Ταμείο ενίσχυσης των
ΟΤΑ προανήγγειλε ο
Π.Κουρουμπλής

Óåë. 3

Αναλυτικότερα, ο
κυβερνητικός
σχεδιασμός προβλέπει
την άμεση κατασκευή
12 hot-spots, σε
– Αττική: Ραφήνα,
Ασπρόπυργο, Λαύριο
– Μακεδονία:
Θεσσαλονίκη, Κιλκίς,
Καβάλα
– Αιγαίο: Λέσβος (2),
Κως, Λέρος, Χίος,
Σάμος

Óåë. 3

Απόλυτα επιτυχημένη η πρώτη
οργανωμένη διαδήλωση διαμαρτυρίας
κατά της εγκατάστασης Ιχθυοκαλλιεργειών στο
Πόρτο ΓερμενόÓåë. \2

Συλλήψεις στο
Μενίδι για
διακίνηση ηρωίνης
Óåë. 4

Παρέμβαση εισαγγελέα
για την περιβαλλοντική
καταστροφή στο κτήμα
του Δήμου Φυλής
Óåë. 5

Κοινή δήλωση των
δημάρχων ΕλληνικούΑργυρούπολης, Γλυφάδας και Αλίμου

ê.2239
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Ο κύβος ερίφθη – δείτε
σε ποια σημεία της Ελλάδος θα γίνουν οι προσφυγικοί καταυλισμοί.

Óåë. 5

Στη θέση του Διευθύνοντος
Συμβούλου της ΕΚΟ ΑΒΕΕ &
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ, ο
κ. Παναγιώτης Πετρούλιας.
Óåë. `3

Στην Ελευσίνα η 1η Συνάντηση Δήμων – Πόλεων με
Οργανισμούς Λιμένων
Ρένα Δούρου κατά κυβέρνησης Ζητά να αποσυρθεί τροπολογία
γιατί υποβαθμίζει την
αυτοδιοίκηση
Óåë. 8
Óåë. 7
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος
Λιόσης Αναστάσιος Κ.
Ειρήνης 2 & Αγίου Δημητρίου, 2105580218
Ελευσίνα
Μηλιώσης Νικόλαος
Ι. Κοντούλη 79, 2105544250

Μάνδρα
Γκίνη Γεωργία
Π. Στρατηγού Ρόκα Νικολάου 96, 2105550309
Αχαρνές
Δαβρή Ελευθερία
Δεκελείας 90, 2102477724

Άνω Λιόσια
Παππού Γεωργία Ι.
Λεωφόρος Φυλής 186, 2102474995

Χαϊδάρι
Θεριού Μαρία
Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον Ιερού Ναού Αγίας
Παρασκευής, 2105821897

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ4,
8, 12, 16, 20, 24, 28.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Ηλιοφάνεια
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο
12 εως 19 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 44%
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ακεψιμά Ιωσήφ και Αειθαλά, Ιερομάρτυρος
Γεωργίου Νεαπολίτου του νέου

ΘΡΙΑΣΙΟ

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

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

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

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

Απόλυτα επιτυχημένη η πρώτη οργανωμένη
διαδήλωση διαμαρτυρίας κατά της εγκατάστασης Ιχθυοκαλλιεργειών στο Πόρτο Γερμενό

Έ

να σαφές και
βροντερό μήνυμα αντίστασης
και αγώνα έδωσαν οι
κάτοικοι του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και της
ευρύτερης περιοχής.
Την είσοδο των Βιλίων,
στην ΠΕΟΑΘ, έκλεισαν
κάτοικοι και φορείς το πρωί
της Κυριακής 1ης Νοεμβρίου εκφράζοντας την
κάθετη αντίθεσή τους και
την πρόθεσή τους να αγωνιστούν για να εμποδίσουν
την εγκατάσταση μονάδας
Ιχθυοκαλλιεργειών
στο
Πόρτο Γερμενό. Η διαδήλωση αποτελεί την πρώτη
οργανωμένη εκδήλωση
διαμαρτυρίας που αποφάσισε η Επιτροπή Αγώνα,
που συγκροτήθηκε με την
απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου
Μάνδρας – Ειδυλλίας που
συνεδρίασε την Κυριακή
25 Οκτωβρίου 2015 στο
Δημαρχείο Βιλίων.
Η Δήμαρχος, κ. Γιάννα
Κριεκούκη, ως Πρόεδρος
της Επιτροπής, εκφράζοντας το κοινό αίσθημα και τη
βούληση της τοπικής κοινωνίας τόνισε με έμφαση:
«Η περιοχή μας αλλά και ευρύτερα η Δυτική Αττική έχει μετατραπεί στην «χωματερή» όλης της Αττικής.
Απόβλητα κάθε μορφής, διυλιστήρια, λατομεία, βαριά βιομηχανία και πληθώρα ρυπογόνων και οχλουσών δραστηριοτήτων εγκαταστάθηκαν και στεγάζονται στο Δήμο μας και στο ΘΡΙΑΣΕΙΟ. Το ψωμί που φάγαμε από αυτή την
ανάπτυξη το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά. Φτάνει πιά!!!!
Τι μας απέμειναν αμόλυντα; Τα δάση μας, στην Μάνδρα, στα Βίλια, στην Οινόη και οι θάλασσές μας στο ΠΟΡΤΟ
ΓΕΡΜΕΝΟ, στην ΨΑΘΑ και στο ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ.
Δεν θα επιτρέψουμε να καταστραφούν και αυτά. Τις τελευταία νησίδες ποιοτικού φυσικού περιβάλλοντος που διαθέτουμε θα τις υπερασπιστούμε δυναμικά και όλοι μαζί. Γιατί είναι μία υπόθεση που αφορά όλους μας στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας.» Κλείνοντας μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού η κ. Κριεκούκη ενημέρωσε όλους τους παρευρισκομένους ότι θα ακολουθήσουν και άλλες κινητοποιήσεις, όπου και όπως χρειαστεί, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μέχρι να πάρουν πίσω τις αποφάσεις τους. Τότε θα σταματήσουμε. Συντονισμένα, μαζί με όλους και με τους μαζικούς φορείς της
περιοχής οργανώνουμε την αντίδρασή μας. Και δεν πρόκειται να περιοριστούμε σε λεκτικές καταγγελίες και έγγραφα
διαμαρτυρίας που πετιούνται στον κάλαθο των αχρήστων. Ήδη κινούμαστε και θα χρησιμοποιήσουμε και τα νομικά
όπλα που διαθέτουμε.»
Στην συγκέντρωση παραβρέθηκαν υπογραμμίζοντας τη συμπαράστασή τους στον αγώνα ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
Κοσμήτορας της Βουλής, κ. Γιώργος Πάντζας, ο Βουλευτής του ΚΚΕ κ. Σ. Τάσσος, ο Αντιπεριφερειάρχης, κ. Γ. Βασιλείου, όλοι οι αρχηγοί των Πολιτικών Συνδυασμών του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, όλοι οι Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί
Σύμβουλοι και Πρόεδροι Συλλόγων της ευρύτερης περιοχής. Όλοι στις τοποθετήσεις τους τόνισαν ότι θα συνεισφέρουν με κάθε μέσο για την ακύρωση της αδειοδότησης της μονάδας Ιχθυοκαλλιέργειων στο Πόρτο Γερμενό ενώ από
την πλευρά των Βουλευτών υπήρξε η δέσμευση ότι θα φέρουν το ζήτημα προς συζήτηση στη Βουλή.

Στον Δήμο Φυλής η Μαρίζα
Κωχ σε εκδήλωση στον Ιερό
Ναό του Αγίου Γεωργίου
στη Ζωφριά

ινόπουλος και η Τοπική Σύμβουλος Μαρία Χριστοπούλου,
της πρόσφεραν το έμβλημα του Δήμου Φυλής, ένα ιστο-

Τ

ην καταξιωμένη ερμηνεύτρια και τραγουδοποιό,
Μαρίζα Κωχ, είχε την ευκαιρία να τιμήσει ο Δήμος
Φυλής. Η σπουδαία τραγουδίστρια βρέθηκε στο
Δήμο Φυλής, καλεσμένη του εφημέριου του Ιερού Ναού
του Αγίου Γεωργίου στη Ζωφριά, παπά Ιγνάτιου, ο οποίος
την κάλεσε στο πλαίσιο της εκδήλωσης – αφιέρωμα στην
Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, που πραγματοποιήθηκε εντός του Ιερού Ναού, το βράδυ της Κυριακής 1
Νοεμβρίου.
Στο περιθώριο της εκδήλωσης, εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου και πιο συγκεκριμένα ο αναπληρωτής
Δήμαρχος Πολεοδομίας και Πρόεδρος της Β’ βάθμιας
Σχολικής Επιτροπής Νίκος Χατζητρακόσιας, ο Πρόεδρος
των Παιδικών Σταθμών Άνω Λιοσίων Παναγιώτης Καμαρ-

ρικό βιβλίο με τα μοναστήρια της Δημοτικής Ενότητας
Φυλής και μια ανθοδέσμη.
«Με τις ερμηνείες σας, μας αφήσατε άφωνους!» επεσήμανε ο Νίκος Χατζητρακόσιας, ενώ ο Παναγιώτης
Καμαρινόπουλος και η Μαρία Χριστοπούλου τις απηύθυναν θερμές ευχαριστίες για την παρουσία της στην εκδήλωση.
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Ο κύβος ερίφθη – δείτε σε ποια
σημεία της Ελλάδος θα γίνουν οι
προσφυγικοί καταυλισμοί.

Σ

τη δημιουργία δώδεκα
οργανωμένων, κλειστών
και φυλασσόμενων καταυλισμών με τροχοβίλες και κοντέινερς σε 12 σημεία της χώρας
προτίθεται να προχωρήσει άμεσα
η κυβέρνηση. Αυτό περιλαμβάνει ο
σχεδιασμός του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για τη
δημιουργία των κέντρων προσωρινής υποδοχής προσφύγων των
γνωστών και ως hot spots. Όπως
αποκάλυψε ο αρμόδιος υπουργός
Γιάννης Μουζάλας στην εφημερίδα «Αγορά», ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει τη
δημιουργία τριών κέντρων στην Αττική χωρητικότητας περίπου 3.00 ατόμων το καθένα!
Αναλυτικότερα, ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει την άμεση κατασκευή 12 hotspots, σε
– Αττική: Ραφήνα, Ασπρόπυργο, Λαύριο
– Μακεδονία: Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Καβάλα
– Αιγαίο: Λέσβος (2), Κως, Λέρος, Χίος, Σάμος
Οι ίδιες πληροφορίες από το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής επισημαίνουν ότι
οι συγκεκριμένες περιοχές επιλέχθηκαν με το σκεπτικό ότι βρίσκονται σε λιμάνια και έτσι
δεν θα διανύονται μεγάλες αποστάσεις με τα λεωφορεία όταν τα πλοία από τα νησιά
φέρνουν τους πρόσφυγες στην ενδοχώρα.
Στόχος του κυβερνητικού σχεδιασμού είναι εκτός από τα τρία κέντρα της Αττικής να
δημιουργηθούν και άλλα τρία στην κεντρική Μακεδονία (χωρητικότητας 3.000 ατόμωβν
το καθένα), δύο στη Λέσβο (1.000 και 2.000 ατόμων) και από ένα σε Κω, Λέρο, Χίο και
Σάμο για 1.000 άτομα το καθένα.
Σύμφωνα με την «Αγορά» η οποία επικαλείται καλά πληροφορημένες κυβερνητικές
πηγές «προτάθηκαν και εγκαταλελειμμένες εκτάσεις που παλαιότερα λειτουργούσαν ως
παιδικές κατασκηνώσεις ενώ η σκέψη για αξιοποίηση του στρατοπέδου «Στρατηγού
Λίοση» στα Λιόσια εγκαταλείφθηκε καθώς χρειάζονταν τουλάχιστον 2 εκ. ευρώ εκατομμύρια ευρώ για την ανακατασκευή και επαναλειτουργία του».
Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής αποκάλυψε, επίσης, στην «Αγορά», πως σε
ό,τι αφορά τα νησιά θα υπάρχουν κάποιοι αρχικοί χώροι τα λεγόμενα «Rest Points»
όπου οι πρόσφυγες θα μεταφέρονται αμέσως μετά την αποβίβαση ή την περισυλλογή
τους από τις βάρκες.
Εκεί θα τους παρέχεται τροφή, ένδυση και πρώτες βοήθειες. Σε λίγες ώρες με λεωφορεία θα μεταφέρονται στους κατaυλισμούς υποδοχής και φιλοξενίας όπου θα βρίσκονται υπό φύλαξη και δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα εξόδους η απομάκρυνσης.
Οι πρόσφυγες άμεσα θα περνούν από τη διαδικασία των συνεντεύξεων και της ταυτοποίησης από μικτά κλιμάκια της Frontex, του ΟΗΕ και άλλων διεθνών οργανισμών και
θα ακολουθεί η διαδικασία της δακτυλοσκόπησης.
Θα απαιτούνται από 48 έως 72 ώρες για να εξακριβωθεί ποιοι δικαιούνται άσυλο ώστε
εντός 10 ημερών να προωθούνται σε χώρες προορισμού που οι ίδιοι επιθυμούν.

Στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου
της ΕΚΟ ΑΒΕΕ & ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΑΕΕ, ο κ. Παναγιώτης Πετρούλιας.

Α

νακοινώνεται ότι με
τις από 2.11.2015
αποφάσεις
των
Διοικητικών Συμβουλίων των
Εμπορικών Εταιρειών μας,
τοποθετήθηκε στη θέση του
Διευθύνοντος Συμβούλου της
ΕΚΟ ΑΒΕΕ & ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ, ο κ. Παναγιώτης Πετρούλιας.
Ο κ.Πετρούλιας είναι Οικονομολόγος, πτυχιούχος του
Οικονομικού Τμήματος του
Πανεπιστημίου Πειραιά. Γεννήθηκε στη Λαμία το 1954,
είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.
Στην πλούσια επαγγελματική του σταδιοδρομία διετέλεσε σε πολλές θέσεις ευθύνης.
Μεταξύ αυτών:
•
Σύμβουλος διοίκησης στον όμιλο DataConceptAE
•
Οικονομικός και διοικητικός Διευθυντής στον Όμιλο Μπήτρος Συμμετοχική ΑΕ
•
Στέλεχος της οικονομικής διεύθυνσης των ΕΚΟ Χημικά, ΕΚΟ ΑΒΕΕ και ΕΛΠΕ
Εργάστηκε επίσης στην Η.Ν.Στασινόπουλος ΑΒΕΕ, την ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΑΤΕ, την
ELMEC ΑΕ, δίδαξε ως καθηγητής Οικονομικών και Λογιστικής σε επαγγελματικά ΚΕΤΕ
και ήταν σύμβουλος σε πολλές ανώνυμες Εταιρείες σε θέματα εξαγορών και αποτιμήσεων, συγχωνεύσεων, διασπάσεων, αναχρηματοδοτήσεων και αναδιοργανώσεων.

θριάσιο-3

Ξανά σε λειτουργία οι Σκουριές: Το ΣτΕ
ακύρωσε την απόφαση Σκουρλέτη

Α

νοίγουν τα μεταλλεία –
Σύμφωνα με πληροφορίες η Ολομέλεια του
Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου ακύρωσε κατά πλειοψηφία τις σχετικές αποφάσεις που
από τον Αύγουστο έβαλαν λουκέτο στις εγκαταστάσεις των μεταλλείων χρυσού στην Χαλκιδική της
εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός». Η
ανακοίνωση του Προέδρου του
ΣτΕ: Δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις - δεν έχει ολοκληρωθεί η
διάσκεψη.
Ακύρωσε ,σύμφωνα με πληροφορίες, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας
την απόφαση του πρώην υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Πάνου Σκουρλέτη, ( υπ΄αριθμόν ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.7.49.13/177642/854/2015) που
ανακαλούσε την λειτουργία των επίμαχων μεταλλείων. Συνακόλουθα ακυρώθηκε και το
σχετικό έγγραφο 12237/20.8.2015 της προϊσταμένης της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων.
Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία, σε δύο διασκέψεις της Ολομέλειας , κεκλεισμένων των θυρών, με πρόεδρο τον Νικόλαο Σακελλαρίου και εισηγητή τον σύμβουλο
Επικρατείας Ηλία Μάζο και αναμένεται να δημοσιευθεί μέσα στον μήνα.
Η παραβίαση του όρου για τις προβλεπόμενες δοκιμές των κοιτασμάτων της
Ολυμπιάδας και των Σκουριών που έπρεπε να γίνουν επιτόπου, εντός των εγκαταστάσεων των μεταλλείων και όχι στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Outotec στην Φινλανδία,
ήταν η αιτία που επικαλέστηκε ο υπουργός προκειμένου να διατάξει την ανάκληση της
λειτουργίας του μεταλλείου .
Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκανε τώρα δεκτές τις προσφυγές τόσο της εταιρείας
«Ελληνικός Χρυσός», όσο και του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Χαλκιδικής και των
άλλων Σωματείων των εργαζομένων στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός», δεσμευόμενη
κατ’ ουσίαν από την υπ' αριθμ. 3191/2015 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ, η οποία
δημοσιεύθηκε στα τέλη Αυγούστου και "έδειξε τον δρόμο" για την απόφαση που ελήφθη κατά τις δύο διασκέψεις της Ολομέλειας του ΣτΕ.
Με την εν λόγω απόφασή του, το Ε΄ Τμήμα είχε κρίνει ότι η συγκεκριμένη αιτία, που
επικαλέστηκε ο υπουργός, Πάνος Σκουρλέτης, δεν επαρκεί για να αποτελέσει λόγο
ανάκλησης της άδειας.
Εξάλλου στις αρχές Οκτωβρίου, το Τμήμα Αναστολών του ΣτΕ, με την υπ' αριθμ.
299/2015 απόφασή του, είχε αναστείλει προσωρινά την απόφαση του κ. Σκουρλέτη.
Η ανακοίνωση από το Γραφείο του Προέδρου του ΣτΕ
Λίγη μόλις ώρα μετά την κυκλοφορία της είδησης, το Γραφείο Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, Νικ. Σακελλαρίου, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται
ότι «επί των υποθέσεων της εταιρείας ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε., οι οποίες εκδικάσθηκαν στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου δεν έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα σχετικές αποφάσεις. Η διάσκεψη των υποθέσεων αυτών δεν έχει ολοκληρωθεί. Κάθε άλλη είδηση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Ταμείο ενίσχυσης των ΟΤΑ προανήγγειλε ο Π.Κουρουμπλής

Τ

η
δημιουργία
ταμείου στήριξης
οικονομικής
ενίσχυσης της τοπικής
αυτοδιοίκησης προανήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουμπλής.
Σε ομιλία του σε ειδική
εκδήλωση των ΚΕΠ
Υγείας για τη δημιουργία
Δημοτικών
Κέντρων
Πρόληψης, ο Παναγιώτης
Κουρουμπλής
έκανε λόγο για υποβαθμισμένη χρηματοδότηση
των δήμων -κυρίως από
ευρωπαϊκά
κονδύλια«ιδιαίτερα σε αυτές τις
δύσκολες συνθήκες, που η αυτοδιοίκηση είναι δίπλα στην κοινωνία και τον πολίτη».
Σε ό,τι αφορά τις πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Υγείας, ο υπουργός τόνισε ότι «η επιλογή να έχουν οι πολίτες εύκολη πρόσβαση
στο αγαθό της Υγείας, είναι στρατηγικής σημασίας.
«Εξαντλούμε, δυστυχώς, όλες τις δυνατότητες που έχουμε στο θεραπεύειν και παραβλέπουμε το προλαμβάνειν. Είχα θέσει το θέμα του προσυμπτωματικού ελέγχου, αν
και υπήρχαν αντιδράσεις. Θεωρώ ότι το προλαμβάνειν είναι πολύ σημαντικό και περιμένουμε προτάσεις ώστε να ενταχθούν στην επαναθεσμοποίηση του 'Καλλικράτη'».

4-θριάσιο

Σύσκεψη υπό τον Τσίπρα για να
τρέξουν οι εκκρεμότητες

Μ

ίνι
υπουργικό
συμβούλιο στη Βουλή
συγκάλεσε ο Πρωθυπουργός αυτή την ώρα, προκειμένου
να δώσει κατευθύνσεις στους στενούς τους συνεργάτες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία
της ανακεφαλαιοποίησης και να
υλοποιηθούν τα μέτρα που θα ξεκλειδώσουν τη δόση των 2 δισ.
ευρώ.
Στη σύσκεψη υπό τον Αλέξη
Τσίπρα θα μετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, οι υπουργοί Επικρατείας Νίκος Παππάς και Αλέκος Φλαμπουράρης, καθώς
και ο υπουργός παιδείας Νίκος Φίλης για το θέμα του ΦΠΑ στα ιδιωτικά εκπαίδευτήρια.
Επί τάπητος θα τεθούν οι εκκρεμότητες που υπάρχουν από το πακέτο των προαπαιτούμενων που θα ψηφιστούν τις επόμενες ημέρες.
Η κυβέρνηση θα πρέπει να οριστικοποιήσει, ακόμη και σήμερα, τα ισοδύναμα μέτρα
που θα αντικαταστήσουν τα 300 εκατ. ευρώ από τον ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση,
καθώς και να ολοκληρώσει τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Την ίδια
ώρα, παραμένει το «αγκάθι» των κόκκινων δανείων και στόχος της Αθήνας είναι να
δοθεί παράταση στην προστασία του νόμου Κατσέλη, ζήτημα που αποτελεί σημείο
αιχμής στις διαπραγματεύσεις με το κουαρτέτο.

Θετικό σημάδι για την αποδέσμευση των 2 δισ. ευρώ δεν αναμένεται, πάντως, πριν
από το Eurogroup της 9ης Νοεμβρίου, την ώρα που ο Γέρουν Ντάισελμπλουμ προειδοποιεί ότι απομένουν ακόμη αρκετά να γίνουν για να ξεμπλοκάρει η αξιολόγηση.

Θεσσαλονίκη: Και 16 υπάλληλοι στην υπεξαίρεση 18 εκ. ευρώ από το δήμο

Ε

υθύνες σε βάρος
υπαλλήλων τριών
ασφαλιστικών
ταμείων για την υπεξαίρεση των 17,9 εκατομμυρίων
ευρώ στο δήμο Θεσσαλονίκης, καταλογίζει η
οικονομική επιθεωρήτρια
Αναστασία Τσεμπερά.
Ευθύνες
σε
βάρος
υπαλλήλων τριών ασφαλιστικών ταμείων για την
υπεξαίρεση των 17,9 εκατομμυρίων ευρώ στο δήμο
Θεσσαλονίκης, καταλογίζει
η οικονομική επιθεωρήτρια
Αναστασία Τσεμπερά, όπως προκύπτει από την έρευνα που διενήργησε, κατόπιν παραγγελίας του εισαγγελέα πλημμελειοδικών Λάμπρου Τσόγκα.
Στο «κάδρο» βρίσκονται συνολικά 16 υπάλληλοι (των Ταμείων Υγείας Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων, Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) για τους οποίους ο εισαγγελικός λειτουργός, εισηγείται την άσκηση ποινικής δίωξης για κακουργηματική απιστία, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου.
Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται προϊστάμενοι τμημάτων διαχείρισης, διευθυντές οικονομικών υπηρεσιών και υπάλληλοι που υπηρετούσαν το επίμαχο διάστημα της υπεξαίρεσης, ήτοι από το 1999 έως το 2008, στα συγκεκριμένα ασφαλιστικά ταμεία. Όπως
προέκυψε από την έρευνα της οικονομικής επιθεωρήτριας, οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι
έπρεπε να κάνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους για τις παρακρατηθείσες ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στο δήμο Θεσσαλονίκης και να εντοπίσουν την ζημιά
που υπέστησαν τα ταμεία τους, που -κατά την οικονομική επιθεωρήτρια- προσεγγίζει
συνολικά τα 6 εκατ. ευρώ.
Ως γνωστόν, την υποχρέωση να αποδίδει κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων
αλλά και υπέρ της εφορίας (εν προκειμένω η Θ' ΔΟΥ) είχε ο καταδικασθείς σε ποινή
κάθειρξης 20 ετών και 6 μηνών, πρώην δημοτικός ταμίας Παναγιώτης Σαξώνης.
Οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι των επίμαχων ταμείων έχουν ήδη καταθέσει ανωμοτί,
δηλαδή ως ύποπτοι τέλεσης αξιόποινων πράξεων.
Το πόρισμα αναμένεται τις επόμενες μέρες να διαβιβαστεί στον εισαγγελέα αντιμετώπισης εγκλημάτων διαφθοράς Θεσσαλονίκης Αχιλλέα Ζήση, ο οποίος θα αποφασίσει για τα περαιτέρω, δηλαδή εάν θα ασκηθούν ή όχι διώξεις εναντίον των εμπλεκόμενων προσώπων.
Να σημειωθεί ότι ανάλογη έρευνα είχε διενεργήσει η Αν. Τσεμπερά για υπαλλήλους
της Θ' ΔΟΥ, καταλογίζοντας ευθύνες εναντίον 28 εφοριακών-αρμόδιων για την είσπραξη
των παρακρατηθέντων φόρων από το δήμο Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, τον Ιούλιο του
2014, ο τότε εισαγγελέας διαφθοράς Θεσσαλονίκης Αργύρης Δημόπουλος, έκρινε ότι
δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να διωχθούν ποινικά οι υπάλληλοι της συγκεκριμένης ΔΟΥ, αρχειοθετώντας την υπόθεση και απαλλάσσοντας τους εμπλεκόμενους εφοριακούς.
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Τόσκας: Δε στέλνει ο φράκτης του Έβρου
τους πρόσφυγες στα νησιά

Ο

αναπληρωτής υπουργός
αρμόδιος για θέματα
προστασίας του Πολίτη
εξήγησε πως η κατασκευή μήκους
12 χιλιομέτρων φράζει τα χερσαία
σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας στον
Έβρο και δεν θα πρέπει να εξισωθεί με «τους απάνθρωπους
φράχτες στην Κεντρική Ευρώπη».
«Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις
για γκρέμισμα» του φράκτη στον
Έβρο, ξεκαθάρισε ο αναπληρωτής
υπουργός αρμόδιος για θέματα
Προστασίας του Πολίτη, υπογραμμίζοντας πως δεν είναι ο φράκτης που στέλνει τους
πρόσφυγες στα νησιά.
Μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, ο κ. Τόσκας εξήγησε πως η κατασκευή μήκους 12
χιλιομέτρων φράζει τα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας στον Έβρο και δε θα πρέπει
να εξισωθεί με «τους απάνθρωπους φράχτες στην Κεντρική Ευρώπη», χαρακτηρίζοντας κάθε τέτοια απόπειρα «άδικη και εκ του πονηρού».

Σ

Συλλήψεις στο Μενίδι για
διακίνηση ηρωίνης

υνελήφθησαν,
από
αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας
Δυτικής Αττικής και με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε., τρεις ΡΟΜΑ
ηλικίας 19, 30 και 55 ετών για
εμπορία και διακίνηση ποσοτήτων
ηρωίνης στις Αχαρνές. Στο πλαίσιο
ειδικών δράσεων, για την αποδόμηση κυκλωμάτων εμπορίας ναρκωτικών στη Δυτική Αττική,
οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή των Αχαρνών,
κατά τη διάρκεια της οποίας πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των συλληφθέντων
και εντοπίσθηκαν οι οικίες στις οποίες απέκρυπταν τις ποσότητες των ναρκωτικών.
Όπως εξακριβώθηκε από την έρευνα, οι συλληφθέντες μαζί με έναν συνεργό τους
που αναζητείται, διακινούσαν στη περιοχή των Αχαρνών συστηματικά ναρκωτικά. Από
τις έρευνες στις οικίες τους καθώς και σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν,
ποσότητα ηρωίνης βάρους 816 γραμμαρίων, τρεις ζυγαριές ακριβείας, μία κυνηγετική
καραμπίνα και το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ. Επιπλέον, κατασχέθηκε και ένα Ι.Χ.
αυτοκίνητο ως μέσο διακίνησης των ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ρύθμιση για ξέπλυμα «μαύρων» κεφαλαίων
του εξωτερικού από τον Αλεξιάδη

Τ

ην πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών να καταρτήσει νομοσχέδιο με το
οποίο θα δίνεται η δυνατότητα σε εκείνους που έχουν αδήλωτα χρήματα στο εξωτερικό,
να τα νομιμοποιήσουν, ανακοίνωσε ο Τρύφωνας
Αλεξιάδης στη Βουλή.
Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών, έκανε λόγο για «τελευταία ευκαιρία» σε όσους διαθέτουν πόρους,
ακόμη και από παράνομες δραστηριότητες, στους οποίους θα δοθεί η δυνατότητα να
δηλώσουν τους πόρους αυτούς, πριν ολοκληρωθεί το περίφημο περιουσιολόγιο.
Ανέφερε, μάλιστα, ότι στις εν λόγω ρυθμίσεις θα ενταχθούν και υποθέσεις που
βρίσκονται ήδη στη μέγγενη της Δικαιοσύνης, δίνοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα σε
όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινικές ευθύνες, να προχωρήσουν σε «ρύθμιση». Ο
κ. Αλεξιάδης διευκρίνισε, μάλιστα, ότι η εν λόγω διάταξη θα έρθει σε εφαμρογή μνημονιακών δεσμεύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά:
Θέλουμε να δώσουμε μια ευκαιρία σε όσους συμπολίτες μας έχουν χρήματα στο εξωτερικό η στο εσωτερικό και δεν δικαιολογούνται από τις φορολογικές τους δηλώσεις,
όσοι δηλαδή έχουν βρει με άλλους τρόπους αλλά δεν τους τιμούν αλλά αυτή είναι
δυστυχώς η κατάσταση στην Ελλάδα και έχουν τεράστια ποσά. Αν είναι από ναρκωτικά
ή όπλα δεν θα δοθούν κίνητρα, δεν θέλουμε να είναι προκλητικές οι ρυθμίσεις.
«Εξετάζουμε διατάξεις που θα ελκυστικές για να έχουν αποτέλεσμα, αλλά να μην είναι
χαριστικές ώστε να επιτρέψουν ξέπλυμα», τόνισε ο αρμόδιος υπουργός. .
Ακόμη, ο κ. Αλεξιάδης αναφέρθηκε και στις υποθέσεις με τις λίστες στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα ή ΜΜΕ, λέγοντας πως θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα.
Υπογράμμισε, τέλος, ότι υπάρχουν περιπτώσεις πολιτικών προσώπων, για τα οποία
έχει δοθεί εντολή ελέγχου, χωρίς όμως ο έλεγχος αυτός να έχει ξεκινήσει.
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Κοινή δήλωση των δημάρχων ΕλληνικούΑργυρούπολης, Γλυφάδας και Αλίμου

Μ

ε αφορμή τις πρόσφατες
δηλώσεις του Προέδρου
του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με
την αναγκαιότητα να ολοκληρωθεί
η επένδυση στο πρώην Αεροδρόμιο του Ελληνικού, οι Δήμαρχοι
των τριών όμορων πόλεων,
Ελληνικού-Αργυρούπολης Γιάννης
Κωνσταντάτος, Γλυφάδας Γιώργος
Παπανικολάου και Αλίμου Ανδρέας
Κονδύλης πήραμε πρωτοβουλία
και επιδιώξαμε συνάντηση με τον
Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ, ώστε να
ενημερωθούμε για το ζήτημα της αξιοποίησης του πρώην Αεροδρομίου.
Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015 στα
γραφεία του ΤΑΙΠΕΔ, συζητήθηκε εκτενώς η αξιοποίηση της έκτασης και ο σχεδιασμός
του ΤΑΙΠΕΔ. Ο κ. Πιτσιόρλας μας τόνισε ότι «το έργο του Ελληνικού βρίσκεται στο
άμεσο πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ, με βάση τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας και η υλοποίησή του θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα».
Εν όψει της συνέχισης της διαδικασίας, οι Δήμαρχοι των τριών πόλεων επισημάναμε
ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη ως σοβαρές παράμετροι τα ζητήματα που θέτουμε, όπως
η ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής, ο σεβασμός στο περιβάλλον, η ανταποδοτικότητα
στους όμορους Δήμους, η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών και η δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας.
Με αυτά τα δεδομένα, οι Δήμαρχοι Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Αλίμου
ξεκινάμε άμεσα σειρά ενεργειών και πρωτοβουλιών, με πρώτο βήμα τη σύγκληση των
Δημοτικών μας Συμβουλίων για να γίνει αναλυτική συζήτηση σε σχέση με τις ανάγκες
των όμορων Δήμων και των τοπικών κοινωνιών.
Στη συνέχεια προγραμματίζουμε τη σύγκληση κοινού, διαδημοτικού συμβουλίου, ενώ
θα υποβάλουμε και αίτημα συνάντησης μας με τον κ. Πρωθυπουργό για το ζήτημα. Το
επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί και κοινή μας συνέντευξη τύπου για το θέμα.

21ο δημοτικό Αχαρνών : Σε «αναμμένα
κάρβουνα» για την ανέγερσή του

«

Ο κόμπος έφτασε στο
χτένι» λένε οι γονείς του
21ου δημοτικού Αχαρνών
που πραγματοποιούν Γενική συνέλευση την Κυριακή 1η Νοεμβρίου,
στις 11π.μ, με βασικό θέμα την
ανέγερση νέου σχολείου.
Η κατασκευή του 21ου δημοτικού έχει καταντήσει ανέκδοτο για
την εκπαιδευτική κοινότητα του
σχολείου καθώς κάθε χρόνο
εισπράττουν υποσχέσεις χωρίς
αντίκρισμα. Κι αυτό ενώ υπάρχουν
οι μελέτες για τη δημοπράτηση του έργου καθώς και ο χώρος για τη μετεγκατάσταση του
σχολείου στη διάρκεια των εργασιών.
Το 21ο είναι ένα από σχολεία των Αχαρνών που στεγάζονται σε λυόμενες αίθουσες οι
οποίες λόγω πολυκαιρίας και μακρόχρονης χρήσης βρίσκονται σε κακή κατάσταση.
Επιπλέον, το χρονικό της ανέγερσης που κρατά τουλάχιστον μια επταετία υποχρεώνει
γονείς και εκπαιδευτικούς να είναι σε εγρήγορση και έτοιμοι-όπως λένε-για δυναμικές
κινητοποιήσεις.
Υπενθυμίζεται ότι από το 2012 έχει δημοσιευτεί στην Υπερδιαύγεια (ΑΔΑ:
Β4ΓΟ469ΒΒΡ-ΚΗΩ) η» έγκριση των οικονομικών & συμβατικών τευχών, των όρων της
διακήρυξης και η δημοπράτηση του έργου» ενώ είχε οριστεί και ο τρόπος χρηματοδότησής του μέσω ΕΣΠΑ.

Παρέμβαση εισαγγελέα για την
περιβαλλοντική καταστροφή στο
κτήμα του Δήμου Φυλής

Τ

ην αυτεπάγγελτη παρέμβαση της εισαγγελίας Αθηνών προκάλεσε το εκτενές
ρεπορτάζ για την περιβαλλοντική καταστροφή αρχαιολογικής περιοχής που
βρίσκεται εντός ιδιοκτησίας εξακοσίων στρεμμάτων του δήμου Φυλής.
Όπως αποκάλυψε το ρεπορτάζ του Κώστα Μιλόβα, μπάζα, κουφάρια ζώων, απομεινάρια κλεμμένων αυτοκινήτων, βιομηχανικά απόβλητα αλλά και τόνοι καμένων ελαστικών συνθέτουν την εικόνα στις «Σπηλιές».
Επίσης στην ίδια περιοχή άγνωστοι έχουν ξηλώσει από την γέφυρα που συνδέει τον
παράδρομο της Αττικής Οδού με την περιοχή, τα προστατευτικά κιγκλιδώματα από την
πλευρά της ανόδου και της καθόδου ενώ έχουν αφαιρέσει και την προστατευτική περίφραξη κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής του προαστιακού.
Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας πρωτοδικείου Αθηνών κ. Ηλίας Ζαγοραίος διέταξε
κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα διαβιβάζοντας τον φάκελο στην εισαγγελέα περιβάλ-

θριάσιο-5

Πρόγραμμα ανακύκλωσης γυαλιού

Ο

Δήμος Αχαρνών σε
συνεργασία με την
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ)
σχεδίασε ένα νέο πρόγραμμα
ανακύκλωσης γυαλιού, με σκοπό
την αξιοποίηση όσο το δυνατόν
μεγαλύτερων ποσοτήτων δημοτικών αποβλήτων γυάλινης συσκευασίας, οι οποίες, χωρίς τη συλλογή σε χωριστό ρεύμα, καταλήγουν
συχνά στα κοινά απορρίμματα.
Η διαδικασία ξεκίνησε µε την
τοποθέτηση ειδικών κωδωνών συλλογής γυάλινων συσκευασιών σε επιλεγμένα δημοτικά σημεία και συνεχίστηκε με ενημερωτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις του Δήμου.
Κώδωνες συλλογής γυάλινων συσκευασιών:
1. ΠΛ. ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ
2. ΠΛ. ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ & ΑΝΕΜΩΝΗΣ
3. ΠΛ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ & ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
4. ΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ
5. ΠΛ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ & ΟΡΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
6. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 127
7. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ & ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ
8. ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΠΟΣΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
9. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 7 & ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ
10. ΟΔΥΣΣΕΩΣ 23 & ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ
11. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ & ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Επίσημα καθήκοντα για τη δημοτική
αστυνομία δήμου Φυλής

Σ

τα γνώριμα καθήκοντά
τους, «ψαλιδισμένοι» σε
αριθμό αλλά δυνατοί και
αισιόδοξοι ότι οι δύσκολες ημέρες
ανήκουν στο παρελθόν, επέστρεψαν τον τελευταίο μήνα οι δημοτικοί αστυνομικοί δήμου Φυλής.
Στον 1ο όροφο του Βορεινού στη
Ζωφριά, εκεί όπου θα στεγάζονται
πλέον τα γραφεία τους, τελέστηκε
σήμερα αγιασμός, για να σηματοδοτήσει την έναρξη της επίσημης
δράσης τους.
Στους δρόμους της Φυλής επέστρεψε, ύστερα από δυο χρόνια απουσίας και μετά την
απόφαση της κυβέρνησης για επανασύστασή της, η δημοτική αστυνομία. Δέκα άτομα
στελεχώνουν σήμερα το δυναμικό της ενώ στα καθήκοντά της είναι η βεβαίωση παραβάσεων για παραβίαση της ελεγχόμενης στάθμευσης, παράνομη και αντικοινωνική στάθμευση σε πεζόδρομους, πλατείες και ράμπες ΑμεΑ, παράνομη κατάληψη δημοσίου
χώρου με τραπεζοκαθίσματα κ.ά.
Στη σύντομη αναδρομή του, ο υπεύθυνος της δημοτικής αστυνομίας Κυριάκος Καμπόλης αναφέρθηκε στις δύσκολες ημέρες της παύσης της, στον αγώνα που δόθηκε για
την επαναφορά και αναδιοργάνωσή της καθώς και στη δραματική μείωση του προσωπικού που από 23 άτομα, σήμερα αριθμεί σε μόλις 10. «Ακόμα και τόσο λίγοι, όμως, θα
είμαστε οποιαδήποτε ώρα στη διάθεση του δήμου και των δημοτών» τόνισε ο κ. Καμπόλης, ευχαριστώντας τη δημοτική αρχή για τη συμβολή της στην προσπάθεια αυτή.
Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Διοίκησης και Εσόδων Δημήτρης Καμπόλης
μίλησε με θερμά λόγια για το έργο της δημοτικής αστυνομίας στο παρελθόν ενώ ζήτησε
από τους δημοτικούς αστυνομικούς σήμερα «να έχουν τα μάτια τους όχι τέσσερα, αλλά
δεκατέσσερα».

λοντος κα Πετρούλα Μακρή για την διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας.

6-θριάσιο

Έλληνας επιστήμονας εφηύρε μικροσκοπικές «χειροβομβίδες» κατά του καρκίνου

Έ

λληνας
επιστήμονας
εφηύρε μικροσκοπικές
«χειροβομβίδες» κατά
του καρκίνου
Θερμικές νανο-χειροβομβίδες
που εκρήγνυνται πάνω στους
όγκους και απελευθερώνουν τις
αντικαρκινικές ουσίες τους, είναι το
«όπλο» του μέλλοντος στη μάχη
κατά του καρκίνου και το σχεδίασε
ένας Έλληνας επιστήμονας της
διασποράς.
Ο καθηγητής Κώστας Κωσταρέλλος, επικεφαλής του Εργαστηρίου Νανοϊατρικής του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ στη Βρετανία, παρουσίασε
το ερευνητικό επίτευγμά του σε συνέδριο του Εθνικού Ινστιτούτου Ερευνών για τον
Καρκίνο, σύμφωνα με το BBC και τη βρετανική «Τέλεγκραφ».
Το πολλά υποσχόμενο νανο-όπλο συνίσταται σε μικροσκοπικές φυσαλίδες ή σφαιρίδια λίπους (γνωστά και ως λιποσώματα), που μεταφέρουν στο εσωτερικό τους αντικαρκινικά φάρμακα και μπορούν να κατευθυνθούν οπουδήποτε μέσα στο σώμα του
ασθενούς. Μάλιστα, δεν προκαλούν τις παρενέργειες άλλων τοξικών αντικαρκινικών
χημειοθεραπειών, επειδή είναι δυνατό να σταλούν στοχευμένα στα σημεία όπου
βρίσκονται μόνο οι όγκοι.
Η τεχνολογία έχει ήδη δοκιμασθεί με επιτυχία σε πειραματόζωα (ποντίκια). Η
δυσκολία ήταν με ποιό τρόπο είναι δυνατό να απελευθερωθεί το φάρμακο από τη στιγμή που η φυσαλίδα που το περιέχει, φθάσει στο στόχο της. Το «τρικ» που βρήκε η
ομάδα του Κωσταρέλλου, είναι ότι στην κανονική θερμοκρασία του σώματος (37 βαθμοί
Κελσίου) τα θερμικά νανο-σφαιρίδια παραμένουν υδατοστεγή, αλλά αν η θερμοκρασία
τους ανέβει στους 42 βαθμούς, τότε ξαφνικά, σαν να εκρήγυνται, απελευθερώνουν το
φορτίο τους.

Φράτσερ: Η Ελλάδα βρίσκεται στον
σωστό δρόμο

«

Το γεγονός ότι τα πράγματα φαίνονται σχετικά ήρεμα
το θεωρώ σημάδι επιτυχίας», είπε χαρακτηριστικά ο
Φράτσερ σε συνέντευξή του προς
το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων από το Βερολίνο.
Ο πρόεδρος του Γερμανικού
Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών
(DIW) Μαρσέλ Φράτσερ εκτίμησε
ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον
σωστό δρόμο.
«Το γεγονός ότι τα πράγματα
φαίνονται σχετικά ήρεμα το θεωρώ σημάδι επιτυχίας», είπε χαρακτηριστικά ο Φράτσερ
σε συνέντευξή του προς το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων από το Βερολίνο.
«Αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα έχουν πάρει τον δρόμο τους. Είναι ξεκάθαρο πως οι
μεταρρυθμίσεις πρέπει να εφαρμοστούν», πρόσθεσε ο ίδιος.
Αναφορικά με το ελληνικό χρέος ο πρόεδρος του DIW επεσήμανε ότι είναι «πολύ
σημαντικό». «Πιστεύω ότι ένα ευαίσθητο θέμα για τους επόμενους μήνες θα είναι η
σημαντική μείωση το χρέους και παράλληλα η δημιουργία κινήτρων για την Ελλάδα»,
κατάληξε ο Φράτσερ.

ΚΚΕ: Ανοίγει ο δρόμος για πλειστηριασμούς λαϊκών κατοικιών

«

Όλα τα σενάρια που διακινούνται
σχετικά με τη διαχείριση των κόκκινων δανείων των λαϊκών νοικοκυριών, ανατρέπουν τις όποιες ελάχιστες εγγυήσεις προστασίας υπάρχουν
σήμερα και ανοίγουν το δρόμο σε πλειστηριασμούς λαϊκών κατοικιών» αναφέρει σε σχόλιό του το ΚΚΕ.
Ο Περισσός τονίζει ότι όλα αυτά γίνονται «τη στιγμή που οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιούνται με χρήμα που θα κληθεί
να πληρώσει -ως κρατικό χρέος- ο
λαός».
Το ΚΚΕ καλεί τα λαϊκά στρώματα, «μέσα απ' τα συνδικάτα και άλλους λαϊκούς φορείς,
να μην επιτρέψουν κανένα λαϊκό σπίτι να βγει στο σφυρί. Να στηρίξουν την πρόταση
νόμου του ΚΚΕ για απαγόρευση πλειστηριασμών πρώτης και δεύτερης λαϊκής
κατοικίας, για διαγραφή χρεών από τόκους, και δραστική περικοπή δανείων που αναγκάστηκαν να πάρουν οι λαϊκές οικογένειες για τις ανάγκες τους».

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015

Έρχονται κατασχέσεις μέσω... e-mail
σε 147.000 οφειλέτες

Π

άνω από ένας στους δύο
οφειλέτες που είναι εγγεγραμμένοι στο "μητρώο"
του Κέντρου Είσπραξης Ανεξοφλήτων Οφειλών προς τα ταμεία θα
πρέπει να αναμένουν ηλεκτρονικά
κατασχετήρια το αμέσως επόμενο
διάστημα.
Πιο
συγκεκριμένα,
άμεσο
κίνδυνο κατασχέσεων διατρέχουν
οι περίπου 147.000 οφειλέτες που
χρωστούν πάνω από 5.000 ευρώ,
αλλά δεν έχουν υπαχθεί σε καμία
ρύθμιση χρεών, μιας και από το
περασμένο Σαββάτο 31 Οκτωβρίου έληξε η αναστολή λήψη αναγκαστικών μέτρων.
Παράλληλα, κινδυνεύουν με εγγραφή υποθήκης της περιουσίας τους ακόμα και οι
οφειλέτες που έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους, εφόσον αυτά ξεπερνάν τα 200.000 ευρώ.
Και αυτό γιατί στην κυβέρνηση εξετάζουν την άμεση ενεργοποίηση διάταξης που πέρασε τον περασμένο Ιούνιο.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΚΕΑΟ, στη συγκεκριμένη κατηγορία των μεγαλοφειλετών ανήκουν πάνω από 8.000 άτομα, τα οποία χρωστούν... 6,0 δισ. ευρώ. Μ΄
άλλα λόγια, στο 3% των οφειλετών των Ταμείων που χρωστούν πάνω από 5.000 ευρώ
ανήκει το... 40% των συνολικών χρεών τα οποία έχει καταγράψει το ΚΕΑΟ.
Η άμεση αύξηση των εσόδων των Ταμείων από ασφαλιστικές εισφορές -ακόμα και με
την απειλή κατασχέσεων – αναδεικνύεται σαν "ζήτημα τιμής" για την κυβέρνηση, καθώς
στενεύουν, μέρα τη μέρα, τα περιθώρια της προκειμένου να καταλήξει στην πρόταση
της προς τους δανειστές με στόχο την εξοικονόμηση συνολικά 2,2 δισ. ευρώ μέχρι τέλος
του 2016, με τις ελάχιστες δυνατές περικοπές στις συντάξεις.
Γι' αυτό, μεταξύ άλλων, έχει επιστρατευθεί και το ΚΕΑΟ, στην τελευταία έκθεση του
οποίου αναφέρεται ότι -προκειμένου να ενισχυθεί ο μηχανισμός είσπραξης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, έχουν δρομολογηθεί οι ακόλουθες ενέργειες:
Έναρξη εφαρμογής του μέτρου των ηλεκτρονικών κατασχετηρίων, έχοντας ως βάση
την υφιστάμενη διαδικασία που εφαρμόζεται από τις Δ.Ο.Υ.
Διασύνδεση με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) για την
άντληση στοιχείων των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών
Συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Περιφέρειες, αρμόδια Υπουργεία κλπ.) για
έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας επιχειρήσεων που δημιουργούν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές.
Υλοποίηση Συστήματος Ανάλυσης Κινδύνου (Risk Analysis), το οποίο θα επεξεργάζεται δεδομένα από το ΟΠΣ-ΙΚΑ και θα υποστηρίζει το Κ.Ε.Α.Ο. στην ανάλυση των προφίλ οφειλετών, στον εντοπισμό των περιπτώσεων παραβατικότητας, στον διαχωρισμό
των άμεσα εισπράξιμων οφειλών, στην καθοδήγηση των Υπηρεσιών των Κ.Ε.Α.Ο. στη
λήψη κατάλληλων εισπρακτικών μέτρων κλπ.
Εξάλλου, η κυβέρνηση διαθέτει ήδη το νομικό "οπλοστάσιο" για να στριμώξει τους
μεγαλοφειλέτες που χρωστάνε πάνω από 200.000. Με διάταξη που πέρασε η κυβέρνηση πριν τέσσερις μήνες. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του νόμου 4325/2015 "οι Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης διατηρούν το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη
στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής:
α) να εγγράφουν υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία οφειλετών, συνυπόχρεων
προσώπων ή εγγυητών για οφειλέτες άνω των 200.000 ευρώ περιλαμβανομένων των
πάσης φύσεως τόκων και προσαυξήσεων, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί πριν από την
υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,
β) να μην χορηγούν αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση
εμπραγμάτου δικαιώματος επ' αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη. Στις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται Βεβαίωση Οφειλής, η οποία κατατίθεται αντί του αποδεικτικού
ενημερότητας και αποδίδεται στο Φορέα το προϊόν του τμήματος μέχρι του ύψους της
οφειλής".

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 3 Νοεμβρίου 2015

Στην Ελευσίνα η 1η Συνάντηση Δήμων –
Πόλεων με Οργανισμούς Λιμένων

Π

ραγματοποιήθηκε στην
Ελευσίνα, στις 29 Οκτωβρίου, η πρώτη συνάντηση των Δήμων οι οποίοι έχουν
στην επικράτεια τους Οργανισμούς Λιμένων.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε δημιουργικό και συνεργατικό
κλίμα με την συζήτηση να επικεντρώνεται στην δημιουργία ενός
ενιαίου μετώπου των Δήμων με
στόχο την αξιοποίηση των χερσαίων ζωνών, την επίλυση των
προβλημάτων που απορρέουν από την λειτουργία των Οργανισμών Λιμένων, καθώς
και την επίτευξη των απαιτούμενων αλλαγών ώστε να θεσμοθετηθούν επιτέλους σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των Δήμων και των Οργανισμών Λιμένων.POLEIS_ORGANISMOI_LIMENOS
Στην συνάντηση παρευρέθηκαν οι Δήμαρχοι Αλεξανδρούπολης, Ηγουμενίτσας, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρεωτικής, Πατρέων, Ραφήνας-Πικερμίου, Χαλκιδέων, ο Αντιδήμαρχος Ελευσίνας κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης, ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης
Αναστασάκης, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος Δημαρέλος και η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων κα. Κατερίνα Γεροπαναγιώτη.
Για την καλύτερη οργάνωση της ατζέντας των θεμάτων ορίστηκε μια επιτροπή συντονισμού στην οποία μετέχουν, ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος, η Δήμαρχος
Καβάλας κα. Δήμητρα Τσανάκα, ο Δήμαρχος Κέρκυρας κ. Κωνσταντίνος Νικολούζος, ο
Δήμαρχος Λαυρεωτικής κ. Λουκάς Δημήτρης, ο Δήμαρχος Πατρέων κ. Κωνσταντίνος
Πελετίδης και ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Αναστασάκης,

Ντάισελμπλουμ: 10 δισ. διαθέσιμα
μετά την αξιολόγηση

Μ

ιλώντας από το βήμα
του συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης Τύπου ο
πρόεδρος του Eurogroup σημείωσε επίσης πως θα πρέπει να
έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος
του έτους όλες οι απαραίτητες
ενέργειες.
Από το βήμα συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης Τύπου, το οποίο
διεξάγεται στην Χάγη, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος υποστήριξε
ότι οι δύο πλευρές πρέπει να καταβάλλουν αρκετή δουλειά ακόμη προκειμένου να συμφωνήσουν στην αξιολόγηση του
τρίτου προγράμματος βοήθειας.
Συγκεκριμένα ο Γερούν Ντάισελμπλουμ σημείωσε «Ελλάδα και δανειστές έχουν
πολλή δουλειά ακόμη» ενώ υπογράμμισε υπογράμμισε πως «ελπίζω όλες οι απαραίτητες ενέργειες να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους».
Απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου Ryan Littleston για το ForexLive ο κύριος Ντάισελμπλουμ τόνισε πως τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι διαθέσιμα για την
Ελλάδα μόνο μετά το πέρας της αξιολόγησης.
Τέλος, ο Γερούν Ντάισελμπλουμ δήλωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να λάβει
υπόψη της τις συνέπειες της κρίσης των προσφύγων στους προϋπολογισμούς των
κρατών-μελών της ΕΕ.

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

θριάσιο-7

Χωρίς μέσα σταθερής τροχιάς την
Τρίτη για τρεις ώρες

Π

ροειδοποιητική στάση
εργασίας για την Τρίτη 3
Νοεμβρίου, από τις
21:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας, αποφάσισαν οι εργαζόμενοι
στα μέσα σταθερής τροχιάς της
Αθήνας, «καταγγέλλοντας με
αυτόν τον τρόπο την κακοδιαχείριση στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή
ακόμα και την ολιγωρία των υπευθύνων για την κατάσταση που
βρίσκονται σήμερα το μετρό, το
τραμ και ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος».
Τα Σωματεία Ηλεκτροδηγών και λοιπών εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ (ΣΗΕΚ), Ηλεκτροδηγών Τραμ Αττικής (ΣΗΤΑ), Σύλλογος εργαζομένων Τραμ (ΣEΤ) και Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ, σε κοινή ανακοίνωση τους σημειώνουν ότι στο νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης
που αποτελεί και παράρτημα του τελευταίου νόμου (4337/15), δεν υπάρχει κάποιος στρατηγικός σχεδιασμός, ούτε ποσοτικά στοιχεία -προβλέψεις ή στόχοι- που να εκτιμούν το
όφελος που θα προκύψει.
Αντιθέτως, από τα στοιχεία που περιγράφει, όπως υποστηρίζουν οι σύλλογοι των
εργαζομένων, το βέβαιο είναι ότι οι «περικοπές δαπανών και προσωπικού» που θα
προκύψουν από πιθανές συγχωνεύσεις υπηρεσιών, θα δημιουργήσουν ανάγκες που
θα καλυφθούν από εργολάβους. Προφανώς επίσης, η «οικονομία κλίμακας» που
ενδεχομένως θα προκύψει, θα χρησιμοποιηθεί ως αμοιβή του όποιου εξωτερικού-διεθνούς συμβούλου που θα αναλάβει το έργο του σχεδιασμού.
Τέλος, στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στα προβλήματα των «ελλείψεων σε
τροχαίο υλικό στην Γραμμή 1, καθώς και στο χρονίζον πρόβλημα της παραλαβής των
συρμών 3ης σειράς στο Μετρό».

Στάση εργασίας αύριο στα νοσοκομεία
«Ευαγγελισμός» και «Αττικόν»

Σ

υγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το
υπουργείο Υγείας,
στο πλαίσιο στάσης εργασίας
(13.00-15:00), θα πραγματοποιήσουν, αύριο στις 14:00,
οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία «Ευαγγελισμός» και
«Αττικόν», με αίτημα να μην
απολυθεί κανείς συμβασιούχος και να προκηρυχτούν
άμεσα όλες οι κενές οργανικές θέσεις.
Σύμφωνα με ανακοίνωση
του Σωματείου Εργαζομένων
στο Νοσοκομείο «Αττικόν», οι
50
συμβασιούχοι,
των
οποίων σταδιακά έως και 31 Δεκεμβρίου λήγουν οι συμβάσεις τους, καλύπτουν ζωτικές
ανάγκες του Νοσοκομείου, επισημαίνοντας ότι η έλλειψη μόνιμου προσωπικού έχει
πλέον πάρει τέτοιες διαστάσεις που με την αποχώρηση μικρού αριθμού συμβασιούχων
«κλείνουν κρεβάτια, κλείνουν τμήματα».
Με το ίδιο αίτημα και το Σωματείο Εργαζομένων στον «Ευαγγελισμό» προχώρησε σε
απόφαση κινητοποιήσεων και την Τετάρτη 4 Νοέμβρη ημέρα γενικής εφημερίας, οι
εργαζόμενοι θα μπλοκάρουν τα ταμεία του νοσοκομείου στις 14:30, ώστε οι ασθενείς να
μην πληρώνουν για τις εξετάσεις τους.
Όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ στα νοσοκομεία της χώρας εργάζονται 900 υπάλληλοι με
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (επικουρικό προσωπικό) και
προσληφθέντες από το ΚΕΕΠΛΠΟ για την στελέχωση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν έως τέλους του έτους 2015.
Στην ανακοίνωση τονίζεται:
Τα νοσοκομεία υποφέρουν σήμερα από την υποστελέχωση και τα τελευταία χρόνια
αποχώρησαν 17.000 υπάλληλοι χωρίς να προσληφθεί ούτε ένας και έως την άνοιξη του
επόμενου έτους αναμένονται άλλες 3.000 συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων.
Οι κενές οργανικές θέσεις των Νοσοκομείων αγγίζουν τις 28.000, οι εναπομείναντες
εργαζόμενοι είναι κάτω των 50.000, και η συνήθης κάλυψη κάθε κλινικής είναι μία
νοσηλεύτρια στη βάρδια.
Η ΠΟΕΔΗΝ κάνει, επίσης, λόγο για «συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης», καθώς
«οφείλονται χιλιάδες ρεπό στο σύνολο του προσωπικού κάθε μοσοκομείου, όπως
επίσης οφείλονται οι κανονικές άδειες, όχι μόνο του τρέχοντος έτους, και προηγούμενων
ετών».
Μιλά, δε, για «καταστρατήγηση» της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, υποστηρίζοντας ότι «οι εργαζόμενοι έχουν γίνει λάστιχο για την κάλυψη των βαρδιών».
«Η μη ανανέωση των συμβάσεων είναι καταστροφή για το ΕΣΥ, αφού επιδεινώνονται
περαιτέρω οι συνθήκες νοσηλείας, εργασίας και θα κλείσουν κρεβάτια ΜΕΘ», καταλήγει η ΠΟΕΔΗΝ.

8-θριάσιο

Ρένα Δούρου κατά κυβέρνησης Ζητά να αποσυρθεί τροπολογία
γιατί υποβαθμίζει την αυτοδιοίκηση

Γ

ια «τροπολογία υποβάθμισης του αυτοδιοίκητου»
κάνει λόγο η Ρένα Δούρου
και ανακοίνωση της στρέφεται
κατά της κυβέρνησης υποστηρίζοντας πως η κεντρική εξουσία υποβαθμίζει το ρόλο της Αυτοδιοίκησης στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της
Περιφέρειας Αττικής
Τροπολογία υποβάθμισης του
αυτοδιοίκητου
Η προτεινόμενη τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4042/12 με το άρθρο 31 στο Πολυνομοσχέδιο σχετικά με τα προαπαιτούμενα της συμφωνίας με τους θεσμούς, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα, τυπικό και ουσιαστικό, ως προς το σκέλος που αναφέρεται στην
έγκριση των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων.
Συγκεκριμένα, ενώ το σκέλος που αφορά στη διαδικασία κύρωσης του ΕΣΔΑ είναι
απολύτως αναγκαίο, καθώς έρχεται να καλύψει ένα υπάρχον κενό νόμου, η συμπλήρωση – τροποποίηση που επιχειρείται στα προβλεπόμενα από το άρθρο 35 του νόμου
4042/12, που προσαρμόζει στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία – Πλαίσιο 2008/98/ΕΚ, δημιουργεί, και δεν επιλύει, προβλήματα.
Και τούτο διότι:
Εισάγει μία ακόμη φάση έγκρισης, σε κυβερνητικό επίπεδο, προσθέτοντας γραφειοκρατία, με ό,τι αρνητικές συνέπειες αυτό συνεπάγεται.
Καθιστά έτσι τα Περιφερειακά Συμβούλια, από κυρίαρχα όργανα, διαμεσολαβητικούς
– διεκπεραιωτικούς μηχανισμούς, με την κεντρική εξουσία να έχει τον τελευταίο λόγο
έναντι των Περιφερειών.
Υποβαθμίζει το ρόλο της Αυτοδιοίκησης, έναντι της κεντρικής εξουσίας, σε ένα κρίσιμο ζήτημα, όπως αυτό της διαχείρισης των απορριμμάτων, στο οποίο, και οι δύο βαθμοί Αυτοδιοίκησης καλούνται να παίξουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο του νέου ΕΣΔΑ.
Σε ό,τι δε αφορά το τυπικό πρόβλημα, η προτεινόμενη τροπολογία έρχεται ως
επείγουσα ενώ δεν έχει ζητηθεί από κάποιον αιρετό φορέα κι ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη
η διαδικασία αναθεώρησης των ΠΕΔΣΑ των Περιφερειών.
Η Περιφέρεια Αττικής έχει δρομολογήσει εδώ και ένα χρόνο μια νέα φιλοσοφία στη
διαχείριση των απορριμμάτων, βάζοντας τις βάσεις για ένα οικονομικά και οικολογικά
δίκαιο και βιώσιμο, αποκεντρωμένο και με δημόσιο χαρακτήρα μοντέλο. Ένα μοντέλο
πλήρως εναρμονισμένο στις επιταγές της ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας. Επιταγές που αποτυπώνονται στη δεύτερη αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, ο οποίος ακολουθεί
τις κατευθυντήριες γραμμές του ΕΣΔΑ, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη, τη Διαλογή
στην Πηγή, στην κομποστοποίηση.
Στην κατεύθυνση αυτή, η Περιφέρεια Αττικής θεωρεί ότι η προωθούμενη τροπολογία
σχετικά με τα ΠΕΣΔΑ δεν ανταποκρίνεται σε καμία ανάγκη- αντιθέτως μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες δυσχέρειες, περιπλέκοντας διαδικασίες και περιθωριοποιώντας
το ρόλο της δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ως εκ τούτου, η τροπολογία αυτή
πρέπει άμεσα να αποσυρθεί, διαφυλάσσοντας την αυτοτέλεια της λειτουργίας των Περιφερειών σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα που άπτεται της καθημερινότητας των πολιτών και
της προστασίας του περιβάλλοντος.

Φίλης: Να σταματήσουν οι διώξεις
συνδικαλιστών εκπαιδευτικών

Ν

α σταματήσουν οι ποινικές
διώξεις κατά συνδικαλιστών
εκπαιδευτικών ζητά ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, υποστηρίζοντας ότι αυτό που έχει ανάγκη το σχολείο είναι η ηρεμία και όχι οι
διώξεις, και μάλιστα για θέματα που
έχουν ρυθμιστεί νομοθετικά όπως η
διαθεσιμότητα.
Η δήλωση του κ. Φίλη έγινε με
αφορμή
τη
συζήτηση
του
νομοσχεδίου που αφορά συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για ενεργειακά θέματα, για το
οποίο έχουν κληθεί να εκφράσουν τις απόψεις τους αρμόδιοι φορείς στις Επιτροπές της
Βουλής.
«Έχουμε φαινόμενα, που έγιναν στο παρελθόν, πριν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση, ποινικών διώξεων εκπαιδευτικών και συνδικαλιστικών για τους αγώνες τους ενάντια σε
ρυθμίσεις που ήταν σε βάρος των κλάδων τους. Αυτές οι πρακτικές διώξεων δεν λύνουν
κανένα πρόβλημα, αντίθετα αναπαράγουν τα προβλήματα και τις εντάσεις. Το σχολείο
έχει ανάγκη ηρεμίας, και όχι από διώξεις για θέματα που έχουν μάλιστα λυθεί νομοθετικά, όπως η διαθεσιμότητα» δήλωσε ο κ. Φίλης και προσέθεσε:
«Πολιτικά, η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας ζητά να σταματήσουν αυτές οι διώξεις.
Από εκεί και πέρα το θέμα αφορά τη δικαιοσύνη και τα υπηρεσιακά συμβούλια. Κάνουμε, όμως, έκκληση σε αυτή τη δημοκρατική έκκληση που κάνουμε να ανταποκριθούν».

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015

Tην Τετάρτη η πρώτη μετεγκατάσταση
προσφύγων από την Ελλάδα

Τ

ην Τετάρτη το πρωί θα
αναχωρήσουν οι πρώτοι 30
πρόσφυγες
που
μετεγκαθίστανται από την Ελλάδα
σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
Οι πρόσφυγες θα πετάξουν από
το
αεροδρόμιο
«Ελευθέριος
Βενιζέλος» με προορισμό το
Λουξεμβούργο. Πρόκειται για έξι
οικογένειες με μικρά παιδιά (μεταξύ
αυτών και παιδιά με ειδικές
ανάγκες), από τις οποίες οι
τέσσερις είναι από τη Συρία και οι
δύο από το Ιράκ.
Στην τελετή που θα προηγηθεί της μετεγκατάστασης θα παραστούν ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας, ο επίτροπος για θέματα μετανάστευσης Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς, ο υπουργός Εξωτερικών του
Λουξεμβούργου Ζαν Άσελμπορν και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής
Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας.
Η αναχώρηση θα γίνει στις 8.30 το πρωί με πτήση της Aegean με προορισμό τις
Βρυξέλλες και από εκεί οι πρόσφυγες θα μεταφερθούν στο Λουξεμβούργο με
λεωφορείο. Στο ταξίδι θα συνοδεύονται από εκπρόσωπο του Διεθνούς Οργανισμού
Μετανάστευσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρόσφυγες βρέθηκαν σήμερα στην Υπηρεσία Ασύλου,
όπου ενημερώθηκαν για τις λεπτομέρειες του ταξιδιού από συνεργάτες της υπηρεσίας
και του ΔΟΜ, καθώς και για τη ζωή στο Λουξεμβούργο από εκπρόσωπο της χώρας.
Σημειώνεται ότι ενδιαφέρον για μετεγκατάσταση προσφύγων έχουν εκδηλώσει,
επίσης, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Κύπρος, η Γερμανία, η Λιθουανία και η Φινλανδία.
Το πρόγραμμα μετεγκατάστασης των Βρυξελλών κινείται με αρκετά βραδείς ρυθμούς

Από 3 ώς 13 Νοεμβρίου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για μετεγγραφές φοιτητών

Α

πό την Τρίτη 3 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου θα μπορούν
οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές των πανεπιστημίων και ΤΕΙ να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή μετεγγραφών
μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου, minedu.gov.gr.
Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το
όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη
γραμματεία της σχολής ή του τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.
Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο, δικαίωμα υποβολής αίτησης
μετεγγραφής έχουν οι φοιτητές των ΑΕΙ (πανεπιστημίων και ΤΕΙ), των Ανωτάτων
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του
υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Tο δικαίωμα μετεγγραφής παρέχεται και στους πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις, οι
οποίοι έκαναν χρήση του δικαιώματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε
ποσοστό 5% καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων φοιτητών.
Περισσότερες λεπτομέρειες και εξειδίκευση των κριτηρίων μοριοδότησης μπορούν να
αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη σχετική εγκύκλιο, η οποία είναι ανηρτημένη στην
ιστοσελίδα του υπουργείου.
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Σοκαριστικές μαρτυρίες για το 2χρονο αγοράκι - Σε ένα θαύμα ελπίζουν οι γιατροί...

Ε

ξαιρετικά κρίσιμη κρίνεται
η κατάσταση του δίχρονου Ρομά, που το Σάββατο μεταφέρθηκε σχεδόν ετοιμοθάνατο στο νοσοκομείο Κορίνθου και
στη συνέχεια στο Παίδων «Αγλαϊα
Κυριακού» μετά από άγριο ξυλοδαρμό από τον φίλο της 22χρονης
μητέρας του, με τους γιατρούς να
ελπίζουν τώρα σε ένα θαύμα για
την ανάνηψή του...
Σύμφωνα με την αναπληρώτρια
δοικητή του νοσοκομείου Παίδων
«Αγλαϊα Κυριακού» Μαρίζα Οικονόμου:
Πρόκειται για ένα πρωτοφανές για την αγριότητά του περιστατικό, κυρίως λόγω της
ηλικίας του παιδιού που είναι πολύ μικρό και βρίσκεται τώρα να παλεύει για τη ζωή του.
Το αγοράκι εξακολουθεί να βρίσκεται από το Σάββατο σε εξαιρετικά κωματώδη κατάσταση, νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας με μηχανική υποστήριξη.
Έχει μώλωπες, καψίματα σε όλο του το κορμάκι και έχει σπάσει τα δύο του χέρια.
Πραγματικά όλοι έχουμε μείνει άφωνοι με το συμβάν, που έρχεται να προστεθεί σε όλα
αυτά που βλέπουμε καθημερινά.
Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι οι τελευταίες εξετάσεις που θα κρίνουν την γενικότερη κατάσταση της υγείας του. Ελπίζουμε όλοι σε ένα θαύμα, πραγματικά.
Η μητέρα και ο δράστης του ξυλοδαρμού, φίλος της έχουν οδηγηθεί, ήδη, στον εισαγγελέα, ενώ το παιδί παρακολουθείται - τηρουμένων των αναλογιών, καθώς βρίσκεται
στην εντατική- από ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό.
Όλα ξεκίνησαν όταν στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου, η 22χρονη μητέρα του το
μετέφερε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κορίνθου.
Αρχικά είπε στους αστυνομικούς που ήρθαν για να καταγράψουν το περιστατικό ότι
το παιδί έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον πατέρα του, ο οποίος, όμως, είναι στην φυλακή.
Στις 12 το βράδυ αποκάλυψε ότι δράστης του τραγικού περιστατικού ήταν ο 23χρονος
φίλος της, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι χρήστης ναρκωτικών, κάτι το
οποίο, ισχύει, όπως όλα δείχνουν, και για την μητέρα του.
Όπως δηλώνει στο Νewpost o επιμελητής της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου
Κορίνθου Σ. Γκιολής:
Το παιδάκι ήρθε σε σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με μώλωπες σε όλο του το σώμα.
Από την πρώτη στιγμή κρίναμε ότι έπρεπε να μεταφερθεί στην Αθήνα, για να του παρασχεθούν όσο το δυνατόν οι καλύτερες πρώτες βοήθειες. Η μητέρα του έπεσε σε ασάφειες για το περιστατικό και σύντομα αποκαλύφθηκε ότι δράστης ήταν ο φίλος της, ο
οποίος, όπως ισχυρίστηκε, κακοποιούσε και την ίδια.

H ομάδα Eleusis2021 στα πλαίσια υποβολής του
φακέλου για την υποψηφιότητα της Ελευσίνας για
πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2021 καλεί όλους
τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους,
να φωτογραφίσουν την πόλη και τα κρυμμένα της
μυστικά.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει φωτογραφίες σε κάθε μία
επιμέρους κατηγορία, όπως περιγράφονται παρακάτω, έχοντας ως
βασική κατεύθυνση του πως η υποψηφιότητα της Ελευσίνας για
πολιτιστική πρωτεύουσα το 2021, αποτελεί καταρχήν μια συμμετοχική
διαδικασία στην οποία όλοι μαζί προσπαθούμε να φτάσουμε στο κοινό
στόχο της φιλοξενίας του θεσμού και συνεχίζουμε να παράγουμε
πολιτισμό με κάθε δυνατό τρόπο. Ο καθένας που θα υποβάλει
φωτογραφικό υλικό είναι ελεύθερος από πλευράς αριθμού συμμετοχών
σε κάθε θεματική κατηγορία.
Η υποβολή γίνεται μέσω e-mail (info@eleusis2021.eu) όπου και θα
αναφέρονται τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (ονοματεπώνυμο ) και η
κατηγορία στην οποία υποβάλλεται κάθε φωτογραφία, για όσους είναι
εγγεγραμμένοι στο Δίκτυο Δημιουργικών Πολιτών ή τα πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας για μη εγγεγραμμένους (ή εναλλακτικά εγγραφή στο
Δίκτυο Δημιουργικών Πολιτών). Οι φωτογραφίες που υποβάλλονται με
e-mail, μπορούν ταυτόχρονα να αναρτώνται στα κοινωνικά δίκτυα από
τον διαγωνιζόμενο ή τον διοργανωτή αρκεί να συνοδεύονται
υποχρεωτικά από τις λέξεις κλειδιά #eleusis2021 #eleusis2021photocontest , το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζόμενου αλλά και τουλάχιστον
μία λέξη κλειδί ανάλογα με την θεματική κατηγορία.

Οι θεματικές κατηγορίες είναι οι εξής:

1. Το φυσικό κι ανθρωπογενές περιβάλλον της πόλης και της
περιοχής, αποτελέσματα και συνέπειες από τη μόλυνση από
παλιότερες κακές πρακτικές, η βιομηχανία και η συνύπαρξη της με το
αστικό περιβάλλον, το πράσινο, το στοιχείο της θάλασσας, τον αέρα, το
χώμα, η γη, η σχέση του φυσικού περιβάλλοντος σήμερα με την
ανθρώπινη δραστηριότητα, με τον πολιτισμό, με τα οικήματα και με
τους ελεύθερους χώρους.
2. Η πόλη ως τοπίο, η διαφορετικότητα της πόλης, τα τοπόσημα, οι
γειτονιές με τα διαφορετικά τους χαρακτηριστικά ανάλογα με τις
κοινωνικές ομάδες που φιλοξενούν, τα τοπωνύμια, η εσωτερική
μετανάστευση από τις αρχές του αιώνα, τα διακριτικά χαρακτηριστικά,
οι ντόπιοι.
3. Η καινοτομία, η μελλοντική δράση, όλες οι καινοτόμες μέθοδοι που
έχουν εφαρμοστεί μετατρέπονται τώρα σ' ένα καλό μελλοντικό σενάριο
για δράση, η προοπτική, η ελπίδα κι η ένδειξη για ανάπτυξη και για
εξέλιξη, οι πρακτικές που φανερώνουν καινοτομία και μελλοντική
δράση.
4. Η σύγχρονη δημιουργία, η πολιτιστική παραγωγή η διαρκής
ενασχόληση με τον πολιτισμό και όλες τις μεθόδους έκφρασης, το
θέατρο, το χορό, τη μουσική τις εικαστικές τέχνες, τον κινηματογράφο,
κάθε μορφή τέχνης.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΤΣΙΓΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΛΑΛΕΔΑΚΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΟΥ
ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ
ΣΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ
ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ
ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΜΦΙΑΛΗ

5. Η πολιτιστική κληρονομιά όλων των εποχών, από τους αρχαίους
χρόνους μέχρι τα σύγχρονα βιομηχανικά μνημεία αλλά και τη
μεταβιομηχανική εποχή. Η αστική κληρονομιά, αστικά τοπία που
θεωρούνται κληρονομιά, εξοπλισμοί, υποδομές, στοιχεία αυτοματισμού
παλαιότερων εποχών, άυλες πρακτικές, άλλα στοιχεία πολιτισμού.
Η διαγωνιστική διαδικασία για τις φωτογραφίες έχει ως εξής: ορίζεται
επιτροπή επιλογής φωτογραφιών ανά κατηγορία. Οι 100 καλύτερες
φωτογραφίες σε όλες τις θεματικές ενότητες πρόκειται να αποτελέσουν
το αντικείμενο υπαίθριας έκθεσης αλλά και λευκώματος που θα εκδοθεί
μέσα από την διαδικασία της υποψηφιότητας. Παράλληλα η ομάδα
Eleusis2021 θα επιλέξει ενδεχομένως φωτογραφίες για να
συμπεριληφθούν στον τελικό φάκελο για τον πρώτο κύκλο επιλογής
των υποψηφίων πόλεων που θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση για
να φιλοξενήσουν το θεσμό της πολιτιστικής πρωτεύουσας, ο οποίος και
υποβάλλεται στα τέλη Νοεμβρίου.
Για τις φωτογραφίες που θα επιλεγούν για τον φάκελο θα δοθεί
συμβολική αμοιβή 60€/φωτογραφία. Η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής φωτογραφιών είναι η Τρίτη 17/11/2015 ενώ διευκρινιστικές
ερωτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στοeinai info@eleusis2021.eu

Η ομάδα Ελευσίνα 21 ευελπιστεί το τελικό αποτέλεσμα της απεικόνισης
της υποψηφιότητας της Ελευσίνας, να αποτελέσει τελικά συλλογική
δουλειά πολλών διαφορετικών πολιτών, ερασιτεχνών και
επαγγελματιών, που μένουν, αγαπούν ή γνωρίζουν την πόλη και τις
«συνήθειες» της.
Οι τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να μπορούν να
χρησιμοποιηθούν κατά τη γραφιστική επιμέλεια του φακέλου οι
φωτογραφίες είναι οι εξής:
Μέγεθος 20 Χ 30
Ανάλυση 300dpi

Μορφή αρχείου jpeg

 Κάθε φωτογραφία θα πρέπει να συνοδεύεται από μία τουλάχιστον
πρόταση που να περιγράφει με κείμενο ή με λέξεις κλειδιά αυτό που
απεικονίζει καθώς και να αναφέρεται η θεματική κατηγορία στην οποία
υποβάλλεται

 Τα παραδοτέα οφείλουν να είναι απαλλαγμένα από πνευματικά
δικαιώματα των δημιουργών τους και τυχόν απαιτήσεις που απορρέουν
από αυτά. Ο εκάστοτε διαγωνιζόμενος επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει
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10-θριάσιο

Ξεκινάει το πρωτάθλημα παίδωννέων της ΕΠΣΔΑ

Ξ

εκινάει το Σάββατο 7/11 το πρωτάθλημα παίδων-νέων της ΕΠΣΔΑ. Αναλυτικά:

1η αγωνιστική
ΠΑΙΔΕΣ:
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ

ΝΕΟΙ:
ΑΤΤΑΛΟΣ
Ν.ΠΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ - ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ

Η Δύναμη Ασπροπύργου νικήτρια
επί του Κριού με 3-0

Η

Δύναμη στο γειτονικό
ντέρμπι του Ασπροπύργου επικράτησε
του Κριού με 3-0.
Τα τέρματα της ομάδος του
Γιώργου Γεωργιάδη σημείωσαν
οι: Λαμπρινάτος 40' Λακάι 64' και
Συμεωνίδης 89'.
Οι δύο ομάδες είχαν δοκάρια
με τους: Βάντζο (20' 43'), και
Λαμπρινάτο 16'.
Διαιτητής Κορδολαίμης. Βοηθοί: Κρέτσιμος-Νατσιόπουλος
ΚΡΙΟΣ: Σαμσίδης, Πέππας, Καλοϊδάς, Σίνος Λ., Σίνος Ε., Μπολανάκης, Παπαδόπουλος(61’ Σακίδης), Σύρος, Ρέππας, Βάντζος(84’ Ρούσσος), Βαλμάς(72’ Πήτας).
ΔΥΝΑΜΗ: Αδελφόπουλος, Δανηιλίδης(89’ Ιωακειμίδης), Περισίδης, Κουντουράρου,
Τηρεκίδης, Λακάι,Σοϊλεμετζίδης(76’ Χιονίδης), Κομνιώτης(55’ Νικολαΐδης), Λαμπρινάτος,
Συμεωνίδης, Μυρσίνιας.

Σπουδαίο διπλό ο Θρασύβουλος
στην Μαγούλα

Ο

Θρασύβουλος του
Γιώργου Ανανιάδη
σημείωσε σπουδαία
εκτός
έδρας
νίκη(Μαγούλα) επι του
Αστέρα με 1-0 και βρίσκεται
μια ανάσα απο την κορυφή.
Το τέρμα που έδωσε τους
τρεις βαθμούς της νίκης
στους πράσινους σημείωσε
στο 65' ο Ιωσηφίδης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι
στο 59' ο ποδοσφαιριστής
της ομάδος της Φυλής Λουκας τραυματίστηκε στο πόδι
και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο.
Διατήτευσε ο Σταθόπουλος. Βοηθοί: (Δημόπουλος-Φαρμάκης)
ΑΣΤΕΡΑΣ Νικολάκης, Τσατίδης, Θεοδωρόπουλος, Γκίνης(70’ Τσιάνος) , Μπάκας,
Στίλα( 62’ Παρασίδης) , Βούκα, Έβερετ, Μονέ, Τούσης , Μπέχλης( 64’ Πανιτσίδης).
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ : Τζωρτζινάκης, Σφακιανάκης, ( 37’ Νασάι), Κώτσος, Ρόδης Λ.,
Λούκας( 60’ λ.τρ. Λαζαρίδης) Ρόδης Δ., Κατσίκης, Γουριώτης( 84’ Καψάλας, Σκαμαντζούρας, Μπρέμοπιος Ιωσηφίδης.

Ισόπαλο το ντέρμπι ΑσπρόπυργουΜανδραικού 2-2

Η

Ενωση Πανασπροπυργιακού Δόξας και
Μανδραικός
στο
ντέρμπι της Α' κατηγορίας αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2.
Τα τέρματα του Μανδραικού
σημείωσε ο Σερέπας 16' με
φάουλ και 36' με σούτ. Για τους
γηπεδούχους σκόραραν οι:
Ατματζίδης 61' με πέναλτι. Την
εσχάτη των ποινών κέρδισε ο
Τσεβάς απο τον Χειμωνίδη με
τον παίκτη του Μανδραικού να
δεχτεί κόκκινη κάρτα απο τον διαιτητή Δημητρόπουλο. Το 2-2 σημείωσε ο Βασιλειάδης
στο 90'. Την κόκκινη κάρτα αντίκρυσε και ο τερματοφύλακας του Μανδραικού Σγουρός
ο οποίος προσπάθησε να παίξει επικίνδυνα και να κτυπήσει στην διεκδίκηση τον Τσεβά
του Ασπροπύργου και ο τελευταίος να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο.
Διαιτητής ο Δημητρόπουλος. Βοηθοί: (Κουρομπίλια-Ντζουροπάνος).
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Βανδώρος, Φραγκόπουλος, Τσιανάκας(46’ Βασιλειάδης), Βάσης,
Ευσταθιάδης, Νάκας, Ατματσίδης, Κουσίδης, Μεϊμαρίδης, Καλογρίδης(46’ Γεωργιάδης),
Τσεβάς(72’ λ.τρ. Χάντης).
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ: Σγουρός, Τζωρτζάτος, Κάτσος, Σταυρόπουλος, Χειμωνίδης, Λογγαράκης, Μανασίδης, Σπυρίδης, Κουιμτσίδης(66’ Καμπάσης), Τεπετόβ(72’ Κυδώνης),
Σερέπας(92’ Πλαβούκος).

Ο Αστέρας Α.Λιοσίων 1-0 εκτός την
Λαμπερή Ελευσίνας

Μ

ε τέρμα που σημείωσε
στο 60' ο Δαμιανόπουλος ο Αστέρας Ανω
Λιοσίων επικράτησε 1-0 εκτός
έδρας της Λαμπερής Ελευσίνας.
Καλός ο διαιτητής Μάντης
ΛΑΜΠΕΡΗ: Χριστοφής,
Τακάκης, Μαμάκος, Αλεξούδης,
Παππάς, Ρύσσος, Οικονόμου,
Κουμπη(72 Σακάς), Κοντός,
Μπρούμας(48’ λ.τρ. Τημοσίδης),
Κινήρης.
ΑΣΤΕΡΑΣ: Κρητικός, Παπαϊωάννου, Κλιματιανός, Θηβαίος,
Σμαΐλης, Τσολακίδης, Δαμιανόπουλος, Σιδηρόπουλος, Πολιάκοβ, Χρυσίδης(41’ Καλαμιώτης), Βασιλείου(46’ Θεοδωρόπουλος).

Συνεχίζεται ο κατήφορος για τον
Πανελευσινιακό...

Ν

έα ήτα υπέστη ο Πανελευσινιακός στα
πλαίσια της 6ης αγωνιστικής της φουτμπόλ λίγκ στο Ηράκλειο απο τον
Εργοτέλη και το μέλλον του φαντάζει δύσκολο.
Αν και προηγήθηκαν οι σταχυοφόροι στο
σκόρ με τον Μπλάνκο στο 24', στο αμέσως
επόμενο λεπτό δέχτηκαν την ισόφαριση. Από
εκεί και πέρα έκαναν ότι μπορούσαν και στο
τελευταίο 15' δέχτηκαν δύο τέρματα με αποτέλεσμα να φύγουν ηττημένοι απο το Παγκρήτιο.
Στο 25' οι Κρητικοί ισοφάρισαν με τον Μπουρσέλη, για να πετύχει το 2-1 στο 72' ο
Μάνος. Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Καλέ στο 78'.
Οι γηπεδούχοι είχαν δύο δοκάρια με τους Μπουρσέλη 8' και Κούτρη στο 85'.
Διαιτητής Φώτης(Ευβοίας). Βοηθοι: (Αναστασάκη - Κομισοπούλου(Χανίων).
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ (Σταύρος Λαμπράκης): Δερμιτζάκης, Ίνιατς (56' Παμλίδης), Ρέντζας (87'
Στεβάνοβιτς), Γιαλούσης, Αυγενικού (71' Κούτρης), Μπουρσέλης, Μάνος, Γ. Καμαρά,
Γρομμητσάρης, Καλέ, Κυριακόπουλος.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Θανάσης Δημόπουλος): Μανιάτης, Παληγεώργος, Ανδρίκος,
Λίτσος, Κακαράς, Γκεμίσης (73' Γιαννιτσάνης), Τσολακίδης, Πούρνος (56' Νικολάου),
Μπλάνκο, Ταμπάκης (69' Βιγιαφάνε), Τσίγγρος.
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Όλα μπορεί να τα «καταπιεί» ο
ΣΥΡΙΖΑ. Τις κατασχέσεις σπιτιών, όχι!

Τ

ο 3ο Μνημόνιο, αυτό
που διανύουμε, είναι
ένα σκληρό Μνημόνιο
και αυτό το γνωρίζουμε όλοι
ανεξαιρέτως και ασχέτως πολιτικής προτιμήσεως και τοποθετήσεως. Προσώρας, ο ΣΥΡΙΖΑ
εμφανίζεται συμπαγής και παρά
τα μέτρα που ενίοτε στρέφονται
εναντίον όσων προεκλογικώς
υποσχέθηκε, το μόνο που
ακούσαμε είναι κάτι γκρίνιεςδιαφοροποίηση καμιά.
Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται μπετόν
στα μέτρα φορολόγησης των αγροτών. Ο υπουργός δήλωσε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν αλλαγές και οι μηχανές των τρακτέρ ζεσταίνονται.
Δέχθηκε επίσης και τις μειώσεις των συντάξεων, αλλά και τις αλλαγές στο ασφαλιστικό. Ούτε εδώ άνοιξε ρουθούνι. Όπως και στην αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά.
Για την απελευθέρωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των φαρμακείων, ούτε λόγος.
Παρά το γεγονός ότι ο Κ. Λουράντος είχε καλέσει τους συναδέλφους του να κάνουν τα
φαρμακεία εκλογικά κέντρα εναντίον της ΝΔ.
Ούτε για την κατάφωρη αδικία να επιβληθεί ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση
ακούστηκαν φωνές διαμαρτυρίας. Το αντίθετο, βρέθηκαν βουλευτές οι οποίοι επιχείρησαν να ιδεολογικοποιήσουν.
Και φυσικά δεν ακούστηκε «κιχ» για την πιθανότητα νέας υπερφορολόγησης των ΙΧ
αυτοκινήτων.
Υπάρχει ωστόσο ένα θέμα, που όλα δείχνουν ότι δύσκολα θα μπορέσει να το «καταπιεί» ο ΣΥΡΙΖΑ, έστω και αν, μέχρι στιγμής, δεν έχουν ακουστεί στεντόρειες φωνές διαμαρτυρίας.
Από χθες, οι πλειστηριασμοί σπιτιών, ακόμα και της πρώτης κατοικίας είναι ελεύθεροι! Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση είναι σε αναμονή συμφωνίας με τους εταίρουςδανειστές για τα κόκκινα δάνεια, αντιμετωπίζοντας απαιτήσεις που ξεπερνούν και την
καλπάζουσα φαντασία, όπως το να σωθούν οι πρώτες κατοικίες όσων ζούνε σε καθεστώς απόλυτης φτώχειας και πάλι όχι όλες.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο κυριακάτικος τύπος (Έθνος) φιλοξένησε ρεπορτάζ σύμφωνα με
το οποίο ο πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος να μην δεχτεί μια «άδικη και απάνθρωπη λύση για τα κόκκινα δάνεια». Σύμφωνα με συνεργάτες του, ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται να είπε ότι «το πρόβλημα θα λυθεί άμεσα με πολιτικό τρόπο για να επικρατήσει
κλίμα σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής».
Ο Γιώργος Δελαστίκ, στο άρθρο του στο «Πριν», το οποίο φιλοξενεί το Iskra.gr , γράφει:
Δίκιο είχαν τελικά οι δεξιοί, όταν έλεγαν πως αν ποτέ έρθουν στα πράγματα οι αριστεροί, θα πάρουν τα σπίτια του κοσμάκη! Η κυβέρνηση Τσίπρα, η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που αποφάσισε να καταργήσει κάθε προστασία της πρώτης
κατοικίας των υπερχρεωμένων νοικοκυριών που αδυνατούν να πληρώσουν τις δόσεις
των «κόκκινων» δανείων τους. Δεν φανταζόντουσαν βέβαια ποτέ οι δεξιοί ότι η «αριστερή» κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα θα έπαιρνε τα σπίτια των χρεοκοπημένων για να
τα δώσει στους… τραπεζίτες!!!»
Αυτό είναι που δεν μπορεί να «καταπιεί» ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας το γνωρίζει.
Πολύ καλά…

ΓΑΜΟΣ

Ο ΧΟΧΛΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΛΗΣΠΕΡΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΑΙ Η ΕΡΜΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΒΕΝΕΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ
ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ.
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Μητσοτάκης: Την ενότητα απειλεί η παραπολιτική και όχι ο δημόσιος διάλογος

Τ

ο αίτημά του για διεξαγωγή ντιμπέιτ μεταξύ
των υποψηφίων για
την προεδρία της ΝΔ επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Μιλώντας στην Πάτρα, ο
υποψήφιος πρόεδρος της ΝΔ
τάχθηκε υπέρ του δημόσιου
διαλόγου και τόνισε δεν κατανοεί εκείνους που μιλούν για
δημιουργία εσωστρέφειας, ενώ
υπογράμμισε ότι «την ενότητα
την απειλεί η παραπολιτική».
«Η Νέα Δημοκρατία πρέπει
να αλλάξει ουσιαστικά και να
ξαναγίνει από συρρικνωμένο κόμμα, η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη», ανέφερε μεταξύ
άλλων ο κ. Μητσοτάκης.
Αναφερόμενος στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου της ΝΔ, είπε ότι «το ουσιαστικό δίλημμα των εκλογών, είναι αν θα συνεχίσουμε στην πορεία που έχουμε προδιαγράψει τα τελευταία χρόνια, ή θα τολμήσουμε μεγάλες και ουσιαστικές αλλαγές».
Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «ένα πράγμα δεν διαπραγματευόμαστε και αυτό
είναι η ενότητα της μεγάλης μας παράταξης». Όπως πρόσθεσε, «οι καλύτεροι εγγυητές
της ενότητας είναι τα μέλη της παράταξης» και σημείωσε ότι «όσο πιο πολλοί συμμετέχουν στις εσωκομματικές εκλογές, τόσο πιο ισχυρή και ενωμένη θα βγει η ΝΔ».
Όπως εκτίμησε, η αλλαγή πορείας και η επιστροφή της ΝΔ στην υπεύθυνη πολιτική
με έμφαση στις επενδύσεις και την ανάπτυξη, θα φέρει και πάλι τμήμα των ψηφοφόρων, που έχουν αποστασιοποιηθεί εδώ και χρόνια.
Ο υποψήφιος πρόεδρος της ΝΔ άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για λάθος πολιτική εξόδου από την κρίση.
Ακόμη ανέφερε, πως «υπάρχουν πολλοί που λένε ότι μπορούμε να περιμένουμε τον
Τσίπρα να «πέσει» σαν ώριμο φρούτο και να ξαναέρθουμε εμείς νομοτελειακά να κυβερνήσουμε», προσθέτοντας ταυτόχρονα, ότι «μπορεί να έχουν και δίκιο, μπορεί να
συμβεί αυτό, αλλά εγώ δεν το πιστεύω».

Κι όμως, στο ΠΑΣΟΚ εξετάζουν τη
συμμετοχή τους στην κυβέρνηση

Η

κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τις διαπραγματεύσεις δεν δείχνει καλή,
ενώ στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν πως η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα
είναι ανίκανη να χειριστεί τα σκληρά θέματα που έχουν προκύψει.
Πολλοί στο ΠΑΣΟΚ βλέπουν τον κίνδυνο να επανέλθει στο προσκήνιο η συζήτηση
περί Grexit ,την ίδια ώρα που φοβούνται πως θα υπάρξουν και άλλα σκληρά μέτρα. Στο
ΠΑΣΟΚ ακούν κριτική στην κυβέρνηση , την ίδια ώρα ωστόσο, μελετούν όλα τα δεδομένα.
Εντός του κόμματος υπάρχει μια ομάδα στελεχών που πιστεύει πως η κυβέρνηση δεν
θα τα καταφέρει και πως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δε θα ψηφίσουν τελικά το δύσκολα
μέτρα που έρχονται.
Έτσι έχουν προτείνει ,να ξεκινήσει ήδη η προετοιμασία για την επόμενη ημέρα που θα
περιλαμβάνει και τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ στο κυβερνητικό σχήμα. Με αυτό τον τρόπο
πιστεύουν πως το ΠΑΣΟΚ θα εμφανιστεί ο εγγυητής της σταθερότητας της χώρας και
την ίδια ώρα θα ικανοποιήσουν και τις Βρυξέλλες και τους ευρωπαίους σοσιαλιστές.
Στις εκτιμήσεις είναι πως αργά ή γρήγορα ο κύριος Τσίπρας θα χτυπήσει την πόρτα
της κυρίας Γεννηματά και θα ζητήσει συνεργασία.
Αυτά τα στελέχη πάντως θα βρουν απέναντι τους μια ομάδα βουλευτών ,που τώρα
έχουν απελευθερωθεί και ασκούν αντιπολίτευση και έχουν ως θέληση πως ο κύριος
Τσίπρας, πρέπει να αντιμετωπίσει μόνος του όσα έχει υποσχεθεί και αφού γίνουν όλα
αυτά τότε να υπάρξει εκ νέου συζήτηση για πιθανή συνεργασία.

12-θριάσιο

Πρόσληψη 165 καθαριστριών στο
ΥΠΟΙΚ για κάλυψη κενών...

Η

απόφαση αυτή έρχεται
λίγο μετά την επαναπρόσληψη των απολυμένων καθαριστριών του υπουργείου
οικονομικών
των
οποίων μάλιστα οι συμβάσεις
είχαν μετατραπεί σε θέσεις
πλήρους απασχόλησης.
Για τετράωρη απασχόληση
και για δύο μήνες ο υπουργός
Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος εγκρίνει την πρόσληψη
165 ατόμων για υπηρεσίες καθαριότητας. Οι θέσεις αυτές αφορούν κυρίως σε εφορίες και τελωνεία (111 θέσεις) αλλά και σε κεντρικές εγκαταστάσεις
του ΥΠΟΙΚ (54 θέσεις).
Για να ξεκινήσει η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού θα πρέπει να υπογραφεί ατομική
σύμβαση από κάθε έναν υπάλληλο καθαριότητας, ενώ προβλέπεται ότι η μεικτή μηνιαία
αμοιβή του θα είναι 484,81 ευρώ ενώ οι καθαρές αποδοχές θα ανέρχονται στα 325
ευρώ.
Η απόφαση αυτή έρχεται λίγο μετά την επαναπρόσληψη των απολυμένων καθαριστριών του υπουργείου Οικονομικών των οποίων μάλιστα οι συμβάσεις είχαν μετατραπεί σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, καθώς επίσης και μετά την μεταφορά 17 καθαριστριών στο ΥΠΟΙΚ και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Το γεγονός δημιουργεί ερωτηματικά γα τη σκοπιμότητα της μεταφοράς των καθαριστριών από το ΥΠΟΙΚ στο Δικαιοσύνης αλλά και για τις πραγματικές ανάγκες του υπουργείου Οικονομικών για υπηρεσίες καθαρισμού.

Την Πέμπτη τα οικογενειακά επιδόματα

Τ

ην Πέμπτη αναμένεται να καταβληθούν τα οικογενειακά επιδόματα γ΄τριμήνου
(Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών) στους δικαιούχους που υπέβαλλαν αίτηση μέχρι 4 Σεπτεμβρίου και πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η πληρωμή αυτή αφορά 643.290 δικαιούχους και η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 223.481.455,65 ευρώ.
Όσοι υπέβαλαν αίτηση (Α21) έως τις 4 Σεπτεμβρίου και δεν λάβουν το επίδομα μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr), στην ειδική εφαρμογή
«Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων», προκειμένου να ενημερωθούν για το λόγο
τη μη πληρωμής τους και για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν στον
Οργανισμό.
Η πληρωμή των οικογενειακών επιδομάτων σε αυτούς θα γίνει μετά την προσκόμιση
και τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού (Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδιο Υποκατάστημα).

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015

Έρευνα στη Welt: Η Ελλάδα θα
επιστρέψει στα προ κρίσης
επίπεδα το 2034

Γ

ια πολλά χρόνια αναμένεται να διαρκέσει η
οικονομική κρίση στην
Ελλάδα σύμφωνα με έκθεση
που δημοσιεύεται στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, αφού
εκφράζονται δυσοίωνες προβλέψεις για ανεργία και χρέος.
Σύμφωνα με τη Deutsche
Welle, στην παγκόσμια έκθεση
για το 2015 της εταιρείας
Prognos AG με έδρα τη Βασιλεία, αναφέρεται ότι «μέχρι τις
αρχές του 2020 η ελληνική οικονομία θα συρρικνώνεται κατά
0,8% ετησίως με ένα ποσοστό ανεργίας στα ύψη. Κι αυτό θα ισχύσει υπό το αισιόδοξο
σενάριο ότι δεν πρόκειται να επισυμβούν άλλα σοκ και ότι η χώρα θα παραμείνει στο
ευρώ».
Οι ερευνητές προβλέπουν ότι «από το 2008 μέχρι σήμερα η αναλογία του χρέους στο
ΑΕΠ της χώρας διπλασιάστηκε και έφτασε το 200%. Μέχρι το 2022 θα αγγίξει το 245%».
Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Prognos AG Μίχαελ Μπέμερ δηλώνει πεπεισμένος
ότι «χωρίς πραγματικό κούρεμα χρέους η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια
της», σενάριο που ως γνωστόν απορρίπτει κατηγορηματικά η Ευρωζώνη και κυρίως ο
γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.
Ο Μπέμερ αναφέρεται και στις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης. Υποστηρίζει ότι
χρειάζεται μια ακόμη γενιά μέχρις ότου οι Έλληνες βρεθούν στην ίδια θέση όπως και
πριν την κρίση.

«

Βερολίνο: Ευχάριστα τα stress tests, αλλά...

Προς το παρόν είναι
ευχάριστο» χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος
του γερμανού υπουργού
Οικονομικών το γεγονός ότι η
ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης
των ελληνικών τραπεζών δεν
υπερβαίνει τα συμφωνηθέντα
25 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ωστόσο, ο Γιργκ Βαϊσγκέρμπερ διευκρίνισε ότι θα
ήταν πρώιμο να συμπεράνει
κανείς ότι θα μπορούσε ως εκ
τούτου να περιοριστεί ο συνολικός όγκος του ελληνικού
προγράμματος.
«Θα πρέπει πρώτα να δούμε ποια σχέδια θα προσκομίσουν οι ελληνικές τράπεζες και
μετά να περιμένουμε πώς θα αντιδράσει σε αυτά η ΕΚΤ, η οποία έχει τον ηγετικό ρόλο
μεταξύ των θεσμών», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και παρέπεμψε στην τρέχουσα διαδικασία για την ανεύρεση ιδιωτικών κεφαλαίων, προκειμένου να
καλυφθούν τα κενά των τραπεζών που διαπιστώθηκαν στα stress test.
«Οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν αυτά τα κενά με ιδιωτικά μέσα. Έως
τις 6 Νοεμβρίου πρέπει να προσκομίσουν τα σχέδια για να κλείσουν τις τρύπες για το
βασικό σενάριο. Εάν το καταφέρουν με ιδιωτικά μέσα, τότε έχουν εξασφαλίσει ότι δεν
χρειάζεται να αναδιαρθρωθούν βάσει των ευρωπαϊκών οδηγιών. Ως δεύτερο βήμα πρέπει μέχρι το τέλος του χρόνου να παρουσιάσουν τα σχέδια σχετικά με το πώς θα καλυφθούν τα κεφαλαιακά κενά κατά το δυσμενές σενάριο. Πρέπει πρώτα να περιμένουμε
αυτό», τόνισε ο κ. Βαϊσγκέρμπερ.

Έδινε χαρτζιλίκι σε παιδιά για να τα βιάζει

Σ

υνελήφθη στον Πειραιά, ένας
33χρονος για αποπλάνηση παιδιών κατά συρροή και κατ΄ εξακολούθηση.
Ειδικότερα, ο δράστης στις 28 Οκτωβρίου βίασε κοριτσάκι. Νωρίτερα, προσπάθησε να την δελεάσει, προσφέροντάς
της χρήματα για να τον ακολουθήσει στην
οικία του. Την επομένη έγινε αντιληπτός
στο ίδιο σημείο και προσήχθη από κληθέντες αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.
Από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής,
διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς είχε προβεί κατ΄ επανάληψη σε ασελγείς πράξεις και
προτάσεις σε βάρος της ανήλικης, καθώς και σε βάρος άλλων δύο ανήλικων κοριτσιών
στην ίδια περιοχή.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.
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Ημαθία: Συνελήφθη 21χρονος για απάτες
σε βάρος ηλικιωμένων

Η

ανάλυση του τρόπου δράσης και η μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του
Αστυνομικού Τμήματος Πλατεός, είχαν ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση απατών
και κλοπών χρηματικών ποσών από τις οικίες δύο ηλικιωμένων σε χωριά της

Ημαθίας.
Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 21χρονου, σε βάρος του οποίου αλλά
και του συνεργού του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα των διακεκριμένων
περιπτώσεων κλοπής και της απάτης.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, τον Νοέμβριο του 2014 καθώς και τον
Οκτώβριο του 2015 οι προαναφερόμενοι, υποδυόμενοι τους πλανόδιους πωλητές,
πήγαν στις οικίες 86χρονης και 88χρονου, αντίστοιχα, όπου με το πρόσχημα πώλησης
λευκών ειδών, αλλά και με την μέθοδο της απασχόλησης, αφαίρεσαν συνολικά το
χρηματικό ποσό των 2.800 ευρώ και διέφυγαν με όχημα που είχ αν σταθμεύσει κοντά
στις οικίες .
Σημειώνεται ότι, ο 21χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές
για τα ίδια αδικήματα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν συμμετοχή του και σε άλλες
παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
Βέροιας.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr
Αρ. Πρωτ.:52177
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 02/11/2015
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 Β185/233-93 ) καθώς και
την
υπ΄αριθμ211 / 2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, προκ-

ΠΡΟΧΕΙΡΟ
ηρύσσει
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την
«
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΙΝΗΣΗΣ », προϋπολογισμού
δαπάνης 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23% με
σφραγισμένες προσφορές και ΜΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ (%) ΑΝΑ
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ
ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον
της Αρμόδιας Επιτροπής στις 11
2015 ημέρα
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 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 758 ,ώρες 09:00 π.μ. έως 13:30
μ.μ. ή ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση http: // www.fyli.gr .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
του Δήμου Ελευσίνας, ενημερώνει τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. ότι
παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες ψυχολόγου για ατομικές και
ομαδικές συνεδρίες από την κα. Μορφοπούλου Αλεξάνδρα.
Οποιοδήποτε μέλος του Κ.Α.Π.Η. ενδιαφέρεται, μπορεί να
επικοινωνήσει με την Ψυχολόγο στο τηλέφωνο : 2105546117.
Η πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
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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 .

Φυλής 8Α Ασπρόπυργος,
Τηλέφωνο: 2105579801

16-θριάσιο

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015

