολη
θέση αφού ακόμα δεν έχουν πάρει ακόμα βαθμούς στο πρωτάθλημα.
Άλλες ευκαιρίες: Μπλάνκο 31’ 63’ Πούρνος 42’ Μπιτέλης 27’ Ανδρίκος 88’.
Διαιτητής: Γ. Παπαδόπουλος (Αχαΐας) Βοηθοί: Σπανός, Σιδέρης (Αχαΐας).
Κίτρινες: Μποτωνάκης 27’ Τσίγκρος 43’ Πλαβούκος 44’Σάββας 44’ Μπλάνκο 89’.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ(προπονητής Θανάσης Δημόπουλος):
Μανιάτης,
Παληγεώργος,
Ανδρίκος,
Λίτσος,
Τσίγκρος,
Κασνέτση,
Μποτωνάκης(59’Γκεμίσης), Τσολακίδης, Πούρνος(62’Χαλιώτης), Πλαβούκος(51’Βιγιαφάνε), Μπλάνκο.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (προπονητής Σάκης Θεοδοσιάδης): Κουτσόπουλος,
Σάββας, Μπλέντι, Γκόλιας, Κισκαμπάνης, Καραχάλιος, Μαυριάς, Πιτταράς(62’Σκαθαρούδης), Τσούκαλος(82’Υφαντής), Μπιτέλης, Μοσχάκης(70’Ακασού).
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Χριστοφιλοπούλου: Ένα ακόμη
προεκλογικό ψέμα του Τσίπρα τα
οικογενειακά επιδόματα

Ε

πίθεση
στην
κυβέρνηση για
την καθυστέρηση στα οικογενειακά
επιδόματα εξαπέλυσε η
υπεύθυνη Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Κ.Ο. της Δημοκρατικής Συμπαράταξης
Εύη Χριστοφιλοπούλου.
Όπως σημειώνει η
κυρία
Χριστοδφιλοπούλου: Για ακόμη μία
φορά η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ
ΑΝΕΛ
εμπαίζει τους πολίτες
και συγκεκριμένα τους 635.000 δικαιούχους των οικογενειακών επιδομάτων του ΟΓΑ
καθώς ακόμη δεν καταβλήθηκαν τα αντίστοιχα ποσά στους λογαριασμούς τους. Το
ποσό αυτό πολλοί άνθρωποι, και ιδίως ηλικιωμένοι, τoπεριμένουν πως και πως.
Κι όμως, ο Γ.Γ. του Υπουργείου Εργασίας δηλώνει ότι είναι άγνωστο το πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα! Λίγους μόλις μήνες πριν, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι
η κυβέρνηση θα χρησιμοποιούσε τα χρήματα για τα οικογενειακά επιδόματα για να
πληρώσει το ΔΝΤ!
Είναι πλέον σαφές ότι η ρητορεία περί στήριξης των αδύναμων κοινωνικών ομάδων
δεν βρίσκει αντίκρισμα και αποτελούσε ένα ακόμη προεκλογικό ψέμα του κ. Τσίπρα.
Η Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ – Κινήσεις Πολιτών) καλεί την
κυβέρνηση να ενημερώσει τους πολίτες και για το σκοπό αυτό, η Κοινοβουλευτική της
Ομάδα, κατέθεσε Ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας, ζητώντας να εξηγήσει τους
λόγους της καθυστέρησης καταβολής των επιδομάτων καθώς και την ακριβή ημερομηνία που αυτά θα καταβληθούν.

Ενιαία εμπορική μάρκα Cosmote για
τα προϊόντα του Ομίλου ΟΤΕ

Ε

νιαία
εμπορική
μάρκα Cosmote
για όλα τα προϊόντα σταθερής, κινητής και
internet του Ομίλου ΟΤΕ
καθιερώνεται από σήμερα,
Δευτέρα. Το rebranding θα
ολοκληρωθεί μέσα στον
Νοέμβριο, ενώ, παράλληλα, επιλεγμένα κεντρικά
καταστήματα
αναβαθμίζονται για να προσφέρουν στους επισκέπτες
τους μία ξεχωριστή, ψηφιακή εμπειρία.
Οι αριθμοί Τηλεφωνικής
Εξυπηρέτησης 13888 για
οικιακούς και 13818 για εταιρικούς πελάτες, καθώς και η ιστοσελίδα cosmote.gr, θα
εξυπηρετούν ενιαία πλέον πελάτες και σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.
Επιπλέον, οι πελάτες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας μπορούν πλέον να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς τους, μέσα από το ανανεωμένο mobile application COSMOTE.
Το δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα γίνεται ενιαίο υπό τη νέα κοινή μάρκα
COSMOTE.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε
σχετικά:
«Πίσω από τις μεγάλες εξελίξεις στην επικοινωνία βρίσκεται ο Όμιλος ΟΤΕ. Έβαλε το
τηλέφωνο σε κάθε ελληνικό σπίτι, έφερε στην αγορά το γρήγορο internet και έκανε την
κινητή τηλεφωνία προσιτή σε κάθε Έλληνα. Γι’ αυτό η μακρόχρονη σχέση με τους πελάτες μας είναι σχέση εμπιστοσύνης. Σήμερα, κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα, καθιερώνοντας μια ενιαία εμπορική μάρκα. Με τον Όμιλο ΟΤΕ σταθερή εγγύηση ποιότητας,
τεχνογνωσίας και εμπειρίας, το νέο εμπορικό σήμα COSMOTE σηματοδοτεί στο εξής
έναν ολοκληρωμένο κόσμο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, με τα πιο εξελιγμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι για τον πελάτη μας, ώστε να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη του και να είμαστε η επιλογή της καρδιάς του.»
Η καθιέρωση ενιαίας εμπορικής εικόνας είναι, σύμφωνα με την εταιρεία, φυσική εξέλιξη για τον Όμιλο ΟΤΕ, μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού του σε μία σύγχρονη ανταγωνιστική επιχείρηση, και τη λειτουργική ενοποίηση σταθερής και κινητής. Η
απόφαση αυτή είναι σύμφωνη με τις τάσεις της αγοράς σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο
επίπεδο.

θριάσιο-11

«ΝΑ ΑΚΡΙΒΥΝΕΙ Η
ΣΠΑΛΟΜΠΡΙΖΟΛΑ, ΟΧΙ Η
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Μάνος: Θα τουφέκιζα τον Φίλη -Ποια δημόσια Παιδεία; Τη διαλύουν κάθε μέρα με αυτά που κάνουν

Π

υρ και μανία ο Στέφανος Μάνος με τον
υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη για τον
ΦΠΑ στην εκπαίδευση, αλλά και για τα
κενά στα σχολεία.
Ο κ. Μάνος, χρησιμοποιώντας φράσεις όπως
«θα τουφέκιζα τον κ. Φίλη για τις προσλήψεις
εκπαιδευτικών» και «καλύτερα να ακριβύνει η
σπαλομπριζόλα παρά να γίνει αυτός ο χαμός που
γίνεται στην Παιδεία», επιτέθηκε στην κυβέρνηση,
αλλά και προσωπικά στον υπουργό Παιδείας.
Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1 FΜ, ο κ.
Μάνος είπε για το 23% στην Παιδεία: «Θα σας θυμίσω ότι αυτό ξεκίνησε ως ισοδύναμο
δηλαδή επεβλήθη το 23% στην Παιδεία ως ισοδύναμο της μείωσης του ΦΠΑ στο βόειο
κρέας. Εγώ λέω το εξής αφού μπλέξαμε τόσο πολύ γιατί δεν κάνουμε το απλό να
γυρίσουμε στο 23% στο βόειο κρέας από όπου ξεκίνησε και η όλη ιστορία. Γιατί δεν το
συζητούμε καν; Γιατί τώρα θα επικροτήσουμε τη βλακεία γιατί περί βλακείας πρόκειται
και σημειώστε ότι δεν είναι μόνο το 23% στην Παιδεία, βάλανε οι έξυπνοι αυτοί κύριοι,
οι ευαίσθητοι άνθρωποι και 23% στα γηροκομεία. Άλλη ωραία κίνηση αυτή από κοινωνικά ευαίσθητη κυβέρνηση. Καλύτερα να ακριβύνει η σπαλομπριζόλα παρά να γίνει
αυτός ο χαμός που γίνεται στην Παιδεία».
Και η κριτική δεν σταμάτησε εκεί, αφού στη συνέχεια έβαλε στο στόχαστρο τον Νίκο
Φίλη: «Έχουμε τους διπλούς δασκάλους από ότι οι Γάλλοι είπε ποτέ κανείς ότι οι Γάλλοι έχουν μια Παιδεία άθλια, πολύ χειρότερη από τη δική μας; Συνεπώς κάπως τα καταφέρουν με τους μισούς. Τώρα έχουν τελειώσει τα λεφτά, τώρα δεν έχουμε φράγκο, τώρα
ξεζουμίζουμε και τον τελευταίο συνταξιούχο και τον τελευταίο εργαζόμενο να βγάλουμε
κάποιο φόρο για να πληρώσουμε τους πρόσθετους αυτούς εκπαιδευτικούς. Εγώ θα
τουφέκιζα τον κ. Φίλη για αυτό. Είμαστε μια χώρα η οποία αρνείται να δει την πραγματικότητα και επειδή αρνείται να δει την πραγματικότητα αρνείται να κάνει τα πιο
στοιχειώδη που θα έπρεπε να κάνει για να ξεμπλέξει από αυτή την κατάρα. Δεν έπρεπε να γίνει καμία πρόσληψη και θα έπρεπε επίσης ταυτόχρονα να αναδιατάξει τους
εκπαιδευτικούς ώστε να μην λείπουν. Ποια δημόσια Παιδεία; Τη διαλύουν κάθε μέρα με
αυτά που κάνουν».

ΓΑΜΟΣ
Ο ΛΑΪΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΦΙΤΟΖΟΒΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΖΙΓΚΑΝΙΑΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΣΟΤΣΕ ΡΩΣΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΣΤΟΝ ΙΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΖΩΤΟ ΔΗΜΗΤΕΡ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΥΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΖΩΤΟ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η
ΕΜΙΝ ΡΟΜΙΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΟΤΖΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

12-θριάσιο

Πιέζει για πλειστηριασμούς ο Ντομπρόβσκις - Κρίσιμη συνάντηση με Τσίπρα

Σ

τη γραμμή του «κουαρτέτου» για απελευθέρωση των πλειστηριασμών κινείται και ο Βάλντις
Ντομπρόβσκις, όπως διαφάνηκε από τις αποστάσεις που
κράτησε από τα μηνύματα της
ελληνικής κυβέρνησης για
προστασία
της
πρώτης
κατοικίας.
«Η λύση που προκρίνουμε
είναι η στοχευμένη στήριξη
για τα νοικοκυριά που
βρίσκονται σε κίνδυνο» δήλωσε από το υπουργείο Οικονομικών, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Ο Λετονός κομίζει στην Αθήνα τις απαιτήσεις των
πιστωτών, οι οποίοι ζητούν εκ βάθρων αλλαγές στη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια, περιορίζοντας ραγδαία τον αριθμό των δανειοληπτών που θα προστατεύονται από πλειστηριασμούς. Η συζήτηση επανήλθε (μετά από μήνες) στον «έντιμο συμβιβασμό» με
τον Ευκλείδη Τσακαλώτο να χρησιμοποιεί εκ νέου την εν λόγω φράση, αναφερόμενος
στη διαπραγμάτευση για τα κόκκινα δάνεια και τις αλλαγές στο νόμο Κατσέλη.
Μιλώντας, μάλιστα, σε διακομματική επιτροπή της Βουλής, εμφανίστηκε αισιόδοξος
ότι η λύση που θα βρεθεί στα «κόκκινα» δάνεια, θα προστατεύει όσους έχουν πραγματική ανάγκη, διαμηνύοντας ωστόσο ότι όλα τα «ορόσημα» που σχετίζονται με την
αξιολόγηση και την εκταμίευση της δόσης, θα πρέπει να ολοκληρωθούν.
Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται στις γενικότερες πιέσεις των δανειστών, οι οποίες
πάντως βρίσκουν στο «τείχος» της κυβέρνησης. Κυβερνητικές πηγές, την ίδια ώρα,
συνδέουν τις πιέσεις που ασκούνται στην χώρα μας για το προσφυγικό με την απροθυμία των δανειστών να ανάψουν το πράσινο φως για την ρύθμιση των κόκκινων
δανείων με βάση την πρόταση που έχει καταθέσει το υπουργείο Οικονομίας στο κουαρτέτο.
Κρίσιμη αναμένεται να είναι η συνάντηση που έχει στις 18.30 το απόγευμα ο Αλέξης
Tσίπρας με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς εκτός από το χρέος,
θα τεθεί στο τραπέζι η προστασία της πρώτης κατοικίας.
Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να σηκώσει εκ νέου το θέμα στέλνοντας μήνυμα ότι η
Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει αρένα πλειστηριασμών και ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει στις παράλογες απαιτήσεις των δανειστών.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 23 / 10/2015
ΔΗΜΟΣ
ΦΥΛΗΣ
Αρ. Πρωτ.:
51053
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
&
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e
m
a
i
l
:dperiouspromhth@fyli.gr
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΄αριθμ206 / 2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής,
ΠΡΟΧΕΙΡΟ
προκηρύσσει
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την
«
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ
ΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ», προϋπολογισμού
δαπάνης
58.288,33 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23% με
σφραγισμένες προσφορές και
ΜΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗΝ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΩΝ
ΠΡΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει
ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής στις
6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2015 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στο
Δήμο
ΦΥΛΗΣ
(Πλατεία

Ηρώων 1),αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ
ΜΕΡΚΟΥΡΗ με έναρξη παραλαβής των προσφορών την
10η και 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
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Αγωγή Γιαννακόπουλου σε Καμμένο –
Ζητά αποζημίωση 10 εκατ.ευρώ

Σ

τα
δικαστήρια θα
λύσουν τις
διαφορές τους ο
Δημήτρης
Γιαννακόπουλος με τον
Πάνο Καμμένο μετά
τα όσα συνέβησαν
τις τελευταίες ημέρες με τις εκατέρωθεν επιθέσεις.
Μάλιστα,
ο
επιχειρηματίας Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποφάσισε να κινηθεί νομικά εναντίον του
υπουργού Αμύνης για συκοφαντικές δηλώσεις διεκδικώντας 10 εκατ.ευρώ.
Παράλληλα, ζήτησε και την άρση της βουλευτικής του ασυλίας του προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
Αναλυτικά η δήλωση:
«Μετά τις συκοφαντικές δηλώσεις σχετικά με το πρόσωπό μου από τον Καμμένο στη
Βουλή, προχωρώ σε κατάθεση αγωγής εναντίον του, ως οφείλω, προκειμένου να υπερασπιστώ την προσωπικότητα, την τιμή και υπόληψή μου.
Το ποσό το οποίο θα ζητήσω θα ανέρχεται στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Όχι για να γίνω
πλουσιότερος αλλά για να εξαλειφθεί η δυνατότητα τόσο στον ίδιο τον Καμμένο όσο και
στον οποιονδήποτε άλλο, να μετατρέπει το βήμα της Βουλής σε βήμα συκοφαντίας.
Προχωρώ σ’ αυτή την ενέργεια ακριβώς επειδή πρέπει να γίνει συνείδηση στον
εναγόμενο ότι δεν είναι δυνατό να πετά λάσπη στον ανεμιστήρα, να εκστομίζει βαρύτατες ύβρεις και συκοφαντίες και να μένει στο απυρόβλητο.
Ελπίζω ότι για την αντίστοιχη ποινική διαδικασία η Βουλή των Ελλήνων θα άρει τη
βουλευτική ασυλία του Καμμένου καθώς προτίθεμαι να υποβάλλω και σχετική μήνυση.
Η Δικαιοσύνη πλέον θα αποφανθεί εάν στην προκειμένη περίπτωση “εν τη προαιρέσει η μοχθηρία και το αδικείν”, όπως είχε πει ο Αριστοτέλης…».

ΚΚΕ: Μετατρέπουν τη χώρα σε
σταθμό καταναγκαστικής
συγκέντρωσης προσφύγων

Κ

ριτική
κ α τ ά
τ ο υ
πρωθυπουργού
και της κυβέρνησης ασκεί το
ΚΚΕ με αφορμή
τις αποφάσεις
της
χθεσινής
Συνόδου Κορυφής για το προσφυγικό, κάνοντας λόγο για
μετατροπή της
Ελλάδας
σε
σταθμό καταναγκ α σ τ ι κ ή ς
συγκέντρωσης
προσφύγων.
Ο Περισσός
αναφέρει πως ο κ. Τσίπρας πρέπει να πάρει «επιδότηση υποκρισίας» καθώς «όχι μόνο,
ψήφισε επώδυνες και επικίνδυνες για τους πρόσφυγες και τον ελληνικό λαό αποφάσεις,
αλλά ισχυρίζεται κιόλας ότι δήθεν τις απέτρεψε».
«Με τις αποφάσεις της συνόδου, που συμπληρώνουν προηγούμενες αποφάσεις για
τη δημιουργία των κέντρων διαλογής προσφύγων (hot-spots), η Ελλάδα γίνεται, με
επιδότηση ΟΗΕ και ΕΕ, χώρα λειτουργίας τεράστιων καταυλισμών, σταθμός καταναγκαστικής συγκέντρωσης 50.000 - για αρχή - εγκλωβισμένων προσφύγων» αναφέρει το
ΚΚΕ και συνεχίζει:
Επιπλέον, μετά τους επικίνδυνους σχεδιασμούς για κοινές περιπολίες ΕλλάδαςΤουρκίας στο Αιγαίο, άνοιξε και επίσημα η συζήτηση για το «κλείσιμο» των ελληνικών
συνόρων προς το βορρά και για ανάθεση στον Frontex της αποτροπής-καταστολής των
προσφύγων στα ελληνο-σκοπιανά ή ελληνο-αλβανικά σύνορα.
Το ΚΚΕ καλεί τον λαό να αντιδράσει «μαζικά και αποφασιστικά σ’ αυτές τις επικίνδυνες
και αντιδραστικές αποφάσεις» και ζητεί την κατάργηση του Κανονισμού του Δουβλίνου.
Παράλληλα καλεί τον λαό να παλέψει «για τη γενναία ενίσχυση των υποδομών και του
προσωπικού που σχετίζεται με τη διάσωση, ειδικά τους χειμερινούς μήνες» και «για τη
δημιουργία αξιοπρεπών και υγιεινών, προσωρινών χώρων υποδοχής, καταγραφής και
φιλοξενίας, με ευθύνη των ελληνικών αρχών και όχι των διάφορων ΜΚΟ που λυμαίνονται τον τομέα της αλληλεγγύης».
Ζητεί επίσης να καταργηθεί η Frontex και «να σταματήσουν οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ».

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015

Πυρά της αντιπολίτευσης κατά
Τσίπρα για το προσφυγικό

Τ

ις έντονες αντιδράσεις
της
αντιπολίτευσης
προκαλούν οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής για το προσφυγικό, όπου προβλέπεται
η φιλοξενία από τη
χώρα μας συνολικά
50.000 προσφύγων.
Σε κοινή δήλωσή τους
ο υπεύθυνος Τομέα
Τουρισμού, Μάνος Κόνσολας, ο υπεύθυνος
Τομέα Εθνικής Άμυνας,
Γιάννης Κεφαλογιάννης
και ο υπεύθυνος του Τομέα Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη της ΝΔ, Δημήτρης Κυριαζίδης, τονίζουν πως «η τραγική εικόνα του κ. Τσίπρα, που προσπαθεί να εμφανίσει ως επιτυχία, τις αποφάσεις της έκτακτης Συνόδου Κορυφής για το μεταναστευτικό, αποτελεί όνειδος».
Κατηγορούν μάλιστα τον πρωθυπουργό ότι «μετατρέπει την Ελλάδα σε αποθήκη
ψυχών».
Για το θέμα, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση και ο υπεύθυνος του Τομέα Εξωτερικών του
κόμματος κ. Γιώργος Κουμουτσάκος.
Όπως υπογραμμίζει ο κ. Κουμουτσάκος, ο πρωθυπουργός αποκρύπτει σοβαρές
πτυχές των όσων συμφωνήθηκαν και ότι δημιουργείται μια κατάσταση που προκαλεί
αβεβαιότητα, ανασφάλεια και ανησυχία σε όλους τους Έλληνες και κυρίως στους
κατοίκους παραμεθόριων περιοχών στη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του υποστηρίζει πως η κυβέρνηση αποδείχθηκε ότι «δεν
έχει σχέδιο, συντεταγμένα επιχειρήματα και διεκδικήσεις ενώ παλινδρομεί μεταξύ της
ρητορικής των δικαιωμάτων των προσφύγων και της φοβικής αντιμετώπισης των ίδιων
των προσφύγων και των προβλημάτων τους».
Το ΚΚΕ τέλος αναφέρει πως ο κ. Τσίπρας πρέπει να πάρει «επιδότηση υποκρισίας»
καθώς «όχι μόνο, ψήφισε επώδυνες και επικίνδυνες για τους πρόσφυγες και τον
ελληνικό λαό αποφάσεις, αλλά ισχυρίζεται κιόλας ότι δήθεν τις απέτρεψε».
«Με τις αποφάσεις της συνόδου, που συμπληρώνουν προηγούμενες αποφάσεις για
τη δημιουργία των κέντρων διαλογής προσφύγων (hot-spots), η Ελλάδα γίνεται, με
επιδότηση ΟΗΕ και ΕΕ, χώρα λειτουργίας τεράστιων καταυλισμών, σταθμός καταναγκαστικής συγκέντρωσης 50.000 - για αρχή - εγκλωβισμένων προσφύγων» τονίζει ο Περισσός.

θριάσιο-13

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015

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
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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 .

Φυλής 8Α Ασπρόπυργος,
Τηλέφωνο: 2105579801

16-θριάσιο

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015

