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ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ:
Παραιτήθηκε από 

την Διοίκηση
ο Κολιός Κλήμης
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Δηλώσεις συμμετοχής

02/02/2015 έως 27/02/2015

Στις φλόγες τυλίχθηκε
καφετέρια στο Μενίδι

Προκλήθηκαν σοβαρές 
υλικές ζημιές
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

κ.2239

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ  ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΣΕ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

Ecomobility 2014-2015
Μετακινούμαστε χωρίς
εμπόδια στην πόλη μας

Εκδήλωση των μαθητών του Γυμνασίου
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αχαρνών.

Κοντά στα μέλη 
της Ένωσης 

Γυναικών Ελλάδος 
ο Δήμαρχος 

Αχαρνών
Γ. Κασσαβός

Ιδιωτική ασφάλεια για 
όλα τα παιδιά

του Α΄ Παιδικού
Σταθμού 

Δήμου Φυλής 

Σελ: 5

Σελ:  6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΩΝ 5

ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Για τη στήριξη των

απόρων οικογενειών 
Σε λίγες ημέρες θα ανακοινωθού 

οι διαδικασίες και ο χρόνος
 υλοποίησης της δράσης.

Τιμή : 0,01€ 

Σελ: 12-13

Σελ: 6

Αναλυτική παρουσίαση στοιχείων 
του Τμήματος Περιβάλλοντος, 

Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας
ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ

ΟΡΙΩΝ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ 
ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟ 2014 
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Σελ: 3 Σελ: 3-8

Σελ: 7

Σελ: 4 

«ΑΝΑΣΑ» ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΥΛΙΖΑ 

Σελ. 3

Σελ: 2-4

ηη  χχωωρροοθθέέττηησσηη  ττοουυ  ΑΑσσττυυννοομμιικκοούύ
ΤΤμμήήμμααττοοςς  ΑΑχχααρρννώώνν  

σσττοο  ΓΓυυμμννάάσσιιοο  ‘‘’’φφάάνντταασσμμαα’’’’  
ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  

Σελ: 2



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Αθλητικά:

Ανέστης Τσακίρογλου

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

Ελευσίνα

ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

63 Τηλέφωνο:
210 55 46 250

Ασπρόπυργος
Κολιός Αντώνιος Ν.

28ης Οκτωβρίου 17Α
& Θρασυβούλου,

2105577744

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Σταμοπούλου Ειρήνη
Ι. Θεοφίλου 24 & Τσα-

ρούχη Ιωάννη,
2102472352

Αχαρνές
Θεοφανόπουλος
Κωνσταντίνος Α.

Βαρελά Γεωργίου 
23 & Κορδελιού, 

2102476847

Λουτσίδου Αριάδνη
Πάρνηθος 95, 

Τηλέφωνο
2102445975

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτ.
Στρατηγού Ρόκα 84

2105556375

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Απώλειες άνω του 9%  με τις τραπεζικές 
μετοχές να βρίσκονται στο στόχαστρο . 

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών κινήθηκε
στην περιοχή των 720 μονάδων.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Βροχές 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 08 έως 16
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Βαρσαμία, Βαρσάμω, Βαλσάμω,
Βαλσαμία, Βαρσιμαίος, Βαρσάμης

Αγίου Βαρσιμαίου
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ΗΕυρωπαϊκή
Ε ν ω σ η

εφαρμόζει από
πέρυσι σε διάφο-
ρες χώρες το Πρό-
γραμμα «Επισιτι-
στικής και βασικής
υλικής συνδρο-
μής» το οποίο
ξεκίνησε από
πέρυσι και θα
συνεχιστεί μέχρι
το έτος 2020.

Πρόκειται για την
δωρεάν χορήγηση
τροφίμων σε άπο-
ρες οικογένειες μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Προϋπόθεση είναι να υπάρχει διαδημοτική συνεργασία.
Ετσι λοιπόν συμμετέχουν ως ομάδα πέντε Δήμοι της

Δυτικής Αττικής ( Μεγαρέων, Μάνδρας Ειδυλλίας, Ασπρο-
πύργου, Ελευσίνος και Φυλής).

Είναι ένα Πρόγραμμα πολύ σημαντικό και χρηματοδοτεί-
ται από το « Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους
ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/ FEAD).

Την προηγούμε-
νη Παρασκευή
έγινε η πρώτη δια-
βούλευση των
εκπροσώπων των
πέντε Δήμων της
Δυτικής Αττικής
στο Δημαρχείο
Φυλής.

Η δημιουργία της
συγκεκρ ιμένης
Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς
σύμπραξης των
πέντε Δήμων της
Δυτικής Αττικής
είναι πολύ χρήσι-

μη κι εποικοδομητική και αναμφίβολα θα βοηθήσει σημα-
ντικά την τοπική αυτοδιοίκηση να στηρίξει πολλές άπορες
οικογένειες, που αντιμετωπίζουν λόγω της οικονομικής
κρίσης, πρόβλημα επιβίωσης.

Στα μέσα του μηνός Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί
και δεύτερη διαβούλευση και σε λίγες ημέρες θα ανακοι-
νωθούν οι διαδικασίες και ο χρόνος υλοποίησης της
συγκεκριμένης δράσης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΩΝ 5
ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Για τη στήριξη των απόρων οικογενειών 
Σε λίγες ημέρες θα ανακοινωθούν οι διαδικασίες και ο χρόνος υλοποίησης της δράσης.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

Συνάντηση με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Αυλίζας πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Αχαρνών
Γιάννης Κασσαβός, στο πλαίσιο επαφών και ενη-

μέρωσης με όλους τους Συλλόγους της πόλης. 
Το θέμα της ασφάλειας κυριάρχησε στη συνάντηση,

όπου ο Δήμαρχος ανέλαβε να ενημερώσει τους παρι-
στάμενους για τη σημασία της υπογραφής του Συμφώ-
νου Συνεργασίας με την ΕΛ.ΑΣ. και τη θετική συμβολή
του στην ασφάλεια & προστασία του δημότη σε όλο τον
Δήμο Αχαρνών και ιδιαίτερα για τους κατοίκους της
περιοχής της Αυλίζας που μαστίζεται από την εγκλημα-
τικότητα. 

Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος κ Κασσαβός ενημέρωσε τα
μέλη του Συλλόγου για τη μεταστέγαση του Αστυνομικού
Τμήματος Αχαρνών και τη δημιουργία ενός πρότυπου
πολυδύναμου τμήματος στο εγκαταλελειμμένο Γυμνάσιο
Αυλίζας, εκφράζοντας την πίστη του για την πάταξη της 

παραβατικότητας και την καταπολέμηση της εγκληματι-
κότητας στην περιοχή. 

Επίσης δεσμεύθηκε πως οι τεχνικές υπηρεσίες του
Δήμου θα προχωρήσουν άμεσα σε παρεμβάσεις για την
ανακούφιση του οδικού δικτύου της Αυλίζας που αντιμε-
τωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα, ενώ θα προχωρήσει και
ο εξωραϊσμός της συνοικίας.

«ΑΝΑΣΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΛΙΖΑ 
η χωροθέτηση του ΑΤ Αχαρνών στο
Γυμνάσιο ‘’φάντασμα’’ της περιοχής 
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Αναλυτική παρουσίαση στοιχείων του Τμήματος Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας

ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ 
ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟ 2014 ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
Εκδόθηκε το ετήσιο δελτίο  αποτελε-

σμάτων μετρήσεων ατμοσφαιρικής
ρύπανσης του δημοτικού μας σταθμού
για το 2014. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι για
όλους τους μετρούμενους ρύπους η
ρύπανση ήταν σε χαμηλά επίπεδα, με
συγκεντρώσεις χαμηλότερες από τις
αντίστοιχες του 2013 και χωρίς υπερβά-
σεις ορίων. 

Εξαίρεση αποτελούν οι συγκεντρώσεις
των αιωρουμένων σωματιδίων, που
κυμάνθηκαν σε μέτρια επίπεδα, με 25
υπερβάσεις του σχετικού ορίου (λιγότε-
ρες όμως από τις 35 που επιτρέπει η
νομοθεσία). Τέλος, οι συγκεντρώσεις
των δύσοσμων ενώσεων θείου (υδροθεί-
ου, μερκαπτανών , κ.λ.π.), για τις οποί-
ες σημειωτέον δεν έχουν καθοριστεί
όρια, κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.  

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8

Στις φλόγες 
τυλίχθηκε καφετέρια

στο Μενίδι

Προκλήθηκαν σοβαρές 
υλικές ζημιές

Φωτιά από άγνωστη μέχρι στιγμής
αιτία ξέσπασε λίγο μετά τις 03.15
τα ξημερώματα της Τετάρτης (28/1)

σε καφετέρια που βρίσκεται στη συμβολή
των οδών Θρακομακεδόνων και Μπόσκιζας
στο Μενίδι.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκα-
γιάς συμμετείχαν εννέα άνδρες της πυρο-
σβεστικής με τρία οχήματα. 
Από τη φωτιά προκλήθηκαν σοβαρές υλι-

κές ζημιές.

Σε μια ιδιαιτέρως θετική για την προστα-
σία των μαθητών ενέργεια προχώρησε
ο  Πρόεδρος  του ‘Α Παιδικού Σταθμού

Δήμου Φυλής κ. Ευάγγελος Σταματάκο, που
αυτή τη φορά εξασφάλισε για όλα τα παιδιά του
Παιδικού Σταθμού ιδιωτική ασφάλεια.

Στις 22/01/2015 στη συνάντηση που πραγμα-
τοποιήθηκε στον ‘Α Παιδικό Σταθμό του Δήμου
Φυλής, ανάμεσα στους γονείς των παιδιών, στη
διευθύντρια, στις δασκάλες και στη ψυχολόγο
του σταθμού, με θέμα τη προσωπική ενημέρω-
ση του κάθε γονέα σχετικά με την πορεία και τη

συμπεριφορά των παιδιών, ο Πρόεδρος του
Σταθμού κ. Ευάγγελος Σταματάκος εξέπληξε
ευχάριστα τους γονείς των παιδιών, ανακοινώ-
νοντας τη συνεργασία του σταθμού με την
ασφαλιστική εταιρεία “ Ευρωπαϊκή Πίστη”, η
οποία εξασφαλίζει στα παιδιά του σταθμού
ιδιωτική ασφάλεια σε περίπτωση ασθένειας,
τραυματισμού ή ατυχήματος. 

Το παρόν έδωσε εκ μέρους της ασφαλιστικής
εταιρείας και ο κ. Παναγιώτης Μουές , ο οποίος
παρουσίασε τις ασφαλιστικές παροχές και
έδωσε απαντήσεις στις απορίες των γονέων.

Ιδιωτική ασφάλεια για 
όλα τα παιδιά
του Α΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Φυλής 
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24 αιρετοί της 
Αυτοδιοίκησης 
στην Περιφερειακή 
Συνέλευση της Ε.Ε.

Στους 24 ανέρχονται οι τοπικοί πολιτικοί ιθύνο-
ντες, προερχόμενοι από ολόκληρη την Ελλη-
νική Επικράτεια, που διορίστηκαν, επισήμως,

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ),
στην πολιτική συνέλευση των Τοπικών και Περιφερει-
ακών Αρχών της Ε.Ε. 

Η αντιπροσωπεία θα συμμετέχει στην ΕτΠ, εκπρο-
σωπώντας τα συμφέροντα των Περιφερειών και των
Δήμων τής Ελλάδας στην Ε.Ε., κατά την επόμενη
πενταετία.

Η Ελληνική αντιπροσωπεία – η οποία απαρτίζεται
από 12 τακτικά μέλη και 12 αναπληρωματικά μέλη –
θα αποτελέσει τμήμα τής νέας 350μελούς Ολομέλει-
ας της ΕτΠ, που εγκαινιάζει τον επόμενο μήνα, μία
νέα πενταετή θητεία.  

Η Ελληνική αντιπροσωπεία θα πραγματοποιήσει
την πρώτη συνεδρίασή της, στις 11-12 Φεβρουαρίου,
στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της πρώτης συνόδου
ολομέλειας, που θα σηματοδοτήσει τη νέα θητεία της
ΕτΠ, κατά τη διάρκεια της οποίας το σύνολο των
μελών θα εκλέξει τον Πρόεδρο και τον πρώτο Αντι-
πρόεδρο της Συνέλευσης.

Στο τέλος της συνάντησης
ο Δήμαρχος τόνισε: «Θέλω
να απευθυνθώ προς όλους
τους κατοίκους της περιο-
χής της Αυλίζας και να τους 

διαβεβαιώσω ότι το ζήτη-
μα της ασφάλειας και της
προστασίας του δημότη,
αποτελεί μέγιστη προτεραι-
ότητα για τη νέα Δημοτική
Αρχή. 

Η υπογραφή του Συμφώ-
νου Συνεργασίας με την
ΕΛ.ΑΣ. είναι ιστορικής
σημασίας για τον Δήμο
μας, και θέτει τις βάσεις για
τη δημιουργία ενός πρότυ

που πολυδύναμου αστυ-
νομικού τμήματος με στόχο
την εξασφάλιση καλύτερης,
αποτελεσματικότερης και
διαρκούς αστυνόμευσης
της περιοχής».

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Σας περιμένουμε να 
γλεντήσουμε παρέα με
ζωντανή μουσική, πλή-
ρες μενού ορεκτικών & 
κρεάτων -απεριόριστα
κρασί, αναψυκτικά....

ΤΑΒΕΡΝΑ '΄ΠΕΡΙΞ''
- Περιφερειακή 
Ασπροπύργου,

πλάι Ι.Ν. 
Αγ.Παρασκεύης

Κυριακή στις 1:00 μ.μ.

Των Τριών Ιεραρχών
κόβει την πίτα της

η Σχολική Επιτροπή
του Δήμου Αχαρνών

Με αφορμή την εκκλησιαστική εορτή των
Τριών Ιεραρχών που έχει καθιερωθεί και
Εορτή της Εκπαίδευσης σας Καλούμε να

παρευρεθείτε την Παρασκευή 
30 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13.00 στην

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Αχαρνών στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης

Πίτας της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

Θα ακολουθήσει ενημερωτική 
συζήτηση - ανταλλαγή απόψεων για

θέματα αρμοδιότητας σχολικής επιτροπής. 
Η παρουσίας σας θα είναι 

ιδιαίτερη τιμή για μας. 

Με εκτίμηση                             
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Κωνσταντίνος Καρυδάκης   
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γεωργία Ευθυμιάδου

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ  ΣΕΛ. 2
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ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕ ΑΝΩ 
ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

Με εντατικούς ρυθμούς γίνεται ο περιορι-
σμός ύψους επικίνδυνων δέντρων σε Άνω
και Κάτω Ελευσίνα από συνεργεία του
Δήμου.

Ήδη , έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στην 
πλατεία Δημοκρατίας και πλατεία Ειρήνης.
Κλαδέματα δέντρων πραγματοποιήθηκαν

επίσης στις οδούς Εθνικής Αντιστάσεως και
Πίνδου.

Συνεχίζεται φέτος η επιτυχής
λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του
Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας

στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαι-
δευτικά προγράμματα Γενικής
Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαι-
δευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Μάνδρας -
Ειδυλλίας μπορούν να δημιουργη-
θούν τμήματα για τα ακόλουθα προ-
γράμματα:

Εθνικής Εμβέλειας:

Καινοτομία – Επιχειρηματι-
κότητα – Διοίκηση Επιχειρή-
σεων
Επαγγελματική ενεργοποίη-

ση ανέργων γυναικών
Σύγχρονες Τραπεζικές

Συναλλαγές
Δημιουργία Ιστοσελίδας
Επεξεργασία Κειμένου – Δια-

δίκτυο (Ι)
Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνι-

κής δικτύωσης (social media)
Ηλεκτρονική εφημερίδα
Κινεζικά για τον τουρισμό

(Α1-Α2)

Βασικά Γαλλικά Α1
Βασικά Γαλλικά Α2
Ρωσικά για τον τουρισμό

(Α1-Α2)
Βασικά Γερμανικά Α1
Βασικά Γερμανικά Α2
Ελληνικό Αλφαβητικό

σύστημα
Βελτιώνω την ορθογραφία

μου
Ιστορία της Τέχνης
Φωτογραφία

Τοπικής Εμβέλειας:

Υγεία και εναλλακτικές θερα-
πείες
Δεξιότητες αυτόνομης δια-

βίωσης
Εβραϊκή Γλώσσα για τον του-

ρισμό Α1-Α2
Αρχιτεκτονική κήπων
Προληπτική ιατρική για την

Τρίτη Ηλικία
Εξαρτήσεις και πρόληψη
Τοπική αυτοδιοίκηση και

πολίτης: Υποχρεώσεις και
δικαιώματα των κατοίκων
τοπικής κοινωνίας
Λαογραφία του τόπου

Τα προσφερόμενα προγράμματα
μπορούν να παρακολουθήσουν ενή-
λικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλι-
κίας και μόρφωσης.

Για την ένταξη των ενδιαφερομέ-
νων στα τμήματα απαιτείται η
συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η
υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομι-
κής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαί-
δευση και Διά Βίου Μάθηση» του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα
Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα
Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα

Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και
«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προ-
γράμματα Εθνικής Εμβέλειας &
Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας»
ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από
εθνικούς πόρους .

Για πληροφορίες και εγγραφές
απευθυνθείτε στη Δημοτική Βιβλιο-
θήκη Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας

Τηλ. 210-5555311
email: kdvm59@gmail.com
Δηλώσεις συμμετοχής 02/02/2015

έως 27/02/2015

ΠΟΛΛΕΣ ΝΕΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Δηλώσεις συμμετοχής 02/02/2015 έως 27/02/2015

Κοντά στα μέλη της Ένωσης 
Γυναικών Ελλάδος ο Δήμαρχος 
Αχαρνών Γ. Κασσαβός

Τα μέλη της Ένωσης
Γυναικών Ελλάδος
υποδέχτηκε στο

Δημαρχιακό Μέγαρο Αχαρ-
νών ο Δήμαρχος κ Γιάννης
Κασσαβός. Δραστήρια και
ευαισθητοποιημένα για τα
τεκταινόμενα στην πόλη μας,
τα μέλη της Ένωσης Γυναι-
κών Ελλάδος συζήτησαν με
τον Δήμαρχο μία σειρά από
σοβαρά ζητήματα που άπτο-
νται της καθημερινότητας των
πολιτών, ειδικά σε ότι αφορά
την αναβάθμιση της θέσης
της γυναίκας στην τοπική κοι-
νωνία.

Ο κ Γ. Κασσαβός στάθηκε ιδιαίτερα στο πλούσιο έργο της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος, αναγνωρίζοντας τη συμ-
βολή τους στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας και δεσμεύτηκε να συνδράμει την Ένωση στις
εκδηλώσεις και τις διοργανώσεις τους. Στο τέλος της συνάντησης ο Δήμαρχος κ Κασσαβός απευθυνόμενος στην
Πρόεδρο κ. Λίτσα Αλεξάνδρου – Πανά και στα μέλη που παρευρέθηκαν κκ. Παμουκτσόγλου, Θεοδώρου, Χαϊ-
νταρλή και Γαλιατσάτου τόνισε: «Ο ρόλος της γυναίκας είναι πολύ σημαντικός στις σύγχρονες κοινωνίες. Η
Ένωση Γυναικών Ελλάδος με το πλούσιο έργο της, έχει συμβάλλει καθοριστικά τόσο στην εξάλειψη των διακρί-
σεων κατά των γυναικών, όσο και στην αναβάθμιση της πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής του τόπου μας. Δεσμευ-
όμαστε ότι θα είμαστε αρωγοί στο έργο τους, στηρίζοντας τις προσπάθειές τους». 
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Τους μαθη-
τές της
Ε΄Τάξης του
1ου Δημοτικού
Σχολείου φιλο-
ξένησε η Δημο-
τική Βιβλιοθή-
κη Μάνδρας.

Οι μικροί
μ α θ η τ έ ς
«μεταμορφώ-
θηκαν» σε
βιβλιοθηκάρι-
ους με ζήλο και
ενθουσιασμό
γνωρ ί ζον τας
την «άγνωστη»
δουλειά των
βιβλιοθηκών.

Το χώρο της
Δ η μ ο τ ι κ ή ς
Β ιβλ ι οθήκης
Μάνδρας επι-
σκέφτηκε η Ε'
Τάξη του 1ου Δημοτικού Σχολείου στα
πλαίσια του εκπαιδευτικού τους προ-
γράμματος. 

Τα παιδιά είχαν εργαστεί πάνω στο
θέμα της εσωτερικής λειτουργίας των
βιβλιοθηκών και του τρόπου οργάνω-
σης τους. 

Έτσι επισκέφθηκαν τη βιβλιοθήκη ως
μικροί βιβλιοθηκάριοι, όπου γνώρισαν
από κοντά και εφάρμοσαν τους βιβλιο-
θηκονομικούς κανόνες (πρωτοκόλλη-
ση, ταξινόμηση βιβλίων κ.λ.π.). 

Αρχικά ξενα-
γήθηκαν στους
χώρους , ενώ
στη συνέχεια
παρακολούθη-
σαν, στην
αίθουσα των
π ολυ μ έ σ ω ν ,
ένα εκπαιδευτι-
κό φιλμάκι με
θέμα τις βιβλιο-
θήκες. 

Στο χώρο του
αναγνωστηρί-
ου μετατράπη-
καν σε ταλα-
ντούχους εικο-
ν ο γ ρ ά φ ο υ ς
καθώς δημι-
ούργησαν το
εξώφυλλο του
δικούς τους
βιβλίου. Τέλος,
τα ίδια τα παι-

διά πρωτοκόλλησαν βιβλία στο σχετικό
Βιβλίο Εισαγωγής Έντυπου Υλικού της
βιβλιοθήκης εφαρμόζοντας στην πράξη
όλα αυτά που είχαν διδαχθεί και άκου-
σαν.

Οι μικροί βιβλιοθηκάριοι της Ε΄Τάξης
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μάνδρας
ήταν τόσο συνεργάσιμοι και ταλαντού-
χοι ώστε φεύγοντας πήραν αναμνηστι-
κά δωράκια που θα τους υπενθυμίζουν
την εκπαιδευτική τους επίσκεψη στη
βιβλιοθήκη.

Σύλλογος Συμιακών 
Ελευσίνας 

'' Ακούμια 2015 ''
Σας καλούμε στην πρωτοχρονιάτικη

εορτή του Συλλόγου μας
'' Ακούμια 2015 '' που θα γίνει στο

Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας
( Χαριλάου 28 ) το Σάββατο 

31 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 19:00
με την συμμετοχή των χορευτικών 

τμημάτων με παραδοσιακους χορούς ,
ζωντανή μουσική 

κεράσματα , γλυκά κ.α 
Παράλληλα με τα χορευτικά τμήματα του

Συλλόγου μας θα συμμετέχει και το 
παιδικό χορευτικό του '' Νιρέα '' 
του Πειραιά . Σας περιμένουμε !

Ο Δήμος  Αχαρνών,  οι
Επιτροπές Οργάνωσης
τ η ς

Εκστρατείας  ECOMOBILITY  και
της  Εκστρατείας  FREE  MOBILI-
TY, ο Εθελοντικός Οργανισμός για
το  Αστικό
Περιβάλλον  ECOCITY  και
οι  συνεργαζόμενοι  Επιστημονικοί
και  Κοινωνικοί Φορείς,  σας  προ-
σκαλούν  στην  εκδήλωση  παρου-
σίασης της εργασίας για την Οικο-
λογική και Ανεμπόδιστη Μετακίνη-
ση στην πόλη μας, την Τετάρτη 4
Φεβρουαρίου και ώρα 18.00, από
τους μαθητές  του Γυμνασίου Δια-
πολιτισμικής  Εκπαίδευσης  Αχαρ-
νών.
Η  εκδήλωση θα πραγματοποιη-

θεί  στην  Αίθουσα  Εκδηλώσεων
του Δήμου Αχαρνών, Φιλαδελφεί-
ας 87 & Μπόσδα. 

Ecomobility 2014-2015
Μετακινούμαστε χωρίς
εμπόδια στην πόλη μας

OOιι βιβλιοθηκάριοιβιβλιοθηκάριοι της Ε΄ Τάξης του 1ουτης Ε΄ Τάξης του 1ου
Δημοτικού Σχολείου Δημοτικού Σχολείου 

στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Μάνδρας.στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Μάνδρας.
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ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ 

Φυσικοθεραπευτής-Βελονιστής
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Μέλος Π.Σ. Φυσικοθεραπευτών

Σαλαμίνος  72 & Αιγάλεω -  Ασπρόπυργος     Τηλ. 210. 5578833
bio-solution@hotmail.com    www.bio-solution.gr

Αποκατάσταση ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, 
- Βελονισμός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

- Σπονδυλομέτρηση - θεραπεία PULSTAR - YAG LASER 5.1.15

Για 7η συνεχή χρονιά με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα των
Υγροτόπων (2 Φεβρουαρίου) η

Λίμνη Κουμουνδούρου (Λίμνη των
αρχαίων Ρειτών) τιμάται από περιβαλ-
λοντικές οργανώσεις.

Οι επισκέψεις και οι ξεναγήσεις που διοργανώνουν ο
ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. και οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends
Greece, σε συνεργασία με σχολεία, φορείς και άλλους
ενδιαφερόμενους είναι συχνές (το 2014  επισκεφτήκαν
τη Λίμνη Ρειτών τέσσερις φορές). Κάθε φορά δε επα-
ναλαμβάνουν τη θέση τους : «Η Λίμνη είναι των που-
λιών και όχι των πετρελαιοειδών», και κάθε φορά ανα-
καλύπτουμε και άλλες ομορφιές της Λίμνης.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ramsar,
από το 1900 έως σήμερα, το 64% των υγροτόπων
έχουν εξαφανιστεί,. Από πολλούς ανθρώπους στη
χώρα μας, οι υγρό(βιο) τοποι έχουν συχνά θεωρηθεί
ως εμπόδιο για τη γεωργία αλλά και για την κατοικία και
έτσι αρκετές λίμνες, ρυάκια, έλη κ.λπ. έχουν μπαζωθεί
ή έχουν αποξηρανθεί, ιδιαίτερα σε Πελοπόννησο, Χαλ-
κιδική, Αττική, ενώ κάποια άλλα ρυπαίνονται (όπως
π.χ. η Λίμνη Κουμουνδούρου) και γενικότερα απαξιώ-
νονται. Πολλά ποτάμια όπως ο Αχελώος, ο Αλφειός, ο 

Καλαμάς κ.α. δέχονται μεγάλες πιέσεις από παράλο-
γες ανθρώπινες δραστηριότητες (ο Αλφειός κινδυνεύει
να γίνει χωματερή).

Στη Μακεδονία, από το 1930 έως σήμερα, οκτώ εσω-
τερικές Λίμνες και τα 3⁄4 των υγροτόπων αποξηράνθη-
καν από την ανθρώπινη παρέμβαση. 

Από τα 700 ποτάμια και ρέματα στο λεκανοπέδιο της
Αθήνας απέμειναν μόνο 50. Η αιτία είναι το αλόγιστο
«κέρδος» και η αδιαφορία για τη φύση. Αποτέλεσμα της
αδιαφορίας, οι μεγάλες και καταστροφικές πρόσφατες
πλημμύρες στην Αττική. 

Θεωρούμε ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι στην Αττική,
σύμφωνα με την πρόσφατη παρουσίαση του προ-
γράμματος ORIENT GATE που υλοποιήθηκε από το
ΕΚΒΥ για λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής, διατη-
ρούνται ακόμη 80 υγρότοποι όπως οι λίμνες Μαραθώ-
να, Κουμουνδούρου, Βουλιαγμένης, οι παράκτιοι υγρό-
τοποι Σκάλας Ωρωπού, Σχοινιά, Βραυρώνας, Μπρεξί-
ζας, Λαυρίου, Λούτσας, Βουρκαρίου Μεγάρων, Ψάθας,
ο Ασωπός, ο Κηφισός, τα ρέματα της Πικροδάφνης και
της Ραφήνας, η Αλυκή της Αναβύσσου κ.λπ. Η κατα-
γραφή και η παρουσίαση όμως, όσο σημαντική και να
είναι, δεν αρκεί για να προστατέψει και να αναδείξει
τους υγροτόπους. Η Ελληνική φύση εξακολουθεί να
διαθέτει πλούσιους οικοτόπους και αξιόλογη βιοποικι-
λότητα, που δυστυχώς υποβαθμίζονται, χωρίς σημαντι-
κές αντιστάσεις από τους πολίτες και χωρίς ουσιαστική 

φροντίδα. Η χώρα μας διαθέτει:
• 6.000 είδη χλωρίδας, 
• 440 περίπου είδη ορνιθοπανίδας (100 από τα οποία

είναι απειλούμενα, ενώ τα 17 κινδυνεύουν να εξαφανι-
στούν).Οι Φίλοι της Φύσης ανταποκρινόμενοι στην
πρόσκληση του οργανισμού Ramsar για την Παγκό-
σμια Ημέρα Υγροτόπων 2015: «Υγρότοποι είναι το μέλ-
λον μας - Ελάτε μαζί μας!» σας καλούν να συμμετέχετε
στις εκδηλώσεις / ξεναγήσεις / επισκέψεις που προ-
γραμματίζονται από διάφορους φορείς και οργανι-
σμούς.

«Γνωρίστε τη ΦΥΣΗ και προστατέψτε την» - είναι το
κάλεσμα του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ /
Naturefriends Greece. 

Υλοποιώντας αυτό το κάλεσμα, οι ΦτΦ / NFGR θα
εντείνουν τις προσπάθειες τους για τη «διατήρηση της
Υγείας» αλλά και την αποκατάσταση των υποβαθμι-
σμένων υγροτόπων, θα υποστηρίξουν προσπάθειες
για τον επαναπλημμυρισμό λιμνών και ελών (π.χ.
Λίμνη Μουριάς στην Ηλεία και έλος Ψάθας), θα συμ-
βάλλουν στην καταγραφή και τη διατήρηση των μικρο-
οργανισμών και κάθε μορφής ζωής στους υγροτόπους,
στις πηγές και στα ρυάκια.

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνάντηση για την επίσκεψη της
Λίμνης Κουμουνδούρου θα γίνει την Κυριακή 8
Φεβρουαρίου, στις 11:30 το πρωί, στην είσοδο του
Στρατοπέδου Ξηρογιάννη επί της Λ.Αθηνών]

2 Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων
Οικολογική, Ιστορική επίσκεψη / ξενάγηση στη Λίμνη Κουμουνδούρου από τον

ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. και την ομάδα ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece 
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- Αθλητικές κακώσεις 
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση 
- Παιδοορθ/κα προβλήματα 
- Θεραπεία τενοντίτιδων 
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ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ

ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

Ο  σταθμός βρίσκεται  στο Parking
Ο.Σ.Ε. (πλησίον του Δημαρχείου).

Έγιναν μετρήσεις διοξειδίου του
θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου
(NOx=NO+NO2) , όζοντος (O3) και
υδρογονανθράκων (THC=CH4+NMHC
), αιωρουμένων σωματιδίων (PM10),
βενζολίου (C6H6) και ανηγμένων ενώ-
σεων θείου (TRS-δύσοσμες ενώσεις,
όπως υδρόθειο, μερκαπτάνες, κ.λ.π.).

Συνοπτικά στοιχεία
Από τα δεδομένα όλου του έτους

προκύπτει ότι: 
Οι συγκεντρώσεις του διοξειδίου του

θείου (SO2) το 2014 ήταν χαμηλές,
χωρίς υπέρβαση ορίου και μειωμένες
σε σχέση με το 2013.

Οι συγκεντρώσεις του διοξειδίου του
αζώτου (NO2) το 2013 ήταν χαμηλές,
χωρίς υπέρβαση ορίου και μειωμένες
σε σχέση με το 2013.

Οι συγκεντρώσεις του όζοντος (Ο3)
τo 2014 ήταν χαμηλές , χωρίς υπερβά-
σεις του ορίου των 180μg/m3 (1h), των
240 μg/m3 (1h) και των 120μg/m3 (8h)
και μειωμένες σε σχέση με το 2013.

Οι συγκεντρώσεις των υδρογοναν-
θράκων (THC) και των  μη μεθανιού-
χων υδρογονανθράκων (NMHC) το
2014 ήταν μέτριες  και στα επίπεδα
του 2013. 

Οι συγκεντρώσεις των αιωρουμένων
σωματιδίων (PM10) ήταν μέτριες,
χαμηλότερες από αυτές του 2013, με
25 υπερβάσεις του ορίου των 50
μg/m3 (24h). Από τη νομοθεσία επι-
τρέπονται μέχρι 35 υπερβάσεις του
σχετικού ορίου. Επίσης η μέση ετήσια
τιμή ήταν χαμηλότερη από το  σχετικό
όριο. Το 2014 το φαινόμενο  μεταφο-
ράς σκόνης από τη Σαχάρα ήταν λιγό-
τερο έντονο σε σχέση με το 2013.

Οι συγκεντρώσεις του βενζολίου ήταν
χαμηλές. Η μέση ετήσια τιμή ήταν 0,7
μg/m3, πολύ χαμηλότερη  από το όριο
των 5 μg/m3 (ετήσια βάση). 

Διακύμανση ρύπων 
Ημερήσια διακύμανση
SO2 

Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρα-
τηρήθηκαν στο χρονικό διάστημα 8-14

ΝΟ2
Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρα-
τηρήθηκαν στα χρονικά διαστήματα 7-
11 και 20-23 .

Ο3
Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρα-
τηρήθηκαν στο χρονικό διάστημα 14-
17.

PM10    Οι μεγαλύτερες συγκεντρώ-
σεις παρατηρήθηκαν στο χρονικό διά-
στημα 9-12 και 16-19.

NMHCΟι μεγαλύτερες συγκεντρώ-
σεις παρατηρήθηκαν στο χρονικό διά-
στημα 8-11 και 21-23.

C6H6   Οι μεγαλύτερες συγκεντρώ-
σεις παρατηρήθηκαν στο χρονικό διά-
στημα 8-12 και 19-02.

Εβδομαδιαία διακύμανση
SO2 

Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις  παρα-
τηρήθηκαν  Κυριακή και οι μικρότερες
Σάββατο.

ΝΟ2
Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρα-
τηρήθηκαν Τρίτη και οι μικρότερες
Κυριακή.

Ο3
Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρα-
τηρήθηκαν Κυριακή και οι μικρότερες
Τρίτη.

PM10
Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρα-
τηρήθηκαν Πέμπτη και οι μικρότερες
Κυριακή.

NMHC Οι μεγαλύτερες συγκεντρώ-
σεις παρατηρήθηκαν Τρίτη και οι
μικρότερες Κυριακή.

Διακύμανση σε σχέση με τους
μήνες του χρόνου

SO2 Η μεγαλύτερη
μηνιαία συγκέντρωση και η μεγαλύτε-
ρη ωριαία εμφανίστηκαν τον Μάρτιο,
ενώ η μεγαλύ-    τερη 24/ωρη τον Απρί-
λιο.

ΝΟ2
Η μεγαλύτερη μηνιαία, 24/ωρη και ωρι-
αία συγκέντρωση εμφανίστηκαν τον
Δεκέμβριο.

Ο3 Η μεγαλύτερη
μηνιαία και η μεγαλύτερη ωριαία
συγκέντρωση εμφανίστηκαν τον Ιού-
λιο, ενώ η μεγαλύτερη 24/ωρη εμφανί-
στηκε τον Αύγουστο.

PM10       Η μεγαλύτερη μηνιαία,
24/ωρη και ωριαία συγκέντρωση εμφα-
νίστηκαν τον Μάιο .

NMHC     Η μεγαλύτερη μηνιαία,
24/ωρη και ωριαία συγκέντρωση εμφα-
νίστηκαν τον Ιανουάριο.

C6H6     Η μεγαλύτερη μηνιαία συγκέ-
ντρωση εμφανίστηκε τον Ιανουάριο και
Δεκέμβριο, η μεγαλύτερη 24/ωρη τον
Φεβρουάριο και η μεγαλύτερη ωριαία
τον Νοέμβριο.

Διακύμανση σε σχέση με τη διεύ-
θυνση ανέμου

SO2 
Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρα-
τηρήθηκαν με  άπνοια.

ΝΟ2
Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρα-
τηρήθηκαν με  άπνοια.

Ο3
Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρα-
τηρήθηκαν  με ΝΝΔ.

PM10        Οι μεγαλύτερες
συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν από
ΝΔ και  Δ άνεμο.

NMHC Οι μεγαλύτερες
συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν με Α
άνεμο

Χαρακτηρισμός επιπέδων ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης το 2014  

Ο χαρακτηρισμός των επιπέδων της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης γίνεται με
βάση τις τιμές του επόμενου πίνακα.
Οι τιμές αυτές έχουν καθοριστεί άτυπα
από τη Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
[Προσωπικά διαφωνούμε  για τα όρια
των κλάσεων του διοξειδίου του θείου
(SO2): θεωρούμε σωστότερο αντί της
τιμής 200 να χρησιμοποιηθεί η τιμή
125 μg/m3, που είναι το όριο (24/ωρη
βάση) που προβλέπει η οδηγία 99/30
Ε.Ε. Έτσι αντί της τιμής 200 θα χρησι-
μοποιήσουμε την τιμή 125 μg/m3,
δηλαδή θέτουμε αυστηρότερο κριτήριο
για τον χαρακτηρισμό της ρύπανσης
από SO2 ως χαμηλής].

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3
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Στα 44,44
δ ι σ .
ε υ ρ ώ

ανήλθαν το
2014 τα συνολι-
κά έσοδα από
εφορίες και
τελωνεία, έναντι
44,31 δισ. ευρώ
το 2013, κατα-
γ ρ ά φ ο ν τ α ς
αύξηση 0,28%.
Σύμφωνα με
στοιχεία της
Γενικής Γραμ-
ματείας Δημοσίων Εσόδων τα συνολικά
έσοδα των ΔΟΥ ανήλθαν το 2014 σε
32,58 δισ. ευρώ, έναντι 32,18 δισ. ευρώ
το 2013, σημειώνοντας αύξηση 1,24%.

Σημειώνεται ότι στο έτος  2014 εισπρά-
χθηκαν μόνο οι τέσσερις από τις έξι
συνολικά δόσεις ΕΝΦΙΑ. Οι δύο δόσεις
που απομένουν θα εισπραχθούν το έτος
2015. 

Το Νοέμβριο εισπράχθηκε από ΕΝΦΙΑ
(3η δόση) ποσό 382 εκατ. ευρώ ενώ το
μήνα Δεκέμβριο (4η δόση) ποσό 405
εκατ. ευρώ. Συνολικά, εισπράχθηκε
ποσό 1,93 δισ. ευρώ.  

Αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες οφει-
λές σύμφωνα με την ΓΓΔΕ οι συνολικές
εισπράξεις το 2014 ανήλθαν σε 3,68 δισ.
ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 12,8%
σε σχέση με τις αντίστοιχες του προη-
γούμενου έτους (3,26 δισ. ευρώ).

Το ποσοστό αύξησης των εισπράξεων
έναντι παλαιών ληξιπροθέσμων οφειλών
το 2014, σε σχέση με το 2013, διατηρή-
θηκε σε επίπεδο άνω του 10% μέχρι το
τέλος Οκτωβρίου 2014, ενώ το συνολικό
ποσοστό αύξησης στο τέλος Δεκεμβρίου
2014, λόγω της συγκράτησης του τελευ-
ταίου διμήνου, διαμορφώθηκε σε 2,9%
(από 1,52 δισ. ευρώ το 2013 σε 1,56 δισ.
ευρώ το 2014).

Αντίθετα, σε ό,τι αφορά στις εισπράξεις
των νέων ληξιπροθέσμων, το ποσοστό
αύξησης σε σχέση με τις αντίστοιχες του
έτους 2013 διαμορφώθηκε σε 22,8%
(από 1,69 δισ. ευρώ το 2013 σε 2,07 δισ.
ευρώ το 2014), διατηρώντας σημαντική
δυναμική σε όλη τη διάρκεια του έτους. Η
ΓΓΔΕ επισημαίνει ότι οι εισπράξεις ένα-
ντι νέων ληξιπροθέσμων του μηνός
Δεκεμβρίου 2014, οι οποίες ανέρχονται

σε 295,3 εκατ. ευρώ συνιστούν την καλύ
τερη μηνιαία επίδοση της συγκεκριμέ-

νης κατηγορίας για το έτος 2014.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση τα

έσοδα της Επιχειρησιακής Μονάδας
Είσπραξης, με αρμοδιότητα την είσπρα-
ξη χρεών μεγαλοοφειλετών, ανήλθαν για
το έτος 2014 σε 395,5 εκατ. ευρώ, έναντι
στόχου 350 εκατ. (υπέρβαση κατά
13,01%), εκ των οποίων 217,32 εκατ.
ευρώ εισπράχθηκαν το δεύτερο εξάμηνο
του 2014, έναντι στόχου 175 εκατ. ευρώ
(υπέρβαση στόχου κατά 24,18%).

Αναλυτικότερα, κατά το διάστημα από
1-1-2014 έως 31-12-2014 η Επιχειρη-
σιακή Μονάδα Είσπραξη προέβη σε
55.579 κατασχέσεις εις χείρας τρίτων.
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν συνολικά
114 παραγγελίες κατάσχεσης, αναγγε-
λίες χρεών πτωχών και εγγραφές υπο-
θηκών και υποβλήθηκαν 49 αιτήσεις
αμοιβαίας συνδρομής σε κράτη-μέλη της
ΕΕ.

Ειδικά για τους πλειστηριασμούς ακινή-
των η ΓΓΔΕ επισημαίνει ότι το 2014 έλα-
βαν χώρα 18 πλειστηριασμοί για σύνολο
οφειλών 140,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποί-
ων οι 17 (για σύνολο οφειλών 146,5
εκατ. ευρώ) έλαβαν χώρα το δεύτερο
εξάμηνο του 2014.

Τέλος, σύμφωνα με τη Γενική Γραμμα-
τεία Δημοσίων Εσόδων το 2014 απεστά-
λησαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο 144 ειση-
γήσεις για το χαρακτηρισμό οφειλών ως
ανεπίδεκτων είσπραξης, εκ των οποίων
οι 94 εντός του δευτέρου εξαμήνου του
2014, και από το Ελεγκτικό Συνέδριο
χαρακτηρίσθηκαν ως ανεπίδεκτες
είσπραξης οφειλές συνολικού ύψους
1,48 δισ. ευρώ.

Έσοδα 1,93 δισ. ευρώ από τον ΕΝΦΙΑ
ΓΓΔΕ: Στα 44,44 δισ. ευρώ τα έσοδα 
από εφορίες και τελωνεία το 2014

Δρομολογείται η αντικατάσταση της γενικής γραμματέως 
Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου  

«Παγώνουν» προσωρινά οι 
μετεγγραφές σε τμήματα ΑΕΙ

«Παγώνουν»  προσωρινά με απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Αναστολών
του ΣτΕ οι μετεγγραφές στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτε-
χνείου και στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, το ΣτΕ αναστέλλει, τουλάχιστον μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο, δύο αποφά-
σεις του υπουργού Παιδείας που αφορούν: α) «τη ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά
θέσης εισαγωγής πολυτέκνων, τριτέκνων και ειδικών κατηγοριών» και β) «την ρύθμι-
ση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια του σχολικού
έτους 2013-2014 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν.
4274/2014».

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι η αύξηση των εγγραφών που θα γίνει λόγω
των μετεγγραφών είναι «ικανή να προκαλέσει δυσλειτουργία» των δύο Πανεπιστημια-
κών Ιδρυμάτων, «λόγω υπερβάσεως των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων τους και
κυρίως υποβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου που παρέχουν κατά το τρέχον ακαδη-
μαϊκό έτος, ήτοι βλάβη του δημοσίου συμφέροντος που θα είναι ανεπανόρθωτη σε
περίπτωση ευδοκιμήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως».

Κατόπιν αυτών, το ΣτΕ απέρριψε όλους τους αντίθετους ισχυρισμούς του Ελληνικού
Δημοσίου.

Η κύρια προσφυγή των ΑΕΙ, θα συζητηθεί το πρώτο δεκαήμερο του ερχόμενου
Φεβρουαρίου στην Ολομέλεια του ΣτΕ με εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Κων-
σταντίνος Πισπιρίγκο.

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σημαντικές συμφωνίες 
με τη Γερμανία έκλεισαν

17 ελληνικές επιχειρήσεις

Η επέκταση των Ελλήνων επιχειρηματικών
στο εξωτερικό μεγαλώνει, σε μια προσπάθεια
να ξεφύγει από την εσωστρέφεια του εσωτε-
ρικού τοπίου. 
Σε αυτό  το πλαίσιο 17 επιχειρηματίες στον

κλάδο των τροφίμων προχώρησαν σε σημα-
ντικές συμφωνίες για εξαγωγές στη Γερμανία.
Με αφορμή  την  έκθεση «Food & Life» στο

Μόναχο, οι 17 επιχειρηματίες προχώρησαν 
σε συμφωνίες επέκτασης των δραστηριοτή-

των τους. 

Πρόκειται  για  τους:  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ  ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ  ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΠΑΝΕΛΛΗ,  ΤΑΤΣΗΣ  ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ,  ΖΟΙΝΟΣ  ΑΕ,  ΚΤΗΜΑ
ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ  ΑΕ,  ΒΙΟ  HERBS  KOMINI,
ΚΤΗΜΑΤΑ  ΕΥΔΟΞΙΑ,  «ΤΟ  ΜΕΛΙΣΣΑΣ»  -
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, «OLEUM SOAP»
-  ΔΩΔΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  «ESCARGOTS  A  L'
ARTA»  -  ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ  ΣΩΤΗΡΗΣ,
«ΜΟΝΟΛΙΘΙ»  - ΠΛΙΑΚΟΠΑΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ,
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΚΕΛΛΑΡΙ ΒΑΪΜΑΚΗ, «ΜΕΣ ΤΑ
ΜΕΛΙΑ»  -  ΣΩΤΗΡΗΣ  ΜΑΚΡΗΣ,  ΚΑΡΑΛΗΣ
ΑΕ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ,
ΟΜΙΛΟΣ  ΚΟΛΙΟΣ  ΑΒΕΕ,  «ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ»  -
ΚΟΝΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  &  ΣΙΑ  ΟΕ,
«UNIQUE  GREEK  PRODUCTS»  -  Α.
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ, ΕΥΡΥΤΟΣ WINES.
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Δέσμευση για τη β' γενιά μεταναστών
Χριστοδουλοπούλου: 

Ιθαγένεια στα παιδιά που γεννήθηκαν 
ή μεγάλωσαν εδώ

Ιθαγένεια σε όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν ή μεγάλω-
σαν στην Ελλάδα, εξήγγειλε η αναπληρώτρια υπουργός
Μεταναστευτικής πολιτικής Τασία Χριστοδουλοπούλου.

Μιλώντας στο ραδιοσταθμό Στο Κόκκινο, η κ. Χριστο-
δουλοπούλου ανέφερε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί να
αποδώσει την ελληνική ιθαγένεια σε όλα τα παιδιά που
γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Ελλάδα, τη λεγόμενη
δεύτερη γενιά μεταναστών».

Η ίδια σημείωσε ότι πρέπει να αποκατασταθούν όλα
αυτά τα παιδιά που δεν γνώρισαν άλλη πατρίδα, «ακόμη
και αυτών που δεν γεννήθηκαν αλλά ήρθαν πολύ μικρά
στην Ελλάδα, μεγάλωσαν εδώ, πήγαν και τελείωσαν το
σχολείο τους, εδώ».

ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ   --    ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ

Μοσκοβισί: Περιμένουμε από την 
Αθήνα να πει πώς εννοεί 
να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της

«Περιμένουμε η ελληνική κυβέρνηση να εκφράσει τη βού-
λησή της, να πει με ποιον τρόπο εννοεί να σεβαστεί τις
δεσμεύσεις της, η πλειοψηφία να παρουσιάσει τις ξεκάθα-
ρες αποφάσεις της δηλώνει ο Ευρωπαίος επίτροπος
αρμόδιος για οικονομικά θέματα, Πιερ Μοσκοβισί στην εφη-
μερίδα Κοριέρε Ντέλα Σέρα.

Ο Μοσκοβισί προσθέτει ότι θέλει να συζητήσει με τον
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα όχι «πού θέλει να πάει»,
αλλά «πώς θέλει να πετύχει τον στόχο του». «Θα αντιμε-
τωπίσουμε με σαφή τρόπο, με τον Αλέξη Τσίπρα, το θέμα
του χρέους» εξηγεί ο Γάλλος πολιτικός.

«Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει απασχό-
ληση και να αποπληρώσει τα χρέη της. Δεν εκπέμπει
μηνύματα αστάθειας, η θέση της θα παραμείνει στην ευρω-
ζώνη» αναφέρει πάντως.

Ερωτηθείς σχετικά με τη δυνατότητα μερικής διαγραφής
του χρέους, ο Ευρωπαίος επίτροπος απαντά ότι «δεν είναι
αυτή η στιγμή για να γίνει μια τέτοια συζήτηση, είναι ακόμη
πολύ χωρίς». Ο επίτροπος αρμόδιος για οικονομικά θέμα-
τα αποσαφηνίζει δε, ότι δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει οι δια-
πραγματεύσεις.

«Συγχαίρουμε τον κ. Τσίπρα και τους υπουργούς του.
Μαζί, πρόκειται να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, με
κοινούς στόχους» καταλήγει ο Πιερ Μοσκοβισί.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΑΚΗ
Ερχεται νόμος για κόκκινα δάνεια
- Αλλάζει η κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων

Αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την λει-
τουργία των κυριακάτικων καταστημάτων αλλά και νέο
νόμο για τα «κόκκινα δάνεια» προανήγγειλε ο νέος υπουρ-
γός Οικονομίας, Γ. Σταθάκης κατά τη διάρκεια παράδοσης
παραλαβής του χαρτοφυλακίου του.

Ερχεται νόμος για κόκκινα δάνεια - Αλλάζει η κυριακάτικη
λειτουργία των καταστημάτων

Το πρώτο νομοσχέδιο που θα φέρει στη Βουλή το
υπουργείο του θα είναι το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των
κόκκινων δανείων των νοικοκυριών, δήλωσε ο νέος
υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρι-
σμού, Γιώργος Σταθάκης, στο περιθώριο της τελετής
παράδοσης-παραλαβής.

«Συζήτηση με σφαιρικό τρόπο»
Παρίσι: Χρέος και ανάπτυξη

στην ατζέντα της συνάντηση
Ολάντ - Τσίπρα

Στη συνάντηση Ολάντ - Τσίπρα αναμένεται να συζη-
τηθεί με σφαιρικό τρόπο το σύνολο των ζητημάτων,
τα οποία εγείρει η ελληνική πλευρά, όπως αυτό της
ανάπτυξης και του χρέους, δήλωσε την Τετάρτη ο
εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης Στεφάν λε
Φολ, προσθέτοντας ότι πρόκειται για θέματα, τα οποία
οπωσδήποτε πρέπει να εξεταστούν.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απηύθυνε μια πρό-
σκληση και στόχος είναι να βρεθεί μια ημερομηνία
πριν από το προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο» στις
12 Φεβρουαρίου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο
Στεφάν Λε Φολ.

Η Γαλλία, συνέχισε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης
της χώρας, είναι «διατεθειμένη να συζητήσει, να δια-
πραγματευθεί, να εμπλακεί σε έναν διάλογο, ο οποίος
θα επιτρέψει να εξευρεθούν λύσεις», παρ' ότι σήμερα,
όπως επισήμανε, «δεν γίνονται συζητήσεις που να
αφορούν την διαγραφή του χρέους» της Ελλάδας.

Ο Λε Φολ υπενθύμισε τη θέση της Γαλλίας, την
οποία εξέφρασε ο Φρανσουά Ολάντ, για τις δύο αρχές
στις οποίες -κατά τον ίδιο- πρέπει να βασιστεί η συζή-
τηση, από τη μια «την αλληλεγγύη έναντι της Ελλά-
δας και του ελληνικού λαού», αλλά ταυτόχρονα και
«την υπευθυνότητα» που οφείλουν να επιδεικνύουν
τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης και ιδίως «σε ό,τι
αφορά τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το ελληνικό
κράτος».

Ο πρόεδρος Ολάντ είχε ήδη χθες τονίσει ότι «οι
δεσμεύσεις, οι οποίες έχουν αναληφθεί» από το ελλη-
νικό κράτος «πρέπει να τηρηθούν».

Ακόμα μία τηλεδιάσκεψη
πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη

επιτυχία από τη Διεύθυνση Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε 94

σχολεία ανά την επικράτεια
H Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, πραγ-

ματοποίησε χθες (27-01-2015), με ιδιαίτερη επιτυχία,
ακόμα μία τηλεδιάσκεψη σε 94 σχολικές μονάδες ανά την
επικράτεια. 

Τα σχολεία που συμμετείχαν δέχθηκαν πρόσκληση μέσω
του συστήματος «meetings.sch.gr», του Πανελλήνιου Σχο-
λικού Δικτύου και με τον τρόπο αυτό, εντάχθηκαν στην
τηλεδιάσκεψη. 

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης πραγματοποιήθηκε
παρουσίαση από εξειδικευμένους Αξιωματικούς της Διεύ-
θυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με τη χρήση
οπτικοακουστικού εξοπλισμού. 

Πιο αναλυτικά, οι θεματολογίες που αναπτύχθηκαν είναι: 
Η αποστολή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού

Εγκλήματος. 

Ο σκοπός διοργάνωσης των τηλεδιασκέψεων. 

Τα αδικήματα και ο τρόπος που αυτά διαπράττονται
μέσω διαδικτύου, καθώς και πρακτικές πρόληψης. 

Τα φαινόμενα διαδικτυακής βίας, οι κίνδυνοι που ελλο-
χεύουν από τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και γενι-
κά η πρόληψη και η αντιμετώπιση των κινδύνων που σχε-
τίζονται με τις νέες τεχνολογίες. 

Στατιστικά στοιχεία, που αφορούν τη διείσδυση των
Ελλήνων στο διαδίκτυο και τις υποθέσεις που καλείται να
αντιμετωπίσει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, αρμόδιος καθηγητής
από κάθε σχολείο συνέλεξε ερωτήσεις από τους μαθητές,
τις οποίες απέστειλε μέσω του συστήματος και της λει-
τουργίας άμεσης γραπτής επικοινωνίας “chat”. Οι ερωτή-
σεις απαντήθηκαν, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης,
από τους εξειδικευμένους Αξιωματικούς της Διεύθυνσης
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, που πραγματοποίησαν
την παρουσίαση. 

Η ενημέρωση θα συνεχιστεί το προσεχές διάστημα σε
όλη τη χώρα. 

Σύγχυση με τη «σύλληψη» της Αγγελικής
Τελικά, η αστυνομία διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο

Σύγχυση δημιουργήθηκε νωρίτερα με κοπέλα που συνελήφθη στην Επανομή Θεσσαλονίκης και έμοιαζε
με την 22χρονη Αγγελική, τη συνεργό του Χριστόδουλου Ξηρού. Τελικά, η αστυνομία διευκρίνισε, ότι δεν
πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο.

Ποτάμι: Να μην πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη με τους αντιευρωπαϊστές ΑΝΕΛ

«Να μην πάει μόνος του ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη (...)συνοδευόμενος από τους φοβικούς αντιευρωπαϊ-
στές των ΑνΕλ. Θα είναι μια κακή αρχή, ένα λάθος σήμα στην Ευρώπη που μπορεί να στοιχίσει πολλά
στη χώρα», τόνισε ο Σταύρος Θεοδωράκης κατά την πρώτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας
του Ποταμιού στη Βουλή, επαναλαμβάνοντας την πρότασή του για μία εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης με
τη συμμετοχή ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας, Ποταμιού και ΠΑΣΟΚ.

«Το χρέος είναι η μητέρα όλων των μαχών και οφείλουμε να τη δώσουμε όλοι μαζί. Όχι όμως, ερασιτε-
χνικά. Σε καμία περίπτωση όμως, δεν πρόκειται να τους ακολουθήσουμε σε επαναστατικές χίμαιρες, που
θέτουν σε δοκιμασία την παρουσία μας στην ευρωζώνη».

Ο κ. Θεοδωράκης επανέλαβε επίσης τις επικρίσεις του για τις επιλογές του κυβερνητικού σχήματος από
τον κ. Τσίπρα, ότι είναι μία κυβέρνηση που «έχει μέσα της ακροδεξιούς, συνωμοσιολόγους και αντιευρω-
παϊστές», με έναν νέο υπουργό Αμύνης που «ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα, αποκαλύπτοντας ότι
αρχηγός της 17 Νοέμβρη είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου».

«Οι πρώτες ενδείξεις είναι αρνητικές» είπε και σημείωσε ότι «ο Αλέξης Τσίπρας όρισε μια κακή κυβέρνη-
ση με παλαιοκομματικά κουσούρια: Υπουργοί της δεξιάς, στελέχη του παλαιού ΠΑΣΟΚ και ανειδίκευτα
επαγγελματικά, κομματικά στελέχη μας προϊδεάζουν για μια κυβέρνηση με κακό βηματισμό. Ένα σχήμα
ξεχειλωμένο, προϊόν ισορροπιών και σκοπιμοτήτων», με λίγα πρόσωπα «που θα μπορούσαν να δώσουν
ελπίδα σε μια νέα κυβερνητική προσπάθεια».
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ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ
Εταιρεία μελετών και κατασκευών
Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις για την 
εξοικονόμηση ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε

ενεργειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποι-

ίας- ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας

θερμότητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερ-

μίας.                  
Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Led.                                
Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. 
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρεάν. 
Τώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμο

(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις
κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέ-
του. 

Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση μπορεί να
φτάση και να ξεπεράση το 70%.

Για περισσότερες πληροφορίες σας περιμένουμε 
στο γραφείο μας, Φυλής 8Α Ασπρόπυργος. 
Τηλέφωνο  210-5573042  κ. Μαλιά Άννα.  

8.10.14

Στο κατάστημά
μας θα βρείτε:

α) Βότανα  (ιβίσκος, αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά  (μέντα,
δυόσμος, ρίγανη, κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι, χαμο-
μήλι, φασκόμηλο, κλπ)
δ) Μπαχαρικά  σε μεγάλη
ποικιλία κάθε είδους όπως
κάρυ, πιπέρι, 
μείγματα μπαχαρικών για
ξεχωριστές  χρήσεις και

γεύσεις και αλάτι διαφόρων τύπων και προελεύσεων.
ε) Τοπικά Ελληνικά προϊόντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος  όπως
μαστίχα Χίου, μέλι, κλπ και αντίστοιχα προ'ι'όντα.
στ)  Καλλυντικά, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες,  κλπ. βασισμένα σε φυτικά
προϊόντα όπως η μαστίχα, η αλόη, η ελιά  κ.λ.π.
ζ) Ποτά παραδοσιακά για σας και τους εορταζομένους φίλους σας όπως
ρακί, τσίπουρο, μαστίχα.
η) Παραδοσιακά χειροποίητα είδη ζυμαρικών κατασκευασμένα με βιολογικά
υλκά.  
θ) Ζεάλευρα  και προ'ι'όντα ζέας και πολλά ακόμα προ'ι'όντα.
Επισκεφθείτε μας και θα εκπλαγείτε από την ποικιλία, την ποιότητα αλλά
και για να  γνωρίσετε τις μεγάλες δυνατότητες της φύσης  μέσα από τα
φυτικά μας προϊόντα.

Φυλής 8Α  Ασπρόπυργος, Φυλής 8Α  Ασπρόπυργος, 
Τηλέφωνο: 210-5579801Τηλέφωνο: 210-5579801

ΙΒΙΣΚΟΣ

Κοπή πίτας για το νεοσύστατο Πολιτιστικό 
σύλλογο Λίμνης

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Λίμνης πραγματοποιεί
κοπή πίτας, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 11.30
π.μ. στην αίθουσα του 6ου δημοτικού σχολείου Άνω Λιοσίων,

επί της οδού Κυκλάδων 33 στη Λίμνη.
Η παρουσία των κατοίκων του δήμου Φυλής θα αποτελέσει

ιδιαίτερη τιμή για τα μέλη του συλλόγου.
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ

Απόψε το βράδυ στις 20:30 η Αργώ Μεγάρων θα πραγματοποιήσει Γενική 
Συνέλευση στις εγκαταστάσεις  της. Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.

Κάλεσμα προς
όλους τους 

φιλάθλους του
Βύζαντα

Φίλαθλοι την Κυριακή αρχίζει ο δεύτερος γύρος του
πρωταθλήματος. Η ομάδα του Βύζα παίζει στα
Μέγαρα με τον Π.Ο. Βάρδας στις 15:00. Είναι ένας
αγώνας πολύ κρίσιμος για την προσπάθεια που
κάνει η ομάδα μας για την σωτηρία της όπου με νίκη
θα έχει κάνει μεγάλο βήμα για την παραμονή της
στην κατηγορία.

Η διοίκηση έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες για την
εξεύρεση χρημάτων και την άψογη λειτουργία της
ομάδας μέχρι σήμερα έχοντας πληρώσει μέχρι
τώρα 55.000 ευρώ. Η ομάδα χρειάζεται μέχρι το
τέλος του πρωταθλήματος 9.000 ευρώ το μήνα, για
να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της.

Καλώ όλους τους φιλάθλους από αυτήν την Κυρια-
κή αλλά και στους υπόλοιπους αγώνες που απομέ-
νουν να ενισχύσουν την ομάδα με την παρουσία
τους αλλά και με την αγορά ενός εισιτηρίου. Γιατί
είναι απαράδεκτο μια ιστορική ομάδα όπως ο Βύζας
να κόβει 100 εισιτήρια με έσοδα που δεν φτάνουν
ούτε για να πληρωθούν οι διαιτητές.

Για τους πιο πάνω λόγους είναι επιτακτική ανάγκη
να στηριχθεί ο Βύζας αν θέλουμε η ομάδα να κρα-
τηθεί φέτος στην Γ’ Εθνική. πρέπει να αναφέρω ότι
ύστερ από συνάντηση που είχαμε με τον δήμαρχο
λάβαμε την διαβεβαίωση πως του χρόνου θα φτια-
χτεί το παλιό γήπεδο ώστε ο Βύζας να παίζει πάλι
στην φυσική του έδρα. Πιστεύω πως με την στήριξη
των φιλάθλων της η ομάδα του Βύζαντα με την υπο-
δομή που υπάρχει αλλά και με την ανακαίνιση της
φυσικής μας έδρας, του χρόνου θα μπορέσει να
αλλάξει επίπεδο. 

Η ομάδα του Βύζαντα χρειάζεται την στήριξη όλων
μας. ηθική και οικονομική. Πρέπει να γίνουμε όλοι
ένα. Μια ομάδα, μια πόλη. Διαφορετικά δεν θα μπο-
ρέσουμε να πετύχουμε κάτι με αποτέλεσμα η ομάδα
να πέσει κατηγορία και να διαλυθεί.

Με τιμή
Νικολάου Λεωνίδας

ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ: Παραιτήθηκε από 
την Διοίκηση ο Κολιός Κλήμης

Την παραίτησή του από την Διοίκηση της ΠΑΕ
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ επέβαλε το μέλος κ. Κολιός Κλήμης.
Ο κ. Κολιός παραιτήθηκε από την Διοίκηση της ΠΑΕ

για προσωπικούς του λόγους.

TAEKWONDO KICK
BOXING ΜΕΓΑΡΩΝ:

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
 Η ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΙΓΛΗ

Το Σάββατο 31/1/2015 και ώρα
6:00μ.μ. στο cafe Αίγλη ο Σύλ-
λογος Γυμναστικής Ταε Κβοντό
Μεγάρων, θα πραγματοποιήσει
την ετήσια εκδήλωση του για την
κοπή της πίτας. 
Στην εκδήλωση θα παρουσια-

στούν εντυπωσιακές επιδείξεις
από όλα τα τμήματα από
μικρούς και μεγάλους αθλητές
και αθλήτριες. 
Στην συνέχεια θα γίνουν απο-

νομές ζωνών σε όλα τα παιδιά
που έδωσαν εξετάσεις στα τμή-
ματα TAEKWONDO και KICK
BOXING. Οι προπονητές Στρα-
τούρης Χρήστος (5ο dan)και
Κούρσος Μελέτης (7ο dan)σας
περιμένουνε όλους.

ΕΠΟ: Μεταγραφές έως τις 
2 Φεβρουαρίου

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι οι μεταγραφές ολοκληρώ-
νονται τη Δευτέρα (02/02, 20:00). Ανοικτές θα είναι
το Σάββατο (31/01) οι υπηρεσίες της ΕΠΟ, ώστε να
δέχονται αιτήσεις και να παραδίδουν δελτία επαγ-
γελματιών.

Όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία: «Από την Ελλη-
νική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοινώνεται ότι
το Σάββατο 31/1/2015 οι υπηρεσίες της θα λειτουρ-
γήσουν από τις 10:00 έως τις 14:00 προκριμένου να
δέχονται αιτήσεις και να παραδίδουν δελτία επαγ-
γελματιών ποδοσφαιριστών.

Τη Δευτέρα 2/2/2015, τελευταία ημέρα της χειμερι-
νής μετεγγραφικής περιόδου, τα γραφεία της ΕΠΟ
θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 20:00».
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Στο τοπικό ντέρμπι για την 15η
αγωνιστική της ΓΈθνικής ο
Βύζαντας Μεγάρων επικράτη-
σε μέσα στην Ελευσίνα του

Πανελευσινιακού 2-1 και έβαλε ταφό-
πλακα στους γηπεδούχους σε όσον
αφορά την άνοδό τους στην φουτμπόλ
λίγκ. Οι παίκτες του Γιώργου Μαραντά
δεν εκμεταλλεύτηκαν την ήττα του
Αργους στο Λουτράκι να φέρουν την
κατάσταση στον έναν βαθμό.

Οι γηπεδούχοι ήταν απογοητευτικοί
χωρίς ηθικό αλλά και ουσία στο παιχνίδι
τους με αποτέλεσμα να απογοητεύσουν
τον κόσμο τους. 

Η ομάδα του Βύζαντα Μεγάρων με
δυνατή άμυνα και ξαφνικές αντεπιθέσεις
στάθηκε σκληρό καρύδι και έπαιξε όπως
έπρεπε. Ο προπονητης Βασίλης Στασι-
νόπουλος με την αλλαγή πού έκανε
ήταν ότι έπρεπε για την ομάδα του. 

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ

Στο 7' γυριστό σούτ του Φλίγκου άουτ.
Στην συνέχεια 18' ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Σταθά-
κης εκτέλεσε το φάουλ απο τα δεξιά και
ο Σιδέρης με φαλτσαριστή κεφαλιά το 0-
1. Στον 25' ο Φλίγκος έγινε κάτοχος της
μπάλας μπήκε στην μικρή περιοχή το
σούτ  κτύπησε στα πόδια αμυντικών και
κατέληξε κόρνερ. 

Δέκα λεπτά αργότερα κόρνερ του Δου-
κάκη η μπάλα πήρε μια περίεργη τροχιά
προς τα δίχτυα όμως σαν απο μηχανής
θεός ο Τερεκανίδης απομάκρυνε. Στο 41'
ο Φλίγκος έδωσε στον Μακρίδη που
έπιασε το σούτ που ανάγκασε τον Τερε-
κανίδη να αποκρούσει. 

Τρία λεπτά αργότερα ο Δουκάκης
μόνος μέσα στην περιοχή έπιασε το
σούτ και απέκρουσε ο Τερεκανίδης. Στο
45+ ΓΚΟΛΛΛΛΛ ο Φλίγκος έβγαλε την
σέντρα απο τα δεξιά και ο Δουκάκης με
προβολή ισοφάρισε 1-1.

Στο 51' ο Δουκάκης εκέλεσε το κόρνερ
ο Φλίγος έπιασε την κεφαλιά η μπάλα
έφυγε άουτ. 

Στη συνέχεια 65' σέντρα του Αλεβίζου
απο τα δεξιά ο Παπαδόπουλος έπιασε
την κεφαλιά άουτ. Στο 73' δυνατό σούτ
του Κολιόπουλου έξω απο την περιοχή
τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Πουρή. 

Στη συνέχεια 77' ο Φλίγκος έδωσε την
ασίστ στον Δουκάκη που έπιασε το σούτ
και απέκρουσε ο Τερεκανίδης. 

Τρια λεπτά αργότερα ο Δουκάκης
έβγαλε την ασίστ για τον Δεινόπαπα 

όμως  ο Τερεκανίδης σαν απο μηχανής
θεός απέκρουσε ο πορτιέρο του Βύζα-
ντα.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων
η χρυσή αλλαγή του Βασίλη Στασινό-
πουλου ο Ανδριανόπουλος με δυνατό
σούτ έξω απο την περιοχή έστειλε την
μπάλα  στην αριστερή γωνία του Πουρή
για να δώσει τη νίκη στην ομάδα του
Βύζαντα 1-2  που πανηγυρίστηκε έξαλ-
λα απο τους παίκτες και φιλάθλους της
ομάδος των Μεγάρων. 

Διαιτητής Αδαμόπουλος (Ζακύνθου). 

Βοηθοί: Μπούμπας-Μπουρτζοβίτης(
Κορίνθου).

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ(προπονητής
Γιώργος Μαραντάς): Πουρής, Στουρνά-
ρας, Τσίγκρος, Παπαπαναγιώτου, Εβε-
ρετ, Μαρής(67'Κουσκουνάς), Δουκάκης,
Μακρίδης, Φλίγκος, Γκέσιος(60'Ευθυ-
μιάδης),  Δεινόπαπας(83'Γκεμίσης).

Αναπληρωματικοί: Κουσκουνάς, Κων-
σταντινίδης, Γκεμίσης, Λινάρδος, Μπου-
σινάκης, Ευθυμιάδης, Κακαλόβ.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπονητής Βασί-
λης Στασινόπουλος): Τερεκανίδης, Αλε-
βίζος, Δημακάκος, Κολιόπουλος(79'Δια-
μαντόπουλος), Βασιλάκος, Σιδέρης,
Μιχαλόπουλος, Παπαδόπουλος
(87'Κουφής), Μητρόπουλος (72'Ανδρια-
νόπουλος), Σταθάκης, Βλάχος.

Αναπληρωματικοί: Χουστουλάκης,
Διαμαντόπουλος, Ανδριανόπουλος, Δια-
μάντης, Χατζημελετιάδης, Κουφής,
Κορομηλάς.

Τα αποτελέσματα:
Kαλαμάτα – Παναρκαδικός 0-2
Ερμής Κιβερίου – Ζακυνθιακός 1-2
Πανελευσινιακός – Βύζας Μεγάρων 1-

2
Μανδραϊκός – Αστέρας Μαγούλας 0-0
ΑΟ Λουτράκι – Παναργειακός 1-0
ΠΑΟ Βάρδας – ΑΟ Κύμης 3-0 (άνευ

αγώνα)
Ρεπό: Αχαϊκή

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16η, 01-02-
2015 15:00)

Δόξα Νέας Μανωλάδας – Μανδραϊκός
Αστέρας Μαγούλας – ΑΟ Λουτράκι
Παναρκαδικός – Παναργειακός
Ζακυνθιακός – Πανελευσινιακός
Βύζας Μεγάρων – ΠΑΟ Βάρδας
ΑΟ Κύμης – Καλαμάτα
Ερμής Κιβερίου – Αχαϊκή

ΠΑΛΗΚΑΡΙ Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 2-1 ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο διαμέρι-
σμα στην οδό Παλαιολόγου, 40
τ.μ. με τζάκι και καλοριφέρ.
Διαθέτει 2 κρεβατοκάμαρες
σαλόνι - κουζίνα και είναι επι-
πλωμένο. Τηλ. 6984188137

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονοκα-
τοικία 100τμ με ηλιακό, θέρ-
μανση, τζάκι, πάρκινγκ. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 6948 911
222 κα Βασιλείου. (22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επιπλω-
μένο οροφοδιαμέρισμα 90 τμ
στη Μάνδρα, πλησίον της
κεντρικής πλατείας, σε διώρο-
φη οικοδομή, επί οικοπέδου
500 τμ, με κήπο. Ενοίκιο:450
ευρώ. Είναι σε άριστη κατάστα-
ση, διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-
ση, κλιματισμό και θέση σταθ-
μεύσεως. Τηλ επικοινωνίας:
210-5555391, 6937895583

Ενοικιάζεται στη Μάνδρα δια-
μέρισμα 125 τ.μ.ισόγειο σε διό-
ροφη οικοδομή, 3 κρεββατοκά-
μαρες, 2 μπάνια, ηλιακός, επι-
δαπέδια θέρμανση, ΔΕΗ &
ΕΥΔΑΠ πληρωμένα λόγω
φωτοβολταϊκών. 450€/μήνα
συζητήσημη. Τηλ:
6987165866, κος Τσάμος.
(5.5.14)(5.5.14)

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη
θέρμανση, στην οδό Κοντούλη ,
πλησίον Δημοτικού πάγκινγκ
Τηλ. 2105542610 ( 10.4.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυγο
διαμέρισμα 60 τμ με ηλιακό,,
αυτόνομη θέρμανση, θέση
p a r k i n g .
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-

πακίου 400μ². Τιμή 35.000€.

Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τελειόφοιτος Μαθηματικού

Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνα-
σίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτι-
κού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασί-
ου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

Φιλόλογος καθηγήτρια κάτο-
χος μεταπτυχιακού τίτλου,με
12ετή εμπειρία μαθημάτων
θεωρητικής κατεύθυνσης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκεί-
ου.Τηλέφωνα: 210-5540847,
6932425665(19.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

· ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ CNC
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επι-
κοινωνίας 2105552260.

 ·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ

ΖΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ CNCCAM.
Τηλ Επικοινωνίας
2105552260.(11.6.14)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Με προϋπηρεσία και συστά-

σεις, για πλήρη απασχόληση σε
φαρμακείο στον Ασπρόπυργο
Αττικής.Απαραίτητες γνώσεις
Η/Υ,αγγλικών και πιστοποιημέ-
νο πτυχίο βοηθού φαρμακείου.

Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .

Τηλέφωνο-Φαξ:
2105575911(έπειτα απο τηλε-
φωνική συννενόηση)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει

τη φύλαξη παιδιών στην
περιοχή της Ελευσίνας. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμέ-
νων καθώς και τις οικιακές
εργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Αλ.

Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα210-5572695,
6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-5576988

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος 
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Σαλαμίνος 40,
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνα: 210-
5571472, 210-5570337. Fax:
210-5575184. Κινητά:
6979221888, 6979221885.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΔΙΠΑΤΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΜΕ ΑΥΛΗ ΕΩΣ 140 ΤΜ 
ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6984639567

Πωλείται φούρνος - πιτσαρία
σε άριστη κατάσταση στον
Ασπρόπυργο.
Πληροφορίες στο
6938003457 (15.12.14)

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρο-
μάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120
τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδο-
μήσιμος, σε τριώροφη οικοδο-
μή με πιλοτή. Πωλείται και
χωριστά, ήσυχο σημείο, τιμή
ευκαιρίας. Τηλ. 6973315768
(7.5.14)

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  

Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . Τηλεφωνο επι-
κοινωνιας:6908855698

Νέος 35 ετών ψάχνει
σοβαρή γνωριμία

με κοπέλα. 
Τηλέφωνο 6946455806

Ησφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε την
περιοχή της Κορινθίας τη Δευτέρα προκάλε-
σε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία

των οχημάτων. Το σπάνιο για την εποχή φαινόμενο
έκανε επίσης την εμφάνισή του στην Ηλεία, τη Βοι-
ωτία και την Αττική, με αποτέλεσμα να διακοπεί
προσωρινά ποδοσφαιρικός αγώνας στο ΟΑΚΑ.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΜΥ
Νέα επιδείνωση με βροχές και

καταιγίδες

Νέα επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο και-
ρός  σήμερα και από τα νοτιοδυτικά με κύρια χαρα-
κτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι
οποίες σταδιακά κατά τη διάρκεια της νύχτας και  θα
επεκταθούν ανατολικά.

Πιο συγκεκριμένα βροχές και καταιγίδες, κατά
τόπους ισχυρές, θα εκδηλωθούν από τις βραδινές
ώρες της Τετάρτης μέχρι και το απόγευμα της
Πέμπτης στο Ιόνιο (τα νότια νησιά), την Πελοπόννη-
σο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και πιθανώς πρόσκαι

ρα στην κεντρική, την ανατολική Στερεά και την
Εύβοια και σήμερα στα νησιά του ανατολικού Αιγαί-
ου και τα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία
κακοκαιρία αναμένεται από το απόγευμα της Παρα-
σκευής για την οποία θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση.

ΚΚΟΟΡΡΙΙΝΝΘΘΙΙΑΑ
ΧΧααλλάάζζιι   έέκκλλεειισσεε  ττοουυςς  δδρρόόμμοουυςς
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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 5546579-

5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

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

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

(5.1.15)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριαρι 80 τμ 
στα Άνω Λιόσια περιοχή Δροσούπολη

με 3 κρεβατοκάμαρες, 1 σαλόνι - κουζίνα και μπάνιο.
Πληροφορίες στο 210 2474182 και 6977543331



16 - ΘΡΙΑΣΙΟ Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015

Νέα πρωτοβουλία της εφημερίδας "Θριάσιο" 
με διανομή πατάτας απευθείας από 

τους παραγωγούς. Παραγωγός από το Φενεό
Κορινθίας  θα διανέμει πατάτες στην τιμή 

των 0,30 λεπτών. 
Η διανομή θα γίνει το Σάββατο 31 Ιανουαρίου

στην παραλία Ασπροπύργου (δίπλα στα ΛΟΚ)
Δώστε τις παραγγελίες σας 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση drasi@thriassio.gr 
και στο τηλέφωνο 210/5571855. 

Κάποια μη συνταγογραφού-
μενα αλλά ευρέως χρησιμο-
ποιούμενα φαρμακευτικά

σκευάσματα κατά της αϋπνίας, της
κατάθλιψης και της αλλεργίας συν-
δέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφά-
νισης άνοιας, σύμφωνα με πρόσφα-
τη έρευνα. Πρόκειται για φάρμακα τα
οποία έχουν αντιχολινεργική δράση.
Οι ειδικοί, ωστόσο, επισημαίνουν ότι
ο κόσμος δεν πρέπει να πανικοβλη-
θεί και να σταματήσει να παίρνει τα
φάρμακα που έχει ανάγκη.

Η αμερικανική έρευνα, η οποία
δημοσιεύεται στην επιθεώρηση
JAMA Internal Medicine, αναφέρει
ότι οι μεγαλύτερες δόσεις αυτών των
σκευασμάτων συνδέονται με υψηλό-
τερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας
στους ηλικιωμένους. Οι ερευνητές
διαπίστωσαν ότι ο αυξημένος κίνδυ-
νος άνοιας αφορά τα ηλικιωμένα
άτομα που λαμβάνουν τα φάρμακα
καθημερινά για τρία ή περισσότερα
χρόνια.

Η δρ Σέλι Γκρέι και οι συνεργάτες
της στο Πανεπιστήμιο της Ουάσι-
γκτον παρακολούθησαν την εξέλιξη
της υγείας 3.434 ανθρώπων, ηλικίας
μεγαλύτερης των 65 ετών, που κατά

την έναρξη της μελέτης δεν εμφάνι-
ζαν συμπτώματα άνοιας. 

Για να καταλήξουν στα συμπερά-
σματά τους, κατέγραψαν το ιατρικό
ιστορικό κάθε συμμετέχοντος όπως
και τι φάρμακα λάμβανε, καταλήγο-
ντας έτσι στο πόσοι λάμβαναν σκευ-
άσματα με αντιχολινεργική δράση,
σε τι δοσολογία και με ποια συχνό-
τητα, και τελικά συνέκριναν αυτά τα
δεδομένα με τις διαγνώσεις άνοιας
που έγιναν μέσα στα επόμενα δέκα
χρόνια. 

Η αμερικανική μελέτη, αξίζει να

σημειωθεί, δεν αναφέρεται σε
συγκεκριμένες ονομασίες φαρμα-
κευτικών σκευασμάτων αλλά περι-
γράφει τους τύπους θεραπειών που
χρησιμοποιούνται. 

Μεταξύ των επικίνδυνων σκευα-
σμάτων συγκαταλέγονται τα τρικυ-
κλικά αντικαταθλιπτικά για τη θερα-
πεία της κλινικής κατάθλιψης, τα
αντιισταμινικά που χρησιμοποιού-
νται κατά των αλλεργιών αλλά και σε
κάποιες περιπτώσεις κατά της
αϋπνίας και τα αντιμουσκαρινικά
που χρησιμοποιούνται για την

ακράτεια. Περίπου το ένα πέμπτο
των φαρμάκων είχε αγοραστεί χωρίς
να υπάρχει ιατρική συνταγή.

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, 797
συμμετέχοντες εμφάνισαν συμπτώ-
ματα άνοιας.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι
ιατροί και φαρμακοποιοί μπορεί να
θελήσουν να προσφέρουν στους
ασθενείς διαφορετικές θεραπείες,
ενώ, όταν αναγκάζονται να χορηγή-
σουν τέτοια φάρμακα, θα πρέπει να
δίνουν τη μικρότερη δόση για τον
λιγότερο δυνατό χρόνο.

Η διοίκηση της εταιρείας Συγκοινωνίες Αθηνών 
επεξεργάζεται την αναθεώρηση 

της «Χάρτας Δικαιωμάτων των Επιβατών»

Πενήντα παράπονα και καταγγελίες φτάνουν, κατά μέσον όρο, καθημερινά στα
γραφεία της εταιρείας Συγκοινωνίες Αθηνών από δυσαρεστημένους επιβάτες. Ποια
είναι, όμως, η τύχη αυτών των καταγγελιών και, στην περίπτωση που αυτές ευστα-
θούν, με ποιον τρόπο δικαιώνεται ο επιβάτης; Η ελληνική πραγματικότητα, μακριά
από τις ευρωπαϊκές επιταγές, καλείται να εκσυγχρονιστεί. 

Η διοίκηση της εταιρείας Συγκοινωνίες Αθηνών επεξεργάζεται την αναθεώρηση της
«Χάρτας Δικαιωμάτων των Επιβατών» με τρόπο που να προβλέπει ακόμη και απο-
ζημιώσεις σε επιβάτες, 

σε μια προσπάθεια εναρμόνισης με την κοινοτική οδηγία για ενιαίες ρυθμίσεις σε
όλες τις χερσαίες μεταφορές.

Η νέα «Χάρτα Δικαιωμάτων» θα προβλέπει την καταβολή αποζημίωσης σε περί-
πτωση που διαπιστωθεί ότι έχει αδικηθεί ο επιβάτης, στα πρότυπα των διαδικασιών
που ισχύουν για τις αεροπορικές μετακινήσεις.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι περιπτώσεις που ορίζεται καταβολή αποζημίωσης
στον επιβάτη είναι δύο. 

Το ύψος της θα ανέρχεται στα 30 ευρώ ή θα καταβάλλεται με τη μορφή εισιτηρίων
ισόποσης αξίας (30 ευρώ).

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι και μετά την κατάρτιση και ισχύ της νέας «Χάρτας
Δικαιωμάτων Επιβατών» οι διαδικασίες θα είναι έως ένα βαθμό αρκετά σύνθετες,
όπως συμβαίνει και με τις αντίστοιχες συναλλαγές μεταξύ επιβατών και αεροπορι-
κών εταιρειών.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Ευρείας χρήσεως φάρμακα ίσως προκαλούν άνοια
Αν λαμβάνονται επί πολλά χρόνια και καθημερινά.Αν λαμβάνονται επί πολλά χρόνια και καθημερινά.


